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The Food School Program และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท โซลูชั่น พีเพิ่ล จากัด สาหรับ
ความทุ่มเทและความอุสาหะในการสร้างคู่มือสาหรับต้นแบบนาร่องเพื่อการสรรหาด้วยความรับผิดชอบนี้ขึ้นมา
นอกจากนี้ พวกเรายังรู้สึกซาบซึ้งใจในความเสียสละของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแปรรูปอาหารทะเล
และบริษัทนาเข้าแรงงานพันธมิตรของโครงการ ที่ให้ความช่วยเหลือในการกาหนดทิศทางทั้งในต้นแบบนาร่อง
และคู่มือนี้ พวกเรายังต้องขอขอบคุณสมาชิกของทีมโครงการ FAIR Fish ส าหรับเวลาอันมีค่ าและความ
พยายามในการทางานให้สาเร็จ รวมทั้งเพื่อนร่วมของเราที่องค์การแพลน สานักงานประเทศสหรัฐอเมริกา
และกระทรวงแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกาที่ได้ช่วยทบทวนและให้คาแนะนาต่อร่างคู่มือ
สุดท้ายนี้ การพัฒนาต้นแบบน าร่องภายใต้โครงการ FAIR Fish จะไม่อาจส าเร็จได้ห ากขาดทุนสนับสนุน
การดาเนินโครงการจากกระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา จานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ จากงบประมาณ
ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อตกลงเลขที่ IL‐32819-18-75-K
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คานา
คู ่ ม ื อ ต้ น แบบน าร่ อ งเพื ่ อ การสรรหาแรงงานด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบของ FAIR Fish ถู ก พั ฒ นาขึ ้ น เพื่ อ
เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความรับผิดชอบในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ ของโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล
การจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish) ภายใต้การดาเนินงานขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล
(Plan International) และมี The Food School Program ของบริษัท โซลูช ั่น พีเพิล จ ากัด (Solutions
People Co., Ltd.) หรือ TFS เป็นพันธมิตรในการดาเนินการ โดย TFS ได้พัฒนาทั้งต้นแบบและคู่มือสาหรับ
บริษัทนาร่องของโครงการทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อื่นๆ ที่ว่าจ้างแรงงาน
ข้ามชาติ
โครงการ FAIR Fish พยายามที่จะมีส่วนร่ว มสร้างความยุติธรรมในระดับสากลสาหรับแรงงานและธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบ โดยประสานความร่วมมือกับ ภาคเอกชนเพื่อลดปัญหาแรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ใน
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย โครงการนี้มีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม
ค.ศ. 2019 ถึงธันวาคม ค.ศ. 2022 ได้รับทุนจากสานักงานแรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ สานัก
แรงงานระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา (USDOL)
ทั้งนี้ พบว่ามีแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ (FL/TIP) ในระหว่างกระบวนการสรรหาแรงงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกระบวนการสรรหาแรงงานข้ามชาติ ในกรณีของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทย มีรายงานว่า
แรงงานข้ามชาติจากเมียนมา และกัมพูชาเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกบังคับใช้แรงงานและการละเมิดสิทธิ
แรงงานในรูปแบบต่างๆ ซึง่ รวมถึงการกักขัง การยึดเอกสาร การไม่จ่ายเงินค่าจ้าง และการทาร้ายร่างกาย
ฉะนั้น ต้นแบบนาร่องเพื่อการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็น
ต้นแบบให้สถานประกอบการด าเนินการจัดการกับปัญหาแรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในกระบวนการ
สรรหาแรงงาน และส าหรับให้ผู้สรรหาแรงงานได้ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ คู่มือนี้จะช่วยให้ SMEs
ซึ่งมีจานวนมากกว่าร้อยละ 99 ของผู้แปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย ตลอดจนผู้สรรหาแรงงาน ได้ปฏิบัติ
ตามกระบวนการการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ
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1. บทนา
1.1 วัตถุประสงค์
คู่มือต้นแบบนาร่องของ FAIR Fish นี้ให้ข้อมูลแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงสาหรับ วิสาหกิจ SMEs แปรรูปอาหาร
เป็นล าดับแรก และรองลงมาเป็น คนกลางสรรหาแรงงาน (อาทิ นายหน้าจัดหาแรงงาน บริษัทจัดหางาน
ผู้ส รรหาแรงงานรายบุ ค คล) รวมทั้ง การบู รณาการมิติ ด้า นเพศสภาพที่น าไปสู ่ก ารปฏิบ ัต ิต ามหลั ก การ
และแนวคิดของการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง
การค้นหา การเลือก และการจ้างงานผู้สมัครที่เหมาะสมกับงาน ในลักษณะที่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานแห่งชาติ อนุสัญญาและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน ลด หรือขจัดการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงาน
เด็ก รวมทั้งการปฏิบัติอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายและไม่สามารถยอมรับ ได้ในทุกขั้นตอนการสรรหาแรงงาน ได้แก่
ขั้นตอนก่อนการสรรหางาน ขั้นตอนระหว่างการสรรหาแรงงาน และขั้นตอนหลังการสรรหาแรงงาน หลักการ
และแนวคิดของการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ จึงมีความสาคัญกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เปราะบาง
โดยเฉพาะแรงงานผู้หญิง ซึง่ ไม่ได้จากัดเฉพาะประเด็นการสรรหาแรงงานข้ามพรมแดนเท่านั้น
การย้ายถิ่นของแรงงานเป็นปรากฏการณ์อันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียง
กันอยู่ ทั้งยังมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องระหว่างปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด (push and pull factos)
อาทิ ความยากจนในประเทศต้นทางของแรงงานและความเชื่อมั่น ต่อการมีงานที่รายได้ดีกว่าในประเทศ
ปลายทาง อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของตลาดและธุรกิจต่อพลังทางเศรษฐกิจและโลกาภิวัฒน์ ทาให้เกิด
การแข่งขันที่อาจนาไปสู่ความเหลื่อมล้าและการละเมิดแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง สาหรับผู้ประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเล แนวโน้มดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบโดยแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่มีรากฐานมาจากอนุสัญญา
แรงงานระหว่างประเทศ ปฏิญญาสากล ระเบียบปฏิบัติ และข้อตกลง โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) และองค์การสหประชาชาติ (UN) หลาย ๆ หน่วยงาน ตลอดจนการพัฒนาคู่มือจรรยาบรรณธุร กิจ
(COCs) แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (GLP) และระบบการจัดการทางสังคม (SMS) โดยกลุ่มสหภาพแรงงาน
และแบรนด์ระดับโลก เช่น BSCI ซึ่งส่วนใหญ่กาหนดโดยผู้ซื้อและความต้องการของตลาด เป็นผลให้มีการ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติ ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม พบว่าการสร้าง
สภาพแวดล้อมการทางานที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้นในโรงงานเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เท่านั้น ทั้งนี้แรงงานข้ามชาติ
อาจถูกละเมิดสิทธิได้ตั้งแต่ในช่วงของการสรรหาแรงงานก่อนที่จะเดินทางมาถึงสถานที่ทางานด้วยซ้า1 ดังนั้น
การกาหนดแนวทางการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบที่เป็นระบบและมีมาตรฐานจึงมีความจาเป็นมาก

1

BSCI. 2017. Responsible Recruitment to End Worker Exploitation, September.
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ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นในห่วงโซ่อุปทาน
ของตนได้พัฒนา ปรับปรุง ติดตามและยกระดับกระบวนการสรรหาแรงงาน
1.2 คาศัพท์
“สถานประกอบการ” หรือ “นายจ้าง” หมายถึง ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลที่จ้างแรงงานทั้งที่เป็นแรงงานไทย
และ/หรือแรงงานข้ามชาติ “ผู้สรรหาแรงงาน” หรือ “คนกลางสรรหาแรงงาน” หมายถึง นายหน้าจัดหา
แรงงาน บริษัทจัดหางาน และคนกลางทั้งที่เป็นรายบุคคลหรือเป็นธุรกิจ ซึ่งรับหน้าที่ในการติดต่อ/คัดเลือก
แรงงานที่กาลังหางาน อานวยความสะดวกในการด าเนินการด้านการสมัครและเอกสารส่วนบุคคลส าหรับ
แรงงานข้ามชาติ และจัดเตรียมการเดินทางไปและกลับจากประเทศปลายทางไปยังประเทศต้นทางตามคาร้อง
ขอของนายจ้างชาวไทย สถานประกอบการและธุรกิจในภาคอาหารทะเลอื่นๆ หมายรวมถึง “ผู้จัดหาวัตถุดิบ”
“ผู้ให้บริการ” “ผู้รับเหมาช่วง” หรือที่มหี น้าที่หรือบริการเฉพาะ
1.3 ผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสาหรับคู่มือต้นแบบนาร่องของ FAIR Fish ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
ของ SMEs แปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย พลังของภาคการผลิตได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อการสร้างอิทธิพลการเปลี่ยนแปลง เมื่อผ่านการริเริ่มของภาคเอกชน (แบบรายบุคคลหรือกลุ่ม) เสริมและ
ปฏิบัติตามกฎหมายระดับ ประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ
ไทยได้เพิ่มความพยายามในการแก้ไขปัญหาการประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติเพื่อ
ขจัดความกังวลในตลาดต่างประเทศว่าด้วยการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IUU) และการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุป ทานการประมงระดับสากล 2 นโยบายของรัฐ บาลซึ่ง มุ่งเน้นไปที่ การ
ปรับปรุงสถานะของประเทศในประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลดระดับการค้ามนุษย์ไป
อยู่ที่ระดับ 3 โดยสหรัฐอเมริกา หรือการได้รับใบแดงจากสหภาพยุโรป ซึ่งแต่ละอย่างอาจส่งผลให้มีการคว ่า
บาตรทางการค้าในการส่งออกอาหารทะเลจากประเทศไทย และความไม่พอใจจากสาธารณชนเนื่องจากมี
รายงานการประมงที่มากเกินขีดจ ากัด ตลอดจนการล่วงละเมิด แรงงานข้ามชาติบนเรือ ประมงไทย การมี
ชื่อเสียงในเชิงลบ ผนวกกับการตระหนักถึงความสาคัญของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาเติมเต็มตาแหน่งงานที่ขาด
แคลนแรงงานในท้องถิ่น กระตุ้นให้รัฐบาลพยายามแก้ไขกรอบกฎหมายสาหรับการประมงของไทยและการ
บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ3 แม้ว่า SMEs จะขาดทรัพยากรด้านบุคคล การเงินและแหล่งความรู้ในระดับ
สากลอย่างที่สถานประกอบการแปรรูปขนาดใหญ่ใช้ในระบบการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบที่ซับซ้อน
แต่ก็มีเจตจ านงที่จ ะมีส่ว นร่ว มในการป้องกัน ลด หรือขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ดังนั้นคู่มือและแนวทางนี้จึงมีขึ้นเพื่อให้ SMEs ได้มีต้นแบบและเครื่องมือที่คล่องตัว
2

Thai Embassy in Washington D.C. 2016. “Thailand’s Fisheries Reforms” presentation at Boston Seafood Show (March 5,
2016).
3 Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558. 2015. and Royal Decree on Managing the Work of Aliens B.E. 2560. 2017.
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ค่าใช้จ่ายไม่สูงและใช้งานได้จริง นาโดยเจ้าของกิจการและผู้มีอานาจตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งหลาย
ดังกล่าว
1.4. ขอบเขต
ต้นแบบนาร่องเพื่อการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของโครงการ FAIR Fish จะถูกนาไปใช้กับ SMEs
แปรรูปอาหารทะเลเป็นหลัก (เช่น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสาเร็จรูป) และรองลงมาเป็นคน
กลางสรรหาแรงงาน (เช่น นายหน้าจัดหาแรงงาน บริษัทจัดหางาน ผู้สรรหาแรงงานระดับบุคคล) อย่างไรก็ตาม
แนวทางการประเมินความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานที่แนะนาโดยต้นแบบนาร่องนี้ ได้กาหนดให้มีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน (due diligence) และการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานกับ ซัพพลายเออร์ลาดับที่
หนึ่ง (เช่น ผู้รวบรวมปลา สถานแปรรูปขั้นปฐมภูมิ ผู้จัดหาวัตถุดิบ ) และผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทรักษาความ
ปลอดภั ย ผู ้ ร ั บ เหมาบริ ห ารจั ด การแรงงาน) เพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งผลกระทบทางอ้ อ มที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น กั บ สถาน
ประกอบการ ขอบเขตของโครงการ FAIR Fish ในปัจจุบันไม่ได้ให้คาปรึกษา การฝึกสอน หรือการฝึกอบรม
โดยตรงกับซัพพลายเออร์ระดับอื่นๆ ของห่วงโซ่อุปทานผู้แปรรูปอาหารทะเล ดังนั้นการผลิตขั้นต้น (เช่น ฟาร์ม
เรือประมง) จะไม่รวมอยู่ในโครงการนี้แม้ว่าจะมีความสาคัญก็ตาม
สาหรับผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลและผู้สรรหาแรงงาน ต้นแบบนาร่องเพื่อการสรรหาแรงงานด้วยความ
รับผิดชอบของโครงการ FAIR Fish จะดูไปตามขั้นตอนการสรรหาแรงงานที่ระบุอยู่ในบันทึกความเข้า ใจ
(MOU) หรื อ ข้ อ ตกลงการย้ า ยถิ ่ น ข้ า มพรมแดนแบบทวิ ภ าคี ร ะหว่ า งประเทศไทยและประเทศต้ น ทาง
อย่างเมียนมาและกัมพูชา เริ่มตั้งแต่ก่อนการสรรหาแรงงาน การสมัคร ก่อนการเดินทาง และการเดินทาง
จากประเทศต้น ทางไปจนถึง ที่ส ถานบริการของนายจ้างในประเทศปลายทาง ส าหรับ การสรรหาแรงงาน
ข้ามชาติภ ายในประเทศ หรือแรงงานที ่ ถื อ บัต รสีช มพู (แรงงานที่ ผ ่ านกระบวนการพิ ส ูจ น์ส ัญชาติ (NV)
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSSC) ซึ่งได้รับการออกหนังสือเดินทางชั่วคราวและบัตรสีชมพู ) ต้นแบบนาร่องนี้
จะครอบคลุมและวิเคราะห์ขั้นตอนการสรรหาแรงงานตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานไปจนถึงการลงนาม
ในสัญญาการจ้างงาน อย่างไรก็ดี หากมีการหารือเกี่ยวกับระบบการก ากับดูแลของภาครัฐและการแก้ ไข
กฎหมายระดับประเทศ ประเด็นเหล่านี้ควรน าไปพิจารณาต่างหาก โดยพิจารณาว่าภาคเอกชนจะสามารถ
ให้ข้อสรุปร่วมกันให้กับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในไทยและประเทศต้นทางว่าจะควรแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย
อย่ า งไร อนึ ่ ง การเปลี ่ ย นแปลงกฎหมายและกระบวนการบั ง คั บ ใช้ อ ยู ่ ภ ายใต้ เ ขตอ านาจทางกฎหมาย
ที่เฉพาะเจาะจง จึงไม่ได้นาเข้ามาใส่ในต้นแบบนาร่องนี้
1.5. เหตุผล
ในปี พ.ศ. 2562 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ตีพิมพ์การศึกษา 4 ซึ่งระบุว่ ามีผู้
โยกย้ายถิ่นจานวน 258 ล้านคนและเหยื่อของการเป็นทาสสมัยใหม่ (modern slavery) จานวน 40 ล้านคน
4
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ทั่วโลก ณ เวลานั้น อันรวมถึงการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ/แรงงานขัดหนี้ แรงงานเด็ก และการแสวง
ประโยชน์ทางเพศ การศึกษาของ IOM ไม่ได้ อธิบายรายละเอียดว่ามีความทับซ้อนระหว่างผู้โยกย้ายถิ่น
และผู้เสียหายของการเป็นทาสสมัยใหม่มากน้อยเพียงใด ขณะที่การศึกษาของ ILO5 และรายงานภารกิจ
ของ IOM6 ในประเทศอินโดนีเซียได้ให้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2559 ที่มีรายละเอียดมากขึ้น ต่างยืนยันถึงผู้เสียหาย
ของการเป็นทาสสมัยใหม่ที่มีจานวน 40 ล้านคน และคาดการณ์เพิ่มเติมว่าในจานวนดังกล่าวมีผู้เสียหายจานวน
25 ล้านคนอยู่ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยอย่างน้อยร้อยละ 25 หรือ 10 ล้านคนเป็นแรงงานข้ามชาติ
ในบรรดาผู้เสียหายของการเป็นทาสสมัยใหม่ทั่วโลก ร้อยละ 16 ทางานในภาคเอกชน (คิดเป็น 6.4 ล้านคน)
ร้อยละ 10 ของเหยื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทางานในอุตสาหกรรมประมงและเกษตรกรรม (คิดเป็น 2.5 ล้าน
คน) จากสถิติเหล่านี้ ในเอเชีย แปซิฟิกมี ผ ู้เสียหายที่เป็น แรงงานข้ามชาติประมาณ 1.6 ถึง 2.5 ล้านคน
ในภาคการประมงและเกษตรกรรมของเอกชน การศึกษาทั ้ง หมดเห็ น พ้ อ งว่ าแรงงานข้ ามชาติเ ป็ น กลุ่ ม
เปราะบางเนื่องจากขาดกฎหมายรองรับ ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
สถานการณ์ของแรงงานที่ต้องแยกจากครอบครัว เครือข่ายสนับสนุน และที่สาคัญที่สุด คือ การขาดหรือการถูก
จากัดข้อมูลและการเข้าถึงช่องทางกฎหมายสาหรับการจ้างงาน สถานะทางกฎหมายและการคุ้มครองทางสังคม
นอกจากกลุ ่ ม แรงงานโดยทั ่ว ไปจะมีค วามเปราะบางแล้ว แต่ ก ลุ ่ ม ที ่ เปราะบางยิ ่ง ขึ้ น ไปอี ก คื อ กลุ ่ม เด็ก
และแรงงานหญิงข้ามชาติ
ส าหรับ ประเทศไทย การส ารวจพื้น ฐานของ ILO ในปี พ.ศ. 25617 แสดงให้เห็นการเปลี่ย นแปลงส าคั ญ
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลอันเนื่องมาจากกฎหมายที่เข้มงวดตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่ดีขึ้น ซึ่งมาจาก
แรงกดดันจากทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานบังคับ การวิจัยของ ILO
ในปีพ.ศ. 2561 ยังพบว่ามี การปฏิบ ัติตามกฎหมายมากขึ้น ในด้านอายุขั้นต ่าในการท างาน (ร้อยละ 99)
การลงทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล (ร้อยละ 79) การจ่ายค่าจ้างขั้นต่า (ร้อยละ 66) ตลอดจน
การปรับปรุงชั่วโมงการทางานและวันหยุด (ร้อยละ 45) ไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงาน (ร้อยละ 45)
การมีวันหยุดโดยไม่ถูกหักค่าจ้าง (ร้อยละ 34) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่น่ากังวลอยู่เกี่ยวกับค่าจ้าง
ที่ไม่เท่าเทียมกัน ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย การหลอกลวงในการสรรหาแรงงานหรือการท าสัญญา การไม่มี
สัญญาการจ้างงานหรือไม่มีส าเนาสัญญาการจ้างงาน การหักเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การไม่จ่ายค่าจ้าง
และการยึดเอกสารส่วนบุคคลของแรงงานไว้ ทั้งนี้ ร้อยละ 56 ในภาคการแปรรูปอาหารทะเลและร้อยละ 29
ในภาคการประมงรายงานว่า ไม่พบ เหตุการณ์หรือตัวชี้ วัดว่าด้วยการล่วงละเมิดหรือการบังคับ ใช้แรงงาน
ซึ่งหมายถึงความเสี่ย งในภาคการประมงนั้นมีส ูงกว่า ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการปรั บปรุง
แต่ความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่สาหรับแรงงานในภาคอาหารทะเลและการประมงที่มีความเปราะบางและความเสี่ยง
จานวนมาก ซึ่งจาเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขผ่านการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ โครงการ FAIR Fish
5

ILO. 2017. Global Estimates of Modern Slavery.
https://indonesia.iom.int/corporate-responsibility-eliminating-slavery-and-trafficking-crest
7 ILO. 2018. Ship to Shore Rights Baseline Research Findings on Fishers and Seafood Workers in Thailand.
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มุ่งเน้น ที่ SMEs แปรรูป อาหารทะเลเป็ น ส าคัญ ในส่ว นของความเสี่ ยงในภาคประมง อาจเป็นโครงการ
ที่แยกต่างหากจากโครงการปัจจุบัน
1.6. กระบวนการสร้างต้นแบบสาหรับแบบการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ
ต้นแบบน าร่องเพื่อการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของโครงการ FAIR Fish เป็นต้นแบบที่คาดว่า
จะพัฒนาไปสู่ระบบที่ใช้งานได้จริง จัดการได้และคุ้มค่ามากขึ้น เนื่องจากข้อมูลนาเข้าและข้อเสนอแนะที่ได้รับ
จากสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ (รวมทั้งผู้สรรหาแรงงาน) และบริษัท
นาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ (บนจ.) ที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาต้นแบบในปัจจุบัน ได้มาจากการ
ทางานร่วมกับบริษัทน าร่อง 2 แห่ง และทีมงานจากแผนกต่าง ๆ ในสถานประกอบการที่ร่วมในการพัฒนา
ตลอดจนการใช้ น โยบายและวิธ ีป ฏิ บ ั ติห ลั กทั้ง 8 ประการที่เสร็ จสมบูร ณ์แล้ว บริษัท น าร่อ งได้แ บ่ ง ปั น
ประสบการณ์ อาทิ ความท้าทาย ความสาเร็จและความคาดหวังเกี่ยวกับวิธีการสรรหาแรงงานแบบต่าง ๆ ที่ใช้
รวมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าว่า ต้นแบบเพื่อการสรรหาแรงงานจะเป็นประโยชน์ต่อ สถานประกอบการ
ของตนหรือไม่และอย่างไร นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าจากบนจ. ยังถูกนามาใช้ในการพัฒนาต้นแบบเพื่อ
การสรรหาแรงงานนี้ด้วย
ตลอดการสร้างต้นแบบนี้ จะอ้างอิงกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง จาก UN ILO
IOM BSCI และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนกฎหมายของไทยว่าด้วยแรงงานการประมงและแรงงาน
ข้ามชาติ นอกจากนี้ วิธีการเชิงระบบว่าด้วยความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain risk analysisbased systems approach) จะถูกนามาใช้ด้วย
การทดสอบต้นแบบถูกกาหนดให้ดาเนินการผ่านการสรรหาแรงงานข้ามชาติที่เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทนาร่องซึง่
ใช้ บนจ. ที่เข้าร่ว มกับ โครงการ แต่เป็น ที่น่าเสียดายว่ าในช่ว งเวลาที่ ก าหนดไว้ส าหรับ การทดสอบนั้ น
บริษัทนาร่องทั้งสองแห่งไม่มีความต้องการแรงงานเพิ่มเติม ทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้
ประเทศไทยได้ปิดพรมแดนและหยุดการสรรหาแรงงานข้ามชาติ อย่างไม่มีกาหนด เนื่องจากการระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 และบนจ. ยังคาดการณ์ถึงกฎระเบียบที่อาจเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ในกรณีที่พรมแดนถูกเปิด
อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศต้นทางและประเทศไทยที่ว่าด้วยข้อควรระวังเกี่ยวกับ
เชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระหว่าง
การกักตัว 14 วัน ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 20,000 – 30,000 บาทต่อแรงงานข้ามชาติ 1 คน ดังนั้น
การบังคับใช้กฎหมายของไทยทั้งที่มีอยู่แล้วและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ MOU และ NV
อย่างเต็มที่จึงยังไม่มีความแน่นอน
ด้วยเหตุนี้ การทดสอบนาร่องจึงดาเนินการผ่านแบบฝึกหัดจาลอง การหารือกับภาคเอกชน บนจ. และบริษัท
นาร่องทั้งสองแห่ง ขณะที่การแบ่งปันและการเรียนรู้ตามที่องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ได้กาหนดและจัดขึ้นจะยังคงดาเนินต่อไป ทั้งนี้ หลังจากการฝึกอบรมสาหรับผู้สรรหาแรงงานเสร็จสิ้นลงแล้ว
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จะมีการวางแผนการประชุมที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดขึ้น ณ สถานประกอบการหรือ บนจ. และแบบออนไลน์
โดยข้อมูล ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และบทเรียนทั้งหมดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะจะถูกรวบรวมและประเมิน
เพื่อปรับปรุงตัวต้นแบบ ซึ่งอาจรวมเอาแนวคิดเพิ่มเติม ตลอดจนองค์ประกอบสาหรับการแก้ไขและการสรุป
สุดท้ายไว้ด้วย

2. วัตถุประสงค์และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of
Change) ของโครงการ FAIR Fish
โครงการ FAIR Fish มุ่งหมายพัฒนาต้นแบบการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบบนพื้นฐานของระบบที่
เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ที่ช่วยเหลือสถานประกอบการต่าง ๆ ในการปรับปรุงกลยุทธ์ ของตน
เพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนขั้น พื้นฐานและสิทธิแรงงานภายในห่ว งโซ่อุปทาน ของสถานประกอบการ
โครงการ FAIR Fish คาดหวังจะเสริมความรู้และเครื่องมือให้กับ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือก ตลอดจนสนับสนุน
ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงานระดับประเทศได้ดียิ่งขึ้น เพื่อ เสริมความ
เข้มแข็งให้การปกป้องคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่มีความเปราะบาง เช่น แรงงานผู้หญิง
และให้โอกาสการทางานที่เหมาะสมแก่แรงงานเหล่านั้น
การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานในรูปแบบของการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการปฏิบัติ
อื่นๆ ที่ไม่สามารถยอมรับได้และผิดกฎหมาย อาจเกิดขึ้นได้แม้ก่อนที่แรงงานจะไปถึงโรงงานหรือฟาร์ม ดังนั้น
สิ่งสาคัญสาหรับธุรกิจในการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อลด ขจัด หรือป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงาน
บังคับภายในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด คือ การน าระบบการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบไปปฏิบัติ8
กับซัพพลายเออร์ และผู้ให้บริการในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สรรหาแรงงาน คนกลางสรรหาแรงงาน
ทั้งในประเทศปลายทางและประเทศต้นทาง ซึ่งถือเป็นจุดเชื่อมต่อสาคัญสาหรับผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเลในการสรรหาแรงงานและเพื่อสนับสนุนความพยายามที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น โครงการ FAIR
Fish จึงให้ความช่ว ยเหลือผู้สรรหาแรงงานใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมา และกัมพูช า ในการสร้าง
ความเข้าใจและให้สามารถปฏิบัติตามหลักการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบและงานที่เหมาะสมได้
2.1 วิวัฒนาการของทางเลือกในการสรรหาแรงงานสาหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
ในรายงานการโยกย้ายถิ่นสากลขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้จัดอันดับให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่รับแรงงานข้ามชาติมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจานวนแรงงานข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นจาก
1.25 ล้านคนในปีค.ศ. 2010 เป็น 3.59 ล้านคนในปีพ.ศ. 2560 ตัวเลขดังกล่าวได้รับการยืนยันจากการวิจัยอื่น
เช่น การศึกษาของศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (MMC) ในสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
8

BSCI Performance Area 1 Social Management Systems and Cascade Effect. 2014. BSCI Code of Conduct Version 2.
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ที่น าโดย ดร. อภิชาติ จ ารัสฤทธิรงค์ 9 ซึ่งพิจารณาว่าตัวเลขแรงงานราวสี่ล้านคนเป็นการประมาณการณ์
แรงงานจากเมียนมา กัมพูชา และลาวตามความเป็นจริง โดยรวมถึงแรงงานที่ไม่มีเอกสารด้วย การพึ่งพา
แรงงานข้ามชาติ ของภาคอาหารทะเลของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับ กลุ่ม อาชีพที่ ใช้ ทักษะต ่า เช่น
การประมง ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่ยาวนานหลายทศวรรษ อาทิ อัตราการเกิด
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุ รวมถึงความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกระตุ้นให้ประชากร
เดินทางข้ามพรมแดนที่ค่อนข้างมีช่องโหว่เพื่อหาโอกาสการมีรายได้ที่ดีกว่า การศึกษาของศูนย์ MMC เมื่อปี
พ.ศ. 2560 ชี้ให้เห็นถึง “ความต้องการแรงงานทักษะต่าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อทางานที่เรียกว่า งาน 3D (สกปรก
อันตรายและไร้เกียรติ) ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของแรงงานไทย” ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกบังคับ
และกดดันจากนานาชาติ ให้ต้องประเมินกฎหมายใหม่ เพื่อนากลไกการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ซึ่งรวมทั้ง
การเข้าถึงค่าจ้างขั้นต่า และสวัสดิการด้านสุขภาพที่เท่าเทียมกับแรงงานไทยมาใช้
การสรรหาแรงงานข้ามชาติเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยมีวิวัฒนาการไปตามขั้นตอนต่างๆ ของ
มาตรการ “การขึ้นทะเบียนแรงงาน” และ “การทาให้แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย” ที่ดาเนินการโดยรัฐบาล
ไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 253510 แต่ด้วยกระบวนการที่เป็นทางการนั้นใช้เวลานานเกินไป และยังเกี่ยวข้องกับ
ข้อตกลงทวิภ าคีระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล กระบวนการที่ไม่เป็นทางการจึงเกิดขึ้นเพื่อ เติมเต็มช่องว่าง
ด้านความต้องการแรงงานข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2547 การท าให้เป็นแรงงาน
ที่ถูกต้องกลายเป็น บรรทั ดฐานด้ว ยการออกบัตรสีช มพู ซ ึ่ง เป็นใบอนุ ญาตท างานที่ ด าเนินต่ อ ไปจนถึ ง ปี
พ.ศ. 2552 เมื่อกระบวนการพิสูจน์สัญญาติอย่างเป็นทางการในรอบแรกได้เริ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการออก
“หนังสือเดินทาง” ในประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศต้นทาง ซึ่งสามารถใช้ ได้เฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้น ทั้งสามประเทศได้มีการปรับปรุง MOUs และพยายามนามาใช้แทนที่ระบบ NV ในปี พ.ศ. 2556 แต่ก็
ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมมากนัก ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559 แรงงานข้ามชาติได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกต้องได้โดยผ่านกระบวนการ NV ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จฉุกเฉิน ต่อมาในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560 พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนข้ามชาติ พ.ศ. 2560 (2017) (หรือ
พระราชกาหนดแรงงานข้ามชาติ ปีพ.ศ. 2560) ซึง่ ออกคาสั่งให้ MOU มีผลบังคับใช้ แต่กลับส่งผลให้เกิดความ
สับสนวุ่นวายและปฏิกิริยาต่อต้านจากภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความจาเป็นและข้อเรียกร้อง
รัฐบาลไทยจึงได้ประนีประนอมโดยการขยายกระบวนการ NV ออกไปอีก 3 ครั้งระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง
2561 เพื่อขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติมากกว่าหนึ่งล้านคน ด้วยเหตุที่เอกสาร NV มีอายุ 2 ปี รัฐบาลไทยจึง
ออกคาสั่งให้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2561 และเลื่อนการบังคับใช้ MOU จากที่กาหนดไว้
แต่เดิม คือ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาหนด
9

จารัสฤทธิรงค์, อ. ศูนย์ศกึ ษาการย้ายถิน่ มหิดล. 2017. “Regional Democratic Transition towards Peace & Prosperity- A Case Study
of Thailand and its Neighboring Countries”; นาเสนอ ณ มหาวิทยาลัย Tamkang ประเทศไต้หวัน ( 27 มีนาคม 2017).
10 Plan International Thailand. 2019. Policy Analysis of Anticipated Impact of Recent changes in Migrations Laws and
Regulations that Affect the Thai Fishing Industry and Migrant workers. SEAS of Change Project.
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การเปรียบเทียบกับกระบวนการ MOU กับ NV แบบผสมผสานจะทาให้เข้าใจว่าเหตุใดกระบวนการ MOU จึง
ไม่ได้รับการสนับสนุนมากเท่าที่ควร ทั้งนี้ ความหมายของคาว่า "แรงงานตามกฎหมาย" เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การ
สะท้อนถึงในเงื่อนไขการย้ายถิ่น โดยกระบวนการเริ่มจาก “การเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย” ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
หนังสือเดินทางจากประเทศต้นทางและวีซ่าที่เข้า (หรือที่ออกโดย) ประเทศปลายทาง การท างาน "ที่ถูก
กฎหมาย" จะต้องได้รับใบอนุญาตทางานที่ออกให้เฉพาะสาหรับงานแต่ละประเภท เอกสารทั้งหลายเหล่านี้
ระบุสถานะทางกฎหมายของแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงค่าจ้างที่เป็นธรรม โอกาสในการทางาน การ
คุ้มครองทางสังคม การดูแลสุขภาพ การศึกษาของผู้อยู่ในอุปการะโดยเฉพาะเด็กเล็ก และความสามารถในการ
เคลื่อนย้ายไปมาและการเปลี่ยนนายจ้าง
ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยพยายามอย่างยิ่ งที่จะปฏิบัติตามพระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา
ตลอดจนกฎระเบียบใหม่ๆ ของรัฐบาลว่าด้วยการประมงและการจัดการแรงงานข้ามชาติที่บังคับใช้ในปี พ.ศ.
2560 เพื่อจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับ การทาประมง IUU การค้ามนุษย์ และการทางานที่เหมาะสมสาหรับ
แรงงานข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม ทั้ง NV และ MOU กลายเป็นกระบวนการที่ มีค่าใช้จ่ายสูง และ/หรือใช้
เวลานาน และ/หรือคาดเดาไม่ได้ NV จึงถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าส าหรับจังหวัดระยองในปี พ.ศ. 2561
ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้ง ของศูนย์ พิสูจน์สัญชาติ หนึ่งในสามแห่งทั่วประเทศ โดยค่าธรรมเนียม NV (4,400 บาท
ต่อคน) นั้นต่ากว่าเมื่อเทียบกับ MOU (ขั้นต่า 20,000 บาทต่อคน) แต่ด้วยเหตุที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จมีจานวน
น้อยและให้บริการในช่วงเวลาที่จากัด จึงทาให้คิวยาวและใช้เวลาดาเนินการด้านเอกสารหลายสัปดาห์ ขณะที่
นายหน้าจัดหาแรงงานและคนกลางซึ่งคิดค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าธรรมเนียมปกติกว่าเท่าตัวนั้นกลับมีอยู่ทุกที่
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้กลุ่มนายจ้างและแรงงานเกิดความท้อแท้
อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลก็ตระหนักอย่างรวดเร็วเช่นกันว่า มีผู้สรรหาแรงงานข้ามพรมแดน
จานวนมาก และการดาเนินการสรรหาแรงงานข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่ยากต่อการควบคุม เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินธุรกิจในแต่ล ะวัน และมีค่าธรรมเนียมที่ส ูงกว่า ท าให้กระบวนการ NV เป็นทางเลือกที่ดีกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับระบบ MOU ที่มีระยะเวลายาวนาน “หนังสือเดินทางชั่วคราว” ตามกระบวนการ NV ที่มีอายุ
2 ปี (สามารถต่ออายุได้อีก 2 หรือ 4 ปี) วีซ่าแบบ 3 เดือน (ต่อได้เรื่อยๆ จนกว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุ)
และใบอนุญาตทางาน (บัตรสีชมพูที่มีอายุ 2 ปี) ทาให้แรงงานข้ามชาติกลายเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม สิทธิประโยชน์ทางสังคม และหมดกังวลว่าจะถูกผลักดันกลับประเทศต้น ยิ่งไปกว่านั้น
ผู้ติดตามแรงงานซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วยังจะได้รับสิทธิด้านการศึกษาและการสาธารณสุขด้วย ในทาง
กลับกัน ระบบ MOU ก าหนดให้ แรงงานข้ามชาติต้องเดินทางกลับไปรับหนังสือเดินทางที่ประเทศต้นทาง
แม้ว่าตนเองจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ตาม ทาให้แรงงานต้องผ่านความซ้าซ้อนของระบบราชการทั้งใน
ประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง อีกทั้งยังเดินทางกลับเข้ามาได้เพียงลาพัง เท่านั้น โดยไม่มีผู้ติดตาม
แรงงานข้ามชาติจานวนมากจึงเกรงว่ารัฐบาลจะปฏิเสธการออกเอกสารอย่างเป็นทางการให้แก่ตนเอง (อาทิ
สาเหตุด้านชาติพันธุ์ เป็นต้น) และต้องแยกจากครอบครัว
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พระราชกาหนดแรงงานข้ามชาติ ปี พ.ศ. 2560 นั้นแท้จริงแล้วมีความตั้งใจที่จะทาให้แรงงานข้ามชาติมีสถานะ
“ถูกกฎหมาย” ผ่านการสรรหาแรงงานตามระบบ MOU ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตาม ซึ่งทั้งแรงงานข้ามชาติ
และภาคเอกชนได้แสดงให้เห็น ถึง ความกังวลหลายประการ เช่น ภาระค่าใช้จ่ายที่จะตกอยู่ กับ นายจ้าง
กระบวนการอันซับซ้อนซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของนายจ้างในประเทศไทย ความล่าช้าของระบบราชการ
ในประเทศต้ น ทางเกี ่ ย วกั บ การสรรหาแรงงานข้ า มชาติ ต ามอั ต ราที ่ ก าหนดที ่ ภ าคธุ ร กิ จ ไทยร้ อ งขอ
ความไม่แน่นอนว่าผู้สรรหาแรงงานในท้องถิ่นจะสามารถหาแรงงานได้ตามที่ร้องขอหรือไม่ หรือ ความสามารถ
ในการทางานของแรงงาน นอกจากนี้ ข้อตกลง MOU ยังขาดความชัดเจนสาหรับค่าธรรมเนียมที่เป็นมาตรฐาน
การออกเอกสาร ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคนกลางสรรหาแรงงาน ที่ล้วนแต่ทาให้เกิดความกังวล
เรื่องความโปร่งใส
ในทานองเดียวกัน ประเด็นที่น่ากังวลสาหรับกระบวนการ NV แบบผสมผสานก็ยังมีอยู่ โดยแรงงานข้ามชาติ
ส่วนมากกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานและ/หรือนายจ้าง ข้อจากัดว่าด้วยประเภทของงาน เช่น การจาหน่าย
อาหารทะเลแห้งนั้นไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ การคัดแยกหรือการอบแห้งอาหารทะเลนั้นสามารถกระท าได้
เนื่องจากในอดีตการขายอาหารทะเลแห้ง ไม่ถือว่าเป็น "งาน" ตามนิยามในพระราชกาหนดแรงงานข้ามชาติปี
พ.ศ. 2560 การปรับการทางานให้สอดคล้องกับกาหนดอายุ ของเอกสารต่าง ๆ เช่น การรายงานตัวทุก 90 วัน
เป็นเรื่องยากส าหรับ แรงงานประมง และยังเป็นอุปสรรคสาหรับธุรกิจบนฝั่ง ตลอดจนการกาหนดขอบเขต
ของที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นการจากัด เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลไทย
ได้ร่างและอนุมัติการแก้ไขพระราชก าหนดแรงงานข้ามชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 เพื่อจัดการกับข้อกังวลหลายประการข้างต้น11
2.2 วิธีการและต้นแบบสาหรับการสรรหาแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
วิธีการสรรหาแรงงานที่ถือว่ามีความรับผิดชอบนั้น ควรตอบสนองต่อความจาเป็นของตลาดแรงงาน พิจารณา
คุณสมบัติของแรงงานเป็นหลัก และไม่ลดทอนมาตรฐานแรงงานและหลักการทางานที่มีคุณค่า (decent work
pinciples) โดยประเด็น หลัก อยู ่ท ี่ ก ารเคารพต่ อ สิ ทธิ มนุ ษยชนขั้ น พื้ นฐานและสิทธิแ รงงาน ข้อก าหนด
และเงื่อนไขของงานที่ตกลงกันไว้ในระหว่างการสรรหาแรงงานจะต้องสอดคล้องกับ ข้อกาหนดและเงื่อนไขใน
การจ้างงาน ทั้งนี้ การท าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการสรรหาแรงงาน กิจกรรม และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ถือเป็นเรื่องสาคัญ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สาคัญไปกว่านั้น คือ ต้องระบุความเสี่ยงในแต่ละจุด และหา
วิธีการจัดการความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบให้ได้ ให้ได้ เนื้อหาต่อไปนี้ จะให้รายละเอียดถึงวิธีการสรรหา
แรงงานในปัจจุบันและการปฏิบัติตามแนวทางสาหรับ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของโครงการ
FAIR Fish12 เพื่อผนวกเอาหลักการและแนวคิดของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน/สิทธิแรงงาน การสรรหาแรงงาน
11

Thailand Lifted Restrictions on Foreign Workers to Change Employers, Work Places & Types of Work. 2018.
http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/87460-Thailand-Lifted-Restrictions-on-Foreign-Workers-to.html
12 อ้างถึงในข้อความต่อจากนี้วา่ “แนวทาง” หรือแนวทางสาหรับการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ”
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ด้วยความรับผิดชอบและงานที่เหมาะสม ซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นการพัฒนาไปสู่ โมเดลจัดการความเสี่ยงที่มี
มาตรฐานและมี การป้องกันภายในตัวระบบ แนวทางนี้ประกอบด้วย แนวทางที่พึงปฏิบัติ และคู่มือแนะนา
วิธีปฏิบัติงานที่สร้างต้นแบบ จากแนวปฏิบัติ และเกณฑ์ในแนวทางที่ให้การตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อลด
หรือป้องกันความเสี่ยงต่อ แรงงานซึ่งล้วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีการสรรหาแรงงานที่ถูกนามาใช้
และให้ความสาคัญต่อความเปราะบางของแรงงานข้ามชาติรวมทั้งผู้หญิง ดังนั้นข้อกาหนดที่มีความอ่อนไหวต่อ
ประเด็นทางเพศสภาพจะถูกนามาใช้หากเป็นไปได้
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3. ทางเลือกในการสรรหาแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
3.1. ขั้น ตอนของกระบวนการและความเสี่ยงด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้น ส าหรับการสรรหางานข้าม
พรมแดน (MOU)
มีภาพและตาราง ในเอกสารแนบ 2 ให้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมในส่วนนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการสรรหา
แรงงานและกระบวนการ MOU ได้ดียิ่งขึ้น ผังกระบวนการสรรหาแรงงานตาม MOU ได้ถูกอธิบายไว้ใน
เอกสารแนบ 2 รู ป ที ่ 1 ในขณะที่ เ อกสารแนบ 2 ตารางที ่ 1 อธิ บ ายถึ ง ขั ้น ตอนของกระบวนการ MOU
ระยะเวลา และความเสี่ยงสาหรับแต่ละขั้นตอน โดยอาศัยข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่13 แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงได้อธิบายไว้ใน แนวทางสาหรับการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ แล้ว
3.1.1 ขั้นตอนเบื้องต้น 1 – นายจ้าง/สถานประกอบการ
กิจกรรม: ก่อนกระบวนการสรรหาแรงงาน นายจ้างแต่งตั้งบุคคลหรือ ทีมระบบการจัดการทางสังคม (social
management system - SMS) เพื่อจัดการกับเอกสารและการตัดสินใจต่าง ๆ ทีม SMS จะทบทวนนโยบาย
และวิธ ีป ฏิบัติ ของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎระเบียบ กฎหมายระดับประเทศว่าด้ว ยเรื่องแรงงาน
การประมง และแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจที่มีอยู่ หลังจากนั้น ทีม SMS จะประเมิน
การปฏิบัติงานในปัจจุบันและระบุความต้องการแรงงาน ส่วนคาอธิบายเนื้อหางาน (job description) นั้น
จะถูกเขียนขึ้นพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับจานวนและสัญชาติของแรงงานทีต่ ้องการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับปานกลาง: ขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ในกรณีที่ SMEs อาจมี
ระบบบริหารงานคุณภาพแต่มีทีม SMS ที่ไม่เข้มแข็งนัก กล่าวคือ แม้จะมีความเข้าใจในกฎหมายของไทย
แต่ก็ยังไม่เข้าใจถึงอนุสัญญาและมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน/ สิทธิแรงงาน การสรรหา
แรงงานด้วยความรับผิดชอบ งานที่มีคุณค่า การร้องทุกข์ และการแก้ไขเยียวยา ยิ่งไปกว่านั้น นโยบายและวิธี
ปฏิบัติทางสังคมอาจยังไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับนโยบายด้านการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ
ของ FAIR Fish
ข้อท้า ทาย: ในกรณีที่มีข้อจ ากัดด้านทรั พยากร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ที่มีคุณสมบัติแ ละ
ประสบการณ์อาจได้รับมอบอานาจให้เข้ามาจัดการ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้สามารถพบได้ใน
ส่วน 3ก ของเอกสาร แนวทางสาหรับการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ก) เลือกและมอบอานาจแก่ทีมระบบการจัดการทางสังคม ข) ทบทวนกฎหมาย
ระดับประเทศของไทยว่าด้วยแรงงาน การประมง แรงงานข้ามชาติ เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด ค) ทบทวน
นโยบายและวิธ ีปฏิบ ัติ ว ่าด้ว ยสิทธิมนุษชนขั้นพื้นฐาน/สิทธิแรงงานที่มีอยู่ การสรรหาแรงงานด้วยความ
13
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รับผิดชอบ งานที่มีคุณค่า และกฎระเบียบของสถานประกอบการเพื่อปรับให้เข้ากับนโยบายด้านการสรรหา
แรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish และปรับแก้ตามความจาเป็น จ) พัฒนาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ที่สรุปนโยบายหลักของเจ้าของ/ผู้ซื้อซึ่งผู้สรรหาแรงงานคาดหวังในการทาความเข้าใจและสนับสนุน ตลอดจน
การให้เหตุผลและผลที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ ฉ) ประเมินการปฏิบัติและความต้องการ
แรงงานในปัจจุบัน ช) เขียนรายละเอียดของงานที่มุ่งเน้นไปยังคุณสมบัติที่ ตาแหน่งงานต้องการ หลีกเลี่ยง
ภาษาหรือข้อกาหนดที่อาจเป็นการเลือกปฏิบัติ และ ซ) รวบรวมข้อมูลของสถานประกอบการเพื่อสนับสนุน
การขอโควต้าแรงงาน
3.1.2 ขั้นตอนเบื้องต้น 2 – บริษัทนาเข้าแรงงาน
กิจกรรม: นายจ้างเลือกผู้สรรหาแรงงานชาวไทยที่มีใบอนุญาต (บนจ. หรือนายหน้าจัดหาแรงงาน) หลังจากที่
ได้ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านถึงสถานประกอบการหรือบุคคล ที่รวมถึงผู้จัดการและนายจ้าง
แล้ว แนวทางการปฏิบัติที่แนะนาตามกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านระบุไว้ใน ตารางที่ 1 ของ
คู่มือนี้และส่วนที่ 3ข ของ แนวทางส าหรับการสรรหาแรงงาน ซึ่งทั้งเครื่องมือสาหรับ การทาแผนผังห่วงโซ่
อุปทานและการประเมินความเสี่ยงสาหรับการใช้งานหรือการนาไปปรับใช้งานได้ถูกแนบมาพร้อมกับเอกสารนี้
หลังจากที่การตรวจสอบใบอนุญาตและรายละเอียดด้านธุรกิจ ณ กรมการจัดหางานเสร็จสิ้นลง และได้ข้อสรุป
การประเมินความเสี่ยงแล้ว นายจ้างควรร้องขอให้ผู้สรรหาแรงงานลงนามในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (COC)
ของนายจ้างก่อนที่จะลงนามในสัญญาระหว่าง บนจ. และนายจ้าง ทั้งนี้ การระบุในสัญญาถึงความรับผิดชอบ
ส าหรับฃทุกฝ่ายเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการสรรหาแรงงาน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเหมาะสม การเคารพต่อสิทธิแรงงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย (อ้างอิงถึงส่วนที่
3ค และ 3ง ของ แนวทางสาหรับการสรรหาแรงงาน) หลังจากมีความเห็นพ้องกันถึงอานาจหน้าที่ในทุกระดับ
แล้ว นายจ้างจึงจะออกหนังสือมอบอานาจให้แก่ผู้สรรหาแรงงาน
ความเสี ่ ย งที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น - ระดั บ สู ง : คนกลางสรรหาแรงงานเกี ่ ย วข้ อ งกั บ เสี ่ ย งด้ า นความโปร่ ง ใส
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การก ากับดูแล การปฏิบัติตาม ความรู้ที่ไม่เพียงพอ ประวัติและชื่อเสียง
(ของทั้งนายจ้างและลูกค้า) ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้สรรหาแรงงานอย่างถี่ถ้วน ซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ถึงทราบข้อมูลของคู่ค้าและผู้รับเหมาช่วง โดยเฉพาะผู้ที่ดาเนินธุรกิจในประเทศต้นทาง
ข้อท้าทาย: การประสานความร่วมมือกับ ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
ตามที่แนะนาไว้ข้างต้นเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับความโปร่งใสของคู่ค้าของผู้สรรหา
แรงงานและคนกลางสรรหาแรงงานในประเทศต้นทาง หากนายจ้างพร้อมที่จะท างานกับ ผู้สรรหาแรงงาน
ชาวไทย การตั ด สิ น ใจยอมรั บ /ปฏิ เ สธอาจมี ค วามยื ด หยุ ่ น ในประเด็ น ที่ ส ามารถปรั บ ได้ อย่ า งไรก็ ต าม
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ถือเป็นข้อกาหนดที่ไม่อาจต่อรองได้ ประเด็นที่นายจ้างมีความ
กังวลเป็นอย่างมาก คือ การปฏิบัติต่อแรงงานในช่วงก่อนออกเดินทางและการปฏิบัติต่อ แรงงานเมื่อเดินทาง
มาถึงแล้ว ด้วยเหตุนี้ แผนการก ากับดูแล/ติดตามของคู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทางจึงเป็น
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สิ่งจาเป็น ข้อมูลว่าด้วยวิธีการออกใบอนุญาต รวมทั้งใบอนุญาตทางาน การกาหนดค่าธรรมเนียมอย่างเป็น
ทางการในทุกขั้นตอนต้องระบุไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถตรวจสอบได้ สัญญาระหว่างผู้ สรรหา
แรงงานชาวไทยและนายจ้างถือเป็นเอกสารสาคัญที่จะต้องกาหนดเงื่อนไข ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา วิธีการและผู้รับเงิน หากนายจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินก้อนต่อ แรงงาน
หนึ่งคน ควรมีข้อก าหนดถึงการท าบัญชีส าหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างถูกต้องเหมาะสม
พร้อมหลักฐานที่เชื่อถือได้
แนวทางการปฏิบัติที่แนะน า: ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของผู้สรรหาแรงงานชาวไทยอย่างรอบด้าน
ดังต่อไปนี้ ก) ขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้สรรหาแรงงานชาวไทย และ คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทาง
ข) ตรวจสอบรายชื่อของผู้สรรหาแรงงานชาวไทย และ คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทางที่เลือกมา
ว่าได้รับใบอนุญาตโดยกรมการจัดหางานหรือไม่ ค) ขอให้ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยนาส่งแผนการกากับดูแลคู่ค้า
ของตน ง) ด าเนินการประเมินความเสี่ยงทั่วไปโดยใช้ เครื่องมือต้นไม้ ตัดสินใจ (decision tree) จ) ท าการ
ประเมินความเสี่ ยงเฉพาะตามนโยบายต่ อผู้สรรหาแรงงานแต่ล ะราย ฉ) ลงคะแนนและออกก าหนดการ
ดาเนินการตรวจสอบ เช่น แผนการประเมินในพื้นที่ การทบทวนเอกสารด้านนโยบายและวิธีปฏิบัติ หลักฐาน
หรือประกาศนียบัตรด้านการปฏิบ ัติตามข้อก าหนดทางสังคม (ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการประกันคุณภาพ) ช) ให้ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยลงนามในคู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจและนาส่งแผนการติดตามสาหรับคู่ค้าในประเทศต้นทาง ซ) ลงนามในสัญญาระหว่างผู้สรรหาแรงงานชาว
ไทยและนายจ้าง ฌ) ออกใบมอบอานาจให้แก่ผู้สรรหาแรงงานชาวไทย และ ญ) ในกรณีของประเทศเมียนมา
จะเป็นการลงนามสามฝ่าย ได้แก่ นายจ้าง ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยและตัวแทนคู่ค้าของผู้สรรหาแรงงาน
ในประเทศต้นทาง – ณ สถานทูตเมียนมาในกรุงเทพฯ
3.1.3 การสมัครสาหรับการสรรหาแรงงานข้ามพรมแดน (ขั้นตอนที่ 1 ของรูปที่ 1 และตำรำงที่ 1 ใน
เอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: ผู้สรรหาแรงงานยื่นแบบแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (นจ. 2)14 ให้กับสานักงานจัดหางาน
จังหวัดในนามของนายจ้าง สานักงานจัดหางานจังหวัดรับเอกสารเพื่อตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับต่า: กรมการจัดหางานมีแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน และมีคาแนะนาที่ชัดเจน
พร้อมด้วยการตรวจสอบข้อมูล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือผู้สรรหาแรงงานอาจมีเอกสารที่จ าเป็น ไม่ครบ
หรือเอกสารบางอย่างหมดอายุไปแล้ว
ข้อท้าทาย: อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว คือ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ โควต้า หรือเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
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ระยะเวลา: 14 วันโดยประมาณ รวมขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร (ใช้เวลา 2 วัน ณ สานักงานจัดหางาน
จังหวัด)
แนวทางการปฏิบัติที่แนะน า: ผู้สรรหาแรงงาน ก) น าใบอนุญาตสรรหาแรงงาน (นจ. 4) แบบแสดงความ
ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่กรอกข้อมูลแล้ว ใบมอบอ านาจจากนายจ้าง ส าเนาสัญญาระหว่างผู้สรรหา
แรงงานชาวไทยและนายจ้าง และเอกสารเกี่ยวกับสถานประกอบการหรือโรงงานอื่นใดที่อาจจ าเป็นต้องใช้
จากนายจ้าง รวมทั้ง ข้อตกลงสามฝ่ายที่ลงนาม ณ สถานทูตเมียนมา และ ข) จ่ายค่าธรรมเนียมพร้ อ มรับ
ใบเสร็จรับเงิน
3.1.4 การอนุมัติโควตาแรงงาน (ขั้นตอนที่ 2, 3 ของรูปที่ 1 และตำรำงที่ 1 ในเอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: สานักงานจัดหางานจังหวัดส่ง แบบแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไปยังกรมการจัดหางาน
ซึ่งจะนาส่งต่อไปยังทูตแรงงาน (Labor Attaché) ของประเทศต้นทางในกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบและ
อนุมัตคิ าร้องต่อไป และในกรณีที่นายจ้างขอโควตาแรงงานเป็นจานวนมาก ผู้แทนกระทรวงแรงงาน (หากเป็น
กรณีของเมียนมา) จะลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานของนายจ้างเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและเงื่อนไขการ
ท างานของแรงงาน ซึ่งรวมถึงสวัสดิการ สัญญา และสถานที่พักอาศัยที่เสนอต่อแรงงาน ในกรณีที่พบว่า
นายจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกาหนด สถานทูตของประเทศต้นทางจะนาส่งเอกสารไปยังหน่วยงานรัฐ ในประเทศ
ต้นทางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ แรงงานข้ามชาติ เพื่ออนุมัติโควต้า แรงงาน ประเทศต้นทางจะแจ้งการอนุมัติ
ผ่านไปทางสถานทูตในกรุงเทพฯ เพื่อให้ส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการจัดหางาน และแจ้งให้กับผู้สรรหาแรงงาน
ชาวไทยและ/หรือนายจ้าง ตามลาดับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับต่า: กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการบริหาร ซึง่ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจะอยู่ที่ความ
ล่าช้า อันเนื่องมาจากการแปลเอกสารที่ไม่ถูกต้อง หรือความล่าช้าของการสื่อสารระหว่างประเทศปลายทาง
และประเทศต้นทาง
ข้อท้าทาย: ความล่าช้าอาจเกิดขึ้น เนื่องจากการสื่อสารข้ามพรมแดนและต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่ง
ระยะเวลา: ใช้เวลา 7 วันในประเทศไทย (4 วันสาหรับการอนุมัติจากกรมการจัดหางานของไทย) 10 วันใน
ประเทศต้นทาง
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: การแปลอาจไม่มีความจาเป็นหากมีแบบฟอร์มสองภาษา ไม่เช่นนั้นจะต้องมีการ
จัดทาเอกสารแปลและนาส่ง ข้อมูลของนายจ้างต้องถูกต้อง
3.1.5 การเลือกแรงงานในประเทศต้นทาง (ขั้นตอนที่ 4 ของรูปที่ 1 และตำรำงที่ 1 ในเอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการโดยคู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทาง อย่างไรก็ตาม
ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยจะต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านต่อคู่ค้าที่เลือกเสียก่อน สัญญา
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ข้อตกลงระหว่างผู้สรรหาแรงงานชาวไทยและคู่ค้าจะกาหนดช่องทางสาหรับแรงงานในการร้องทุกข์โดยตรง
และให้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บ ั น ต่ อ นายจ้ า ง เพื ่ อ สร้ า งความเชื ่ อ มั ่ น ว่ า การก ากั บ ดู แ ลจะถู ก น าไปปฏิ บ ั ติ
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน อันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติที่มีจริยธรรมและการป้องกันความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับสูง: การคัดเลือกแรงงานถือเป็นขั้นตอนที่มีความท้าทายสูงสุดและมีความ
โปร่งใสน้อยที่สุดในกระบวนการ MOU แบะมีข้อน่ากังวลเกี่ยวกับการใช้ผู้รับเหมาช่วงรายบุคคลโดยคู่ค้า
ของผู้สรรหาแรงงาน การกากับดูแลที่ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยอาจดาเนินการนอกเหนือจากนั้น เกณฑ์การออก
ใบอนุญาตและคุณสมบัติของผู้สรรหาแรงงานในพื้นที่ ตลอดจนความโปร่งใสของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ซึ่งความโปร่งใสของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากที่สุด และมี
แนวโน้มที่จะเกิดการละเมิดมากที่สุด ค าจ ากัดความที่ชัดเจน กฎหมายและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
มีความส าคัญส าหรับคนกลางสรรหาแรงงานจ านวนมากที่ไม่สามารถสื่อสารภาษากลางและท าธุรกิจเพื่อ
ผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานของประเทศต้นทางจะต้องกาหนดรายการค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จ
เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ข้ อ ท้ า ทาย: การปฏิ บ ั ต ิ ต ามและการก ากั บ ดู แ ลเพื ่ อ ให้ “ไม่ ม ี ค ่ า ธรรมเนี ย มการสรรหางาน” (Zero
Recruitment Fees) ในกิจกรรมของคู่ค้าของผู้สรรหาแรงงาน เป็นข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุด การติดตามค ามั่น
สัญญา การสัมภาษณ์และการมีปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ กับแรงงานที่กาลังหางานเป็นเรื่องยาก แม้ว่าผู้สรรหาแรงงาน
ชาวไทยจะมีข้อตกลงกับคู่ค้าในประเทศต้นทางแล้วก็ตาม อีกหนึ่งปัญหาอยู่ที่การคาดการณ์ระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการติดต่อและหาแรงงานให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการ ข้อกังวลอื่น ๆ ในประเทศต้นทางยังรวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของทางการที่ไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง และช่องว่าง
ค่าธรรมเนียม การล่อลวงหรือการค้าประกันเงิน การเดินทางจากหมู่บ้านเพื่อไปยังศูนย์ดาเนินการด้านเอกสาร
ที่ยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูง การขาดรายละเอียดการเดินทางที่ชัดเจน รวมถึงค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทาง
และที่พักระหว่างการเดินทาง ตลอดจนค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าธรรมเนียมด าเนินการ ซึ่งใน
บางครั้งการออกหนังสือเดินทางก็มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม การจัด ทาช่องทางสาหรับแรงงานเพื่อร้องทุกข์ได้
โดยตรงระหว่างการสรรหางานก็เป็นประเด็นที่สาคัญอีกประเด็นหนึ่ง
ระยะเวลำ: ใช้เวลาทั้งสิ้น 30 ถึง 60 วัน รวมทั้งการสมัครและการออกหนังสือเดินทาง ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 21
วัน
ก. การติดต่อแรงงานที่กาลังหางาน
แนวทางการปฏิบัต ิที่แ นะน า: ก) ผู้ส รรหาแรงงานชาวไทยจะต้องสร้างความมั่นใจว่าคู่ค้าและ
ผู้รับเหมาช่วงใด ๆ มีความเข้าใจในนโยบายและวิธีปฏิบัติ หลักทั้ง 8 ประการของนายจ้าง รวมทั้ง
นโยบายและวิธีปฏิบัติหลักทั้ง 9 ประการของผู้สรรหาแรงงานชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงาน รวมทั้ง การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ
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ข) คู่ค้าของผู้ส รรหาแรงงานจะถูกร้องขอให้ลงนามในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อยืนยันถึงการ
ดาเนินการตามประเด็นที่ระบุไว้ข้างต้น พร้อมทั้งลงนามในสัญ ญาที่ระบุถึงข้อตกลงทั้งหมดร่วมกับผู้
สรรหาแรงงานชาวไทย ค) ผู ้ ส รรหาแรงงานชาวไทยจะต้ อ งเน้ นย ้า ถึ ง นโยบายว่ า ด้ว ยการไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสรรหางาน ซึ่งจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาร่วมกับคู่ค้าของผู้สรรหาแรงงาน
ถึงการไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งนี้กฎหมายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องจะระบุถึงการอนุญาตให้
เรียกเก็บหรืองดเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเอาไว้ ง) คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดของงาน สถานที่ทางาน และเงื่อนไขการทางานตามที่นายจ้างระบุไว้ เพื่อให้แรงงานที่
กาลังหางานได้รับข้อมูลที่ถูกต้อ ง จ) วิธีการและสถานที่สัมภาษณ์ จะต้องคานึงถึงความละเอียดอ่อน
ทางเพศสภาพและวัฒนธรรม พร้อมทั้งคานึงถึงศักดิ์ศรีของแรงงานกลุ่มเปราะบาง และ ฉ) ผู้สรรหา
ชาวไทยจะร้องขอให้มีการให้ข้อมูล อย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์หรือวิดีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระหว่างการสัมภาษณ์หรือการเดินทางและการหยุดพักระหว่างการเดินทาง ตลอดจนการร้องขอให้
มีช่องทางการสื่อสารส าหรับร้องทุกข์โดยตรง แบบสอบถามการสัมภาษณ์ในภาคผนวกของคู่มือนี้
สามารถนาไปดัดแปลงและใช้งานได้
ข. เอกสารส่วนบุคคลและการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ก) คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงงานสมัคร
งานด้วยความสมัครใจของตนเอง และมีหรือเต็มใจที่จะสมัครเพื่อรับหนังสือเดินทางอย่างเป็นทางการ
ข) คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานจะได้รับหรือตรวจสอบหลักฐานว่าแรงงานที่กาลังหางานนั้นมี คุณสมบัติ
ตามข้อกาหนดด้านอายุขั้นต่าตามกฎหมายสาหรับงานที่จะสมัครหรือไม่ เช่น ใบสูติบัตร ค) ในกรณีที่
เอกสารของแรงงานไม่เพีย งพอที่จะระบุอายุของแรงงาน ให้ คู่ค้าของผู้ส รรหาแรงงานสอบถาม
ความยิมยอมจากแรงงานเพื่อดาเนินการตรวจสอบเอกสารหรือการทดสอบอื่น ๆ อาทิ การทดสอบ
ทางด้านร่างกายและทางการแพทย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบที่ เป็นการละเมิดสิ ทธิ
หรือการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า หรือการตรวจสอบ
ที ่ ล ะเมิ ด ความเป็ น ส่ว นตัว ของแรงงานเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ อ าจยอมรั บได้ ง) คู ่ ค ้ า ของผู ้ส รรหาแรงงาน
จะช่วยเหลือแรงงานในการสมัครรับ หนังสือเดินทางอย่างเป็นทางการและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ณ หน่วยงานราชการที่มีอานาจหน้าที่ จ) ในกรณีที่การออกหนังสือเดินทางมีความล่าช้าจากภาวะ
คอขวด (bottleneck) ควรให้ผ ู้ส มัค รเดิ นทางกลับ ไปยั งหมู่บ ้า นของตนแทนการจั ดหาที่ พ ั ก ให้
ในระหว่างรอ ฉ) หากมีการจัดสรรที่พักและการเดินทางภายในประเทศ จะต้องมีความสะอาด
ปลอดภัย และไม่เป็นการจากัด เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน และ ช) แรงงานจะต้องเก็บ
เอกสารส่วนบุคคลทั้งหมดไว้กับตัว ตลอดเวลา – หากต้องมีการเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ด้วยเหตุผล
ทางกฎหมายในระหว่ า งขั ้ น ตอนการขอหนั ง สื อ เดิ น ทาง จะต้ อ งมี ม าตรการที ่ เ หมาะสมต่ อ ไป
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้อยู่ในส่วน 3ค.3 และ 4 และ 3ง.3 ของ แนวทางการสรรหาแรงงาน
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ค. ค่าธรรมเนียมการสรรหางาน เงินฝาก และเงินค้าประกัน
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ข้อมูลต่อไปนี้แสดงถึงหลักปฏิบัติที่มาตรฐานสากลพยายามให้เกิดขึ้น
คือ ก) นายจ้างจะต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสรรหางานใด ๆ (เช่น การสมัคร เงินฝาก เงินค้า
ประกัน ความปลอดภัย ทั้งที่เป็นเงินสดหรือในรูปแบบอื่นใด) ต่อแรงงานทั้งโดยตรงและโดยผ่านผู้สรร
หาแรงงานชาวไทยหรือคู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทาง เพื่อเป็นการรับประกันว่าแรงงาน
จะได้งาน ข) นายจ้างควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดส าหรับการได้รับหรือการด าเนินการ
ในเอกสารส่วนบุคคล (หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตทางาน) การแปลเอกสาร การตรวจสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมการเดินทางข้ามพรมแดน (ระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง) รวมทั้ง
ระหว่างการเดิน ทางและการหยุดพักระหว่างทาง โดยจ่ายผ่านทางผู้สรรหาแรงงาน ในกรณีที่มี
อุปสรรคในการควบคุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหางานเกิดขึ้นในประเทศ
ต้ น ทาง (เช่ น ในกระบวนการสรรหาแรงงานตามระบบ MOU) นายจ้ า งและ บนจ. จะกระท า
ทุกวิถีทางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้เหลือน้อยที่สุ ด
ค) นายจ้างจะปฏิบัติตามกฎหมายไทยและประกาศอย่างเป็นทางการของกระทรวงแรงงานว่าด้วย
เพดานสูงสุดที่กฎหมายกาหนดไว้เกี่ยวกับบริการและค่าธรรมเนียมการดาเนินการที่สามารถจ่ายให้กับ
บนจ. ได้ การปฏิบัติที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบัน คือ นายจ้างจ่ายเงินก้อนให้กับ ผู้สรรหาแรงงานชาวไทย
โดยคานวณจากค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้งต่อแรงงาน 1 คน (ตามร้อยละของเงินเดือนหนึ่งเดือน
ของแรงงานข้ามชาติ โดยอัตราร้อยละดังกล่าวจะลดลงตามจานวนแรงงานที่ได้รับคัดเลือกเพิ่มขึ้น )
ซึ่งควรปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ง) นายจ้าง/ บนจ. จะมีผลผูกพันกับ คู่ ค้า
ของผู้สรรหาแรงงานในการเคารพต่อเจตนารมณ์ของหลักการไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหางาน
และการลดภาระค่าใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติตามที่เป็นไปได้ คู่ค้าของ บนจ. จะยืนยันถึงผลผูกพัน
ดังกล่าวผ่านการลงนามในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจจาก บนจ. จ) หากเป็นไปได้ คู่ค้าจะต้องให้ตาราง
ค่าธรรมเนียม/ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการล่วงหน้า ต่อ บนจ. ซึ่ง บนจ. ก็จะกระท า
ต่อนายจ้างในลักษณะเดียวกัน ฉ) ผู้สรรหาแรงงานจะนาส่งบัญชีและหลักฐานที่โปร่งใสของค่าใช้จา่ ย
และค่าธรรมเนีย มที่เกี่ย วข้องกับ การสรรหาแรงงานต่อนายจ้างโดยค านึงถึง การรักษาความลับ
ที่เหมาะสม อ้างอิงถึงส่วนที่ 3ง. 3–6 ของ แนวทางการสรรหาแรงงาน ในขั้นตอนนี้ และตารางที่ 3
ส าหรั บ การสรุ ป ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การสรรหาแรงงานตามกฎหมาย
ระดับประเทศ
สภาวะสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก (dilemma) ของการไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหางาน:
หลักการและแนวทางสาหรับการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ ถูกพัฒนาขึ้นโดย ILO BSCI และ
IOM ด้วยตระหนักถึงบทบาทสาคัญของ “การไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหางาน” ในการลดและขจัด
ความเสี่ยงของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ BSCI ถือว่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสรรหา
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งานเป็นหนึ่งในประเด็นน่ากังวลที่พบได้บ่อยที่สุดในช่วงก่อนการจ้างงาน ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทีร่ ้ายแรงต่อตัวแรงงาน15 ในปี 2562 ILO ได้เพิ่มรายละเอียดในหลักการของตนว่าด้วยการสรรหางาน
อย่างยุติธรรมปี 2559 เพื่อกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการสรรหางานที่ไม่ควรเรียกเก็บจาก
แรงงานข้ามชาติ ซึ่ง IOM ได้ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ อาทิ สถาบันสิทธิมนุษยชนและธุรกิจ (IHRB) ได้ให้
แนวทางแก่ผู้ค้าปลีก นายจ้างและผู้สรรหาแรงงาน เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
เรี ย กเก็ บ จากแรงงานได้ ภ ายใต้ “หลั ก การให้ น ายจ้ า งเป็ น ผู ้ จ ่ า ยเงิ น (The Employer Pays
Principle)”16 ด้วยเช่นกัน พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวปี พ.ศ. 2560
(พรก. ต่างด้าว) ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ผู้รับใบอนุญาตให้นาแรงงานข้ามชาติ…ห้ามเรียกรับหรือรับ
เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ส ิน อื ่น ใดจากนายจ้า งหรือ คนต่ างด้ าวที่ นอกเหนื อ จากค่า บริ ก ารหรื อ ค่ า ใช้จ่าย
ตามรายการและอัตราที่อธิบดีก าหนด” ซึ่งเป็นข้อความที่ส นับสนุนเจตนาพื้นฐานของการไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสรรหางาน พรก. ต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2561 ยืนยันเจตนารมณ์
ตามกฎหมายไทยที่ว่า “ห้ามมิให้นายจ้างเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคนต่างด้าว ยกเว้นการออก
หนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน โดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดนี้
มีอัตราคงที่ ซึ่งผ่านการรับ รองโดยรัฐ บาล” อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวก่อให้ เ กิ ด
ความยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทางและในประเทศไทยยังคงถูกแยกออกจากกัน
ตามกระบวนการสรรหาแรงงานผ่านระบบ MOU ด้วยเหตุนี้ นายจ้างชาวไทยและ บนจ. จึงถูกควบคุม
เฉพาะการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในประเทศไทย ดังนั้นจึงเกิดเป็นความซับซ้อนในการปฏิบัติตาม
นโยบายการไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหางานข้ามพรมแดนที่ไม่ได้พิจารณาถึงการละเมิดที่อาจเกิด
ขึ้นกับบริษัทจัดหางานและเขตอานาจทางกฎหมายของประเทศอื่น ปัจจุบันยังคงมีนายจ้างชาวไทย
SMEs และสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นปฏิบัติตามตามการแก้ไขกฎหมายของรัฐบาลไทย
ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายสาหรับหนังสือเดินทาง และในบางกรณี ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ
วีซ่าและใบอนุญาตท างานไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านคนกลางสรรหาแรงงานในประเทศไทย
และ/หรือประเทศต้นทาง ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีนายจ้างชาวไทยและ บนจ. ที่ยังคงพยายามลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติต่อไป โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและค่าใช้จ่าย
บางประการที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทาง หากเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ เป้าหมายของโครงการนี้
คือการโน้มน้าวให้นายจ้างชาวไทยและ บนจ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงาน
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด
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BSCI. Guidance Document: Responsible recruitment Guidelines for BSCI Participants. September 2017.
IOM, et al. Eliminating Recruitment and Employment Fees Charged to Workers in Supply Chains; November 2017.
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3.1.6 การลงนามในสัญญาแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทาง (ขั้นตอนที่ 5 ของรูปที่ 1 ตำรำงที่ 1 ใน
เอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยถือเป็นบุคคลแรกที่รวบรวมรายชื่อแรงงานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อมาถึง
ประเทศต้น ทาง ผู้ส รรหาแรงงานชาวไทยจะเป็นตัว แทนของนายจ้าง และลงนามในสัญญาการจ้างงาน
กับแรงงานที่ได้รับการคัดเลือกต่อหน้าเจ้าพนักงานของกระทรวงแรงงาน แบบฟอร์มสองภาษาที่ได้มาตรฐาน
สามารถนามาใช้ในสัญญาเหล่านี้ได้ เมื่อลงนามแล้วจะต้องนาส่งหนังสือเดินทาง ภาพถ่าย แบบคาร้องขอวีซ่า
และใบอนุญาตทางานไปยังหน่วยงานของประเทศต้นทางเพื่อทาการตรวจสอบและอนุมัติ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับกลาง: ช่องทางการสื่อสารและเครือข่ายของ บนจ. กับคู่ค้าของผู้สรรหา
แรงงานในประเทศต้นทางมีความแตกต่างกัน บนจ. สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าได้ผ่านทาง
รายชื่อ/บัญชีดาของกรมการจัดหางาน เครือข่ายถือเป็นช่องทางที่มีประโยชน์ เช่น สมาคมผู้สรรหาแรงงานใน
ประเทศต้นทางและในประเทศไทยที่ท าหน้าที่ตรวจสอบความสามารถและชื่อเสียงของสมาชิก หรือให้การ
สนับสนุนข้ามพรมแดน ในที่นี้ ความเสี่ยงทางสังคมจะเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดและเงื่อนไขบนสัญญาการจ้างงาน
โดยสะท้อนถึงลักษณะการให้สัญญาหรือคาอธิบายที่ให้กับแรงงาน ซึ่งในกรณีที่แรงงานมีปัญหาด้านการรู้หนังสือ
จาเป็นต้องมีวิธีการตีความเนื้อหาทีช่ ัดเจนถูกต้อง ทั้งนี้แม้ว่าแรงงานจะไม่มีปัญหาด้านการรู้หนังสือ ก็ควรมีการ
ประเมินความเข้าใจของแรงงานต่อข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาการจ้างงานไว้ด้วย
ข้อท้าทาย: ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารข้ามพรมแดนและการมีส ่วนเกี่ยวข้องกับหน่ว ยงาน
หลายแห่งอาจส่งผลกระทบกับระยะเวลา ความคลาดเคลื่อนระหว่างสิ่งที่คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานได้ให้สัญญา
ไว้กับแรงงาน และสิ่งที่นายจ้างเห็นพ้องด้วย จะต้องได้รับการจัดการก่อนการลงนามในสัญญา การแปล
ที่ถูกต้องเป็น สิ่งจ าเป็น และต้องวางแผนการด าเนินการไว้ในกรณี ที่มี ความคลาดเคลื่ อนในข้อ ก าหนด
และเงื่อนไขของการจ้างงาน/ค่าธรรมเนียมด้วย
ระยะเวลา: 1–2 วันในหน่วยงานรัฐของประเทศต้นทาง ไม่รวมเวลาที่ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยใช้ในการ
เดินทาง
แนวทางการปฏิบัติที่แนะน า: ก) ก่อนเดินทางถึงประเทศต้นทาง ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยควรตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า ข้ อก าหนดและเงื่ อนไขในสัญญาแบบสองภาษาหรื อสามภาษาที่จะถู กลงนามนั้นมี มาตรฐาน
เป็นทางการ ทั้งยังสอดคล้องกับข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่นายจ้างเห็นพ้องด้วย ข) ผู้สรรหาแรงงานชาวไทย
ควรพบกับคู่ค้า เพื่อตรวจสอบข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาว่าสอดคล้องกับที่ได้แจ้งต่อแรงงานและเห็นชอบ
โดยแรงงาน ค) ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยจะให้ภาพถ่ายและรายละเอียดของสถานที่ทางาน รวมทั้งความเสี่ยงของ
การทางานที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนภาพถ่ายและรายละเอียดของที่พักอาศัยแบบต่าง ๆ แก่คู่ค้าของตน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของสถานที่ทางานและที่พัก ง) คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานจะต้องให้
ค าอธิบายที่ถูกต้องต่อแรงงานที่ได้รับการคัดเลือก เกี่ยวกับข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาการจ้างงาน
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ลักษณะงาน รวมทั้งความเสี่ ย งที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น เงื่อนไขของสถานที่ ท างาน และที่พั กอาศัยแบบต่ าง ๆ
จ) จาเป็นต้องจัดล่ามแปลภาษาไว้สาหรับแรงงานมีปัญหาด้านการรู้หนังสือ และแม้ว่าแรงงานจะไม่มีปัญหาด้าน
การรู ้ ห นั งสื อหรื อการแปลความในแบบฟอร์ มที ่ จ ั ดท าเป็ นหลายภาษา แต่ แรงงานก็ ควรได้ ม ี เวลาอ่ า น
และสอบถามเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงาน ฉ) ดาเนินการลงนาม จ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมด และรับใบเสร็จรับเงิน
และ ช) คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานสร้างความมั่นใจแก่ผู้สรรหาแรงงานและแรงงานข้ามชาติว่าจะได้รับส าเนา
สัญญาการจ้างงาน MOU ที่ลงนามแล้ว อ้างอิงแนวทางการสรรคหาแรงงานภายใต้ข้อ 3จ.1–2 และ 3จ.4
3.1.7 รายชื่อแรงงานฉบับสุดท้ายที่ได้รับการอนุมัติ (ขั้นตอนที่ 6, 7 และ 8 ของรูปที่ 1 และตำรำงที่ 1
ใน เอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: หน่วยงานรัฐในประเทศต้นทางตรวจสอบ และอนุมัติเอกสารของแรงงาน จัดทารายชื่อแรงงาน
จากนั้นจึงส่งรายชื่อแรงงานที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคู่สัญญาในประเทศไทย
กรมการจั ด หางานของไทยจะแจ้ ง ต่ อ ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ว่ า ได้ ข อให้ ผ ู ้ ส รรหาแรงงานชาวไทย
จ่ายค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตทางานล่วงหน้าสาหรับแรงงานข้ามชาติ ที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในเอกสาร
รายชื่อของแรงงานที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะถูกส่งกลับไปยังสถานทูตของประเทศต้นทาง สานักงานตรวจคน
เข้าเมืองของทั้งสองประเทศจะได้รับแจ้งวันที่แรงงานออกเดินทางและวันที่เดินทางมาถึง สานักงานตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทยจะออกใบอนุญาตให้แรงงานเดินทางเข้าประเทศไทยได้
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับกลาง: แม้ว่าขั้นตอนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการบริหาร แต่การที่หน่วยงาน
รัฐหลายแห่งทั้งจากประเทศปลายทางและประเทศต้นทางเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ก็มีแนวโน้มที่จะสร้างความ
สับสนในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับวันที่แรงงานออกเดินทางและวันที่เดินทางมาถึง จากหน่วยงานรัฐเหล่านั้นไปยัง
ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยและนายจ้างได้ นอกจากนี้ ขั้นตอนอย่างเป็นทางการในการจ่ายค่าธรรมเนียมสาหรับ
การอนุมัติและอนุญาตให้แรงงานเดินทางเข้าประเทศได้ของประเทศต้นทางแต่ละประเทศจะต้องมีความ
ชัดเจนมากขึ้น เช่ น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานและวีซ่าจะจ่ายที่สถานทูตไทยในกัมพูชา แต่ส าหรั บ
แรงงานเมียนมา จะต้องจ่ายล่วงหน้าหรือจ่ายในประเทศไทย
ข้อท้าทาย: ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารข้ามพรมแดนและการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
หลายแห่ง การจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเพื่อเร่งรัดกระบวนการ รายชื่อแรงงานไม่ตรงกัน และอาจมีการ
เปลี่ยนตัวแรงงานหรือสัญญา
ระยะเวลา: ขั้นตอนที่ 6, 5 วัน; ขั้นตอนที่ 7, 14 วัน; ขั้นตอนที่ 8 16 วัน = รวม 35 วัน (4–5 วันในประเทศ
ไทย)
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ก) ตรวจสอบรายชื่อแรงงานที่ได้รับการอนุมัติเทียบกับรายชื่อแรงงานที่ได้รับ
การอนุมัติก่อนหน้านี้และสาเนาสัญญาที่ลงนามแล้ว ในกรณีที่พบว่ารายชื่อไม่ตรงกัน ให้ติดต่อขอคาชี้แจงจาก
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คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงาน ข) กรอกแบบฟอร์มขอใบอนุญาตทางานและจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน
ล่วงหน้าสาหรับแรงงานข้ามชาติ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด และ ค) แจ้งนายจ้างเกี่ยวกับรายละเอียดการ
เดินทาง พร้อมวันที่ออกเดินทาง/มาถึง จุดแวะพัก รวมทั้งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับแรงงาน
3.1.8 การออกเดินทางจากประเทศต้นทาง (ขั้นตอนที่ 9 ของรูปที่ 1 และตำรำงที่ 1 ใน เอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: แรงงานข้ามชาติที่ได้รับการอนุมัติรายชื่อแล้ว จะได้รับแจ้งจากคู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานในประเทศ
ต้นทางเกี่ยวกับวันเดินทางจากศูนย์ชายแดนในประเทศต้นทางและวันที่เดินทางถึงศูนย์ชายแดนในประเทศ
ปลายทาง แรงงานจะเดิ น ทางจากบ้ า น/หมู ่ บ ้ า นไปยั ง ศู น ย์ ช ายแดนในประเทศต้ น ทางเพื ่ อ จั ด ท าบั ต ร
สมาร์ทการ์ดให้แล้วเสร็จก่อนการออกเดินทางมายังประเทศไทย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับสูง: มีรายงานผ่านสื่อเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิของแรงงาน
อย่างร้ายแรงเกิดขึ้นหลายกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการสรรหาแรงงาน ปัญหาดังกล่าวของขั้นตอนนี้
ประกอบด้วยการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของคนกลางจานวนมาก รวมทั้งการเดินทางอันยาวนานจากหมู่บ้าน
ห่างไกลไปยังบริเวณชายแดน
ข้อท้าทาย: คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานหรือผู้รับเหมาช่วงที่รับหน้าที่เตรียมการในส่วนนี้ ขาดประสบการณ์
หรือความรู้เรื่องความเสี่ยงในระหว่างการเดินทางของแรงงานข้ามชาติ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวข้อง
กับผู้รับเหมาช่วง ซึ่งคู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานไม่ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน รวมทั้งไม่มี
การเปิดเผยตัวตนและประวัติการท างานต่อ ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยและนายจ้าง หากไม่มีการเตรียมการ
ที ่ เ พี ย งพอ ผู ้ ส รรหาแรงงานชาวไทยและนายจ้า งอาจไม่ ส ามารถติด ตามแผนการเดิ น ทางและเส้น ทาง
การโยกย้ายของแรงงานได้ หรือไม่มีช่องทางการร้องทุกข์ หรือเป็นช่องทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา: 2–3 วันจากศูนย์ชายแดนในประเทศต้นทางถึงศูนย์ชายแดนในประเทศปลายทาง
แนวทางการปฏิบัติที่แนะน า: ก) ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยประสานความร่วมมือกับคู่ค้าของตนในการแจ้ง
รายละเอียดต่อแรงงานข้ามชาติ และตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่ส่งไปนั้น ตรงกับวันที่
จริง ข) กิจกรรมก่อนการเดินทาง เช่น การเดินทางจากศูนย์หมู่บ้านไปชายแดนในประเทศต้นทางและเดินทาง
จากจุดนั้นมายังศูนย์ชายแดนในประเทศไทย ได้ถูกจัดเตรียมโดยผู้สรรหาแรงงานชาวไทยและคู่ค้าในประเทศ
ต้นทาง โดยนายจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หากเป็นไปได้ ค) คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานแจ้งต่อผู้สรรหา
แรงงานชาวไทยถึงผู้ให้บริการขนส่งที่เลือกใช้และให้ข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ในฐานะที่
เป็ น กิ จ กรรมประเมิ น ความเสี ่ ย งที ่ จ ั ด ท าขึ ้ น เพื ่ อ สร้ า งความมั ่ น ใจถึ ง ความน่ า เชื ่ อ ถื อ ความซื ่ อ สั ต ย์
และความสามารถของผู้รับเหมาช่วงในการขนส่ง แรงงานอย่างปลอดภัย ซึ่งข้อมูลส่วนนี้อย่างน้อยจะต้องมี
ใบอนุญาตขับ ขี่ร ถยนต์และใบจดทะเบีย นยานพาหนะ สภาพรถ ลักษณะของคนขับ รถ และประวัติของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ง) คูค่ ้าแจ้งต่อผู้สรรหาแรงงานชาวไทยและนายจ้างให้ทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับรายละเอียด
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การเดินทางที่จัดเตรียมและวางแผนไว้ ในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุจุดแวะพัก หรือเปลี่ยน
ยานพาหนะส าหรับ ก่อนออกเดิน ทาง การข้ามพรมแดน ตลอดจนการขออนุมัติ การเดินทาง จ) ในกรณี
ที่ผ ู้ส รรหาแรงงานชาวไทยและนายจ้างพิจารณาว่าการจัดเตรียมดังกล่าวไม่ส ามารถยอมรับได้ ให้คู่ ค้า
ของผู้สรรหาแรงงานหาทางเลือกการเดินทางที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และถ้าจาเป็นให้จัดเตรียมที่พักระหว่าง
การเดิ น ทางที ่ เ คารพต่ อ สิ ท ธิ ข องแรงงานตลอดการเดิ น ทางและให้ แ รงงานได้ พ ั ก ผ่ อ นอย่ า งเพี ย งพอ
ฉ) ต้องคานึงถึงแรงงานผู้หญิงที่อาจต้องใช้สิ่งอานวยความสะดวกบางอย่าง ต้องให้ ความคุ้มครอง และความ
ปลอดภัยตลอดการเดินทาง และถ้าจ าเป็นให้จัดเตรียมที่พักระหว่างการเดินทางที่ปกป้องแรงงานผู้หญิง
จากความรุนแรงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือ ไม่อยู่ในสภาพที่อาจท าให้แรงงานผู้ห ญิงถูกล่วงละเมิดทางกาย
และจิตใจ ช) คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานต้องแน่ใจว่าการจัดเตรียมการเดินทางทั้งหมดได้รับการบันทึ กไว้
และให้รายละเอียดการเดินทางที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งรายละเอียดการติดต่อแก่ ผู้สรรหาแรงงาน
ชาวไทยและนายจ้าง ซ) ให้ข้อมูล ส าหรับ กรณีฉุกเฉิน หรือช่องทางการร้องทุกข์ ส าหรับแรงงานระหว่าง
การเดินทาง รวมทั้งการทาประกันการเดินทาง
3.1.9 การเดินทางถึงศูนย์ชายแดน ณ ประเทศปลายทาง (ขั้นตอนที่ 10 ของรูปที่ 1 และตำรำงที่ 1 ใน
เอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: แรงงานข้ามชาติซึ่งอยู่ในรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติเดินทางมาถึงศูนย์ชายแดนปลายทางในประเทศ
ไทย ตัวแทนของผู้สรรหาแรงงานชาวไทยจะไปรอรับ แรงงานข้ามชาติ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการ
ออกวีซ่าและใบอนุญาตทางาน ในวันเดียวกัน ตัวแทนของผู้สรรหาแรงงานชาวไทยจะจัดการเรื่องการตรวจ
สุขภาพและการปฐมนิเทศสาหรับแรงงานข้ามชาติ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับกลาง: แม้ว่าขั้นตอนนี้จะมีความตรงไปตรงมา แต่การจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษ
หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เพื่อให้การออกวีซ่าและใบอนุญาตท างานรวดเร็วขึ้น ถือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เป็นปกติ การตรวจสุขภาพอาจมี ความเสี่ยงด้านการตรวจโดยไม่ค านึงถึงความอ่อนไหวทางด้านเพศส าหรับ
แรงงานผู้หญิง ส่วนความเสี่ยงในการปฐมนิเทศแรงงานนั้น คือความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงาน
ข้อท้าทาย: สัญญาระหว่างนายจ้างและผู้สรรหาแรงงานชาวไทยอาจไม่ครอบคลุมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียม
สาหรับใบอนุญาตทางาน วีซ่า และการตรวจสุขภาพ สืบเนื่องจาก พรก. ต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม
ปี พ.ศ. 2561 ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยอาจพยายามลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางและการแวะพักระหว่างทาง
อาจทาให้การเดินทางนั้นไม่ปลอดภัย และไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งเป็นการไม่เคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์
ของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการไม่ให้แรงงานพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วย แรงงานยังอาจไม่สามารถเข้าถึง
ช่องทางการร้องทุกข์ ที่รักษาความลับ หรือไม่ได้เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่ส ามารถเข้าถึงนายจ้าง
หรือเครือข่ายที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง
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ระยะเวลา: 2–3 วันจากศูนย์ชายแดนในประเทศไทยไปยังโรงงานของนายจ้าง
แนวทางการปฏิบัติที่แนะน า: ก) ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยเดินทางไปยังศูนย์ แรกรับชายแดนเพื่อจัด การ
กระบวนการที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ นาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึง่ สามารถใช้ในการตรวจสอบหมายเลข
และข้อมูลประจ าตัวที่ถูกต้องของแรงงานซึ่งอยู่ในรายชื่อ ที่ได้รับการอนุมัติ ข) นายจ้างจ่ายค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดเกี่ยวกับการออกวีซ่า ใบอนุญาตทางานและการตรวจสุขภาพ รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ ยังไม่ได้จ่าย
ณ สานักงานจัดหางานจังหวัด โดยจ่ายผ่านผู้สรรหาแรงงานชาวไทยในกรณีที่เป็นแรงงานจากเมียนมา และ
ผ่านผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทางหากแรงงานมาจากกัมพูชา 17 ค) ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยรับเอกสาร
การตรวจสุขภาพและนาแรงงานข้ามชาติไปยังสถานที่จัดอบรมปฐมนิเทศน์ ง) ถ้าจาเป็นให้ผู้สรรหาแรงงาน
ชาวไทยจัดเตรียมการเดินทาง/ที่พักระหว่างการเดินทาง เพื่อไปยังโรงงานของนายจ้าง ตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างรอบด้านต่อบริษัทขนส่งที่เลือกใช้ ยานพาหนะ และคนขับ เพื่อให้แน่ใจถึง ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ
และความสามารถในการขนส่ง แรงงานไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย จ) ตัวแทนของผู้สรรหา
แรงงานชาวไทยจะตรวจสอบยานพาหนะและจดบั น ทึ ก รายละเอี ย ดระบุ ต ั ว ตน เช่ น ป้ า ยทะเบี ย นรถ
และใบขับขี่ ตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางกับคนขับ เพื่อให้แน่ใจว่ามีจุดแวะพักเพียงพอ รวมทั้งมีการ
จัดหาอาหารและน้าดื่มสาหรับการเดินทาง ฉ) ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยจะแจ้งให้แรงงานทราบถึงบุคคลและ
หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ รวมทั้งรายละเอียดของตัวผู้สรรหาแรงงาน/นายจ้างและพนักงานของนายจ้าง
ที่สามารถสื่อสารในภาษาเดียวกับแรงงานได้ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน การร้องทุกข์ หรือข้อกังวลต่าง ๆ
3.1.10 การมาถึงโรงงาน สัญญาการจ้างงาน การปฐมนิเทศ (ขั้นตอนที่ 11 ของรูปที่ 1 และตำรำง 1 ใน
เอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: แรงงานข้ามชาติมาถึงโรงงานของนายจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างตรวจสอบเอกสารของ
แรงงาน จัดเตรียมใบสมัคร การสัมภาษณ์ และจัดการทดสอบหรือการตรวจสอบเพิ่มเติม (อาทิ การตรวจ
สุขภาพสาหรับผู้ดูแลอาหาร และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสาหรับงานบางประเภท) ตามกฎระเบียบ
ที่สถานประกอบการกาหนดไว้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดเตรียมสัญญาการจ้างงานระหว่างแรงงาน
กั บ สถานประกอบการไว้ ส าหรั บ แรงงานแต่ ล ะคน ซึ ่ ง อาจให้ แ รงงานลงนามในวั น เดี ย วกั นหรือ ไม่ ก ็ได้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างหรือ ทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) จัดเตรียมการปฐมนิเทศสาหรับ
แรงงานใหม่ ซึ่งจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของประเทศไทยด้วย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับกลาง: ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสาคัญสาหรับแรงงานที่รับเข้ามาใหม่ในการ
ปรับ ตัว เข้ากับนโยบาย กฎระเบีย บ และความคาดหวัง ของนายจ้าง ตลอดจนสิทธิและความรับผิดชอบ
ของตัวแรงงานเอง ทั้งนี้ คุณสมบัติและประสบการณ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้าง ประกอบกับความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงว่าด้วยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
17

วีซ่าสาหรับแรงงานข้ามชาติกัมพูชาจะออกให้โดยสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
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ของไทยและมาตรฐานสากลต่อการสัมภาษณ์ การสมัครงานอย่างเป็นทางการ และขั้นตอนการลงนาม
ในสัญญาการจ้างงานได้ การตรวจสุขภาพอาจมี ความเสี่ยงด้านการทดสอบโดยไม่คานึงถึงเพศสภาพส าหรับ
แรงงานผู้หญิง ความเสี่ยงจากการอบรมปฐมนิเทศส่วนมากเกี่ยวข้องกับ เนื้อหาและระยะเวลาที่ก าหนด
โดยกฎหมายไทย
ข้อท้าทาย: แม้ว่าแรงงานข้ามชาติได้ลงนามในสัญญาการจ้างงาน MOU อย่างเป็นทางการ ณ ประเทศต้นทาง
ของตนแล้ว แต่การมีสัญญาการจ้างงานกับสถานประกอบการไว้อีกฉบับก็ถือว่ามีความส าคัญ เนื่องจาก
สามารถใช้ประกอบสัญญา MOU เพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองเพิ่มเติม หรือสร้างความ
ชัดเจนให้กับตัวแรงงาน เช่น สิทธิในการลาคลอด หรือการปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบการว่าด้วย
ความประพฤติทางวินัย การทางานล่วงเวลา หรือการหักค่าแรง เอกสารใด ๆ ที่แนบหรือเพิ่มเติมจากสัญญา
MOU จะต้องมีข้อกาหนดที่สอดคล้องกับสัญญา MOU หรือมีข้อกาหนดที่ให้สิทธิประโยชน์มากกว่าที่กาหนด
ไว้ในสัญญา MOU ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสัญญาและให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของประเทศ
ไทย ล่ามจะต้องอธิบายถึงสัญญาการจ้างงานและเอกสารประกอบอื่น ๆ หรือสิ่งที่เพิ่มเติม เข้ามาระหว่าง
การสัมภาษณ์และการอบรมปฐมนิเทศ ส่วนการทดสอบหรือการตรวจสอบเพิ่มเติมจะต้องดาเนินการด้วยความ
เคารพต่อสิทธิของแรงงาน
ระยะเวลา: ภายใน 2–3 วัน นับจากเดินทางมาถึงโรงงานของนายจ้าง
ก. การตรวจสอบเอกสารแรกรับ ใบสมัคร การสัมภาษณ์
แนวทางการปฏิบัติที่แนะน า: ก) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงาน
และตั้งแฟ้มสาหรับแรงงานแต่ละคน ข) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบเอกสารประจาตัวของแรงงาน
ข้ามชาติทุกคน (หนังสือเดินทาง วีซ่า สูติบัตร บัตรประจาตัวประชาชน) เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานคนนั้น
ได้ป ฏิบ ัติตามนโยบายของสถานประกอบการและกฎหมายของประเทศไทยว่าด้ว ยสถานะทาง
กฎหมายและอายุ ทั้งนี้ สามารถจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวไว้ได้ แต่เอกสารตัวจริงทั้งหมดจะต้องให้
แรงงานข้ามชาติเป็นผู้เก็บไว้ ค) นายจ้างจะต้อง ไม่ เรียกร้องให้แรงงานจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กับการสรรหาแรงงานใด ๆ (ค่าสมัคร เงินฝาก เงินค้าประกัน) ขอคืนเงินค่าใช้จ่าย (ค่าเอกสาร การ
เดินทาง ที่พักระหว่างการเดินทาง) ทั้งที่เป็นเงินหรือสิ่งอื่นใด หรือเสนอเงินทดรองจ่ายหรือเงินกู้ใด ๆ
แก่แรงงาน ง) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจะตรวจสอบหลักฐานด้วยความโปร่งใสและเป็นไป
ตามข้ อ ก าหนดการสรรหาแรงงานจากประเทศต้ น ทาง การเตรี ย มการก่ อ นการเดิ น ทาง
และกระบวนการข้ามพรมแดน พร้อมทั้งตรวจสอบว่าแรงงานไม่ได้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสรรหา
แรงงานใด ๆ รวมถึงการตรวจสอบว่า ค่าธรรมเนียมทั้งหมดส าหรับการขอเอกสารทางกฎหมาย
การมอบอานาจ และใบอนุญาตที่ออกให้กับ แรงงานนั้น ได้รับการจ่ายอย่างถูกต้องแล้วโดยผู้สรรหา
แรงงานและสถานประกอบการ จ) แบบฟอร์มการสมัครงานของสถานประกอบการสาหรับแรงงาน
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ที่รับเข้ามาใหม่จะต้องถูกจัดทาเป็นภาษาของแรงงานข้ามชาติ และต้องจัดล่ามอานวยความสะดวกใน
การสอบถามหรือตอบคาถาม ฉ) ในกรณีที่ต้องมีการทดสอบทางการแพทย์ (เช่น สาหรับผู้ดูแลอาหาร)
นายจ้างจะเป็นผู้จัดเตรียม จ่ายค่าธรรมเนียม อธิบายถึงความจาเป็นในการทดสอบ และตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าการทดสอบนั้นไม่มีการเลือกปฏิบัติและการค านึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ
ช) ในกรณีที่ก าหนดให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลเพิ่มเติม (เช่น ประวัติอาชญากรรม) ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลของนายจ้างจะต้องอธิบายถึงความจาเป็นของการตรวจสอบดังกล่าวและได้รับความยินยอม
จากแรงงาน ซ) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจะสุ่มสัมภาษณ์แรงงานที่รับเข้ามาใหม่เพื่อระบุถึง
สัญญาณหรือข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ ซึ่งการสัมภาษณ์ควรจัดขึ้นหลังจากที่
แรงงานมาถึงและได้พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้ว และจัดทาในลักษณะที่ทาให้แรงงานรู้สึกปลอดภัย
และไม่มีความกดดันมากเกินไป การสัมภาษณ์จะดาเนินไปตามนโยบายการสรรหาแรงงานด้วยความ
รับผิดชอบและการไม่เลือกปฏิบัติ (เช่น จัดในบริเวณที่เอื้อต่อการรักษาความลับ โดยกลุ่มบุคลากรที่มี
ทั้งชายหญิง ซึ่งได้รับการฝึกฝนเทคนิคการสัมภาษณ์ที่ ค านึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ)
อ้างอิงถึง แนวทางการสรรหาแรงงาน ส่วนที่ 3ง.3 และ 3ง.4 ส่วนที่ 3ง.6 และ 3ง.7 ในหัวข้อข้างต้น
ข. สัญญาการจ้างงาน/ข้อกาหนดและเงื่อนไข
แนวทางการปฏิบัติที่แนะน า: ก) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจะตรวจสอบรายการทั้งหมด
ที่ปรากฏในสัญญาการจ้างงานของกรมการจัดหางานและได้รับการลงนามแล้วในประเทศต้นทาง ว่า
ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายการเหล่านี้ประกอบด้วย ชื่อนายจ้างและแรงงาน การมอบหมายงาน
และค่าจ้าง ระยะเวลาของสัญญาและสถานที่ทางาน เวลาทางาน วันหยุดและการลาหยุด การทางาน
ล่วงเวลา อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การเดินทางและการขนส่ง การยกเลิกสัญญา การส่งตัว
กลับในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ/สถานการณ์วิกฤต ข) ในกรณีที่สถานประกอบการมีการจัดทาสัญญา
การจ้างงานแยกต่า งหาก ให้ฝ ่ายทรัพยากรบุ คคลของนายจ้ างตรวจสอบให้ แน่ ใจว่า ได้ รวมเอา
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่บังคับในสัญญา MOU ของกรมการจัดหางานไว้ในสัญญาจ้างที่จัดท าโดย
สถานประกอบการด้วย อาทิ ระยะเวลาของสัญญา สถานที่ทางาน ชั่วโมงการทางาน ค่าตอบแทน
ผลตอบแทนหลังการจ้างงาน ค) หากใช้สัญญาการจ้างงานของสถานประกอบการ จะต้องมีข้อกาหนด
และเงื่อนไขที่ปรับปรุงตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยล่าสุด รวมทั้งกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับการคลอดบุตร การลาหยุดประเภทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการ
ลาพักผ่อนประจาปี การหักเงินโดยชอบ/มิชอบด้วยกฎหมาย และผลประโยชน์อื่น ๆ ของแรงงานที่
ไม่ได้ร ะบุไว้ใ นสั ญญา MOU อย่างเป็นทางการของกรมการจัด หางาน ง) ฝ่ายทรัพยากรบุ ค คล
ของนายจ้างจะอธิบายถึงนโยบายของสถานประกอบการว่าด้วยข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญา MOU
อย่างเป็นทางการของกรมการจัดหางานซึ่งสามารถเจรจาต่อรองได้ เช่น ที่พัก อาหาร การเดินทางไป
และกลับจากที่ทางาน เงินทดรองจ่ายหรือเงินกู้ในกรณีที่แรงงานข้ามชาติร้องขอ จ) จะต้องอธิบายถึง
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ข้ อ ก าหนดและเงื ่ อ นไขทั ้ ง หมดในสั ญ ญาการจ้ า งงานของสถานประกอบการ และที ่ อ ้ า งอิ ง ถึ ง
กฎระเบียบของสถานประกอบการ แก่แรงงานข้ามชาติก่อนที่จะลงนามในสัญญา โดยการให้ความ
ช่ว ยเหลือของล่ามในกรณีที่แรงงานมีปัญหาด้านการรู้ห นังสือ ฉ) สัญญาการจ้างงานของสถาน
ประกอบการจะได้รับการจัดทาเป็นอย่างน้อย 2 ภาษาเพื่อให้ทั้งแรงงานและนายจ้างสามารถเข้าใจได้
โดยอาจจัดทาไว้ในเอกสารฉบับเดียวกันหรือแยกจัดทาเป็น 2 ชุด ช) หากเป็นไปได้ ให้มีการตรวจสอบ
และรับรองความถูกต้องของการแปลก่อนการลงนาม ซ) จัดเตรียมเอกสารต้นฉบับที่เหมือนกันจานวน
2 ชุด หรือ 3 ชุดในกรณีที่กรมการจัดหางานของไทยกาหนดให้ต้องนาส่งเอกสารต้นฉบับแก่ทางกรมฯ
ด้วย ฌ) นายจ้างและแรงงานข้ามชาติต่างเก็บเอกสารสัญญาการจ้างงานของสถานประกอบการ
ที่ลงนามแล้วไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ ญ) สัญญาการจ้างงานของสถานประกอบการจะเหมือนกับสัญญา
MOU อย่างเป็น ทางการของกรมการจัดหางาน ตรงที่มีอายุ 2 ปีและสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี
หลังจากครบ 4 ปีแล้ว บางประเทศถูกกาหนดให้พักเป็นเวลา 3 ปีก่อนที่จะสมัครเข้าระบบ MOU
อีกครั้ง ซึ่งเป็นระเบียบที่จาเป็นต้องปฏิบัติตาม ฎ) หากแรงงานข้ามชาติลาหยุดงานหรือหายตัวไป
ก่อนที่สัญญาการจ้างงานจะหมดอายุลง ให้นายจ้างปฏิบัติตามระเบียบของกรมการจัดหางานของไทย
ว่าด้วยแบบฟอร์มและระยะเวลาการรายงาน นายจ้างยังสามารถเจรจาต่อรองข้อก าหนด เงื่อนไข
หรือการค ้าประกัน ใด ๆ จากผู้สรรหาแรงงานชาวไทยเกี่ยวกับแรงงานทดแทนไว้ได้ก่อนเช่น กัน
ฏ) หลั ง จากครบก าหนดสัญ ญาการจ้า งงาน หากแรงงานต้อ งการเดิ น ทางกลั บประเทศต้ นทาง
ให้นายจ้างจัดเตรียมและดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับของแรงงาน หากแรงงานข้ามชาติ
ต้องการต่อสัญญา ให้นายจ้างพิจารณาคาร้องของแรงงานต่อไป สัญญาการจ้างงานและเงื่อนไขการ
ทางานได้อธิบายไว้ในส่วนที่ 3จ. ของ แนวทางการสรรหาแรงงาน
ค. การปฐมนิเทศและการอบรมเฉพาะก่อนเริ่มงาน
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ก) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจะร้องขอรายงานที่เกี่ยวกับการ
อบรม ณ ศูนย์แรกรับชายแดน และ/หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม จากผู้สรรหาแรงงานชาวไทย
ข) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจะจัด การอบรมปฐมนิ เทศส าหรับ แรงงานที่รั บเข้ ามาใหม่
ก่อนเริ่มงาน ซึ่งรวมถึงหัวข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
และสิทธิแรงงาน รายละเอียดการทางาน ความรับผิดชอบ สถานที่ทางาน ข้อกาหนดและเงื่อนไข
การจ้างงาน และกฎระเบียบของสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการด้านอาหารจะต้องรวมเอา
ประเด็นสุขอนามัยส่วนบุคคลและสถานที่ทางานเอาไว้ด้วย และยังสามารถนาประเด็นการบูรณาความ
เข้ากันได้ของสถานที่ท างานและชุมชนที่อาจไม่ได้รวมอยู่ในการอบรม ณ ศูนย์ชายแดน ไว้ในการ
อบรมปฐมนิเทศได้ด้วย ซึ่งการอบรมนี้ควรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นตามที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบัน ค) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจะจัดการ
อบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับแรงงานที่รับเข้ามาใหม่ก่อนการเริ่มงาน ซึ่งรวมถึง
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ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการท างาน การบาดเจ็บ หรือเหตุฉุกเฉิน การปฐม
พยาบาล การควบคุมเพลิงไหม้ การอพยพ และหัวข้ออื่น ๆ ที่กาหนดให้เป็นหัวข้อบังคับตามกฎหมาย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของไทย การอบรมนี้ควรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยไม่ตั้งข้อจากัดด้านเพศสภาพและตาแหน่ง
งานของแรงงาน ง) การอบรมเฉพาะสาหรับแรงงานที่ปฏิบัติงานซึ่งมีความเสี่ยงสูง เช่น การทางานกับ
เครื่องจักร จะต้องจัดขึ้น โดยเร็วที่สุดหลังจากจัดการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
ให้กับแรงงานทุกคนแล้ว จ) นายจ้างจะจัดการอบรมทั้งหมดข้างต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดสรร
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทางานของแรงงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือหักจาก
ค่าจ้างของแรงงาน รายละเอียดส่วนนี้อธิบายไว้ในส่วน 3ช ของ แนวทางการสรรหาแรงงาน
ง. ที่พัก อาหารและการเดินทางของแรงงานข้ามชาติ
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ก) นายจ้างอาจจัดที่พัก อาหาร และ/หรือการเดินทางระหว่างที่พัก
และสถานที่ท างานให้กับแรงงานหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายดัง ที่ระบุในสัญญา
จ้างงาน ข) ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม สัญญาควรบันทึกข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันอย่างแท้จริง
ไว้ ค) ในกรณีที่ต้องจัดสรรที่พัก อาหาร และการเดินทางให้กับแรงงาน นายจ้างจะต้องไม่หักค่าจ้าง
ของแรงงาน และแรงงานต้องเห็นพ้องกับขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง อาทิ การรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในสิ่งอานวยความสะดวก การเดินทางไปยังจุดรับ-ส่ง ด้วยตนเอง เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดสรร
โดยปราศจากการบังคับหรือแรงกดดัน ง) ในกรณีที่ ไม่มี การจัดสรรที่พัก อาหารและการเดินทาง
ให้กับแรงงาน นายจ้างสามารถอานวยความสะดวกหรือเสนอทางเลือกสาหรับแรงงาน บนข้อตกลง
ที่ว่าแรงงานมีสิทธิที่จ ะปฏิเสธข้ อเสนอโดยไม่ถูกลงโทษ หากผู้จัดการหรือพนักงานของนายจ้าง
เป็นเจ้าของที่พัก อาหาร หรือรถขนส่ง ที่เสนอให้กับแรงงาน ควรมีราคาเท่ากับมาตรฐานตลาด
และไม่มี ก ารคิ ด ค่ าใช้จ ่ ายเพิ ่ม เติ มจนท าให้ ม ีราคาสู ง เกิน จริ ง จ) แรงงานต้อ งมี เสรีภ าพในการ
เคลื่อนย้าย ทั้งการเลือกที่พักและวิธีการเดินทาง ไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างหรือไม่ก็ตาม
จ. ข้อตกลงของนายจ้างกับผู้สรรหาแรงงานชาวไทย
แนวทางการปฏิบัติที่แนะน า: ก) ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยจะรวบรวมและให้สาเนาใบอนุญาตของ
คู่ค้าและผู้รับเหมาช่วงของตนแก่นายจ้าง โดยผู้สรรหาแรงงานชาวไทยและคู่ค้าเป็นผู้ ยื่นและรับ
เอกสารทางราชการ คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานจะเป็นผู้สื่อสารกับ แรงงานข้ามชาติ รวมทั้งการอบรม
หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ที่จัดขึ้นก่อนการเดินทาง เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติที่ได้รับ
การคัดเลือกจะต้องพิสูจน์ความถูกต้องในสถานะทางกฎหมายและการระบุตัวตน ได้แก่ หนังสือ
เดินทาง ทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัวประชาชน เอกสารเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น ข) ผู้สรรหาแรงงาน
ชาวไทยจะรวบรวมและให้ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดแก่นายจ้าง ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการรับ การสมัคร และการออกเอกสารของแรงงานข้ามชาติ การเดินทางจากจุดต่างๆ
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และที่พัก ตลอดจนการจัดสรรอื่น ๆ (อาทิ อาหาร และ/หรือน้าดื่ม) จากศูนย์ชายแดนในประเทศต้น
ทางไปยังศูนย์ชายแดนในประเทศไทย ใบเสร็จและหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแรก
รับ ณ ศูนย์ชายแดนในประเทศไทยไปยังสถานที่ท างานของนายจ้าง ทั้งนี้ จะต้องมีรายการบัญชี
ที่โปร่งใสและสอดคล้องกับสัญญาที่ท าไว้กับนายจ้าง หากไม่สอดคล้อง ผู้สรรหาแรงงานชาวไทย
จะต้องอธิบายและเจรจากับนายจ้างถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3.2. ขั้น ตอนของกระบวนการและความเสี่ยงด้า นแรงงานที่อาจเกิดขึ้น ส าหรับการสรรหาแรงงาน
ภายในประเทศ (NV)
ใน เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2 ได้อธิบายผังกระบวนการสรรหาแรงงานโดยตรง/ตามระบบพิสูจน์สัญชาติ (NV)
ในขณะที่ เอกสารแนบ 2 ตารางที่ 2 แสดงถึงกิจกรรมทั่วไป ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ส่วนแนวทางการปฏิบัติที่แนะนาจากกระบวนการดังกล่าวนั้น ให้ดูใน แนวทางการสรร
หาแรงงาน เพื่อบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไว้
3.2.1 ขั้นตอนเบื้องต้น 1 และ 2 – นายจ้าง/สถานประกอบการ
กิจกรรม: ทางเลือกการสรรหาแรงงานในประเทศจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือแรงงานถูกกฎหมายที่ทางานในประเทศ
ไทยอยู่แล้ว แต่จ าเป็นต้องต่ออายุเอกสารพิสูจน์สัญชาติของตน หรือแรงงานในระบบ NV ที่ก าลังเปลี่ยน
นายจ้าง ด้วยเหตุนี้ การใช้ผู้สรรหาแรงงานจึงถูกจากัดอยู่เฉพาะนายหน้าจัดหาแรงงานชาวไทยหรือ บนจ. (ทั้ง
ที่เป็นรายบุคคล แต่บางครั้งก็มาในรูปแบบของสถานประกอบการ) กิจกรรมข้ามพรมแดนในขั้นตอนนี้มีไม่มาก
นัก อย่างไรก็ตาม ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับ MOU ว่า นายจ้างจาเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และประสบการณ์จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และจะยิ่งดีถ้าบุคคลดังกล่าวมาจากทีมระบบการจัดการทางสังคม
(SMS) ในการจัดการเอกสาร กระบวนการ และการตัดสินใจ บุคลากรจากทีม SMS ที่ได้รับการแต่ ง ตั้ ง
จะทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติ หลักของสถานประกอบการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงาน กฎหมายในปัจจุบันว่าด้วยแรงงาน การประมงและแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจของเจ้าของและผู้ซื้อ ทีม SMS จะประเมินการปฏิบัติงานและระบุความต้องการแรงงาน
รวมทั้งแรงงานที่ต้องต่ออายุเอกสาร
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับ กลาง: ขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงในระดับกลางถึงระดับสูง ซึ่งความเสี ่ยง
ระดับกลางจะเกิดขึ้นกับ SMEs ของไทยที่แม้ว่าจะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีการติดตั้งระบบการบริหารงานคุณภาพ
และหรือทีม SMS ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทยว่าด้วยแรงงาน การประมงและแรงงานข้าม
ชาติเป็นอย่ างดี ขณะที่มีความรู้ พอสมควรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงาน ตลอดจน
มาตรฐานระดับสากล ในกรณีที่เลือกใช้ผู้สรรหาแรงงานชาวไทย จาเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าง
รอบด้านเพื่อระบุระดับความเสี่ยงและหามาตรการป้องกันล่วงหน้าที่เหมาะสม ซึ่งผู้สรรหาแรงงานในประเทศ
ต้นทางจะไม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
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ข้อท้าทาย: หากความท้าทายอยู่ที่ทรัพยากร ควรมอบอานาจให้กับผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ ดูแนวทางโดยละเอียดที่ส่วน 5ก ของคู่มือนี้ ถ้าเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้
คนกลางสรรหาแรงงาน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความโปร่งใส การกากับดูแล การปฏิบัติตาม
ความรู้ที่ไม่เพียงพอ การตรวจสอบบันทึก และชื่อเสียง
แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ แ นะน า: ก) คั ด เลื อ กและมอบอ านาจให้ ก ั บ บุ ค ลากรจากฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล
หรือทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) เพื่อรับหน้าที่ ในการทบทวนกฎหมายของประเทศไทยว่าด้ว ย
แรงงาน การประมงและแรงงานข้ามชาติ นโยบายและวิธีปฏิบัติหลักของสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นที่สิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงาน อนุสัญญาของ ILO และมาตรฐานระดับสากล กฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ ข) ปรับนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของโครงการ
FAIR Fish ตามความจ าเป็ น ค) ในกรณี ท ี ่ ใ ช้ ผ ู ้ ส รรหาแรงงานชาวไทย ให้ ท าการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
อย่างรอบด้าน และการประเมินความเสี่ยงก่อนการคัดเลือก ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตของผู้สรรหา
แรงงาน ประวัติ ชื่อเสียงของผู้สรรหาจากลูกค้ารายอื่น ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางสังคมและกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทย ง) พัฒนาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (COC) ที่สรุปนโยบายหลักซึ่งซัพพลายเออร์และผู้
ให้บริการจากภายนอก ควรเข้าใจและปฏิบัติตาม (อาทิ ผู้สรรหาแรงงาน บริษัท รักษาความปลอดภัย บริการ
การเดินทาง และการทาความสะอาด) รวมทั้งอธิบายเหตุผลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม
จ) ให้ผ ู้ให้บ ริการที่อาจมีส่ว นเกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาแรงงานลงนามในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ก่ อ นการท าสั ญ ญา ซึ ่ ง แนะน าให้ จ ั ด ท าสั ญ ญาการบริ ก ารเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ั ก ษร ฉ) ตรวจสอบประกาศ
จากรัฐบาลว่าด้วยระยะเวลาการเปิดและให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสาหรับแรงงาน NV
3.2.2 การประกาศรับสมัครงาน/ผู้สรรหาแรงงาน (ทางเลือก) (ขั้นตอนที่ 1 ของ รูปที่ 2 และ ตำรำงที่ 2
ใน เอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: นายจ้างจัดท าประกาศรับสมัครงาน/รายละเอียดของงานและสื่อสารโดยตรงหรือผ่านผู้สรรหา
แรงงานชาวไทย ในกรณีที่ใช้ ผู้สรรหาแรงงาน ให้คัดเลือกผู้สรรหาแรงงานหลังจากกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านสิ้นสุดลงแล้ว กระบวนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อที่แนะนาให้ปฏิบัติตามดังระบุไว้
ใน ตารางที่ 1 และส่วนที่ 5ข ของคู่มือนี้ โดยสามารถนาเครื่องมือการทาแผนผังและการประเมินความเสี่ยง
ในห่ว งโซ่อุป ทานที่แนบมากับ เอกสารนี้ไปใช้หรือปรับใช้ได้ หลังจากกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างรอบด้านเสร็จสิ้นและได้ข้อสรุปแล้ว นายจ้างควรร้องขอให้ผู้สรรหาแรงงานลงนามในคู่มือจรรยาบรรณ
ของนายจ้างก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะลงนามในสัญญาระหว่างนายจ้างและผู้สรรหาแรงงานร่วมกัน ทั้งนี้ สัญญา
จะต้องระบุความรับผิดชอบสาหรับทุกฝ่าย โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสรรหา
แรงงาน การปฏิบัติต่อ แรงงานอย่างเหมาะสม การเคารพต่อสิทธิของแรงงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย
(อ้างอิงส่ว น 5ค และ 5ง ของคู่มือนี้ ) หลังจากมีความเห็น พ้ อ งกัน ถึง อ านาจหน้ าที่ ในทุก ๆ ระดับ แล้ ว
หากมีความจาเป็นนายจ้างจะออกหนังสือมอบอานาจให้แก่ผู้สรรหาแรงงาน
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ความเสี ่ ย งที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น - ระดั บ กลาง: คนกลางสรรหาแรงงานอาจมี ค วามเสี ่ ย งเรื ่ อ งความโปร่ ง ใส
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การกากับดูแล การปฏิบัติตาม ความรู้ที่ไม่เพียงพอ ประวัติและชื่อเสียง (ของ
นายจ้างและลูกค้า) ดังนั้น การตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้สรรหาแรงงานที่ถูกต้องและถี่ถ้วนถือเป็นสิ่งส าคัญ
ในฐานะเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วงที่จัดจ้างใด ๆ ในกรณีที่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ผู้สรรหาแรงงาน
ได้ ความเสี่ยงก็จะอยู่ในระดับกลาง
ข้อท้าทาย: ผู้สรรหาแรงงานอาจไม่ให้ความสนใจหากมีแรงงานข้ามชาติจ านวนน้อย ซึ่ง อัตราส่วนต้นทุน
ต่อผลประโยชน์อาจไม่เหมาะกับธุรกิจของตน แม้ว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างมีความสามารถในการ
บริหารจัดการกระบวนการนี้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้สรรหาแรงงานชาวไทย แต่ข้อท้าทายที่ใหญ่กว่าอยู่ ที่ความไม่
แน่น อนถึงการก าหนดเวลาเปิดและระยะเวลาให้บริการส าหรับแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในภาคส่วนธุรกิจ
อาหารทะเลของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ก) เขียนคาบรรยายลักษณะงาน โดยเน้นไปที่คุณสมบัติของผู้สมัคร หลีกเลี่ยง
ภาษาหรือข้อกาหนดที่อาจเป็นการเลือกปฏิบัติ (เช่น ไม่ระบุข้อกาหนดเรื่องอายุ เพศ เชื้อชาติ) ข) ในทานอง
เดียวกัน ประกาศรับสมัครงานก็ควรหลีกเลี่ยงภาษา และข้อกาหนดที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและอคติ
ค) ประกาศรับ สมัครงานของนายจ้าง ควรระบุว ่านายจ้างให้โอกาสแก่แรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
หรือใช้ภาษาที่แสดงถึงความตระหนักรู้ทางสังคม รวมทั้งความเท่าเทียมกันของเพศสภาพ ง) การสื่อสาร
ตาแหน่งงานว่างสามารถทาได้โดยการปิดประกาศหน้าโรงงาน ทางปากต่อปาก ทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือทางสื่อ
ออนไลน์ จ) แต่งตั้งบุคคลสาหรับติดต่อเพื่อจัดการและติดตามแรงงานหรือผู้สมัครที่สนใจ ขั้นตอนต่อไปหากมี
การใช้ผู้สรรหาแรงงานชาวไทย คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อผู้สรรหาแรงงานชาวไทยอย่างรอบด้าน
ฉ) รวบรวมข้อมูล ของผู้ส รรหาแรงงานชาวไทย อาทิ ใบจดทะเบียน ใบอนุญาต และรายละเอียดธุ รกิ จ
ช) ให้ผู้สรรหาแรงงานระบุชื่อและรายละเอียดของผู้รับเหมาช่วงที่ใช้สาหรับ สรรหาแรงงาน ซ) ดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงทั่วไปโดยใช้ เครื่องมือต้นไม้ ตัดสินใจ (decision tree) ฌ) จัดทาการประเมินความเสี่ยง
เฉพาะตามนโยบายกับผู้สรรหาแรงงานแต่ละราย ญ) ให้คะแนนขั้นสุดท้ายและกาหนดการดาเนินการตรวจสอบ
เช่น แผนการประเมินในพื้นที่ การทบทวนเอกสารด้านนโยบายและวิธีปฏิบัติ หลักฐานหรือประกาศนียบัตร
ด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนดทางสังคม (ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
และการประกันคุณภาพ) ฎ) ให้ผู้สรรหาแรงงาน/ผู้รับเหมาช่วงลงนามในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ฏ) ลงนาม
ในสัญญาระหว่างผู้สรรหาแรงงานชาวไทยและนายจ้าง ฐ) หากจาเป็น ให้ออกใบมอบอ านาจให้แก่ผู้สรรหา
แรงงานชาวไทย ซึ่งจ ากัดเฉพาะผู้สรรหาแรงงานชาวไทยที่ผ่านกระบวนการและข้อก าหนด การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเท่านั้น
3.2.3 การสมัค รงาน / การตรวจสอบเอกสารส่วนบุค คล (ขั้น ตอนที่ 2 ของ รูปที่ 2 ตำรำงที่ 2 ใน
เอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างตรวจทานการสมัครงานใหม่ ๆ รวมทั้งกาหนดเวลาการดาเนินการ
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ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ การต่ อ อายุ เ อกสารของแรงงานที ่ ม ี ส ถานะถู ก ต้ อ งตามกฎหมายแล้ ว
ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ครบถ้วนตรงตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายของ
ประเทศไทยว่าด้วยเรื่องแรงงาน การประมงและแรงงานข้ามชาติ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับสูง: มีความเป็นไปได้ที่แรงงานข้ามชาติที่สมัครงานมานั้นจะไม่มีเอกสาร
การทางานในประเทศไทยที่ถูกต้อง หรือเป็นแรงงานข้ามชาติที่เปลี่ยนงานแต่ยังไม่ได้ดาเนินการทางเอกสาร
กั บ นายจ้ า งคนเก่ า และ/หรื อ หน่ว ยงานของรั ฐ ให้ เสร็ จสิ้ นตามที ่ก ฎหมายก าหนดไว้ ทั ้ ง นี ้ ม ี ข้ อ กังวลว่า
หากมีการใช้ผู้สรรหาแรงงานในขั้นตอนนี้ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความโปร่งใสและพฤติกรรมที่ไม่มีจริยธรรม
ข้อท้าทาย: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด เช่น เอกสารสาหรับ
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานตามกระบวนการ MOU แรงงานที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายภายใต้
กระบวนการ NV หรือแรงงานที่ถือบัตรผ่านแดน นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างยังต้องท า
ความคุ้นเคยกับสิ่งที่กฎหมายไทยอนุญาต เช่น กระบวนการ และเอกสารในการเปลี่ยนนายจ้าง หรือประเภท
งาน ซึ่งการรับแรงงานข้ามชาติที่พยายามเปลี่ ยนงานโดยไม่มีเอกสารที่เหมาะสม ทั้งนายจ้างใหม่และแรงงาน
อาจได้รับโทษในอัตราสูง การต่ออายุเอกสารไม่ใช่เรื่องยากสาหรับแรงงานที่ทางานกับนายจ้างตามระบบ NV
แต่ความท้าทายจะอยู่ที่ความไม่แน่นอนในการเปิดทาการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ระยะเวลา: 5-7 วันหลังจากตรวจสอบเอกสารและนาส่งรายชื่อไปยังสานักงานจัดหางานจังหวัด
แนวทางการปฏิบัติที่แนะน า: ก) ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างรอบคอบ โดยให้
ความสนใจเป็นพิเศษกับ สถานะทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ ข) ปฏิเสธผู้สมัครที่ไม่มีเอกสารตามที่
กาหนด (เช่น หนังสือเดินทางอย่างเป็นทางการจากระบบ MOU หรือหนังสือเดินทางชั่วคราวจากระบบ NV วี
ซ่า ใบอนุญาตทางาน บัตรสีชมพู หรือเอกสารที่ เทียบเท่า ) ค) จัดหมวดหมู่ผู้สมัครด้วยเอกสารที่เหมาะสม
ออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ผู้สมัครผ่านระบบ MOU ผู้สมัครภายใต้ระบบ NV และผู้สมัครที่ถือบัตรผ่านแดน
(ถ้ามี) ง) ให้ความส าคัญกับผู้สมัครที่เป็น แรงงานข้ามชาติซึ่งเข้ามาท างานผ่านระบบ NV เป็นล าดับแรก
โดยแรงงานกลุ่มนี้แค่ต้องต่ออายุเอกสารของตนและรอวันที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เปิดท าการ จ) ผู้สมัคร
ซึ่งเอกสารบ่งชี้ว่า ลาออกจากนายจ้างคนเดิมก่อนที่สัญญา MOU จะหมดอายุลง จาเป็นต้องแสดงหลักฐาน
ทางกฎหมายส าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม และระยะเวลาที่อนุญาตโดย
กฎหมายไทยว่าด้วยการจัดการการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ หากแรงงานมีเอกสารที่ถูกต้อง ก็สามารถเข้าสู่
กระบวนการเปลี่ยนนายจ้างได้ตามระบบ MOU มิเช่นนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ควรรับใบสมัคร เนื่องจาก
มีความเสี่ยงสูงต่อนายจ้าง ฉ) แรงงานข้ามชาติที่ทางานอย่างถูกกฎหมายตามระบบ NV ที่อยู่ในระหว่างการ
เปลี่ยนนายจ้าง จาเป็นต้องแสดงหลักฐานทางกฎหมายสาหรับการเปลี่ยนนายจ้างด้วยเช่นกัน แรงงานจะได้รับ
เข้าทางานเมื่อมีเอกสารตามที่กาหนด มิเช่นนั้น แรงงานจะถูกร้องขอให้กลับมาสมัครงานอีกครั้งเมื่อมีเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว ช) ผู้สมัครที่มีบัตรผ่านแดนสามารถถูกพิจารณารับเข้าท างานได้ แต่ต้องกระท าด้วยความ
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ระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากการผ่านแดนถูกจากัดไว้เฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น จังหวัดตราด
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะที่จังหวัดระยองไม่ใช่ ดังนั้นผู้ที่ถือบัตรผ่านแดนสาหรับจังหวัดตราดจะไม่สามารถ
ท างานในจังหวัดระยองได้และมีอายุจ ากัด เป็นต้น แรงงานแบบดังกล่าวจึงมักใช้กันเฉพาะกลุ่มแรงงาน
ตามฤดูกาล ณ ท่าขึ้นปลา ซ) หลังจากคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามต้องการแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของนายจ้างจะส่งรายชื่อแรงงานพร้อมด้วยส าเนาเอกสารที่ก าหนดไปยังส านักงานจัดหางานจังหวัด และ
ฌ) รอการอนุมัติรายชื่อแรงงานจากสานักงานจัดหางานจังหวัด
3.2.4 การตรวจสุขภาพ (ขั้นตอนที่ 3 ของ รูปที่ 2 และ ตำรำงที่ 2 ใน เอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: นายจ้างนัดหมายกับโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อตรวจสุขภาพให้กับแรงงานข้ามชาติ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลของนายจ้างพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ ณ วันนัด จ่ายค่าธรรมเนียม และรอรับผลการตรวจ จากนั้น
นายจ้างจะนาผลการตรวจสุขภาพไปยังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น – ระดับต่า: โรงพยาบาลในพื้นที่คุ้นเคยกับการทดสอบทางการแพทย์ที่เป็นมาตรฐาน
ส าหรับ แรงงานในภาคอาหารทะเล ฝ่ายทรัพยากรบุ ค คลของนายจ้ างสามารถเข้ า มาดู แลกระบวนการ
และตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า การทดสอบไม่ ม ี ก ารเลื อ กปฏิ บ ั ต ิ ท างร่ า งกาย ดู ห มิ ่ น หรื อ ไม่ ค านึ ง ถึ ง ความ
ละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ (เช่น การตรวจการตั้งครรภ์ และการตรวจเอชไอวี) ค่าธรรมเนียมต้องถูกกาหนดไว้
อย่างชัดเจน และมีการอธิบายเหตุผลหากวิธีการทดสอบนั้นไม่ได้มาตรฐานหรือผิดปกติ
ข้อท้าทาย: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างควรตระหนักถึงการทดสอบที่เป็นการเลือกปฏิบัติและไม่ ค านึง
ถึงความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ
ระยะเวลา: 7–14 วันขึ้นอยู่กับสถานที่และประเภทของการทดสอบ
แนวทางการปฏิบัติที่แนะน า: ก) ติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อนัดหมายการตรวจสุขภาพให้กับแรงงาน
ที่ผ ลการทดสอบทางการแพทย์มีอายุมากกว่าหกเดือน ข) น าแรงงานข้ามชาติ ไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับ
การตรวจสุขภาพ ค) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทดสอบทั้งหมดเหมาะสมกับ งานด้านอาหาร ไม่มีการดูหมิ่น
การละเมิดทางด้านร่างกาย เลือกปฏิบัติ หรือไม่คานึงถึง ความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ ง) จ่ายค่าตรวจ
สุ ข ภาพทั ้ ง หมดและรอผลการตรวจสุ ข ภาพ และ จ) น าผลตรวจสุ ข ภาพพร้ อ มด้ ว ยเอกสารอื ่ น ๆ ไปยั ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
3.2.5 การตรวจสอบ และการออกเอกสาร / การต่ออายุเอกสาร ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ขั้นตอนที่ 4
ของ รูปที่ 2 และ ตำรำงที่ 2 ใน เอกสำรแนบ 2)
กิจกรรม: เมื่อรัฐบาลไทยประกาศการเปิดและกาหนดที่ตั้งของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของนายจ้างนาแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการอนุมัติโดยสานักงานจัดหางานจังหวัดไปยัง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
เพื่อดาเนินการต่ออายุเอกสารส่วนบุคคลของแรงงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐจากประเทศต้นทางมาที่ ศูนย์บริการ
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เบ็ดเสร็จเพื่อด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ (NV) แรงงานของตน แรงงานที่ผ่านการ NV แล้ว จะได้รับหนังสือ
เดินทาง “ชั่วคราว” หรือการต่ออายุหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จะให้ค าแนะน าทีล ะขั้นตอน
ว่าแรงงานควรไปในจุดใดบ้าง รวมทั้งการแจ้ง ตารางค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการ ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อแรงงาน
ได้รับคิวแล้ว กระบวนการต่าง ๆ มักจะดาเนินไปอย่างราบรื่น
ความเสี ่ ย งที ่อ าจเกิ ด ขึ ้น - ระดั บ สู ง : ความล่าช้าจากภาวะคอขวด (bottleneck) ในกระบวนการ NV
เป็นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเสมอในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทั้งระยะเวลาที่แรงงานต้องรอ สถานที่ และจานวน
แรงงานที่ศูนย์ฯ สามารถรองรับได้ ตลอดจนประเภทของอุตสาหกรรมที่เปิดรับดาเนินการ เมื่อเปิดศูนย์ฯ แล้ว
พบว่าบางครั้งก็มีจานวนศูนย์ฯ น้อยเกินไป และมีเพียงไม่กี่แห่ง ทั้งยังไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะรองรับความ
ต้องการ หรือไม่กต็ ั้งอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของโรงงาน เป็นผลให้ต้องใช้เวลาในการรอเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการ
ล่ อ ลวงให้ น ายจ้ า งด าเนิ น การจ้ า งงานแรงงานแบบชั ่ ว คราว รวมทั ้ ง การล่ อ ลวงให้ แ รงงานไปท างาน
แบบผิดกฎหมายหรือจ่ายเงินเพื่อหานายจ้างที่มีอิทธิพลมากกว่า นายจ้างเดิม นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข คือ ความเสี่ยงในการยึดเอกสาร การเดินทางและการหยุดพักชั่วคราวที่อาจเป็นการละเมิด
ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงานในระหว่างกระบวนการสมัครหรือการต่ออายุเอกสาร
ข้อท้าทาย: เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงพากัน
กดดันให้รัฐบาลเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จขึ้น เมื่อเปิดศูนย์ฯ แล้ว กลับพบว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สะดวกกับโรงงาน
มีเครื่องมือและบุคลากรไม่เพียงพอ เช่น เครื่องออกบัตรประจ าตัวผ่านการวัดและสแกนสายตา เป็นต้น
นอกจากนี้ระยะเวลาในการเปิดศูนย์ฯ ก็ยังสั้น สร้ างความไม่สะดวกให้กับทั้งนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ
ที่ตกค้าง ด้ว ยเหตุนี้ NV จึงเป็น กระบวนการที่ผ สมผสานกับระบบ MOU ที่ส ่งผลดีกับ แรงงานข้ามชาติ
เนื ่ อ งจากอนุ ญ าตให้ ผ ู ้ ต ิ ด ตามแรงงานเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ด ้ า นการสาธารณสุ ข และการศึ ก ษาในประเทศไทย
ซึง่ กระบวนการ MOU ไม่สามารถทาได้
ระยะเวลำ: ภายใน 3-4 วันหลังจากได้รับคิว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ การรอให้ศูนย์ฯ เปิดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้
ก. กระบวนการ NV
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ก) หากแรงงานต้องรอคิวเป็นเวลายาวนานและจาเป็นต้องจัดเตรียมการ
เดินทาง/ที่พักชั่วคราวให้กับแรงงานข้ามชาติ นายจ้างหรือผู้สรรหาแรงงานชาวไทย (ที่ถูกว่าจ้าง)
จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเดินทางและที่พักชั่วคราวนั้นปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและไม่จ ากัด
เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน ข) นายจ้างหรือผู้สรรหาแรงงานชาวไทย (ที่ถูกว่าจ้าง) จะต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงงานเก็บเอกสารฉบับจริงไว้กับตนเองตลอดเวลา ทั้งในระหว่างกระบวนการ
สมัครหรือการต่ออายุเอกสาร เว้นเสียแต่ว่าหน่วยงานรัฐเรียกร้องเอกสารเหล่านั้นเพื่อตรวจสอบ
ทางกฎหมาย ค) หากนายจ้างหรือผู้สรรหาแรงงานชาวไทยจาเป็นต้องเก็บเอกสารไว้เป็นการชั่วคราว
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ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การตรวจสอบการจ้างงาน ณ สถานที่ของนายจ้าง แรงงานจะได้รับเอกสาร
สาเนาที่เหมือนกับต้นฉบับทุกประการ พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและระยะเวลาการ
ใช้งานเอกสารดังกล่าว ง) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกส่งกลับไปยังแรงงาน
ข้ามชาติในทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ จ) นายจ้างหรือผู้สรรหาแรงงานชาวไทยต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ถึงประเภทและความถูกต้องของเอกสารตามระเบียบที่ประกาศไว้และกฎหมายของประเทศไทยว่าด้วย
แรงงาน การประมงและการจัดการแรงงานข้ามชาติ และจะไม่เลือกปฏิบัติหรือทาให้แรงงานเสียเปรียบ
ในทางใดทางหนึ่ง ฉ) นายจ้างหรือผู้สรรหาแรงงานชาวไทยต้องตรวจสอบว่า เอกสารที่ออกหรือที่นาไป
ต่ออายุนั้นตรงกับชื่อนายจ้าง ประเภทธุรกิจ และประเภทงานสาหรับแรงงานข้ามชาติ อ้างอิงส่วนที่
3ง.3 และ 5 ส่วนที่ 3จ.8 ส าหรับหัวข้อเกี่ยวกับเอกสารของแรงงาน การเดินทาง การพักระหว่ าง
เดินทาง และเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย
ข. ค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงาน เงินฝาก เงินค้าประกัน
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ก) นายจ้างหรือผู้สรรหาแรงงานชาวไทย (ที่ถูกว่าจ้าง) จะ ไม่ เรียกร้อง
ให้แรงงานจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงาน (การสมัคร เงินฝาก เงินค้าประกัน
เงินเพื่อประกันความปลอดภัย เรียกร้องเงินคืน ทั้งที่เป็นเงินสดหรือในรูปแบบอื่นใด จากค่าใช้จ่ายใด
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานที่นายจ้างได้จ่ายไป เช่น ค่าเอกสาร การเดินทาง ที่พักระหว่างการ
เดินทาง หรือเสนอเงินทดรองจ่ายหรือเงินกู้ใด ๆ แก่แรงงาน ข) ในกรณีทมี่ ีการว่าจ้างผู้สรรหาแรงงาน
ส าหรับกระบวนการ NV ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างต้องตรวจสอบหลักฐานทางกฎหมาย
และความโปร่งใส เพื่อยืนยันว่า จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงานกับแรงงาน
และได้จ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดตามตารางค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในกฎหมายระดับประเทศและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการสาหรับเอกสารทางกฎหมาย การมอบอานาจ และใบอนุญาต
ส าหรับแรงงาน ทั้งนี้ ค าแนะน า และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ส าหรับส่วนนี้ จะเหมือนกับค าแนะนา
สาหรับกระบวนการ MOU อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายจ้างได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการสมัคร
หรือการต่ออายุเอกสารของแรงงานมากขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานแบบ NV นั้น
ค่อนข้างต ่า การปฏิบ ัติตามหลักการไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหางานจึงมีแนวโน้มที่จะมีความ
เป็นไปได้มากขึ้น อ้างอิงถึงตารางที่ 3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงาน
ข้ามชาติสาหรับ MOU และ NV
3.2.6 การสัมภาษณ์ สัญญาการจ้างงาน การอบรม (ขั้นตอนที่ 5 ของ รูปที่ 2 ตำรำงที่ 2 ใน เอกสำร
แนบ 2)
กิจ กรรม: แรงงานที่เข้ามาท างานใหม่ จ ะร่ว มมือกับ กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้าง เพื่อตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน (ถ้ายังไม่เคยกรอกมาก่อน) และการทดสอบและ
การตรวจสอบเพิ ่ ม เติ ม ตามระเบี ย บของสถานประกอบการ เจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลจั ด ตาราง
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การสัมภาษณ์และเตรียมสัญญาการจ้างงานสาหรับแรงงานแต่ละคน ซึ่งอาจจะลงนามในวันเดียวกันหรือไม่ก็ได้
จากนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างหรือ ทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) จะจัดการอบรมปฐมนิเทศ
สาหรับแรงงานที่เข้ามาทางานใหม่ตามที่กฎหมายแรงงานของไทยกาหนดไว้
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ระดับกลาง: ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสาคัญที่นายจ้างจะใช้เป็นโอกาสในการแจ้งให้
แรงงานที่เข้ามาท างานใหม่ทราบถึงนโยบาย กฎระเบียบ และความคาดหวังของนายจ้าง ตลอดจนสิทธิ
และความรับผิดชอบของตัวแรงงานเอง ทั้งนี้ คุณสมบัติและประสบการณ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้าง
ประกอบกับ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายหรือ ทีมระบบการจัดการทางสังคมของสถานประกอบการ
เกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบีย บ กระบวนการปฏิบั ติ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงว่าด้วยการไม่ปฏิบัติ ตาม
กฎหมายแรงงานของไทยและมาตรฐานสากลต่อการสัมภาษณ์ การสมัครงานอย่างเป็นทางการ และขั้นตอน
การลงนามในสัญญาการจ้างงานได้ การสัมภาษณ์และการตรวจสุขภาพอาจมี ความเสี่ยงด้านการสอบถาม
การปฏิบัติหรือทดสอบโดยไม่คานึงถึงเพศสภาพ ภาษา และความเสี่ยงด้านการรู้หนังสือของแรงงานก็ถือว่า
มีความส าคัญต่อการอธิบายรายละเอียดในสัญญา ส่วนความเสี่ยงจากการอบรมปฐมนิเทศนั้นมักเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาและระยะเวลาที่กาหนดโดยกฎหมายไทย
ข้อท้าทาย: สาหรับแรงงานที่กลับมาทางานอีกครั้ง อาจได้รับสัญญาการจ้างงานฉบับใหม่ซึ่งมีประเด็นเรื่องการ
ปรับเลื่อนต าแหน่งหรือ ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ดีกว่าสัญญาการจ้างงานเดิม ปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
คือ แรงงานประเภทชั่วคราวและแรงงานตามฤดูกาล สัญญาการจ้างงานทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทยที่เป็นปัจจุบันที่สุด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ขณะเดียวกันล่ามจะต้องอธิบายสัญญาการ
จ้างงาน การสัมภาษณ์ และการฝึกอบรมปฐมนิเทศ ส่วนการทดสอบและการตรวจสอบเพิ่มเติมจะต้องกระทา
ในลักษณะที่เคารพสิทธิของแรงงาน เช่น ในกรณีที่ต้องทาการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย ต้องแจ้ง
ให้แรงงานทราบล่วงหน้าถึงเหตุผลของการตรวจสอบและให้แรงงานแสดงความยินยอมก่อน
ระยะเวลา: ภายใน 2-3 วันนับจากวันที่มาถึงหรือวันที่เดินทางกลับมายังโรงงานของนายจ้าง
ก. การสัมภาษณ์
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ก) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจัดทาบัตรประจาตัวและตั้งแฟ้ม
สาหรับแรงงานแต่ละคน ส าหรับแรงงานที่เดินทางกลับมาทางานอีกครั้ง ให้ปรับข้อมูลสถานะของ
แรงงานให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อก าหนดการจ้างงาน ข) ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลตรวจสอบเอกสารส่วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติอีกครั้ง (หนังสือเดินทาง วีซ่า
ใบอนุญาตท างานบัตรสีชมพู เป็นอย่างน้อย รวมทั้งการตรวจสอบใบสูติบัตรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน หากมี) เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานได้ปฏิบัติตามนโยบายของสถานประกอบการและกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทยว่าด้วยเรื่องอายุและสถานะทางกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถจัดทาสาเนาเอกสาร
ดังกล่าวไว้ได้ แต่เอกสารต้นฉบับทั้งหมดจะต้องให้แรงงานข้ามชาติเป็นผู้เก็บไว้ ค) แบบฟอร์มการ
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สมัครงานของสถานประกอบการสาหรับแรงงานที่รับเข้ามาทางานใหม่จะต้องถูกจัดทาเป็นภาษาของ
แรงงานข้ามชาติ โดยล่ามจะอานวยความสะดวกในการสอบถามหรือตอบคาถาม ง) ในกรณีที่ต้องมี
การทดสอบทางการแพทย์หรือการตรวจสอบอื่นๆ เพิ่มเติม (เช่น สาหรับผู้ดูแลอาหาร) ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลของนายจ้างจะเป็น ผู้จัดเตรียม จ่ายค่าธรรมเนียม อธิบายถึงความจ าเป็นในการทดสอบ
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทดสอบนั้นไม่มีการเลือกปฏิบัติและการไม่คานึงถึงความละเอียดอ่อน
ทางเพศสภาพ นายจ้างควรได้ร ับ เอกสารยินยอมจากแรงงานให้ ด าเนิน การทดสอบดังกล่ า วได้
จ) จัดการสัมภาษณ์ตามนโยบายเกี่ยวกับการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบและการไม่เลือกปฏิบัติ
เริ่มจากสถานที่สัมภาษณ์ซึ่งบุ คคลอื่นสามารถมองเห็นได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นส่วนตัว
ฉ) เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ให้ดาเนินนโยบายเปิดประตูหรือปลดล็อคประตูในระหว่างการสัมภาษณ์
(an open door or unlocked door policy) ช) ผู้หญิงควรได้รับการสัมภาษณ์โดยผู้หญิงหรือคณะ
บุคคลที่มสี ัดส่วนทางเพศที่สมดุล ซึ่งได้รับการฝึกฝนเทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศ
สภาพแล้ว ซ) จะ ไม่มี การถามคาถามส่วนตัวที่อาจก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศหรือการเลือก
ปฏิบัติ ฌ) ผู้แปลภาษาและล่ามจะถูกจัดไว้ให้สาหรับแรงงานที่มีปัญหาด้านภาษาและการรู้หนังสือ
ญ) การพิจารณายอมรับและจ้างงานจะต้องอยู่บนฐานของการประเมินตามคุณสมบัติของแรงงาน
โดยปราศจากอคติ และ ฎ) นายจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงงานที่รับเข้ามาใหม่ทั้งหมดนั้น
สมัครงานหรือกลับเข้าท างาน และยอมรับงานตามความสมัครใจของตนเอง อ้างอิงถึงส่วนที่ 3ง.3
และ 4 ส่วนที่ 3ง.6 และ 7 ของ แนวทางการสรรหาแรงงาน และ เอกสารแนบ ง ของคู่มือฉบั บนี้
พร้อมทั้งตัวอย่างคาถามสัมภาษณ์และเครื่องมือการสัมภาษณ์
ข. สัญญาการจ้างงาน/ข้อกาหนดและเงื่อนไข
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ก) อย่างน้อยที่สุด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจะตรวจสอบให้
แน่ใจว่ารายการต่อไปนี้ปรากฎอยู่ในสัญญาการจ้างงาน ได้แก่ ชื่อนายจ้างและแรงงาน การมอบหมาย
งานและค่าจ้าง ระยะเวลาของสัญญาและสถานที่ทางาน ชั่วโมงการทางาน วันหยุดและการลางาน
การทางานล่วงเวลา อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การเดินทางและการขนส่งการสิ้นสุดของสัญญา
และการส่งตัวกลับประเทศ ข) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบุถึง
ข้อกาหนดและเงื่อนไขบังคับ (เช่น ระยะเวลาของสัญญา สถานที่ทางาน ชั่วโมงการทางาน การทางาน
ล่วงเวลา การลาหยุด การหักเงินตามกฎหมาย บทบัญญัติเกี่ยวกับการคลอดบุตร) ซึ่งทั้งหมดเป็นไป
ตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยฉบั บ ปั จ จุ บ ั น และกฎระเบี ย บของสถานประกอบการ
ค) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างต้องชี้แจงถึงนโยบายของสถานประกอบการเกี่ยวกับข้อกาหนด
ในสั ญ ญาที ่ ส ามารถเจรจาต่อ รองได้ (เช่ น ที่ พ ั ก อาหาร การเดิ น ทางไปและกลั บ จากที ่ท างาน
ผลประโยชน์อื่น ๆ เงินทดรองจ่ายหรือเงินกู้หากได้รับการร้องขอจากแรงงาน ง) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของนายจ้างจะอธิบายถึงระเบียบและนโยบายของสถานประกอบการในการด าเนินการทางวินัย
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การเลิกจ้าง การลาออก และการชดเชย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการร้องทุกข์และกลยุทธ์การ
แก้ไขเยียวยา จ) มีการอธิบายให้แรงงานข้ามชาติทราบถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญาการ
จ้างงานของสถานประกอบการ รวมทั้งกฎระเบียบของสถานประกอบการที่อ้างอิงในสัญญาก่อนการ
ลงนาม พร้อมความช่วยเหลือของล่ามในกรณีที่แรงงานมีปัญหาด้านภาษาหรือการรู้หนังสือ ฉ) สัญญา
การจ้ า งงานของสถานประกอบการ จะจั ด ท าเป็ น อย่ า งน้ อ ยสองภาษาที ่ ท ั ้ ง แรงงานข้ า มชาติ
และนายจ้างสามารถเข้าใจได้ ในชุดเดียวกันหรือแยกเป็นสองชุด ช) หากเป็นไปได้ ให้มีการตรวจสอบ
และรับรองความถูกต้องของการแปลก่อนการลงนาม ซ) จัดเตรียมเอกสารต้นฉบับที่เหมือนกันจานวน
2 ชุด (หรือ 3 ชุดในกรณีที่กรมการจัดหางานของไทยกาหนดให้ต้องนาส่งเอกสารต้นฉบับแก่ทางกรม
ฯ ด้วย หรือจัดส่งส าเนาไปยังกรมฯ หากทาได้) ฌ) นายจ้างและแรงงานข้ามชาติต่ างเก็บเอกสาร
สัญญาการจ้างงานของสถานประกอบการที่ลงนามแล้วไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ สัญญาการจ้างงานของสถาน
ประกอบการมีอายุ 2 ปีและสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปีหรือตามอายุเอกสารของแรงงานข้ามชาติ
ญ) นายจ้างจะออกสัญญาการจ้างงานให้กับแรงงาน แม้ว่าจะเป็นแรงงานที่ทางานไม่เต็มเวลาก็ตาม
(เช่น แรงงานที่มีชั่วโมงทางานประจาในสถานที่ ทางานนั้น ๆ มากกว่าสามเดือนขึ้นไป) ฎ) สาหรับ
แรงงานตามฤดูกาล แรงงานรายเหมา หรื อแรงงานที่รับงานไปท าที่ บ้าน จะมีการออกข้อตกลง
เพื่อรับประกันว่ารายได้ที่แรงงานได้รับจะเทียบเท่าค่าจ้างขั้นต่ารายวันเป็นอย่างน้อย ฏ) หากแรงงาน
ออกจากงานก่อนการสิ้นสุด สัญญาการจ้างงาน นายจ้างจะปฏิบัติตามกฎของกรมการจัดหางาน
ของไทยเกี่ยวกับกระบวนการรายงาน แบบฟอร์ม และระยะเวลา ฐ) หากแรงงานต้องการเปลี่ยน
นายจ้าง ให้นายจ้างปัจจุบันให้ความร่วมมือในการดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่จาเป็น ฑ) หากแรงงาน
ต้องการเดินทางกลับประเทศต้นทางหลังจากครบกาหนดสัญญาการจ้างงาน ให้นายจ้างจัดเตรียม
และดูแลเรื่องค่าใช้จ ่ายในการเดินทางกลับของแรงงาน หากแรงงานข้ามชาติต้องการต่อสั ญญา
ให้ น ายจ้ า งพิ จ ารณาค าร้ อ งของแรงงานต่ อ ไป ส่ ว นที ่ 3จ ของแนวทางการสรรหาแรงงาน
และให้รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงานและเงื่อนไขการทางาน ตัวอย่างสัญญาการจ้างงาน
อยู่ใน ภาคผนวก จ ของคู่มือนี้
ค. การอบรมปฐมนิเทศและการอบรมเฉพาะก่อนเริ่มทางาน
แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา: ก) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจะจัดการอบรมปฐมนิเทศสาหรับ
แรงงานที่เข้ามาท างานใหม่ทุกคนก่อนการเริ่ม งาน ซึ่งรวมถึงหัวข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงาน รายละเอียดการทางาน ความรับผิดชอบ
สถานที่ทางาน ข้อกาหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน ในทานองเดียวกันจะมีการให้ภาพรวมของนโยบาย
และกฎระเบียบของสถานประกอบการ สาหรับสถานประกอบการด้านอาหาร จะต้องรวมเอาประเด็น
สุขอนามัยส่วนบุคคลและสถานที่ทางานเอาไว้ด้วย ทั้งนี้แนะนาให้จัดการอบรมเรื่องความเข้ากันได้
ของสถานประกอบการและชุมชน แม้จะไม่ได้เป็นหนึ่งในหัวข้อบังคับก็ตาม ซึ่งการอบรมนี้ควรใช้เวลา
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ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบัน
ข) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจะจัดการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาหรับแรงงาน
ที่รับเข้ามาทางานใหม่ก่อนการเริ่มงาน ซึ่งรวมถึงหัวข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการ
ทางาน การบาดเจ็บ หรือเหตุฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล การควบคุมเพลิงไหม้ การอพยพ และหัวข้อ
อื่น ๆ ที่กาหนดให้เป็นหัวข้อบังคับตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของไทย การอบรมนี้
ควรใช้เวลาไม่น ้อยกว่า 6 ชั่ว โมงหรือมากกว่านั้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย
ในปัจจุบัน โดยไม่มีข้อจากัดด้านเพศสภาพและตาแหน่งงานของแรงงาน ค) การอบรมเฉพาะสาหรับ
แรงงานที่ปฏิบัติงานซึ่งมีความเสี่ยงสูง (เช่น การทางานกับเครื่องจักร) จะต้องจัดขึ้นอย่างรวดเร็ วที่สุด
หลังจากจัดการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นให้กับแรงงานทุกคนแล้ว ง) นายจ้าง
จะจัดการอบรมทั้งหมดข้างต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการทางานของแรงงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือหักจากค่าจ้างของแรงงาน รายละเอียดส่วน
นี้อธิบายไว้ในส่วน 3ช ของ แนวทางการสรรหาแรงงาน
3.2.7 กระบวนการสรรหาแรงงานและข้อท้าทายที่เกิดขึ้นเป็นประจา
สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการทาแผนผังทางเลือกการสรรหาแรงงานที่มีอยู่ในประเทศไทย
ข้างต้น คือ มีรูปแบบการสรรหาแรงงานที่มีล าดับกระบวนการและมีผู้เกี่ยวข้องหลากหลายทั้งในภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งหากใช้วิธีปฏิบัติและมี มาตรการป้องกัน ที่รัดกุมมากขึ้น ก็สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ได้ อีก
นอกเหนือจากการปรับปรุงระบบราชการและการแก้ไขกฎหมายที่ภาคเอกชนไม่สามารถควบคุมได้มากนัก
นายจ้างยังสามารถปรับ เปลี่ย นรูป แบบการสรรหาแรงงานที่มี อยู่ให้เป็น “มีความรับผิดชอบ” ต่ อสิทธิ
และเสรีภาพแรงงานข้ามชาติมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการลด ขจัด หรือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงานที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของนายจ้าง
และอุตสาหกรรมโดยรวม แนวทางการปฏิบัติที่แนะนาได้เสนอไว้แล้วข้างต้น ส่วนข้อกังวลที่เกิดขึ้นเป็นประจา
นั้นมีดังต่อไปนี้
สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหางาน: ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ว่า พรก.
ต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2561 นั้นไม่สอดคล้องกับ “หลักการไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหา
งาน (zero recruitment fees)” หรือ “หลักการให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงิน (The Employer Pays Principle)”
ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย ILO18 BSCI และ IOM และองค์กรอื่น ๆ ด้วยความตระหนักว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายจากแรงงานเพื่อให้ได้งานนั้น ถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
BSCI ถือว่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสรรหางานเป็นหนึ่งในธงแดง (ความเสี่ยงสูงสุด) ที่พบได้ในช่วง
ก่อนการจ้างงาน ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อตัวแรงงาน ILO เพิ่มส่วนที่กาหนดค่าธรรมเนียมและ
18

ILO. 2019. General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment and Definition of Recruitment Fees and
Related Costs.
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ค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเอกสารปี พ.ศ. 2562 ที่ปรับปรุงมาจากเอกสารต้นฉบับในปี
พ.ศ. 2559 IOM พร้อมทั้งองค์กรอื่น ๆ อาทิ IHRB ได้ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดตั้งแต่ก่อนออก
เดินทาง งานเอกสาร ระหว่างการเดินทาง การเดินทางมาถึง ระหว่างการจ้างงาน และการยกเลิกค่าธรรมเนียม
การสรรหาแรงงาน รวมถึงค่าธรรมเนียมบางส่วนที่อาจเรียกเก็บจากแรงงานได้อย่างสมเหตุสมผล19
อันที่จริง พรก.ต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560 รักษาเจตนารมณ์พื้นฐานของ “การไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหางาน”
ไว้ในมาตรา 42 ที่ระบุว่า “ห้ามผู้รับอนุญาตให้นาเข้าคนต่างด้าวมาทางานเรียกรับหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ใดจากนายจ้างเว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศกาหนด” ต่อมา แม้ว่า
พรก.ต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2561 จะยังคงห้ามมิให้นายจ้างเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
แรงงานข้า มชาติ แต่ก็ อนุญาตให้เ รี ย กเก็ บค่าธรรมเนีย มในการออกหนัง สื อเดิ นทาง การตรวจสุ ข ภาพ
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานจากแรงงานตามอัตราที่รัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนแปลง
ส่วนหนึ่งอาจมาจากความเร่งรีบในการ "จัดระเบียบ" แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยผ่านกระบวนการ NV
ภายใต้ระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม การนากระบวนการ NV ไปใช้อาจมาจากแรงจูงใจถึง ความต้องการ
ของแรงงาน โดยนายจ้างส่วนใหญ่เลือกที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วยตนเองแม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายแล้วก็ตาม ในขณะเดียวกันการผลักดันให้ใช้กระบวนการสรรหาแรงงานผ่านระบบ MOU เพื่อทาให้
แรงงานข้ามชาติมีสถานะ “ถูกต้องตามกฎหมาย” โดยตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศต้นทางเข้า
ร่วมหารือเกี่ยวกับ ขอบเขตทางธุร กิจ และการเข้าถึงการท างานของ บริษัทจัดหางานในประเทศต้น ทาง
เมียนมาถือเป็น ประเทศแรกที่ก าหนดให้ บนจ. เป็นพันธมิตรคู่ค้า กับบริษัทจัดหางานในประเทศของตน
โดยไม่มีการบริหารจัดการและควบคุมทางกฎหมายใด ๆ ต่อทั้งนายจ้างชาวไทยและ บนจ. ทีน่ อกเหนือไปจาก
บริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง และค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงานที่เรียกเก็บโดยบริษัทจัดหางานใน
ประเทศต้นทาง สิ่งนี้นาไปสู่การควบคุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานในปัจจุบันแบบแยกส่วน
โดยแต่ละประเทศต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในพื้นทีข่ องตนเอง
ILO ตั้งข้อสังเกตในการสารวจพื้นฐานเมื่อปีพ.ศ. 2561 ว่าร้อยละ 45 ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย
ไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนีย มการสรรหางาน แม้ว่าจะไม่มีการแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของ
ค่าธรรมเนียม แต่เชื่อว่า เป็นการปฏิบัติในระดับที่แสดงถึงการพัฒนาซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ ในปัจจุบัน The
Food School Program ของบริษัท โซลูชั่นพีเพิล จากัด (Solutions People Co., Ltd.) หรือ TFS ซึ่งทางาน
ร่วมกับริษัทนาร่องของโครงการ FAIR Fish และบริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ (บนจ.) ได้จาแนก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลักๆ ไว้ เป็น 3 กลุ่มดังนี้ ก) ค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงาน (ใบสมัคร เงินฝาก
เงิน ค ้าประกัน ความปลอดภัย ) เพื่อ ประกันว่าจะได้งาน ข) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทาง และ ค) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
แรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ภายในกลุ่มบริษัทนาร่องที่ TFS ทางานด้วยนั้น พบว่า มีการปฏิบัติตามข้อ ก
19

IOM, et al. 2017. Eliminating Recruitment and Employment Fees Charged to Workers in Supply Chains (November 2017).
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เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจนตามกฎหมายไทย และพบว่ามีสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามข้อ
ค เป็นจานวนมากขึ้น เนื่องจากความต้องการแรงงาน สถานประกอบการจึงเต็มใจที่จะลดภาระดังกล่าวให้กับ
แรงงานข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม ความพยายามเหล่านี้จากัดเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น สาหรับค่า ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในกลุ่มที่สอง (ข้อ ข)
พบว่า ประเทศต้นทางแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในแง่ของจานวนเงิน เพดานสูงสุดของค่าธรรมเนียม
และความเต็มใจที่จะเปิดเผยค่าใช้จ่ายจริง ดังนั้น ระดับความโปร่งใสและความไว้วางใจที่นายจ้างชาวไทย
และ บนจ. ต้องการจากพัน ธมิตรคู่ค้าของตน จึงยัง ไม่ถูกพูดถึงและพัฒ นามากนัก ด้ว ยเหตุนี้ หลักการ
“ไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหางาน” ซึ่งเป็นคาทีย่ ืมมาจากการประชุมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคเอกชน
และภาครัฐกับ ILO จึงยังคงเป็นเพียง “ความคาดหวัง” เท่านั้น20 หมายความว่า เป็นหลักการที่อุตสาหกรรม
อาหารทะเลต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื่อบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน: การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน หมายถึง การกระท าทุก
ประเภทที่กระทาด้วยความระมัดระวังตามสมควรเพื่อป้องกัน ลด และขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้น
จริง ส าหรับการสรรหาแรงงานหรือการจ้างงานนั้น นายจ้างและ/หรือผู้สรรหาแรงงานจะเป็นผู้ด าเนินการ
ตรวจสอบ เพื่อไม่ให้แรงงานข้ามชาติได้รับอันตราย หรือส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของนายจ้าง
จากการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้
การมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเกิดจากการสรรหาแรงงานทีจ่ ัดโดยสถานประกอบการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับ
อนุญาตจากสถานประกอบการ การมีส่วนเกี่ยวข้องโดยอ้อมเกิดขึ้นเมื่อสถานประกอบการไม่ได้ด าเนิน การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านในการจัดซื้อหรือการสรรหาแรงงานของซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการ ซึ่งอาจ
เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ได้ตั้งใจ กิจกรรมที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน (เช่น การ
ทาแผนผังห่วงโซ่อุปทาน การประเมินความเสี่ยง การลงนามในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ) มีจุดประสงค์เพื่อความ
โปร่งใส ข้อท้าทายใหญ่ที่สุดในการจัดทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน อยู่ที่คนกลางสรรหาแรงงาน
ทั้งในประเทศไทยและประเทศต้นทาง นายหน้า และบริษัทจัดหางาน ในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ บุ ค ลากร ผู ้ ร ั บ เหมาช่ ว ง และค่ า ธรรมเนี ยม คู ่ ม ื อ นี ้ ม ี ภ าคผนวกพร้ อ มด้ ว ยแนวทาง
ของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน รวมทั้งเครื่องมือสาหรับรับมือกับข้อท้าทายต่าง ๆ
เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและเสรีภาพส่วนบุคคล: แม้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติม พรก.ต่างด้าวฉบับปี พ.ศ. 2560
จะช่วยผ่อนคลายข้อบังคับเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานและนายจ้างให้แก่แรงงานข้ามชาติ แต่ปัญหาการปฏิบัติ
และการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ก็ยังคงมีอยู่ เช่น แรงงานในระบบ NV ที่ต้องการเปลี่ยน
นายจ้าง จาเป็นต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างคนเดิมก่อน ซึ่งไม่มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทาอย่างไร
หากนายจ้างเดิมปฏิเสธคาร้องขอของแรงงาน ส่วนเอกสารแบบฟอร์มมาตรฐานและค่าธรรมเนียมสาหรับระบบ
20

ILO. 2020. SEA Forum Working Group Video Meetings (January 22–23, 2020).
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MOU และ NV ยังคงเป็นเพียงเอกสารในระดับจังหวัดเท่านั้น ทั้งยังไม่มีแนวทางเกี่ยวกับวิธีการปกป้องแรงงาน
ในกรณีที่นายจ้างเดิมและนายจ้างใหม่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างกัน ได้ นอกจากนี้ ทัศนคติทั่ว ไป
เกี่ยวกับการเคารพศักดิ์ศรีและเสรีภาพของแรงงานไร้ฝีมือ ถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ทางจิตวิทยาที่ยากต่อ
การเอาชนะ
การยึ ด เอกสารและการรั บ รองความถู ก ต้ อ ง: การส ารวจพื ้ น ฐานของ ILO เมื ่ อ ปี พ.ศ. 2561 พบว่ า
ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลการปรับปรุงที่ดีขึ้น แต่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เหลืออีกหลายประการเกี่ยวกับสิทธิ
ของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงประเด็น การยึดเอกสาร 21 การยึดเอกสารนี้ มักเกิดขึ้น บ่อยในภาคประมง
และพบว่ายังเกิดขึ้นกับแรงงานในภาคการแปรรูปด้วยเช่นกัน การวิจัยในช่วงก่อนการจ้างงานยังมีไม่มากนัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับกิจกรรมของผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยึดเอกสาร
หรือการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งจะมีเป็น รายงานภายในของแต่ละอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลนี้ มีร ายงานเกี่ย วกับ ความยากล าบากในการยืนยันตัวตน รวมถึงการเปลี่ ยนชื่อและวันเกิด
แม้กระทั่งในเอกสารอย่างเป็น ทางการ ซึ่ง ไม่เป็นที่ ช ัดเจนว่าระบบในประเทศต้นทางมี ความคล้า ยคลึ ง
กับประเทศไทยหรือไม่ (เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน เอกสารเปลี่ยนชื่อ สูติบัตร)22
สัญญาการจ้างงานและงานที่เหมาะสม: การหลอกลวงหรือการเปลี่ยนตัวตามสัญญา การทางานที่ไม่มั่นคง
และอาจเป็นอันตราย การหักเงิ นที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการให้ข้อ มูล ที่
ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพการทางานที่เหมาะสมแก่แรงงานก่อนการจ้างงาน ระหว่างการรับ
สมัคร และระหว่ างการลงนามในสัญญา นอกจากนี้ การส ารวจพื้นฐานของ ILO เมื่อปี พ.ศ. 2561 ยังพบ
เงื่อนไขสัญญาระหว่างชายและหญิงที่ไม่เท่าเทียมกัน การระงับจ่ายค่าจ้าง ไม่มีการจัดทาสัญญาสาหรับงาน
บางประเภท หรือไม่มอบสาเนาสัญญาให้กับแรงงานข้ามชาติ
กลไกการร้องทุกข์และกลยุทธ์การแก้ไขเยียวยา: กลไกการร้องทุกข์และกลยุทธ์การแก้ไขเยียวยาเพื่อจัดการ
กับแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกระบวนการสรรหาแรงงานและจ้างงานเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องมี การจัดการ
พูดคุยในเชิงเทคนิคท าให้บริษัทน าร่องมีความเข้าใจที่ดีขึ้น เนื้อหาในส่วนของแนวทางการสรรหาแรงงาน
และภาคผนวกจะช่วยให้เกิดการนากลไกการร้องทุกข์และกลยุทธ์การแก้ไขเยียวยาไปใช้ได้จริง
การฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงาน: อนุสัญญาหลักของ ILO ระบุให้ต้องจัดการ
อบรม ไม่ว่าจะเป็นก่อนการเดินทาง ช่วงแรกรับ หรือการปฐมนิเทศก่อนการทางาน ขั้นตอนการปฏิบัติตาม
นโยบายของสถานประกอบการน าร่อ งจะแสดงหัว ข้อ เฉพาะส าหรับ แต่ล ะนโยบาย ความท้ า ทายอยู่ที่
การอธิบายที่ผิดในบางหัวข้อที่ไม่คุ้นเคย เช่น เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม การค้ามนุษย์
การล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
21
22

ILO. 2018. Ship to Shore Rights Baseline Research Findings on Fishers and Seafood Workers in Thailand.
ข้อมูลปากเปล่าที่ไม่ได้รับการยืนยันในภาคการแปรรูปอาหารทะเลและการประมง
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การติดตามและประเมิน ผล: การติดตามและประเมินผลที่ใช้ในแนวทางการสรรหาแรงงาน จะให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่แนะนาและที่ควรหลีกเลี่ยง กระบวนการ เกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ ดี แต่ยัง
อาจจะไม่ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเทียบเท่ากับ
มาตรฐานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ผ่านการทบทวนในระดับสากลและสามารถน ามาใช้
สาหรับการรับรองบุคคลที่สามได้ การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนามาพิจารณาได้
หลังจากที่ต้นแบบถูกนาไปปฏิบัตินาร่องและมาตรฐานได้รับการพัฒนาต่อไป
อย่างไรก็ตาม คู่มือและแนวทางในรูปแบบปัจจุบันนั้นมีประโยชน์และใช้ได้จริงสาหรับการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของบุคคลที่สองอย่างรอบด้าน การประเมินซัพพลายเออร์ และผู้ให้บริการ
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลางสรรหาแรงงาน) การประเมินบุคคลที่หนึ่งและสองเสมือนเป็น “การตรวจสุขภาพ”
ที่ส าคัญส าหรับระบบของสถานประกอบการ โดยเป็น วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพิจารณาว่า แรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง ได้รับการปกป้องจากการบาดเจ็บและอันตราย มีความปลอดภัย ความมั่นคง
และความพึงพอใจกับข้อกาหนดและเงื่อนไขของการสรรหาแรงงานและการจ้างงานของตนหรือไม่ การปกป้อง
แรงงานสามารถสร้างประโยชน์ในรูปของผลผลิตที่ดีขึ้น แรงงานมีขวัญกาลังใจสูงขึ้น และลดการหมุนเวียนของ
พนักงานลง ผลประโยชน์สาหรับสถานประกอบการอยู่ที่การปกป้องชื่อเสียง ตราสินค้า และลูกค้า ตลอดจน
เพิ่มการมองเห็น (visibility) ในตลาดโลก และการด าเนินงานที่ยั่งยืนมากขึ้น น าโดยผู้จัดการที่ผ ่านการ
ฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล
กระบวนการติดตามและประเมินผลจาเป็นต้องกาหนดเป้าหมายความสาเร็จ ระบุวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์
และลักษณะของระบบที่มีป ระสิทธิภ าพหรือ ไม่มีประสิทธิภ าพ ส าหรับการประเมินจ าเป็นต้องฝึก อบรม
ทีมสหวิชาชีพซึ่งมีสมาชิกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในทักษะด้านระบบสังคมโดยเฉพาะ (เช่น เทคนิคการ
สัมภาษณ์ที่คานึงถึงความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพ) ซึ่งจะก่อให้เกิดความท้าทายด้านภาษาและความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ต้นแบบตาม “มาตรฐานสากล” ของการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ: แนวทางการปฏิบัติที่แนะนา
ในข้างต้นมีขึ้นเพื่อท าให้ ต้นแบบที่จัดท าขึ้นมีความใกล้เคียงกับกระบวนการสรรหาแรงงานซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ระเบียบปฏิบัติ และอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ข้อเสนอแนะจากบริษัท
น าร่องและการหารือระหว่างคณะท างานร่วมของสถานประกอบการชี้ให้เห็นถึงข้อท้าทายในฐานะ SMEs
ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกาหนด เช่น หลักการ “นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงิน (The Employer Pays Principle)”
บริษัทจัดหางานซึ่งเป็นธุรกิจที่แสวงกาไรก็รับรู้ถึงความท้าทายที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนระหว่างกฎหมาย
ของประเทศไทยและแนวทางในระดับสากล นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
แรงงานส าหรับกระบวนการสรรหาแรงงานตามระบบ MOU ที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทาง ไม่ได้อยู่ภายใต้
การควบคุมโดยตรงของนายจ้างชาวไทยและ บนจ. อย่างไรก็ตาม มีสถานประกอบการของไทยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานประกอบการนาร่องและ บนจ. ในโครงการ FAIR Fish มีความประสงค์จะปฏิบัติตามหลักการ
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“นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงิน ” ด้วยเห็นถึงคุณค่าของผลกระทบในเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นกับแรงงาน การปฏิบัติงาน
และกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั้งหมด
แม้ว่ากระบวนการสรรหาแรงงานตามระบบ MOU จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบ NV แต่การรอให้ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จเปิดท าการถือเป็น เรื่องที่ ไม่แน่น อนส าหรับ SMEs ที่อาจมีความต้องการแรงงานในทันที SMEs
ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้คนกลางสรรหาแรงงานสาหรับโรงงานที่ไม่มีทรัพยากร เวลา และบุคลากรที่จะ
จั ด การสรรหาแรงงานจากประเทศต้ น ทางได้ โ ดยตรง อย่ า งไรก็ ต ามคนกลางสรรหาแรงงานทั ้ ง สองฝั่ ง
ของชายแดนจะต้องมีความน่าไว้ใจ เชื่อถือได้ และคิดค่าตอบแทนอย่างสมเหตุผล รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถใช้ต้นแบบการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบนี้
จัดการกับความท้าทายดังกล่าวได้
แนวคิดส าหรับ กระบวนการของต้น แบบการสรรหาแรงงานด้ว ยความรับผิดชอบที่อธิบายไว้ในแนวทาง
การสรรหาแรงงาน (ภาคผนวก ก) มาจากการหารือกับบริษัทนาร่อง ความคุ้นเคยกับแนวทางกระบวนการของ
ระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อปรับปรุงระบบจัดการความปลอดภัยอาหารของบริษัทนาร่อง ซึ่งมีแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงห่วงโซ่อุป ทานเพื่อลด ขจัด หรือป้องกันความเสียหายและความเสี่ยงที่จะเกิดกับสถาน
ประกอบการ ลูกค้าและผู้บริโภค ทาให้สถานประกอบการนาร่องต้องการแนวทาง (ทั้งการปฏิบัติที่ดีและที่ควร
หลีกเลี่ยง) ที่สามารถเสริมและขยายนโยบายหลักด้านแรงงานของตน เพื่อให้สามารถจัดตั้ง ทีมระบบการ
จัดการทางสังคม หรือ SMS ได้ แนวคิดของกระบวนการสาหรับ แนวการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ
ที่จัดการกับความเสี่ยงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสาหรับบริษัทนาร่อง เพราะมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงภายในห่วงโซ่
อุปทานของตนอย่างเป็นระบบ รวมถึงผู้สรรหาแรงงานและผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา
แรงงาน
กระบวนการและเกณฑ์ดังกล่าวสาหรับบริษัทนาร่องมีลักษณะเป็นเชิงรุกมากขึ้นในฐานะผู้ปฏิบัติงานระบบ
การจัดการ เจ้าหน้าที่ห ลักของบริษัท น าร่องรู้ดีว ่า ต้นแบบที่ "สมบูรณ์แบบ" คือ ต้นแบบที่มีการพัฒ นา
ตลอดเวลา และเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้งาน เพื่อให้ใช้งานได้จริงและนาไปใช้ได้มากขึ้น ดังนั้น แทนที่จะรอ
พิมพ์เขียวตายตัวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากรัฐบาล ภาคเอกชนสามารถรวบรวมกรอบการท างาน
แนวทาง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และนาไปใช้จัดการและบารุงรักษาระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ อันจะสามารถเสริมหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับวิธีการสรรหาแรงงานที่มีอยู่และได้รับการ
สนับสนุนโดยกฎหมายที่เหมาะสมได้ กระบวนการในแนวทางนี้มีคุณค่าสาหรับการพัฒนา รวมทั้งการสร้าง
เครื่องมือส าหรับ การติดตามและพิสูจน์ผลที่สามารถระบุ สิ่งที่ต้องการการปรับปรุง ได้ ยิ่งไปกว่านั้น การมี
เอกสารแนวทางที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย อนุสัญญาระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
ในการจัดการระบบสังคม ทาให้นายจ้างมีความมั่นใจในการติดต่อกับตลาดและผู้ซื้อ จากต่างประเทศมากขึ้น
ตลอดจนเป็นการประกันความยั่งยืนของระบบสาหรับการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบและเงื่อนไขการ
ทางานที่เหมาะสม
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3.3 หลักการอ้างอิง แนวทางและมาตรฐาน
แหล่งอ้างอิงหลักของต้นแบบนาร่องการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของโครงการ FAIR Fish มาจาก
ILO และ BSCI ของสมาคมการค้าต่างประเทศ ILO ตีพิมพ์ “หลักการทั่วไปและแนวทางการปฏิบัติเพื่อการ
สรรหาแรงงานที่เป็นธรรม” เมื่อปี พ.ศ. 2559 และได้ปรับปรุงหลักการดังกล่าวในปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้ง
เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วน “คาจากัดความของค่าธรรมเนียมการสรรหางานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง” ต่อมาใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ทาง BSCI จัดทา “แนวทางการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบสาหรับผู้เข้าร่วม
กับ BSCI” เพื่อเสริมกับคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของ BSCI ฉบับที่ 2:2014 ว่าด้วยการจัดการกับการสรรหา
แรงงานที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือสร้างความเสียหาย และแนะน าความเสี่ยงทางกฎหมายและสังคม
ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงทางธุรกิจของสมาชิกและซัพพลายเออร์ รวมทั้งอาจเป็นอันตรายต่อแรงงานของตน
ทั้ง ILO และหลักการและแนวทางของ BSCI น ามาจาก “มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ” ซึ่งรวมถึง
อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ และปฏิญญาเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่จากัดเฉพาะ
ของ UN และ ILO โดย ILO ชี้ให้เห็นว่า “ในปัจจุบันไม่มีการรวบรวมคาแนะนาเกี่ยวกับการสรรหาแรงงานที่
เป็นธรรม”23 และมีแนวทางปฏิบัติหลายประการทีเ่ ป็นมาตรฐานแบบสมัครใจ ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงสาหรับ
แต่ละภาคส่วนอุตสาหกรรม หลักการอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศของ ILO เป็นมาตรฐานที่มีผลผูกพัน
เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ที่ให้สัตยาบันแล้วจะพัฒนากฎหมายที่เหมาะสมเพื่ออานวยความสะดวกในการบังคับ
ใช้ต่อไป ส่วนคาแนะนา ปฏิญญา ข้อค้นพบ และแนวทางโดย ILO และหน่วยงานกากับดูแลระหว่างประเทศ
อื่น ๆ หรือองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐถือเป็นมาตรฐานที่ไม่มีผลผูกพัน แต่ก็มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการรักษา
หลักการของการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ ตัวอย่างจากรายงานหลายฉบับของ IOM ว่าด้วยการ
ปฏิบัติที่สามารถ/ไม่สามารถยอมรับได้ หลักการว่าด้วยการย้ายถิ่นที่มีศักดิ์ศรี พ.ศ.2555 (Dhaka Principles
of Migration with Dignity 2012) มาตรฐานแรงงานว่า ด้ว ยความรั บผิด ชอบทางสั ง คม (SA8000) และ
คาแนะนาในการตรวจสอบระบบเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ พ.ศ. 2558 มาตรฐานและหลักการเหล่านี้
ล้วนเป็นแหล่งที่มาหรือเอกสารอ้างอิงสาหรับ หลักการและแนวทางการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ
ของ ILO และ/หรือ BSCI
ไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตาม แนวคิดทั่วไปสาหรับการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ คือ การเคารพสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงาน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค ความมั่นคง การเจรจาทาง
สังคม (social dialogue) และการทางานที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหลักการที่ ILO ได้ยืนยันถึงการค้าโลกทีเ่ ปลี่ยนไป
อย่างต่อเนื่อง24 ภาคธุรกิจสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตามทั้งหลักการและแนวทางของ ILO หรือ BSCI ในระบบ
บริหารงานคุณภาพของตนเองได้โดยสมัครใจ ทั้งในฐานะที่เป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติโดยลาพัง หรือเป็นส่วน
23

ILO. 2019. General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment and Definition of Recruitment Fees and
Related Costs.
24 ILO. 1999. Declaration on Decent [มีคุณค่า] Work for All in a Global Economy.
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หนึ่งของทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) ที่ตรวจประเมินได้อย่างครบวงจร บ่อยครั้งแรงจูงใจในการ
เลือกใช้ทีม SMS มาจากผู้ซื้อที่ต้องการการประเมินของบุคคลที่สองหรือบุคคลที่สาม ซึง่ ถือว่าเป็นไปได้สาหรับ
แนวทางระบบของ BSCI ในทางกลับกัน หลักการและแนวทางของ ILO จัดเป็นรายการข้อกาหนดซึ่งสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามได้ด้วย หากมีการพัฒนาและนาระบบการจัดการภายในและเอกสารที่เหมาะสมมาใช้
ด้วยเหตุนี้เอง กิจกรรมในปัจจุบันของโครงการ FAIR Fish จึงได้แนะน าแนวทางของระบบพร้อมนโยบาย
และวิธ ีปฏิบ ัติ ที่ได้บ ัน ทึกไว้ อัน จะอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ มีความรับผิดชอบ
ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่อนุสัญญาของ ILO และกฎหมายแรงงานระดับประเทศได้กาหนดไว้ เพื่อให้ประสบ
ความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง การลด หรือการป้องกันการปฏิบัติที่ไม่สามารถยอมรับได้
3.4 โครงสร้างและองค์ประกอบเกณฑ์ต่างๆ ของระบบการจัดการทางสังคม
กรอบการท างานส าหรับ ระบบการจัดการทางสังคมเป็นไปตามและก าหนดโดยมาตรฐานองค์การระหว่าง
ประเทศว่ า ด้ ว ยการมาตรฐาน (ISO) 9001 ซึ ่ ง ระบุ ข ้ อ ก าหนดส าหรั บ ระบบการจัด การ ที ่ ช ่ ว ยให้ ส ถาน
ประกอบการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านกฎระเบียบของลูกค้าได้อย่างเสมอต้น
เสมอปลาย รูปที่ 1 ด้านล่าง อธิบายถึงกรอบของระบบบริหารงานคุณภาพ หรือของระบบการจัดการทาง
สังคม – รูปสามเหลี่ยมที่มี “เกณฑ์” อยู่ที่ปลายบนสุด ซึง่ มี “เอกสาร” และ “กิจกรรม” อยู่ที่ฐานทั้งสองด้าน
โดยที่เนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามระบบแต่ละประเภท

รูปที่ 1 กรอบสาหรับระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001
เกณฑ์ระบบการจัดการทางสังคมประกอบด้วยหลักการอ้างอิงแนวทางและมาตรฐานจาก ILO UN และ BSCI
กฎหมายระดับประเทศว่าด้วยเรื่องแรงงาน การประมง และการจัดการแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนมาตรฐานอื่น
ๆ รวมทั้งความต้องการของตลาดและผู้ซื้อ คาว่า “เอกสาร” ในระบบการจัดการทางสังคม หมายถึง นโยบาย
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และวิธีปฏิบัติของสถานประกอบการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแ รงงาน กฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ คู่มือการสรรหาแรงงาน คู่มือพนักงาน ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยธุรกิจที่มีจริยธรรม และเอกสารที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ (อาทิ ทะเบียนแม่บทเอกสาร (หมายถึง เอกสารที่แสดงรายชื่อเอกสารระบบคุณภาพของ
หน่วยงาน เพื่อบ่งบอกว่า ปัจจุบันหน่วยงานมีเอกสารอะไรบ้าง และมีสถานะอย่างไร) คาแนะนาการทางาน
แบบฟอร์ม บันทึก และเอกสารประกอบ) การปฏิบัติด้านการจัดการทางสังคมเป็นกิจกรรมทั้งในและนอก
สถานทีซ่ ง่ึ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ การติดตาม ตลอดจนการตรวจสอบเกณฑ์และเอกสารด้านระบบการจัดการ
ทางสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุง
การทบทวนเอกสารจะเปรียบเทียบระหว่างเอกสารและเกณฑ์ ในขณะที่การปฏิบัตินั้นจะประเมินว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ (level of adequacy) ตามเอกสารและเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมาย คือ ทาให้ระบบการ
จัดการทางสังคมทั้งหมดหรือบางส่วนสามารถใช้งานและตรวจประเมินได้ผ่านวงจรวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบการดาเนินการที่เหมาะสม (PDCA) (รูปที่ 2 หน้าถัดไป) บทเรียนที่ได้รับจะมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แนวทางห่วงโซ่อุปทานก็กระตุ้นให้เกิดผลทวีคูณ จากผู้ประกอบการไปยัง
จุดเชื่อมต่ออื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานเพื่อดาเนินระบบการจัดการทางสังคม
กรอบสามเหลี่ยมในรูปที่ 1 สามารถนาไปใช้ ได้ทั้งหมด (สาหรับระบบการจัดการทางสังคมทั้งหมดของสถาน
ประกอบการ) หรือบางส่วน (ส าหรับ เกณฑ์ หรือส่วนประกอบระบบการจั ดการทางสังคม เช่น นโยบาย)
เพื่อสร้างเป็นกระบวนการและวิธีการที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสม
กับการดาเนินงานของสถานประกอบการ โครงการ FAIR Fish ใช้นโยบายหลัก 8 ประการ (เช่น การต่อต้าน
การค้ามนุษย์ การไม่มีแรงงานบังคับ/แรงงานขัดหนี้ การไม่มีแรงงานเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติ (รวมทั้งการเลือก
ปฏิบ ัติด้านเพศสภาพ) เสรีภาพด้านการสมาคมและการเจรจาต่ อรองร่ว ม การสรรหาแรงงานด้ว ยความ
รับผิดชอบ เงื่อนไขการทางานที่เหมาะสม การร้องทุกข์ และการแก้ไขเยียวยา) สร้างเกณฑ์สาหรับการใช้งาน
ภายใน และการตรวจสอบผ่านขั้นตอนที่กาหนดและบันทึกไว้ ซึ่งสามารถดาเนินการแยกกันได้ โดยรวมแล้ว
เกณฑ์ทั้งแปดถือเป็นพื้นฐานที่ครอบคลุม สาหรับระบบการจัดการทางสังคมขนาดใหญ่ โดยบุคคลภายนอก
สามารถจัดการประเมินเพื่อตรวจสอบบุคคลที่สองหรือบุคคลที่สามได้ หากจาเป็น
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วางแผน (พัฒนา)

แก้ไข พัฒนา และ
ป้ องกัน

ทา (ปฏิบัติ)

ทา
(เยียวยา)

ตรวจสอบ
(ติดตาม)

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือการป้องกันผ่านวงจร PDCA
3.5 หลักการและองค์ประกอบของต้นแบบนาร่องสาหรับการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ
ต้นแบบการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของโครงการ FAIR Fish มีพื้นฐานมาจากนโยบายและขั้นตอน
การดาเนินการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบซึ่งพัฒนาขึ้นสาหรับบริษัทนาร่องและ บนจ. ต้นแบบการ
สรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบจะใช้กรอบระบบการจัดการทางสังคมซึ่งจะถูกนาไปประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่
อุปทานภายใต้ข้อจ ากัดของกระบวนการสรรหาแรงงานข้ามชาติ ในปัจจุบัน ตามระบบ MOU และ NV ของ
ประเทศไทย ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติที่แนะนานั้นอ้างอิงจากหลักการ แนวทาง และมาตรฐาน ซึ่งรวมถึง
กฎหมายของประเทศไทยว่าด้วยแรงงาน การประมงและแรงงานข้ามชาติ เป้าหมายคือ เพื่ออานวยให้เกิดการ
ลด ขจัด และแก้ไขเยียวยา และ/หรือป้องกันการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ/แรงงานขัด
หนี้ รวมทั้งการปฏิบัติที่ไม่เป็นที่ยอมรับอื่น ๆ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานที่มีความเปราะบาง เช่น แรงงานผู้หญิง
ต้นแบบการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบมีองค์ประกอบกระบวนการหลัก ดังต่อไปนี้ (อ้างอิง รูปที่ 3):
1) จัดตั้งทีมระบบการจัดการทางสังคม 2) ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน 3) พัฒนานโยบาย
และวิธีปฏิบัติสาหรับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิแรงงาน 4) ระบุข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติเพื่อลด
ความเสี่ยงในขั้นตอนการสรรหาแรงงาน 5) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาการจ้างงานสะท้อนถึง ข้อก าหนด
และเงื่อนไขของนายจ้างและปฏิบัติตามหลักการทางานที่เหมาะสม มาตรฐานระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ระดับประเทศ 6) พัฒนากลไกการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา 7) กาหนดการฝึกอบรมที่จาเป็นในการปฏิบัติ
และการคงไว้ซึ่งระบบการจัดการทางสังคม และ 8) พัฒนาวิธีการติ ดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบการจั ด การทางสั ง คม รวมทั ้ ง วิ ธ ี ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี ่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง หรื อ ป้ อ งกั น ส าหรั บ
องค์ประกอบทั้งหมดนี้ หลักการการทางานที่เหมาะสม (เช่น การเคารพต่อหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทางาน การส่งเสริมศักยภาพ การมีงานทา และมีรายได้สาหรับหญิงและชาย การขยายความคุ้มครองทาง
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สังคมและการส่งเสริมการมีผู้แทนและมีส่วนร่วมในการเจรจาทางสังคม ภายใต้เงื่อนไขและแนวคิดหลักว่าด้วย
เสรีภาพ ความเสมอภาค ความมั่นคงและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์) จะต้องรวมอยู่ในกระบวนการและวิธีการ
ที่ใช้ทั้งหมด เพื่อลด และขจัดการละเมิด รวมทั้งบรรลุการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผ่านการแก้ไข การป้องกัน
การไกล่เกลี่ย หรือการเยียวยาที่เหมาะสมและทันท่วงที
1

2

3

• จัดตัง้ ทีมระบบการจัดการทางสังคมและทีมการตรวจสอบคุณภาพภายใน

• ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งอย่างรอบด้าน - การทาแผนผังห่วงโซ่อปุ ทานและการประเมินความเสี่ยง - เกี่ยวกับผูส้ รรหาแรงงานและผูใ้ ห้บริการ

• พัฒนานโยบายและวิธีปฏิบตั ิหลักของโครงการ FAIR Fish เพื่อสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและสิทธิแรงงาน

4

• รวบรวมข้อกาหนดและแนวปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ยงในขัน้ ตอนการสรรหาแรงงานเพื่อให้กระบวนการเป็ นไปตามแนวทางการสรรหาแรงงานด้ว ยความ
รับผิดชอบ

5

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาการจ้างงานเป็ นไปตามหลักการทางานที่เหมาะสม และข้อกาหนดของกฎหมายแรงงานของประเทศไทย อนุสญ
ั ญาและ
มาตรฐานระหว่างประเทศ

6

7

8

• พัฒนากลไกการร้องทุกข์และกลยุทธ์การแก้ไขเยียวยา

• กาหนดและจัดการฝึ กอบรมที่จาเป็ นสาหรับปฏิบตั ิและการคงไว้ซงึ่ ระบบการจัดการทางสังคม

• พัฒนาวิธีการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการจัดการทางสังคมในการลด ขจัด และป้องกันการละเมิด

รูปที่ 2 องค์ประกอบกระบวนการสาหรับต้นแบบการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ
3.6 ระบบการจัดการทางสังคมสาหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
3.6.1 ความสาคัญของระบบการจัดการทางสังคมสาหรับความยั่งยืนของต้นแบบการสรรหาแรงงานด้วย
ความรับผิดชอบ
กระบวนการและวิธีการสรรหาแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลล้ว นแล้วแต่ เกี่ยวข้องกับการย้ ายถิ่น
ข้ามพรมแดน แรงงานข้ามชาติ และการค้าระหว่างประเทศทั้งสิ้น การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบจึง
เป็นกิจกรรมเหมาะสมกับบริบทที่มีความแตกต่างกัน ด้วยธรรมชาติของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งยัง
เกี่ยวข้องกับผู้คนซึ่งมาจากภูมิหลังและมีมุมมองที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ การกาหนดมาตรฐาน การประสาน
แนวคิด และแนวทางปฏิบัติที่สามารถนาไปใช้ได้ทุกที่และใช้ได้กับทุกคนจึงมีความน่ากังวลเนื่องจากนายจ้าง
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เป็นเพียงจุดเชื่อ มต่อในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล การเปลี่ยนแปลงจึงไม่สามารถกระท าได้ในชั่วข้ามคืน
การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบจึงเป็นความพยายามที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐทั้งในประเทศต้ นทาง
และประเทศปลายทางในหลายระดับ ตลอดจนชุมชน กลุ่มอุตสาหกรรม สหภาพแรงงาน ผู้ซื้อและผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่มีหน่วยงานกากับดูแลกลาง ผู้บังคับใช้ ผู้ตัดสิน หรือผู้มี
อานาจตัดสินใจในการประเมิน ตรวจสอบ หรือรับรองการปฏิบัติทางจริยธรรมส าหรับ การสรรหาแรงงาน
ด้วยความรับผิดชอบ 25 ซึ่งถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันใหญ่หลวง นอกจากนี้การกาหนดแม่แบบที่ครอบคลุม
สาหรับทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกยังส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ในแง่ของการเพิ่มการรับรู้ หรือความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ดังนั้น ความเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมและการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อื่น ๆ
จึงเป็นสิ่งจาเป็น
กระบวนการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบเริ่มต้นด้วยการที่นายจ้างก่อตั้งทีมระบบการจัดการทางสังคม
ภายใน อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งอาจทาได้ง่าย ๆ เพียงแค่พัฒนา นาไปใช้ และจากนั้นก็ตรวจสอบ
ความมีประสิทธิภาพในขั้นตอนเดียว หรืออาจะเกี่ยวข้องกันเป็นระบบก็ได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน คาแนะนา การทางาน แบบฟอร์ม และเอกสารประกอบ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือ
การรอจนกว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น จากนั้นจึงตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบเฉพาะกิจ (ad-hoc) แต่ก็น่าเสียดาย
ที่การดาเนินการแบบเฉพาะกิจ นี้ไม่ทาให้เกิดความต่อเนื่อง หรือการแก้ปัญหาแบบองค์รวม หรือการบันทึก
บทเรียน ซึ่งสามารถนาไปใช้เพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ แม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์การละเมิดหรือ
การประทุษร้ายใด ๆ ภายในโรงงาน แต่การจัดทาบันทึกระบบการจัดการทางสังคมพร้อมด้วยกระบวนการระบุ
ความเสี่ยง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเชิงรุกที่เป็นระเบียบในระยะยาว ซึง่ แม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
แต่ด้วยระบบการจัดการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ระบบจะรักษาธุรกิจของนายจ้างไว้ได้
3.6.2 ตัวเลือกเพื่อการปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างสมบูรณ์และทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
องค์ประกอบบางส่วนของระบบการจัดการทางสังคม (เช่น การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ หรือแรงงาน
เด็ก) สามารถจัดการให้มีลักษณะเป็นระบบตามลาพังได้ หากมีโครงสร้างที่เป็นไปตามข้อกาหนดของกรอบระบบ
การจัดการของมาตรฐาน ISO 9001 ทั้งนี้ ระบบการจัดการทางสังคมที่สมบูรณ์ส าหรับ การสรรหาแรงงาน
ด้วยความรับผิดชอบมีความคล้ายกับของ BSCI ซึ่งรวมเอาองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดที่แสดงในรูปที่ 4 ด้านล่าง
ไว้ด้วยกันมากกว่า แนวคิดหลักหลายประการที่ทาให้ BSCI เป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับระบบการจัดการทางสังคม
อย่างสมบูรณ์มีดังต่อไปนี้: 1) เน้นแนวทางห่วงโซ่อุปทาน การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และผลกระทบ
แบบทวีคูณหลายชั้น 2) กลยุทธ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าในการจัดการกับแนวทางที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด
ซึ ่ ง ละเมิ ดอนุ ส ัญญาหลั กของ ILO 3) การติ ดตามและประเมิ นผลโดยใช้ ความเสี ่ยงเป็ นฐาน (risk-based
monitoring and evaluation) 4) ค าอธิบายที่เข้าใจง่ายและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตามแนวทาง
25
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การปฏิบัติ 5) เอกสารแนวทางสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ ผู้ตรวจสอบและผู้ รับ
การตรวจประเมิน ทั้งนี้ โปรดทราบว่า “การรับรอง” ของ BSCI นั้น เป็นการประเมินโดยบุคคลที่สาม
อนุสัญญาหลัก
ของ ILO

การร้ องทุกข์ และ
การแก้ ไขเยียวยา

การสรรหาที่มี
ความรับผิดชอบ
และงานที่
เหมาะสม

การอบรม การ
ติดตามและ
ประเมินผล

รูปที่ 3 องค์ประกอบเพื่อการปฏิบัติตามระบบการจัดการทางสังคมอย่างเต็มรูปแบบ
เนื่องจากความคุ้นเคยกับระบบบริหารงานคุณภาพของผู้ ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลของไทย และระบบ
จัดการความปลอดภัยอาหาร SMEs จึงมีความพร้อมในการพัฒนาและใช้งานระบบการจัดการทางสัง คม
จากการที่โครงการ FAIR Fish ได้ทางานร่วมกับบริษัทนาร่อง พบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์
จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานสาคัญอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนผ่านและจัดการระบบการจัดการทางสังคม
ให้มีประสิทธิภาพได้ หากมีแนวทางและการฝึกอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์เฉพาะสาหรับ ระบบการจัดการทางสังคม
ทั้งนี้ สิ่งที่จาเป็นที่สุด คือ เวลาที่เพียงพอในการพัฒนานโยบาย ขั้นตอน และแนวทางที่ครอบคลุม รวมทั้ง
ฝึกอบรมบุคลากรทุกคนในทุกระดับ
3.6.3 ความท้าทาย ข้อจากัด และการพิจารณาด้านต้นทุนผลตอบแทน
ความท้าทายที่เกิดขึ้นประจาได้กล่าวถึงไปแล้วในส่วนของคู่มือก่อนหน้านี้ สถานประกอบการที่ดาเนินการตาม
กระบวนการจะเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกัน แต่อาจแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในรายละเอียดของแต่ละ
นโยบาย ดังที่ได้ อธิ บ ายไว้ ข้ างต้ น ว่ า จ าเป็ นต้ องมีก ารจั ดตั้ ง องค์ประกอบทั้ งหมดอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
เพราะว่าแต่ละองค์ประกอบต่างเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้การดาเนินการประสบความสาเร็จ แต่ SMEs มักจะมี
ข้อจากัดด้านต้นทุนและผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวเลือก
ระบบ MOU ทีช่ ี้ให้เห็นถึงข้อเสียที่ SMEs ต้องเผชิญเนื่องจากความต้องการแรงงานของธุรกิจประเภทนี้มีน้อย
ต้นทุนการสรรหาแรงงานจึงน่าจะสูงกว่าของสถานประกอบการขนาดใหญ่ นอกจากนี้ SMEs ยังไม่มีอานาจ
ในการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สาคัญสาหรับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านของตน โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ คู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทาง ในขณะเดียวกันผู้สรรหาชาวไทยก็ตกอยู่
ในภาวะถูกบีบ บังคับ จากปัญหาระหว่างแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในภาครัฐ เนื่องจากปัญหาด้านภาษา
และกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งไม่มีความโปร่งใสเพียงพอ
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รายการและการใช้งานเอกสารแนบและภาคผนวก
การใช้งานเอกสารแนบและภาคผนวก
เอกสารแนบ 1: คู่มือต้นแบบนาร่องของ FAIR Fish
เอกสารแนบนี้ เป็นส่วนเสริมที่ส าคัญของคู่มือ และยังสามารถใช้เป็นรายการการตรวจสอบภายในได้อีกด้ว ย
แนวทางปฏิบัติที่แนะนาไว้ทีละขั้นตอนในคู่มือ ซึ่งนายจ้างและผู้สรรหาแรงงานควรปฏิบัติตามนั้น นามาจากแนว
ทางการสรรหาแรงงาน ซึง่ มีทั้งแนวปฏิบัติที่ดีและที่ควรหลีกเลี่ยง การแยกแนวทางการสรรหาแรงงานออกจากคู่มือ
นั้นตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการนาร่องที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งระบบการจัดการทาง
สังคมในระยะยาว คู่มือนี้กล่าวถึงรูปแบบการสรรหาแรงงานในปัจจุบันที่กาหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย
เท่านั้น ดังนั้นจึงถือเป็นกลยุทธ์เฉพาะกิจ (ad-hoc) แนวปฏิบัติที่รวบรวมไว้ในแนวทางการสรรหาแรงงานนี้อ้างอิง
และเป็น ไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดสากล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย
(และการตีความ) ซึ่งจะช่วยให้สถานประกอบการนาร่องและผู้สรรหาแรงงานมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการลด ขจัด
และป้องกันการละเมิด
เอกสารแนบ 2: รูปและตารางสาหรับคู่มือ
เอกสารแนบนี้มีตัวเลขและตารางเพิ่มเติมสาหรับคู่มือ เพื่อช่วยแสดงภาพผังกระบวนการสรรหาแรงงานตาม MOU
(ข้ามพรมแดน) และ NV ขั้นตอนของกระบวนการ ระยะเวลา และความเสี่ยงของสรรหาแรงงานตามระบบ MOU
ขั้นตอนของกระบวนการ ระยะเวลา และความเสี่ยงของสรรหาแรงงานตามระบบ NV ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานข้ามชาติทั้งหมดตามกฎหมายระดับประเทศ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานข้ามชาติทั้งหมด ตามระบบ MOU และ NV
ภาคผนวก ก: แนวทางสาหรับดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อประเมินความเสี่ยงทางสังคมใน
ห่วงโซ่อุปทานการสรรหาแรงงาน
เหมาะกับใคร: สาหรับนายจ้าง ซัพพลายเออร์จัดหาวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สรรหาแรงงานและคน
กลางสรรหาแรงงานอื่นๆ)
คืออะไร: แนวทางว่าด้วยความสาคัญของการตรวจสอบให้แน่ใจถึงความโปร่งใส และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
ห่วงโซ่อุปทาน อธิบายวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อหรือขั้นตอนของกระบวนการในห่วงโซ่
อุปทาน
ทาอย่างไร: เริ่มต้นด้วยนายจ้าง จากนั้นส่งต่อไปตามห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยัง จัดทาไว้สาหรับวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของขั้นตอนของกระบวนการสรรหาแรงงานแต่ละขั้นด้วย
ภาคผนวก ข: แผนผังห่วงโซ่อุปทานการสรรหาแรงงานและแบบสอบถามการสรรหาแรงงาน
ภาคผนวก ข-1: แผนผังห่วง เหมาะกับใคร: นายจ้าง ซัพพลายเออร์จัดหาวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ (โดยเฉพาะอย่าง
โซ่ อ ุ ป ทานแรงงาน – จุ ด ยิ่งผู้สรรหาแรงงานและคู่ค้า/คนกลางสรรหาแรงงานของตน) จะเป็นผู้พัฒนาขึ้นมา
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การใช้งานเอกสารแนบและภาคผนวก
เชื่อมต่อสาคัญและแรงงานที่ คืออะไร: แสดงให้เห็นว่าควรได้รับข้อมูลจุดเชื่อมต่อใดบ้างเพื่อใช้วิเคราะห์แรงงาน
เปราะบาง
ที่เปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะถูกทาร้ายและล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานและสิทธิแรงงานอื่นๆ ได้มากที่สุด
ทาอย่างไร: เริ่มต้นด้วยนายจ้าง จากนั้นส่งต่อไปยังซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ลาดับที่
หนึ่งและผู้ให้บริการ (ผู้สรรหาแรงงานชาวไทย) ซึ่งจะรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้
วาดแผนที่ของซัพพลายเออร์ในลาดับต่อไปและผู้ให้บริการของตน
ภาคผนวก ข-2: ตัวอย่าง
เหมาะกับใคร: ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยจัดทาแผนที่นี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อนาเสนอ
แผนผังห่วงโซ่อุปทานการ
ต่อนายจ้างพร้อมกับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
สรรหาแรงงาน
คืออะไร: ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยให้ภาพรวมของการดาเนินงานและรายละเอียด
ของคู่ค้า ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการทั้งในประเทศไทยและประเทศต้นทาง เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและอานวยความสะดวกในการประเมินความเสี่ยงโดยละเอียด
ทาอย่างไร: รับ/รวบรวมข้อมูลโดยใช้ภาคผนวก ข-3 ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึงสิ่งที่มี
และไม่มีได้อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา
ภาคผนวก ข-3:
เหมาะกับใคร: เริ่มต้นด้วยผู้สรรหาแรงงานชาวไทยลาดับที่หนึ่ง นายจ้างเป็นผู้กรอก
แบบสอบถามและรายการ หรือขอให้ผู้สรรหาแรงงานกรอกแบบสอบถามนี้ให้ครบถ้วนที่สุด
ตรวจสอบตัวกลางสรรหา
คืออะไร: ภาพรวมของการดาเนินงาน และคู่ค้าของผู้สรรหาแรงงานทั้งหมด รวมทั้ง
แรงงาน
ผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและช่วยในการประเมินความเสี่ยง
ทาอย่างไร: นายจ้างควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสื่อสารผ่านทาง
โทรศัพท์
ภาคผนวก ค: เครื่องมือส าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสังคม - การประเมินและการจัดอันดับของผู้ส รรหา
แรงงาน
ภาคผนวก ค-1: ต้นไม้
เหมาะกับใคร: ทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้าง
ตัดสินใจสาหรับการประเมิน จะใช้เครื่องมือนี ้กั บผู้ส รรหาแรงงานที่มี ศั กยภาพ (แบบรายบุคคลหรือ สถาน
ความเสี่ยงทั่วไป
ประกอบการ)
คืออะไร: รับข้อมูลเพื่อตอบคาถามในเครื่องมือ ซึ่งเป็นการคัดกรองความสมบูรณ์
ของผู้สรรหาแรงงานครั้งแรก
ทาอย่างไร: ทาตามลาดับเพื่อตัดสินใจว่าจะดาเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือไม่
ภาคผนวก ค-2: เครื่องมือ
เหมาะกับใคร: ทีมระบบการจัดการทางสังคม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ ผู้จัดการ
สองประเภทสาหรับการ
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของนายจ้าง รวมทั้งผู้ รับผิดชอบของผู้สรรหาแรงงานสามารถใช้
ประเมินความเสี่ยงเฉพาะ
เครื่องมือเหล่านี้ได้
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คืออะไร: เครื่องมือที่ระบุปริมาณหรือจัดประเภทความเสี่ยงตามความรุนแรงของผล
ที่ตามมาจะช่วยพิจารณามาตรการป้องกันล่วงหน้า
ทาอย่างไร: ใช้เมทริกซ์หรือตาราง แต่บันทึกเหตุผลไว้สาหรับการให้คะแนนหรือจัด
ระดับ รวมทั้งเสนอกลยุทธ์การป้องกันที่เป็นไปได้
ภาคผนวก ค-3: แผนภูมิการ เหมาะกับใคร: ทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
ประเมินความเสี่ยงเฉพาะ
นายจ้าง และผู้รับผิดชอบของผู้สรรหาแรงงานสามารถใช้แผนภูมินี้ได้
สาหรับการให้คะแนนแต่ละ คืออะไร: นโยบายหลักแปดประการของโครงการ FAIR Fish ถูกนามาใช้ประเมิน
นโยบาย
ความเสี่ยง และวิธีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการ หากมีการละเมิดเกิดขึ้น
จุดอ่อนอยู่ทเี่ หตุการณ์ละเมิดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การขาดความรู้หรือขาดการควบคุม
ทาอย่างไร: ให้คะแนนหรือรหัสสีสาหรับการรวมกันของผลกระทบจากความรุนแรง
และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการป้องกันล่วงหน้า หากมีการละเมิด
เกิดขึ้น
ภาคผนวก ค-4: การ
เหมาะกับใคร: ทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
กาหนดการจัดอันดับและ
นายจ้าง และผู้รับผิดชอบของผู้สรรหาแรงงานสามารถใช้ผังงานที่แนะนาได้
การดาเนินการลาดับสุดท้าย คืออะไร: คะแนนหรือสีของหลักแปดประการของโครงการ FAIR Fish แต่ละตัวจะ
ผนวกกันเป็นอันดับรวม อันจะสะท้อนถึงความเข้าใจและการควบคุมซัพ พลาย
เออร์/ผู้สรรหาแรงงาน ในส่วนที่ เกี่ยวกับนโยบายทางสังคม เครื่องมือนี้แนะนา
นายจ้าง/สถานประกอบการเกี่ยวกับการดาเนินการ เช่นปฏิเสธการเป็นซัพพลาย
เออร์ หรือยอมรับกับข้อกาหนดว่าด้วยการลงนามในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และ
การติดตามตรวจสอบเป็นระยะ และ/หรือคาขอเกี่ยวกับการแก้ไขและมาตรการ
ป้องกันล่วงหน้า
ทาอย่างไร: เพิ่มคะแนนรวม กาหนดสีสาหรับนโยบายหลักทั้งแปดของโครงการ
FAIR Fish นั บ จ านวนสี แ ดง ตามเครื ่ อ งมื อ การจัด อั น ดั บ โดยรวมสุ ด ท้า ย การ
ดาเนินการที่สอดคล้องกัน และคาแนะนา
ภาคผนวก ค-5: ตัวอย่างการ ตัวอย่างเป็นสถานการณ์ต่างๆ จากการหารือกับ สถานประกอบการน าร่อง ใน
ประเมินความเสี่ยงเฉพาะ
ระหว่างการประชุมทางเทคนิค ซึง่ แสดงขั้นตอนอันหลากหลาย รวมทั้งการประเมิน
สาหรับผู้สรรหาแรงงานข้าม ความเสี่ยง วิธีการที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สิ่งอานวยความสะดวก และการตัดสิน
ชาติผ่านระบบ MOU
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นถึงการแก้ไข/การป้องกัน
ภาคผนวก ค-6: หลักเกณฑ์ เหมาะกับใคร: ทีมระบบการจัดการทางสังคม หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างผู้สรรหา
และ/หรือผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของนายจ้างจะใช้เครื่องมือนี้กับผู้สรรหา
แรงงาน
แรงงานที่มีศักยภาพ (แบบรายบุคคลหรือสถานประกอบการ)
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คืออะไร: การบูรณาการการคัดเลือกผู้สรรหาแรงงาน เข้ากับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
สาหรับผู้ให้บริการภายนอก จะช่วยให้การควบคุมการจัดการมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ทาอย่างไร: ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่แนะนา และยอมรับ/ปฏิเสธการให้คะแนนขั้น
สุดท้าย สามารถน าผลลัพธ์จากต้นไม้ ตัดสินใจและการประเมิน ความเสี่ ย งต่ อ
เครื่องมือนโยบายแต่ละตัวมารวมไว้ในการให้คะแนนได้ พยายามกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับปรุง
ภาคผนวก ค-7: ตัวอย่าง
เหมาะกับใคร: ทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้าง
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ควรร่าง มาตรฐานคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ
สาหรับซัพพลายเออร์/ผู้สรร และใช้กับซัพพลายเออร์ลาดับที่หนึ่ง และผู้ให้บริการ โดยผู้สรรหาแรงงานชาวไทย
หาแรงงาน
เป็นผู้ลงนามหลักสาหรับผู้สรรหาแรงงาน และลดหลั่นกันไปในคู่ค้าทั้งหมด
คืออะไร: การลงนามในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ร่วมกับสัญญาการให้บริการ ช่วย
สร้างความมั่นใจถึงความเข้าใจที่ส อดคล้องกันในนโยบายทางสังคม และความ
โปร่งใส
ทาอย่างไร: พัฒนาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจที่เน้นการปฏิบัติตามจริยธรรม และตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน/สิทธิแรงงาน การสรรหาแรงงาน
ด้วยความรับผิดชอบ และการทางานที่เหมาะสม รวมถึงเงื่อนไขที่ส่งเสริมให้เกิด
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ภาคผนวก ง: เครื่องมือแบบสอบถามสัมภาษณ์สาหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่องการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
เครื่องมือแบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสาหรับบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสัมภาษณ์
แรงงาน เพื่อระบุแรงงานที่อาจเป็น หรือเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับรูปแบบต่างๆ ภาคผนวกนี้
ประกอบด้วยคาแนะนาในการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติสาหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แบบสอบถามการสัมภาษณ์
แรงงานข้ามชาติ ตัวชี้วัดของ ILO ว่าด้วยการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ และสรุปผลการสัมภาษณ์
ภาคผนวก ง-1: คาแนะนาใน ค าแนะน าในการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติส าหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็น
การสัมภาษณ์แรงงานข้าม แนวทางสาหรับบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ระบุถึงวิธีดาเนินการสัมภาษณ์
ชาติสาหรับฝ่ายทรัพยากร
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทางานใหม่
บุคคล
ภาคผนวก ง-2:
บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติ เพื่อระบุ
แบบสอบถามสัมภาษณ์
สัญญาณที่เป็นไปได้ของแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
แรงงานข้ามชาติ
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ภาคผนวก ง-3: ตัวชี้วัดของ ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้มาจากจุลสาร “แรงงานบังคับ” ของ ILO ซึ่งอ้างอิงตามอนุสัญญา
ILO สาหรับการค้ามนุษย์
แรงงานบังคับของ ILO และ “รายการการค้ามนุษย์” ของ ILO ที่ออกมาจากพิธี
และแรงงานบังคับ
สารปาเลอร์โม ผู้สัมภาษณ์สามารถระบุสัญญาณที่เป็นไปได้ของแรงงานบังคับและ
การค้ามนุษย์ โดยอ้างถึงตัวชี้วัดเหล่านี้
ภาคผนวก ง-4: สรุปผลการ สามารถใช้ข้อมูลสรุปผลการสัมภาษณ์นี้เพื่อบันทึกสิ่งที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์
สัมภาษณ์
แรงงานข้ามชาติแต่ละคน โดยอ้างอิงถึงตัวชี้วัดด้านการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
ของ ILO
ภาคผนวก จ: ตัวอย่างสัญญาการจ้างงาน
ตัวอย่างสัญญาการจ้างงานในภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่ สัญญาการจ้างงานแบบสามภาษา
ที่กรมการจัดหางานของประเทศไทยใช้สาหรับกระบวนการตามระบบ MOU อย่างเป็นทางการ สัญญาการจ้างงาน
น าเสนอการขยายข้ อ ก าหนดและเงื ่ อ นไขในสั ญ ญาของกรมการจั ด หางาน (เช่ น การลาประเภทอื ่ น ๆ ที่
นอกเหนือจากการลาพักผ่อนประจาปี) และเสริมสัญญาการจ้างงานของนายจ้าง (โดยปกตินายจ้างจะมีแบบฟอร์ม
ที่โรงงานของตนเอง) เพื่อให้ข้อกาหนดและเงื่อนไขบังคับทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบันของไทย
ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีที่ว่างให้นายจ้างเพิ่มกฎหรือนโยบายเฉพาะสาหรับสถานประกอบการของตน เช่น รายการที่
สามารถเจรจาต่อรองได้ อาทิ ที่พักและที่อยู่อาศัย
ภาคผนวก ฉ: แนวทางและเครื่องมือการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
ในภาคผนวกนี้ มีเครื่องมือการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยาเพื่อระบุข้อกังวล (ธงแดง) สาหรับการค้ามนุษย์และ
แรงงานบังคับ รวมทั้งมาตรการป้องกัน ที่ สามารถดาเนินการได้ จุดมุ่งเน้นภาคผนวกนี้ อยู่ที่ คาแนะนาด้านการ
ป้องกันของผู้สรรหาแรงงาน
ภาคผนวก ช: แผนที่แนวทางและมาตรฐานระดับสากล
ภาคผนวก ช-1: อนุสัญญา แผนภูมิเหล่านี้เปรียบเทียบเอกสารต่าง ๆ จาก ILO การปฏิบัติตามข้อกาหนดทาง
ILO ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สังคม (ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ
และสิทธิแรงงาน เทียบกับ การประกันคุณภาพ) การริเริ่ม (BSCI) และกฎหมายของประเทศไทย พระราช
กฎหมายของประเทศไทยว่า กาหนดและค าสั่งเกี่ยวกับแรงงานข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการประมง และการ
ด้วยแรงงานไทย การประมง จัดการแรงงานข้ามชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความเข้าใจที่ดีขึ้น ถึงความเหมือน
และแรงงานข้ามชาติ
ความแตกต่าง ตลอดจนช่องว่างและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น จากเอกสารต่าง ๆ
ภาคผนวก ช-2: อนุสัญญา ซึ่งอาจส่งผลต่ อการน าหลัก การสรรหาแรงงานด้ว ยความรับผิดชอบและงานที่
เหมาะสมไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม
ILO ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงาน/หลักการ
สรรหาแรงงานอย่างเป็น
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การใช้งานเอกสารแนบและภาคผนวก
ธรรม เทียบกับ BSCI
2014/2017
ภาคผนวก ซ: นโยบายและวิธีปฏิบัติของสถานประกอบการ
นโยบายและวิธีปฏิบัติของสถานประกอบการว่าด้วยการทางานที่เหมาะสมและการไม่เลือกปฏิบัติ ภาคผนวก ซ
บรรจุนโยบายและวิธีปฏิบัติทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของสถานประกอบการ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท มารีน
ฟายน์ ฟูดส์ และ บริษัท อุตสาหกรรมน้าปลาระยอง สาหรับนโยบายหลัก 8 ประการของโครงการ FAIR Fish ได้แก่
การต่อต้านการค้ามนุษย์ การไม่มีแรงงานบังคับ/แรงงานขัดหนี้ การไม่มีแรงงานเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติ เสรีภาพใน
การสมาคมและการเจรจาต่อรองร่ว ม การสรรหาแรงงานด้ว ยความรับผิดชอบ สภาพการท างานที่เหมาะสม
การร้องทุกข์ และการแก้ไขเยีย วยา นั้น ถูกน ามาใช้อ้างอิงในฐานะเกณฑ์ การปฏิบัติที่ต้องทบทวนเป็นระยะ
เพื่อติดตามและประเมิน ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และการปรับปรุง หากมีช ่องว่างในการปฏิบัติ และการ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือกระบวนการสรรหาแรงงานตามระบบ MOU ที่มีผลบังคับใช้ใดๆ ควรมีการทบทวน
และพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนโยบายและวิธีปฏิบัติของสถานประกอบการ
ภาคผนวก ฌ: นโยบายและวิธีปฏิบัติของบริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศไทย (บนจ.)
ภาคผนวก ฌ ประกอบด้วย 2 ภาคผนวกย่อย รวมทั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติหลัก 9 ประการทั้งทีเ่ ป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของบริษัท 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จากัด ซึ่งเป็น บนจ. ที่เป็นเป้าหมายของโครงการ สาหรับนโยบายหลัก 9
ประการของโครงการ FAIR Fish ได้แก่ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การไม่มีแรงงานบังคับ/แรงงานขัด หนี้ การไม่มี
แรงงานเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม การสรรหาแรงงานด้วยความ
รับผิดชอบ สภาพการทางานที่เหมาะสม การร้องทุกข์ การแก้ไขเยียวยา และการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
นั้นถูกนามาใช้อ้างอิงในฐานะเกณฑ์การปฏิบัติที่ต้องทบทวนเป็นระยะ เพื่อติดตามและประเมินความคืบหน้าของ
การปฏิบัติและการปรับปรุง หากมีช่องว่างในการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือกระบวนการสรรหา
แรงงานตามระบบ MOU ที่มีผลบังคับใช้ใด ๆ ควรมีการทบทวนและพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับนโยบายและวิธีปฏิบัติของ บนจ.
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เอกสารแนบ 1: แนวทางสาหรับต้นแบบนาร่องของ FAIR Fish
แนวทางสาหรับการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ
ของโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)
(Guidelines for FAIR Fish Pilot Model of Responsible Recruitment)
ก. ระบบการจัดการทางสังคม (Social Management System: SMS) (องค์ประกอบที่ 1)
หลักการและเหตุผล: ภายในกรอบการดาเนินงานของระบบ SMS การกาหนดมาตรฐานอ้างอิงและวิธี
ปฏิบัติจ าเป็นต้องถูกจัดตั้งขึ้น และต้องสามารถด าเนินการและตรวจสอบความถูกต้องได้ โครงสร้าง
รูปสามเหลี่ยมของระบบ SMS ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์ (criteria) เอกสาร (documents) และวิธีปฏิบัติ
(practices) ก่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งได้ โ ดยอาศั ย การประเมิ น ความเพี ย งพอ
ของการควบคุมภายในและการปฏิบ ัติตามข้อก าหนด (adequacy and compliance assessments)
และสร้างผลลัพธ์อย่างทวีคูณผ่านห่วงโซ่อุปทาน ทีม SMS อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ แต่จะต้องมี
โครงสร้างที่ดี ประสิทธิผลของระบบ SMS นั้นขึ้นอยู่กับทีมหลักซึ่งประกอบด้ว ยบุคลากรที่ผ ่านการ
ฝึกอบรมมาเพื่อควบคุมดูแลการพัฒนา การดาเนินการ การติดตาม การพิสูจน์ผลการดาเนินการ และการ
ปรับปรุงแก้ไข
1. สร้างทีม SMS
ก.1.1. ให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายบุคคล หรือประกาศจัดตั้งทีม SMS ที่นาโดยผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคล พร้อมด้วยสมาชิกที่เป็นผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ
ก.1.2. ให้สมาชิกหลักของทีม SMS คัดเลือกตัวแทนจากแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) ฝ่ายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (OHS) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยให้มีสัดส่วนทางเพศที่เหมาะสม26
ก.1.3. จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรฝ่ายบุคคล/ทีม SMS เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน
กฎหมายแรงงาน การประมง การจัดการแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบ SMS การดาเนินงาน การ
ติดตามและพิสูจน์ผล
ก.1.4. ให้บุคลากรฝ่ายบุคคล หรือทีม SMS หรือที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับมอบอานาจ จัดทา
แบบร่าง ทบทวน และ/หรือติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการทางสังคมที่จ าเป็น อาจเป็นบางส่วน
หรือทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายและขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบาย (policies and policy
implementation procedures) ตามกรอบระยะเวลาที่ทีม SMS กาหนดไว้ล่วงหน้า โดยความถี่จะมากหรือ
น้อยนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยง
26

ตัวแทนของผู้หญิงและผู้ชายในทีม SMS เป็นไปตามสัดส่วนองค์ประกอบของกาลังแรงงาน
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ก.1.5. ให้ บ ุ ค ลากรฝ่ า ยบุ ค คล หรื อ ที ม SMS ตรวจสอบเอกสาร SMS ทั ้ ง หมด และก าหนดตั ว ระบุ
(identifiers) ตามระบบควบคุมและลาดับตัวเลขของเอกสารตามระบบจัดการคุณภาพ (QMS) ของบริษัท
ก.1.6. ให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท ลงนามเห็น ชอบต่อถ้อยแถลงนโยบายและขั้นตอนการด าเนิน การ
ตามนโยบายตามผลการทบทวนและคาแนะนาของบุคลากรฝ่ายบุคคล หรือทีม SMS
ก.1.7. ประกาศหรือสื่อสารออกไปให้ผู้จัดการและแรงงานทั้งหมดทราบถึง ถ้อยแถลงนโยบายและขั้นตอนการ
ดาเนินการตามนโยบายฉบับใหม่ หรือฉบับทบทวนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังลงนาม
ก.1.8. ให้ทีม SMS บรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับนโยบายและ/หรือขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายฉบับใหม่หรือ
ฉบับทบทวนไว้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท และในแผนฝึกอบรมหลักประจาเดือน/ประจาปี
ก.1.9. ให้ทีม SMS บรรจุเ รื่องการทบทวนนโยบายและขั้น ตอนการด าเนิน การตามนโยบายเข้า ในวาระ
การประชุมทบทวนประจ าปีของฝ่ายบริหาร (Management Review meeting) และจัดท าแฟ้มรายงาน
การประชุมและรายละเอียดการดาเนินการในประเด็นต่าง ๆ
ก.1.10. หากมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงรายชื ่ อ สมาชิ ก ที ม SMS จะต้ อ งรวบรวมข้ อ มู ล คุ ณ สมบั ต ิ แ ละประวั ติ
การฝึกอบรมของสมาชิกใหม่ และจัดท าเป็นแฟ้มเอกสารเพื่อเสนอให้ผู้บริหารแก้ไ ขหนังสือมอบอ านาจ
และออกประกาศในเวลาที่เหมาะสม
2. นโยบายและขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบาย27
ก.2.1. ให้ทีม SMS รวบรวมเกณฑ์อ้า งอิงต่า ง ๆ เช่น กฎหมายแรงงานของไทย อนุสัญญาด้า นแรงงาน
ของ ILO มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศอื่น ๆ (รวมทั้ง BSCI) ตามที่ตลาดและผู้ซื้อกาหนด เพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการจัดทานโยบายและขั้นตอนดาเนินการตามนโยบาย document
ก.2.2. จัดทา เห็นชอบ และประกาศนโยบายและขั้นตอนดาเนินการตามนโยบายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
การใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมเสรีภาพในการสมาคมและการร่วม
เจรจาต่อรอง
ก.2.3. ก าหนดนิ ย ามสิ ท ธิ ข องแรงงานและค าศั พ ท์ เ ฉพาะที ่ ใ ช้ ก าหนดขอบเขต หลั ก การและเหตุ ผ ล
ของนโยบายทั้งหมด รวมถึงระบุวิธีใช้นโยบายนี้ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ก าหนด
วิธีการคุ้มครองแรงงานกลุ่มเปราะบาง (โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติรวมถึงผู้หญิงและเด็ก) จากอันตราย
ทางกายภาพ การเงิน และ/หรือทางจิตวิทยา
27

ILO. ข้อ 1, 3, 4, 6 จากหลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม (General Principles and Operational Guidelines for
Fair Recruitment) พฤศจิกายน 2016 (พ.ศ. 2559)
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ก.2.4. ก าหนดนโยบายไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด (Zero-tolerance policies)28 และระบุการกระท าที่เป็น
อันตรายต่อชีวิต รายได้ สุขภาพ และสุขภาวะทางกายและใจของแรงงาน และมุ่งมั่นป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบทางลบผ่านระเบียบปฏิบัติตามที่ได้วางแผนไว้แล้ว
ก.2.5. จัดทา เห็นชอบ และประกาศนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายที่ส่งเสริมการสรรหางาน
ด้วยความรับผิดชอบ มีสภาพการท างานที่เอื้อต่อการท างานที่มีคุณค่า (decent working conditions)
มีการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแก้ไขเยียวยา
ก.2.6. ผนวกรวมองค์ประกอบที่เป็น 4 เสาหลักของงานที่มีคุณค่า ลงในนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการ
ตามนโยบาย รวมทั้งมุ่งเน้นดาเนินการภายใต้เงื่อนไขของการมีเสรีภาพ ความเท่าเทียม ความมั่นคงปลอดภัย
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ก.2.7. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรยึดมั่นในการปฏิบัติที่มีมาตรฐานสูง และเป็นไปตามนโยบาย
และขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบาย
ก.2.8. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรปฏิบัติตามนโยบายบริษัท และรักษาไว้ซึ่ง ความรับผิด ชอบ
และความโปร่งใส อย่างน้อยที่สุดได้แก่ ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลางสรรหา
แรงงาน (นายหน้าจัดหาแรงงาน บริษัทนาเข้าแรงงาน และบุคคลผู้ทาหน้าที่สรรหาแรงงาน)
ก.2.9. กาหนดวิธีการกระตุ้นจิตสานึก เพิ่มการป้องกัน สร้างการยอมรับ และมีการรายงานที่เป็นความลับ
เปิด ช่องทางเพื่อการร้องเรียนและการแก้ไ ขเยี ยวยาลงในแผนด าเนิน การตามนโยบาย รวมทั้ง ติดตาม
และตรวจทานว่ากลยุทธ์ที่ใช้อยู่ช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงด้านแรงงานจริง
ก.2.10 บูรณาการแนวคิดเรื่องความอ่อนไหวในมิติด้านเพศสภาพ (gender-sensitive) ในทุกโอกาสที่เป็น
ไปได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้เห็นความสาคัญและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศไว้ในนโยบายและขั้นตอนการ
ดาเนินการตามนโยบายอยูเ่ สมอ
ก.2.11. หมั่นปรับปรุงนโยบายและแผนขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ไทยเกี่ยวกับแรงงาน การประมง และแรงงานข้ามชาติ รวมถึงมาตรฐาน อนุสัญญา และพิธีสารสากล
ก.2.12. กระตุ้น ให้เ กิด การทบทวนนโยบายและขั ้น ตอนการด าเนิน การตามนโยบายของบริ ษั ท รวมทั้ ง
การพิจารณาแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน จากข่าวสารและเหตุการณ์ ด้านความเสี่ยงทางสังคมและแรงงานที่เพิ่ม
สูงขึ้นต่อกลุ่มแรงงานเปราะบางในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

28

พิธีสาร Zero Tolerance Protocol (ไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด) ของ BSCI; เป้าประสงค์ที่ 3, 4, 8, 11. คู่มือระบบ BSCI ฉบับจัดทาครั้งที่ 2:
พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)
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3. คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ29
ก.3.1. จัด ท าคู่มือจรรยาบรรณธุร กิจ ที่สรุปค่ า นิยทและค ายึด มั่น ของบริษัทต่อ การเคารพสิทธิมนุษ ยชน
และสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ และหลักการของงานที่มีคุณค่า
ก.3.2. คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจจัดทาขึ้นจากนโยบายจริงที่ได้รับการเห็นชอบ ประกาศ และดาเนินการแล้ว เป็น
เอกสารที่มีค าอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใ ช้อ้า งอิง (อนุสัญญาแรงงานของ ILO กฎหมายแรงงานของไทย)
คาจากัดความของศัพท์ที่ใช้และข้อแนะนาสาหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ก.3.3. ให้ผู้บริหารสูงสุดและ/หรือทีม SMS ของบริษัทสื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารและ/หรือ
ทีมงานของซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลางสรรหาแรงงานเกี่ยวกับเหตุผล
ของการจัดทาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและเนื้อหาของคู่มือ
ก.3.4. ให้คู่ค้าของบริษัท รวมทั้งซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลางสรรหาแรงงาน
ลงนามในจรรยาบรรณธุรกิจ เนื่องจากคนกลางสรรหาแรงงานถูกระบุในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริอย่าง
รอบด้าน (due diligence) ว่าเป็นผู้มีส่วนสาคัญที่ทาให้การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิ ดชอบและงานที่มี
คุณค่าเกิดขึ้นภายในห่วงโซ่อุปทาน
ก.3.5. ให้บริษัทจัดทาระเบียบปฏิบัติไว้ล่วงหน้า หากคู่ค้ารายสาคัญปฏิเสธการลงนามในคู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัท ตัดสินใจว่าจะทาธุรกิจร่วมกับคู่ค้าเหล่านั้นต่อไปหรือไม่ และ/หรือ จะติดตามผล
การทางาน วิธีปฏิบัติ และผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคู่ค้าเหล่านี้ต่อไปอย่างไร
4. การทบทวนประจาปีของฝ่ายบริหาร (Management Review)
ก.4.1. ให้บรรจุการทบทวนนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของบริษัท ลงในวาระการประชุม
ทบทวนประจาปีของฝ่ายบริหาร MS are assigned document
ก.4.2. ในรายงานการประชุมทบทวนประจาปีของฝ่ายบริหาร ต้องแสดงให้เห็นว่านโยบายและขั้นตอนการ
ดาเนินการตามนโยบายได้ถูกประกาศและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเป็น ที่เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ งในส่ วนที ่เ กี่ ย วข้ อ งกั บแรงงานกลุ ่ ม ที่ ม ีค วามเปราะบาง
เช่น แรงงานข้ามชาติและแรงงานผู้หญิง
ก.4.3. จัดท าเอกสารผลการประชุมทบทวนประจ าปีของฝ่ายบริหาร โดยมีผลการหารือเกี่ยวกับนโยบาย
และขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบาย ความคืบหน้าในการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ข้อร้องเรียน
29

คู่มือจรรยาบรรณของ BSCI และข้อกาหนดในการนาไปใช้; คู่มือระบบ BSCI ฉบับจัดทาครั้งที่ 2: พฤศจิกายน ค.ศ 2014 (พ.ศ. 2557)
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และร้องทุกข์ที่ได้รับ และการแก้ไขที่ได้ดาเนินการไปแล้ว (โดยครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหาระยะสั้น มาตรการ
ป้องกันในระยะยาว และกรณีปัญหาที่ยังไม่เป็นที่ยุติ)
ก.4.4. กาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพไว้ล่วงหน้า เพื่อวัดความคืบหน้าและประสิทธิผลของระบบ
SMS และทาการประเมินอย่างน้อยปีละครั้ง
ก.4.5. รายงานการประชุมทบทวนประจ าปีของฝ่า ยบริหาร จะเป็นหลักฐานสนับสนุน ว่าบริษัทได้ท าตาม
พันธสัญญาที่ให้ไว้ ในการปรับปรุงการดาเนินการด้าน SMS อย่างไร หรือหากไม่ได้ทาตามพันธสัญญา ก็ต้อง
เสนอปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งคาแนะนาสาหรับการแก้ไขปรับเปลี่ยน
5. ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA Team)
ก.5.1. ให้ผู้บริหารสูงสุดมอบอานาจ และจัดตั้ง ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA Team) ซึ่งเป็นทีม
สหวิชาชีพและสัดส่วนทางเพศที่เหมาะสม สมาชิกจะประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องและทีม SMS t
ก.5.2. ฝึกอบรมทีม IQA เกี่ยวกับหลักการและการตีค วามความหมายของมาตรฐานการสรรหาแรงงาน
ด้วยความรับผิดชอบและเกณฑ์อ้างอิงที่นามาใช้ในการพัฒนามาตรฐานดังกล่าว
ก.5.3. ฝึกอบรมสมาชิกทั้งหมดของทีม IQA เกี่ยวกับการตรวจประเมินระบบการจัดการ (management
systems auditing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับและวิเคราะห์หลักฐานเชิงวัตถุ (objective evidence)
รวมถึงหลักฐานเชิงคุณภาพ (qualitative evidence) และให้สมาชิกทุกคนได้เปิดเผยถึงปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน (conflict of interest) ที่อาจเกิดขึ้นได้
ก.5.4. ฝึกอบรมทีม IQA เกี่ยวกับการสัมภาษณ์อย่างมีชั้นเชิง ค านึงถึงความอ่อนไหวในมิติด้านเพศสภาพ
และพึงระลึกต่อความเปราะบางของแรงงานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพวกเขา
ก.5.5. จัดทารายงานผลการประเมินระบบการจัดการทางสังคม (SMS) ที่ต้องมีความถูกต้องและเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ โดยมีหลักฐานสนับสนุนเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้หรือมีบันทึกเป็นเอกสารจากแหล่ง
ที่เชื่อถือได้ ซึ่งรายงานดังกล่าวจะนาไปพัฒนาระบบ SMS ต่อไป
ข. การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน (Due Diligence) (องค์ประกอบที่ 2)
หลักการและเหตุผล กระบวนการสรรหางาน โดยเฉพาะในขั้นตอนก่อนการจ้างงานเป็นช่วงที่อันตราย
ที่สุดที่แรงงานกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ30 ที่มักจะถูกละเมิดและแสวงหาประโยชน์ ไม่ว่า
30

BSCI. เอกสารชี้แนะ: แนวทางเพื่อการสรรหางานด้วยความรับผิดชอบสาหรับผู้ร่วมโครงการ (Responsible Recruitment Guidelines for BSCI
Participants) กันยายน ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)
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บริษัทจะจ้างงานโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านนายหน้าจัดหาแรงงานและบริษัทนาเข้าแรงงาน การละเมิด
สิทธิส่งผลเสีย ต่อชีวิต เสรีภาพ ความมั่นคงปลอดภัย สุขภาพ และรายได้ของแรงงาน และการกระท า
ดังกล่าวยังสร้างปัญหาด้านกฎหมาย ธุรกิจ และชื่อเสียงแก่นายจ้า ง การควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
มีจุดอ่อนที่สุด คือเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นในธุรกิจที่เชื่อมโยงกับบริษัท แต่บริษัทไม่ทราบถึงวิธีปฏิบัติ
ในการจัดซื้อและสรรหาแรงงานของธุรกิจนั้นเลย เพราะบริษัทละเลยที่จะทาการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรอบด้าน การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงที่มีอ ยู่จริงหรือที่เป็นไปได้ เพื่อระบุ ป้องกัน บรรเทา และรับผิดชอบ
ต่อการจัดการแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมของบริษัท หรือกิจกรรมของคู่ค้าทางธุรกิจ
ที่เชื่อมโยงกับการดาเนินงานหรือบริการของบริษัท31
1. ข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจ
ข.1.1. จัดทารายชื่อคู่ค้าทางธุรกิจและประเทศต้นทางที่เป็นซัพพลายเออร์จัดหาวัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์
และผู้ให้บริการภายนอก (โดยเฉพาะผู้สรรหาแรงงาน) รวมทั้งลูกค้า แบรนด์ และตลาดส่งออก
ข.1.2. ส่งแบบสอบถามไปยังซัพพลายเออร์ลาดับที่หนี่ง ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับคนกลางหรือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายนอกสถานประกอบการ หรือเป็นการจัดจ้างคนภายนอก เพื่อให้
ทราบถึงภาพรวมขององค์ประกอบกาลังแรงงาน สถานที่ตั้ง และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการระบุว่า มีแรงงาน
กลุ่มเปราะบาง และมีความเสี่ยงด้านแรงงานในการดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่อาจสร้างผลกระทบต่อบริษัท
หรือไม่
ข.1.3. ให้ บ ริ ษ ั ท ระบุ ถึ ง แรงงานกลุ่ ม เปราะบางที่ อ ยู่ ใ นธุ ร กิจ อื่ น ๆ ที ่ เ ชื ่ อ มโยงโดยตรงหรื อ โดยอ้อ มกับ
การดาเนินงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของตนในลาดับหรือระดับอื่น ๆ ของห่วงโซ่อุปทาน

2. กรอบทางกฎหมาย (Legal Frameworks)
ข.2.1.0 รวบรวมรายงาน ผลการศึกษา หรือลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาแรงงานของ
ILO การจัดอันดับการค้ามนุษย์ และอนุสัญญา พิธีสาร มาตรฐานระหว่างประเทศอื่นๆ ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแ รงงานขั้น พื้น ฐาน ข่า วเหตุการณ์ที่เ กี่ ยวข้องกับความเสี่ยงหรืออัน ตรายต่อแรงงานที่มีค วาม
เปราะบางรวมถึงผู้หญิงและเด็กในอุตสาหกรรมอาหารทะเล กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสรรหาแรงงานด้วยความ
รับผิดชอบและงานที่มีคุณค่า เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน หรือเอาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง

31

ILO. หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม (General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment

) พฤศจิกายน 2016 (พ.ศ. 2559)
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ข.2.2. รวบรวมและจัดทารายการกรอบทางกฎหมายในประเทศต้นทางและประเทศไทย เพื่อใช้อ้างอิงในการ
คุ้มครองแรงงานที่เ ป็นกลุ่มเปราะบางรวมทั้งเด็กและผู้หญิง รายชื่อกฎหมายระดับชาติเกี่ยวกับแรงงาน
การประมง และแรงงานข้ามชาติ รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไ ข
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ รวมถึงจัดท าท าเนียบหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบด้านการบังคับ
ใช้กฎหมาย
ข.2.3. รวบรวมและจัดทารายชื่อของคนกลางสรรหาแรงงานที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย (นายหน้า
จัดหาแรงงาน บริษัทน าเข้าแรงงาน บุคคลผู้ทาหน้าที่สรรหางาน) ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
หรือภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงถึงภาคอาหารทะเล รวมทั้งกฎหมายที่ค วบคุมการปฏิบัติงานของ
คนกลางเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง
ข.2.4. รวบรวมและจัดท ารายชื่อขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรภาคประชา
สังคมที่มีการกากับดูแล ติดตาม สนับสนุน หรือวิจัยในประเด็นและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐาน สิท ธิ
แรงงาน และการร้องเรียนถึงปัญหาของแรงงานข้ามชาติ

3. การทาแผนผังห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Mapping)
ข.3.1. ให้บริษัทจัดทาแผนผังการปฏิบัติงานและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอย่างน้อยระบุซัพพลายเออร์ลาดับที่หนึ่ง
(จัดหาวัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์) และผู้ให้บริการภายนอก (โดยเฉพาะคนกลางสรรหาแรงงาน ผู้ให้บริการ
ด้ า นความปลอดภั ย และการขนส่ ง ) และธุ ร กิ จ ที ่ ด าเนิ น การชั ่ ว คราว กระบวนการที ่ เ กิ ด ขึ ้ น นอ กสถาน
ประกอบการ และกระบวนการที่เป็นการจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการ จากข้อมูลเหล่านี้บริษัทสามารถระบุ
จุดที่มีความเสี่ยงทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมได้
ข.3.2. จากข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจในลาดับที่หนึ่ง ให้บริษัทระบุซัพพลายเออร์ลาดับที่สองหรือลาดับที่สาม ซึ่งเป็น
ซั พพลายเออร์ของผู้จ ัด หาวัตถุดิบและบรรจุภ ัณ ฑ์ และผู้ใ ห้บริการภายนอก (คนกลางสรรหาแรงงาน ผู้
ให้บริการด้านความปลอดภัยและการขนส่ง) รวมถึงธุรกิจที่ดาเนินการชั่วคราว กระบวนการที่เกิดขึ้นนอก
สถานประกอบการ และกระบวนการที่เป็นการจ้างบุคคลภายนอกให้ดาเนินการผลิตในขั้นปฐมภูมิที่อาจสร้าง
ความเสี่ยงทางสังคมต่อบริษัทในทางอ้อมได้
ข.3.3. ให้ทีม SMS ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับ ขั้นตอนและการเชื่อมโยงทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของ
บริษัท และจัดทาแผนผังแสดงลาดับกระบวนการ (process flow diagram) รวมทั้งทาให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้น
เป็นปัจจุบัน
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ข.3.4. ร่วมกัน ระบุถึงขั้นตอนหรือจุด เชื่อมต่อใด ๆ ในห่วงโซ่อุปทานที่อาจมี ค วามเสี่ยงต่อ แรงงานกลุ่ม
เปราะบาง ซึ่งจุดเชื่อมต่อนี้ครอบคลุมถึงทั้งจุดเชื่อมต่อโดยตรงในคู่ค้าของบริษัทเอง และจุดเชื่อมโดยอ้อม
เช่น นิติบุคคลที่จัดหาหรือทาธุรกิจกับคู่ค้าโดยตรงของบริษัท
ข.3.5. ทบทวนแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเป็นระยะ และปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร์
ผู้ให้บริการภายนอก และคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นคนกลางและผู้ที่อยู่ในกระบวนการจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการ
4. การประเมินความเสี่ยงด้านแรงงาน (Labor Risk Assessment)32
ข.4.1. ประเมินความเสี่ยงทั่วไปในระดับแรก เพื่อระบุคู่ค้าทางธุรกิจที่ส าคัญโดยเฉพาะผู้สรรหาแรงงาน
และจัดท าเป็นเอกสารโดยใช้ เครื่องมือต้นไม้ตัดสินใจ (decision tree) หรือใช้เครื่องมือให้คะแนนในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านแรงงาน
ข.4.2. ประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานเชิงลึกในระดับที่สองสาหรับคู่ค้าที่สาคัญแต่ละรายที่ระบุไว้ ให้คะแนน
หรือจัดอันดับความเสี่ยงและความรุนแรงสาหรับนโยบายหลักแต่ละข้อ บันทึกเหตุผลและมาตรการป้องกันใน
การให้คะแนนและจัดอันดับความเสี่ยงด้านแรงงานด้วย
ข.4.3. ดูคะแนนรวมหรืออันดับรวมของคู่ค้าทางธุรกิจแต่ละราย เพื่อประเมินว่าปฏิบัติตาม SMS ได้ในระดับใด
อีกทั้งประเมินความสาคัญและระดับความเสี่ยงโดยรวมที่มีต่อบริษัท
ข.4.4. น าคะแนนรวมหรืออัน ดับรวมมาพิจารณาการด าเนิน การที่เ หมาะสมในการมีปฏิสัมพัน ธ์กับคู่ค้า
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทั้งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ข.4.5. จัดทาแผนติดตามผลประจาปีสาหรับคู่ค้าทางธุรกิจรายสาคัญและดาเนินการตามแผน
ข.4.6. บริษัทมีระเบียบปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐานตามหลักฐานที่พบในกระบวนการประเมินความเสี่ยง
ข.4.7. ให้ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการลาดับที่หนึ่ง โดยเฉพาะผู้สรรหาแรงงานชาวไทยดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านผ่านการท าแผนที่ห่วงโซ่อุปทานและวิธีประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานข้า งต้น
กับผู้สรรหาที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน ผู้ให้บริการ ของซัพพลายเออร์และผู้ ให้บริการลาดับ
ที่หนึ่งทั้งหมดทั้งในประเทศไทยและในประเทศต้นทาง

32

นายจ้าง/ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลเป็นผู้จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทานและทาการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงาน แผนที่นี้แสดงความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์และผู้
ให้บริการในลาดับที่หนึ่ง โดยเฉพาะผู้สรรหา จากนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลาดับที่หนึ่งจะเป็นผู้จัดทาส่วนแผนที่แสดงความสัมพันธ์ในลาดับถัดไป
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5. ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Protocols)
ข.5.1. แผนการติดตามตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจสาคัญจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคู่ค้าทางธุรกิจรายใด ไม่ว่าจะเป็นซัพ พลายเออร์ ผู้ให้บริการภายนอก (โดยเฉพาะคนกลางสรรหาแรงงาน ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยและการ
ขนส่ง) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนกลางหรือกระบวนการจ้างภายนอกสถานประกอบการ จะได้รับการติดตาม
ตรวจสอบผ่านแบบสอบถาม ได้รับใบรับรองการตรวจประเมิน SMS ได้ลงนามในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
และ/หรือรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่โดยบุคคลที่สองหรือบุคคลที่สาม
ข.5.2. ให้ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้างตัดสินใจด าเนินความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจ โดยใช้เกณฑ์ที่ ครอบคลุมถึง
การปฏิบัติต ามข้อก าหนดในการให้ข้อมูลทางธุร กิจเพื่อการจัดท าแผนผัง ห่วงโซ่อุปทาน และผลคะแนน
หรืออันดับทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจจากการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงาน
ข.5.3. ในกรณีที่บริษัทจาเป็นต้องดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจรายที่ถูกระบุว่าเป็นคู่ค้ารายสาคัญ แต่คู่ค้าราย
นั้นได้คะแนนหรืออันดับการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงานอยู่ในระดับที่ต่ากว่ามาตรฐาน บริษัทจะต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ดาเนินการอย่างไรบ้างเพื่อช่วยให้คู่ค้าทางธุรกิจรายนั้นลดความเสี่ยงด้านแรงงานลง
ข.5.4. หากบริษัทพบพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างเด็ดขาด (zero-tolerance areas) ในการปฏิบัติงาน
ของคู่ค้าทางธุรกิจหรือในผลการประเมินความเสี่ยงด้านแรงงาน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการที่ได้จัดทา
เป็นเอกสารไว้ ซึ่งรวมถึงทางเลือกในการปฏิเสธหรือยุติการร่วมธุรกิจ
ข.5.5. ให้บริษัทเก็บรวบรวมหรือตั้งแฟ้มสาหรับ ชุดเอกสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตัดสินใจทางบวกหรือทางลบ
ต่อการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไปกับซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการภายนอก และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
คนกลางหรือกระบวนการจัดจ้างภายนอก พร้อมทั้งต้องมีการให้เหตุผลที่สมควรต่อการตัดสินใจ
ค. สิทธิขั้นพื้นฐานและอนุสัญญาหลัก (องค์ประกอบที่ 3)
หลักการและเหตุผล สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานเป็นรากฐานของการสรรหาแรงงาน
ด้วยความรับผิดชอบและงานที่มีคุณค่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 33 ยืนยันว่า “มนุษย์ทั้งปวง
เกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ” สิทธิที่คนทุกชาติและคนทุกคนทั่วโลกมี ได้แก่
สิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล ทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสทิ ธิ
ที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะได้รับการเยียวยาอันมีประสิทธิผลจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจต่อการกระทาอันล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ทุกคนมีเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ มีสิทธิ
ในความมั่นคงทางสังคมและสิทธิในการได้รับความคุ้มครองทางสังคม สิ ทธิในการทางาน ในการเลือกงาน
33

องค์การสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การ
รับรองและประกาศตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

65

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

โดยอิสระในเงื่อนไขที่ยุติธรรมและเอื้ออานวยต่อการทางาน รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
และทาให้เชื่อมั่นได้ว่าจะมีความเป็นอยู่อันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์ สิทธิที่จะจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพ
แรงงาน สิทธิในการพักผ่อนและการผ่อนคลายยามว่าง รวมทั้งจากัดเวลาทางานตามสมควรและวันหยุด
เป็นครั้งคราวโดยได้รับค่าจ้าง สิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสาหรับสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดีของตนและครอบครัว รวมทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การดูแลรักษาทางแพทย์ และบริการ
ทางสังคมที่จาเป็น และมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หม้าย วัยชรา หรือปราศจาก
การดารงชีพอื่นในสภาวะแวดล้อมที่นอกเหนือการควบคุมของตน สิทธิของมารดาและเด็กที่จะรับการดูแล
รักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิทธิที่ไม่อาจต่อรองได้ และทุกคนต้องให้ความเคารพ
ประเทศต้องตรากฎหมายระดับชาติขึ้นเพื่อยึดมั่นต่อสิทธิเหล่านี้ และรัฐบาลจะต้องบังคับใช้กฎหมาย สิทธิ
เหล่านี้ยังได้รับการคุ้มครองในอนุสัญญาแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 8 ฉบับ34
ซึ่งเป็นอนุสัญญาหลัก ที่ได้กาหนดหลักการของการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบและงานที่มีคุณค่า
ส าหรับทุกอุตสาหกรรมและภาคการผลิต รวมทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ส าหรับการผลิต
ขั้นปฐมภูมิของภาคประมงซึ่งมีแนวโน้มความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาการค้ามนุษย์นั้นได้มีอนุสัญญา ILO
ฉบับอื่นๆ35 มาบังคับใช้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงแนวทางและข้อกาหนดสาหรับการ
ผลิตขั้นปฐมภูมิ เช่น การทาการประมง เพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตของโครงการ
1. การต่อต้านการค้ามนุษย์ (Anti- Trafficking in Persons: TIP)
ค.1.1. ให้บริษัทกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกคนกลางสรรหาแรงงานทั้งหมด (นายหน้าจัดหาแรงงาน บริษัท
นาเข้าแรงงาน นายหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา) ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมถึงความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้น ฐาน
กฎหมายแรงงานของประเทศ และการป้องกันปัญหาการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิ การค้ามนุษย์ การใช้
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการเลือกปฏิบัติ
ค.1.2 ให้ค นกลางสรรหาแรงงานลงนามในคู่มือจรรยาบรรณธุร กิจกับนายจ้าง และ/หรือจัดท านโยบาย
และขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบาย ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องมี นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ การไม่ใช้
34

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว (Freedom of Association and Protection of the
Right to Organize) ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491); อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง (Right to Organize
and Collective Bargaining) ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492); อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ (Forced Labour) ค.ศ. 1930 (พ.ศ.
2473); อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ (Abolition of Forced Labour) ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500); อนุสัญญา ILO ฉบับ
ที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่า (Minimum Age) ค.ศ. 1973 ((พ.ศ. 2516); อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
(Worst Forms of Child Labour) ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542); อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน (Equal
Remuneration) ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494); อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) (Discrimination
(Employment and Occupation)) ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)
35
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยงานในภาคการประมง (Work in Fishing) ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550); อนุสัญญา ILO ว่าด้วยแรงงานทางทะเล
(Maritime Labour) ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)
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แรงงานบังคับหรือแรงงานขัดหนี้ ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งไม่มีการคุกคามหรือ การแสวง
ประโยชน์ทางเพศ
ค.1.3. ดาเนินการตรวจสอบประวัติภายนอกย้อนหลัง หรือร้องขอประวัติด้วยความสมัครใจจากคนกลางสรร
หาแรงงาน คู่ค้า และผู้รับเหมาช่วงของคนกลางสรรหาแรงงาน เพื่อเป็น หลักฐานที่แสดงถึงการไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน การแสวงประโยชน์ทางเพศ ความรุน แรง การใช้อ านาจในทางที่ผิด
การฉ้ อ ราษฎร์ บ ัง หลวง การหลอกลวง การบี บ บั ง คั บ การกระท าในลัก ษณะที ่ ท าให้ เ กิ ด การเข้า ใจผิด
และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดการค้ามนุษย์
ค.1.4. ห้ามมิให้นายจ้างและคนกลางสรรหาแรงงานบังคับให้ผู้หางานสมัครงานด้วยวิธีการโดยตรงหรือโดย
อ้อมอื่น ๆ ทางกายภาพ ทางการเงิน หรือทางจิตวิทยา โดยที่ผู้หางานไม่ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
สิทธิของตนและความเสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์ที่อาจต้องเผชิญ
ค.1.5. ตรวจสอบและรับรองว่าเอกสารที่ใช้ในกระบวนการสรรหาของคนกลางสรรหาแรงงานนั้นเป็นของจริง
ถูกกฎหมาย และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ เอกสารแสดงตนและเอกสารการเปลี่ยนแปลงสถานะ 36
ที่จัดหามาหรือออกให้แก่ผู้สมัคร/แรงงานนั้น จะต้องถูกต้องและเป็นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมายสาหรับ
การทางานในภาคอาหารทะเล
ค.1.6. ให้นายจ้างและคนกลางสรรหาแรงงานจัดทาบัญชีรายชื่อองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
สรรหางานข้ามแดนและการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทั้งในประเทศไทยและประเทศต้นทาง รวมถึงมีการ
กาหนดและจัดทาเอกสารขั้นตอนการสื่อสารและขั้นตอนกระบวนการสรรหางานข้ามแดนระหว่างหน่วยงาน
รัฐ นายจ้าง และผู้สรรหา/บริษัทนาเข้าแรงงานไว้
ค.1.7.จัดทาเอกสารสัญญาระหว่างผู้หางานและผู้สรรหาแรงงานประเทศต้นทาง สัญญาระหว่างบริษัทนาเข้า
แรงงานประเทศไทยกับบริษัทจัดหาแรงงานประเทศต้นทาง สัญญาระหว่างน าเข้าแรงงานประเทศไทยกับ
นายจ้าง โดยสัญญาดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจน โปร่งใส อธิบายได้ และเป็นไปตามกฎหมายไทย
ค.1.8. ให้คนกลางสรรหาแรงงานสื่อสารกับผู้สมัครงานในประเทศต้นทางทราบถึงข้อก าหนดและเงื่อนไข
การจ้างงานที่นายจ้างชาวไทยกาหนด ซึ่ง จะต้องตรงกันกับข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาการจ้างงานที่
แรงงานลงนามก่อนออกเดินทางและฉบับที่แรงงานลงนามกับนายจ้างหลังจากที่เดินทางมาถึงแล้ว

36

ภายใต้กฎหมายไทย การเปลี่ยนแปลงนายจ้างสามารถทาได้ภายใต้เงื่อนไขและกาหนดเวลาเฉพาะ
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2. ไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานขัดหนี้ (No Forced / Bonded Labor)37
ค.2.1. ห้ามมิให้มีการใช้ความรุนแรงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในทุกขั้นตอนของการสรรหางานและตลอด
กระบวนการจ้างงาน การบีบบังคับ การใช้อานาจในทางที่ผิด การข่มขู่ว่าจะส่งกลับประเทศ หรือจะแจ้ง
เจ้าหน้าที่เพื่อบังคับให้ผู้หางาน ผู้สมัครงาน หรือแรงงาน ทางานโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทไม่อาจยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลางสรรหาแรงงาน
และคู่ค้าของผู้สรรหา
ค.2.2. ห้ามมิให้นายจ้างและคนกลางสรรหาแรงงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสรรหางาน หรือไม่เรียกเก็บเงิน
หรือทรัพย์สินไว้เป็นหลักประกันการเข้าทางาน38
ค.2.3. ให้นายจ้างและคนกลางสรรหาแรงงานตกลงกันเรื่องความรับผิดชอบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
สรรหางาน เช่น ค่าธรรมเนี ยมในการด าเนิน การ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเป็น จ านวนที่เ ป็นไปตามที่กฎหมาย
อนุญาต รวมทั้งตกลงกันเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมีเจตนาที่ต้องการลดภาระ
ที่อาจตกอยู่กับแรงงานให้เหลือน้อยที่สุด
ค.2.4. ห้ามมิให้นายจ้างและคนกลางสรรหาแรงงานเสนอเงิ นค่าจ้างล่วงหน้าหรือเงินกู้ยืมเพื่อชักนาแรงงาน
หากแรงงานเรียกร้องเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือเงินกู้ยืม นายจ้างหรือคนกลางสรรหาแรงงานจะต้องไม่เรียกเก็บ
ดอกเบี้ย ไม่หักเงินชาระคืนจากค่าจ้างของแรงงาน และไม่บวกเพิ่มเข้าไปเป็นค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ
ค.2.5. ห้า มมิใ ห้ น ายจ้า งและคนกลางสรรหาแรงงานท าลาย ปกปิด ริบ หรือปฏิเ สธการเข้า ถึ งเอกสาร
ประจาตัวหรือเอกสารหลักฐานการเข้าเมืองของผู้สมัครหรือแรงงาน รวมทั้งหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) วีซ่า
ใบอนุญาตทางาน และเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ เช่น หลักฐานการจองตั๋วเดินทางหรือที่พัก สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร หรือบัตรกดเงินสด
ค.2.6. หากนายจ้างหรือคนกลางสรรหาแรงงานจาเป็นต้องถือเอกสารส่วนตัวของแรงงานไว้เป็นการชั่วคราว
เพื่อดาเนินการใด ๆ ทางกฎหมาย จะต้องส่งคืนเอกสารนั้นแก่แรงงานทันทีที่ได้รับการร้องขอโดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องสื่อสารกับแรงงานให้ทราบกระบวนการและกาหนดเวลาที่จาเป็นจะต้องนาเอกสาร
ไปใช้ตามเวลาจริง

37

BSCI. แนวทางเพื่อการสรรหางานด้วยความรับผิดชอบสาหรับผู้ร่วมโครงการของ BSCI และการสรรหางานด้วยความรับผิดชอบเพื่อยุติการแสวงประโยชน์จากแรงงาน
(Responsible Recruitment Guidelines for BSCI Participant and Responsible Recruitment to End Worker Exploitation)
กันยายน ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)
38
ILO หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมและคาจากัดความของค่าธรรมเนียมการสรรหางานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (General
Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment and Definition of Recruitment Fees and Related Costs) ค.ศ.
2019 (พ.ศ. 2562)
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ค.2.7. ให้คนกลางสรรหาแรงงานสื่อสารไปยังนายจ้าง ถึงข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่คนกลางสรรหาแรงงาน
(ทั้งที่เป็นคนในประเทศต้นทางและคนไทย) ได้สัญญากับผู้หางานไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเดินทางมาถึง แรงงาน
จะไม่ต้องเข้าท าสัญญาที่มีข้อก าหนดและเงื่อนไขแตกต่างไปจากที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้สรรหาก่อนเดินทาง
ออกจากประเทศต้นทาง
ค.2.8. ให้นายจ้างและคนกลางสรรหาแรงงานอธิบายให้แรงงานทราบถึงสิทธิของแรงงานที่จะมีเสรีภาพใน
การเคลื่อนย้าย และเสรีภาพส่วนตัวในทุกขั้นตอนของการสรรหางานและการจ้างงาน
ค.2.9. หากนายจ้างหรือคนกลางสรรหาแรงงานได้จัดที่พักให้กับผู้สมัครงานหรือแรงงาน ผู้สมัครหรือแรงงาน
นั้น ๆ จะต้องสามารถเดินทางเข้า-ออกสถานที่ทางานหรือบ้านพักของบริษัทได้อย่างอิสระ โดยไม่มีการข่มขู่
ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือผู้คุ้มกัน (ไม่ว่ามีอาวุธหรือปราศจากอาวุธ) และผู้สมัครหรือแรงงานจะต้องสามารถเข้าถึง
เอกสารส่วนตัวและของใช้ส่วนตัวได้ทุกที่ ทุกเวลา
ค.2.10. หากมีการเดินทางที่จัดให้โดยคนกลางสรรหาแรงงานในขั้นตอนก่อนวันเดินทางออกจากประเทศต้น
ทาง หลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศไทย และก่อนเดินทางไปถึง ยังสถานที่ทางาน รวมถึงการเดินทางใด ๆ
ที่นายจ้างเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย การจัดการบริการเหล่านี้ต้องไม่ส่งผลให้ความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และ
เสรีภาพของผู้สมัครหรือแรงงานลดน้อยลง ผู้สมัครหรือแรงงานต้องมีสิทธิที่จะปฏิเสธและเรียกร้องเงื่อนไขที่
ดีกว่าหากวิธีเดินทางที่ได้รับการเสนอมาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมและปลอดภัย
ค.2.11. ห้ามมิให้มีข้อห้ามหรืออุปสรรคต่อการที่ผู้สมัครงาน ลูกจ้างที่เพิ่งเข้าทางานใหม่ หรื อแรงงานจะหยุด
พักเพื่อรับประทานอาหาร หรือไปเข้าห้องน้า หรือใช้เสรีภาพส่วนตัวอื่น ๆ (เช่น ไปสวดมนต์ หรือละหมาด)
หรือออกจากสถานที่เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ ฝึกอบรมเสร็จ เดินเอกสารหรือท างานเสร็จ ออกไปพักระหว่า ง
เดินทาง หรือออกจากที่พักระหว่างการเดินทาง
ค.2.12. ห้ามมิให้มีการยื่นข้อเสนอเพื่อฝึกงานอันเป็นการหลอกลวงหรือเสนอสัญญาระยะสั้นที่ไม่จาเป็น
สัญญาการทางานแบบไม่เต็มเวลาหรืองานรับจ้างตามฤดูกาล จะต้องมีข้อตกลงทางกฎหมายที่รับประกันได้ว่า
แรงงานจะต้องได้รับค่าแรงขั้นต่าเป็นอย่างน้อย
ค.2.13. ให้คนกลางสรรหาแรงงานหรือนายจ้างแจ้งให้ผู้สมัครงานหรือแรงงานทราบล่วงหน้า ถึงช่องทางการ
ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือต้องการแจ้งหรือร้องเรียนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ อันตราย และเหตุการณ์อื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง หรือผู้ร่วมเดินทางมาด้วยกัน หรือผู้ทางานร่วมกัน
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3. ไม่ใช้แรงงานเด็ก (No Child Labor)
ค.3.1. ผู้มีอายุต ่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดจะไม่ได้รับการสรรหาหรือว่าจ้าง ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทย กฎหมายการประมง และกฎหมายแรงงานข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง ส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเลและการประมง ห้ามรับหรือจ้างแรงงานที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีเข้าทางาน39
ค.3.2. ให้นายจ้างและคนกลางสรรหาแรงงาน (นายหน้าจัดหาแรงงาน บริษัทนาเข้าแรงงาน) ออกระเบียบ
ที่เข้มงวดในการตรวจสอบยืนยันอายุแรงงาน จัดทาเป็นเอกสาร และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วย
วิธีอื่น ๆ
ค.3.3 นายจ้างและผู้สรรหาแรงงานจะต้องมี กระบวนวิธีในการตรวจสอบอายุ ที่เคารพต่อสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ หากต้องมี การทดสอบทางการแพทย์หรือทางกายภาพของผู้สมัครงาน ลูกจ้างที่เพิ่งเข้า
ทางานใหม่ และแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิง ห้ามมิให้กระทาการอย่างเช่น
การตรวจค้นตัวอย่างละเอียด การตรวจสอบความบริ สุทธิ์ หรือวิธีการทางร่างกายและจิตใจอื่น ๆ ที่เป็นการ
รุกล้าหรือทาให้บุคคลด้อยค่าลง
ค.3.4. ห้ามมิให้นายจ้างและคนกลางสรรหาแรงงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงาน
ผู้เยาว์ (อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ท างานตามฤดูกาลหรือท างาน
ที่บ้าน โดยใช้มาตรการป้องกันอย่างเช่น การรวบรวมและจัดทาบัญชีข้อมูลรายชื่อ อายุ โรงเรียน และตาราง
เรียนของแรงงานเด็กข้ามชาติที่ทางานตามฤดูกาล
ค.3.5. ในกรณีที่นายจ้างหรือผู้สรรหาที่เป็นตัวแทนของนายจ้างได้จ้างหรือสรรหางานแก่เด็ก (อายุต่ากว่า 15
ปี) หรือจ้างแรงงานผู้เยาว์ (อายุมากกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี) มาทางานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้แรงงาน
อายุน้อยกว่า 18 ปีทา จะต้องรับผิดชอบและปฏิบัติตามแผนการแก้ไขปัญหาที่ให้ความสาคัญแก่การน าเด็ก
ออกจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (progressive removal) และการฟื้นฟู
ค.3.6. การนาเด็กออกจากที่ทางานด้วยความรับผิดชอบจะต้องหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างอย่างรุนแรง เพราะอาจ
เป็นการผลักดันให้เด็กไปหางานที่เป็นการแสวงประโยชน์ทางเพศ เป็นอันตราย และผิดกฎหมาย ดังนั้นการนา
เด็กออกจากงานต้องกระทาด้วยความรับผิดชอบภายใต้การกากับดูแล และต้องคุ้มครองสุขภาพ สุขภาวะ
และความปลอดภัยของเด็ก รวมถึงต้องเตรียมการสาหรับการศึกษาของเด็กด้วย
ค.3.7. สาหรับบางส่วนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ที่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานผู้เยาว์ (อายุมากกว่า 15 ปี
แต่ไม่เกิน 18 ปี) ได้ บริษัทต้องมั่นใจว่า หากมีการจ้างแรงงานผู้เยาว์ แรงงานผู้เยาว์นั้นจะต้องไม่ทางานใน

39

กฎกระทรวงกาหนดสถานที่ที่ห้ามมิให้มีการจ้างเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีเข้าทางาน พ.ศ. 2559
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เวลากลางคืน และชั่วโมงการท างานและสภาพการท างานจะต้องไม่กระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย
ศีลธรรม และพัฒนาการส่วนบุคคลของแรงงานผู้เยาว์
ค.3.8. ให้บริษัทรวบรวมรายชื่อหน่วยงานรัฐ รวมถึงสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจา
จังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม โรงพยาบาล โรงเรียน สมาคมกฎหมายที่มีความ
เชี่ยวชาญในการสนับสนุนการแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูสภาพเด็กและแรงงานเด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง

4. การไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination)
ค.4.1. การลงประกาศโฆษณาตาแหน่งงานที่บริษัทหรือคนกลางสรรหาแรงงานของบริษัทเป็นผู้ ลงประกาศ
จะต้องกาหนดเฉพาะคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และจะต้องไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจ
เป็นการกีดกันคนบางกลุ่มหรือชนกลุ่มน้อยไม่ให้สมัคร และต้องใช้ภาษาของแรงงานข้ามชาติ
ค.4.2. การลงประกาศโฆษณาตาแหน่งงานและการสมัครงานควรมีประโยคคาพูดที่ว่า “เราเป็นนายจ้างที่ให้
โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน เรายินดีรับใบสมัครจากผู้สมัครทั้งหญิงและชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภูมิหลังที่
หลากหลาย" ทั้งนี้ต้องไม่มีการแบ่งแยกประเภทว่า งานนี้รับเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิง
ค.4.3. บริษัทและคนกลางสรรหาแรงงานของบริษัทจะต้องมีผู้สรรหาที่เป็นผู้หญิง และได้รับการฝึกอบรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีทักษะการสัมภาษณ์งาน และมีความสามารถทางภาษาที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ
เพื่อรับมือกับประเด็นที่มีความอ่อนไหวในมิติด้านเพศสภาพที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงในการหางาน การย้ายถิ่น
ฐาน และการจ้างงาน
ค.4.4. การประเมินและการจ้างงานจะต้องพิจารณาตามคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการของงาน
ค.4.5. บริษัทและบริษัทน าเข้าแรงงานจะต้องไม่ใช้กาลังโดยตรงหรือโดยอ้อมในการบังคับให้ผู้หางานหรือ
ผู้สมัค รเข้า รับ การทดสอบ (เช่น ทดสอบการตั้ งครรภ์ หรือทดสอบการติ ดเชื้ อเอชไอวี/ โรคติ ดต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์) หรือส่งให้ตารวจตรวจสอบ ผู้หญิงจะต้องไม่ถูกบังคับทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้กินยาคุมกาเนิด
หรือคุมกาเนิดด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อให้ได้รับการจ้างงานหรือการว่าจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
ค.4.6. บริษัทต้องกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการคุกคาม/ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งกาหนดพฤติกรรมที่ยอมรับได้
และยอมรับไม่ได้ในสถานที่ทางาน มาตรการทางวินัยสาหรับผู้กระทาผิด และการคุ้มครองผู้เสียหาย
ค.4.7. บริษัทจะต้องท าสัญญาจ้างกับคนกลางสรรหาแรงงานที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่เข้าใจ
นโยบายของบริษัท และมีนโยบายที่ชัดเจนตรงกันและจัดทาเป็นเอกสารว่าจะไม่เลือกปฏิบัติ และมีระเบียบวิธี
ที่จะใช้ระบุและจัดการกับการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศในทุกขั้นตอนของการสรรหางานเท่านั้น
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ค.4.8. บริษัทจะต้องทาให้มั่นใจว่าข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้างงานสาหรับลูกจ้างที่เพิ่ งเข้าทางาน
ใหม่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทยในปัจจุบัน และเป็นข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ใช้ได้กับทั้งแรงงานผู้หญิง
และผู้ชายอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
ค.4.9. บริษัทต้องยึดมั่นในหลักการคุณค่าที่เท่าเทียมกัน ค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน และนาไปใช้กับงานทั้งหมดและ
แรงงานทุกคนโดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ เพศสภาพ อายุ เพศวิถี สถานภาพทางการสมรส ความพิการ
ค.4.10. บริษัทจะต้องสร้างความมั่นใจว่า ผู้หญิงและผู้ชายจะได้รับโอกาสในการเข้าฝึกอบรมและในการก้าวสู่
ตาแหน่งบริหารอย่างเท่าเทียมกัน ผู้หญิงและผู้ชายจะได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกันในการทางาน การ
เลื่อนตาแหน่ง โบนัส และรางวัลจูงใจ โดยประเมินจากคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทางาน
ค.4.11. บริษัทต้องไม่เจาะจงเลิกจ้างแรงงานผู้หญิงเนื่องจากการสมรสหรือตั้งครรภ์ และต้องไม่กดดันให้หญิง
ตั้งครรภ์ลาออกโดยการเพิ่มภาระงานหรือโอนย้ายให้ไปทางานอื่นที่ได้รับค่าจ้างน้อยลง
ค.4.12. บริษัทต้องอนุญาตให้แรงงงานที่เป็นบิดาและมารดาของเด็กเกิดใหม่มีเวลาทางานที่ยืดหยุ่นได้ในกรณี
ที่แรงงานกลับไปทางานแล้วจาเป็นต้องกลับไปดูแลทารกและเด็กเล็กหรือต้องช่วยรับผิดชอบครอบครั ว บริษัท
อาจพิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับให้มารดาดูแลบุตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทรัพยากรที่มี
ค.4.13. บริษัทจะต้องกาหนดนโยบายทางวินัยที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายแรงงานไทยและใช้กับ
แรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ เพศ ศาสนา และตาแหน่งในบริษัท
ค.4.14. บริษัทต้องให้ความสาคัญต่อการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดและผู้เสียหายจาก
การถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ จะต้องมียุทธศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรที่ให้ความมั่นใจเรื่องการเก็บ
รักษาความลับ ปกป้องผู้หญิงไม่ให้ถูกดูหมิ่นให้เสื่อมเสียเกียรติ จัดหาบ้านที่ปลอดภัยและ/หรือความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดหาทนายความหญิงเมื่อต้องไปรายงานเหตุการณ์ต่อต ารวจ รวมถึงมี
รายชื่อหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคประชาสังคมที่ให้ความช่วยเหลือได้
5. สิทธิในเสรีภาพที่จะสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง (Right to Freedom of Association
and Collective Bargaining)
ค.5.1. ห้ามมิให้บริษัทหรือคนกลางสรรหาแรงงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทใช้กาลังโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
ห้ามผู้สมัครหรือแรงงาน/เข้าร่วมสหภาพแรงงาน หรือกาหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับการจ้างงาน
ค.5.2. ให้บริษัทหรือคนกลางสรรหาแรงงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทแจ้งให้ผู้สมัครงานและแรงงานทุกคน
ทราบถึงสิทธิที่จะชุมนุมกันได้โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร และสิทธิในการจัดตั้งสหภาพ
หรือสมาคมได้ตามต้องการ
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ค.5.3. ห้ามมิให้นายจ้างลงโทษ ข่มขู่ หรือเลิกจ้างแรงงานที่เข้าร่วมสหภาพแรงงาน ชุมนุมกับกลุ่มแรงงาน
หรือเป็นตัวแทนเพื่อร่วมเจรจาต่อรองกับฝ่ายบริหาร
ค.5.4. ในกรณีที่มีการร่วมเจรจาต่อรองร่วมกันหยุดงาน นายจ้างจะต้องเจรจาต่อรองอย่างบริสุทธิ์ใจ นายจ้าง
จะต้องไม่ข่มขู่การชุมนุมอย่างสันติ โดยน าตารวจหรือผู้คุ้มกันมีอาวุธมา หรือน าแรงงานอื่นเข้ามาท างาน
แทนที่ เพื่อล้มเลิกการเจรจา
ค.5.5. ให้นายจ้างสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของ
ไทยส าหรับสถานประกอบการที่มีแรงงาน 50 คนขึ้นไป นายจ้างจะต้องส่งเสริมให้มีสัดส่วนของตั วแทน
แรงงานชาวไทยและแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสม และต้องสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานอย่างอิสระและเป็นธรรม
ค.5.6. ห้ามมิให้นายจ้างหรือคนกลางสรรหาแรงงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทยกเลิกสัญญาการจ้างงานของ
แรงงานเนื่องจากการเป็นสมาชิก/การมีส่วนร่วมในสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
ค.5.7. ห้ามมิให้นายจ้างหรือคนกลางสรรหาแรงงานที่เป็นตัวแทนของนายจ้างหักค่าจ้างของลูกจ้างตามเวลา
ที่ใช้ในการประชุมสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
ค.5.8. นายจ้างหรือคนกลางสรรหาแรงงานจะต้องเคารพข้อตกลงจากการเจรจาต่อรองร่วมและข้อตกลง
อื่น ๆ เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย

ง. การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Recruitment) (องค์ประกอบที่ 4)
หลักการและเหตุผล หลักการของการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ คือการยึดมั่นในวิธีปฏิบัติที่เป็น
ธรรม โปร่งใส อธิบายได้ ให้การเคารพ คุ้มครอง และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ปฏิบัติตามอนุสัญญา
และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อป้องกัน ลด หรือขจัดการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และ
การเลือกปฏิบัติ รวมถึงยอมรับสิทธิของแรงงานที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย และ
เสรีภาพส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนของการสรรหางานและจ้างงาน กล่าวคือ จะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติ
ไม่ปลดหรือย้ายกาลังแรงงานที่มีอยู่เดิมออก ไม่ลดมาตรฐานแรงงาน ค่าจ้ าง หรือสภาพการทางาน ไม่ทาลาย
หลักการของงานที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการสรรหางานโดยตรงจากแหล่งรวมคนหางานในประเทศ หรือผ่าน
การสรรหางานข้ามแดน วิธีปฏิบัติตั้งแต่เริ่มสรรหางานไปจนถึงการลงนามในสัญญาการจ้างงานต้องได้รับการ
ติดตามให้เป็นไปตามกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และต้องคุ้มครองแรงงาน
ทุกคนตลอดขั้นตอนการสรรหาและการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้หางาน ผู้สมัครงาน ลูกจ้างที่เพิ่งเข้าทางานใหม่
แรงงานประจา และแรงงานตามฤดูกาล แรงงานต้องได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
ขั้นพื้นฐาน ต้ องได้รับเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย และเสรีภาพในการเลือก เสรีภาพในการควบคุมเอกสาร
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ประจ าตัว และเอกสารสัญญาของตนเอง และสามารถเข้าถึงกลไกการร้องเรียน/ร้องทุกข์และการระงับ
ข้อพิพาทรวมถึงการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสม แรงงานที่มีความเปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติและผู้หญิง
ต้องได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มถูก แสวงประโยชน์ได้ง่าย ซึ่งนายจ้างที่ปลายทาง
ก็ไม่สามารถทราบได้เสมอไป เพราะความเสี่ยงจากการถูกละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบอาจเริ่มจากประเทศ
ต้น ทางก่อนที่แรงงานข้ามชาติจ ะมาถึงประเทศไทยด้ว ยซ ้า ดังนั้นแนวคิดในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างรอบด้าน (due diligence) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามหลักการสรรหางานด้วยความ
รับผิดชอบและงานที่มีคุณค่าให้บรรลุผล
1. วิธีสรรหาแรงงาน (Recruitment Methods)
ง.1.1. บริษัทจะต้องเลือกวิธีสรรหาแรงงานให้ตรงกับความต้องการก าลังแรงงาน บริษัทอาจจะจ้า งงาน
แรงงานชุมชนที่อยู่รอบ ๆ สถานที่ทาการของโรงงานแปรรูป แต่หากไม่สามารถทาได้ บริษัทจะพิจารณาใช้
ตัวแทนสรรหางานภายในประเทศหรือข้ามแดน
ง.1.2. บริษัทต้องสรรหาแรงงานโดยตรงผ่านแผนกทรั พยากรบุคคล หรือโดยทางอ้อมผ่านคนกลางสรรหา
แรงงานที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การสรรหาแรงงานทั้งภายในและภายนอกต้องใช้ว ิธี
ที่ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานแห่งชาติที่เ ป็น
ปัจจุบันที่สุด รวมทั้งกฎหมายประมงและการจัดการแรงงานข้ามชาติ
ง.1.3. สาหรับการสรรหาแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ห้ามมิให้บริษัทสรรหาแรงงานและจ้างงานโดยใช้
วิธีการหลอกลวงหรือท าพฤติกรรมที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด วิธีปฏิบัติที่ยอมรับไม่ได้ เช่น การขู่กรรโชก
ให้ชาระหนี้ที่ครอบครัวหรือญาติเป็นผู้ก่อ หรือการรับของขวัญหรือเงินเป็นการตอบแทนคาสัญญาที่เป็นเท็จ
และการรับประกันตาแหน่งงานให้แก่ผู้หางานหรือผู้สมัครงาน
ง.1.4. ในการสรรหาแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ห้ามมิให้บริษัทใช้กาลังทางตรงหรือทางอ้อมในการชักจูง
ให้สมัคร หรือบังคับให้เปลี่ยนประเภทของงาน สถานที่ หรือเงื่อนไขของการจ้างงาน ที่แตกต่างไปจากที่
ผู้สรรหาภายในหรือภายนอกองค์กรของบริษัทได้ตกลงหรือสัญญากับผู้สมัครไว้แล้ว
ง.1.5. การลงประกาศโฆษณางานและแสดงความต้องการแรงงาน (ความต้องการแรงงานเพื่อการสรรหา
แรงงานข้ามแดนภายใต้บันทึกความเข้าใจ) ต้องมุ่งเน้ นที่การพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ตรงกับ
ตาแหน่งที่โฆษณา ห้ามมิให้มีการน าข้อมูลส่วนบุคคลมากีดกันหรือเลือกปฏิบัติกับผู้สมัคร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไ ม่
สามารถยอมรับได้
ง.1.6. ให้บริษัทบรรยายลักษณะงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและความรับผิดชอบของตาแหน่ง โครงสร้ าง
การรายงาน (ตามสายการบังคับบัญชา) และข้อกาหนดและเงื่อนไขของการจ้างงาน กับทั้งแรงงานที่สรรหา
มาโดยตรง หรือผ่านคนกลางสรรหาแรงงาน
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ง.1.7. แรงงานทุกคนโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจะต้องได้รับแจ้งถึงที่ตั้งและการด าเนินงานของนายจ้าง
ที่เสนองาน รวมทั้งได้รับแจ้งถึงสิทธิ ตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานในประเทศ
ปลายทาง
ง.1.8. แรงงานทุกคนโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ จะต้องมีสิทธิปฏิเสธงานหรือข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ได้รับ
การเสนอให้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหางาน โดยไม่มีการคุกคาม การลงโทษ และขู่ให้กลัว หรือการ
ใช้ค วามรุน แรง ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อมจากผู้สรรหาหรื อนายจ้า งทั้ง ที่ประเทศต้น ทางและประเทศ
ปลายทาง

2. การคัดเลือกผู้สรรหาและสัญญา (Selection of Recruiters and Contracts)
ง.2.1. หากมีการใช้ผู้สรรหาแรงงานภายนอก บริษัท (นายจ้าง) จะต้องเข้าท าสัญญากับคนกลางสรรหา
แรงงานที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นทางการเท่านั้น (นายหน้าจัดหาแรงงาน บริษัทน าเข้า
แรงงาน) และจะต้องเป็น คนกลางที่มี ชื่อเสียงและประวัติการท างานว่ามีความซื่อตรง ไว้ใ จได้ มีร ะบบ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเท่านั้น
ง.2.2. ให้บริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านตามเกณฑ์การ
คัด เลือกคนกลางสรรหาแรงงานทุกรายทั้งในประเทศต้น ทางและปลายทาง รวมทั้งตรวจสอบนโยบาย
ขอบเขตการดาเนินงาน กิจกรรมที่ ทา ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ บุคลากร การบริหารงาน และหลักฐานอื่น ๆ
ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
ง.2.3. บริษัทต้องทาให้มั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและเจ้าหน้าที่สรรหางานทั้งที่เป็นบุคลากรภายในและ
ภายนอกบริ ษ ั ท ทุ ก คนแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความรู ้ ค วามเข้ า ใจและการปฏิ บ ั ต ิ ต ามนโยบายหลั ก ของบริ ษั ท
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบและมอบงานที่มีคุณค่า) ตลอดจนกฎหมาย
ระดับชาติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้านแรงงาน ประมง และการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
ง.2.4. สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัท/นายจ้างและผู้สรรหาชาวไทยจะต้องระบุข้อกาหนดและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสรรหางาน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเหมาะสม และการเคารพในสิทธิ
แรงงาน ความถูกต้องตามกฎหมายของผู้สรรหาที่เป็นคู่ค้า ตัวแทน ผู้รับเหมาช่วง ความรับผิดชอบในการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแก้ไขเยียวยา
ง.2.5. บริษัทจะต้องมั่นใจว่า มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีเนื้อความเดียวกัน (ตามข้อ ง.2.4) หรื อ
ข้อตกลงระหว่างบริษัทนาเข้าแรงงานของไทยกับผู้สรรหาที่เป็นคู่ค้าในประเทศต้นทาง รวมถึงระหว่างผู้สรร
หาที่เป็นคู่ค้าในประเทศต้นทางกับแรงงานข้ามชาติแต่ละรายที่สมัครงาน
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ง.2.6. บริษัทต้องกาหนดให้ผู้สรรหาภายในและภายนอกทั้งหมดต้องแสดงหลักฐานการฝึกอบรมและพิสูจน์ว่า
มีความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาหลักของ ILO ว่าด้วย
การค้ามนุษย์/แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติ และเสรีภาพในการสมาคม
ง.2.7. ให้บริษัทเรียกขอหลักฐานการชาระเงินทั้งหมดจากคนกลางสรรหาแรงงาน ใบเสร็จรับเงินค่าดาเนินการ
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการรับเอกสารประจ าตัว ค่าเดินทางและค่า ที่พักระหว่า งเดิน ทาง
ค่าตรวจทางการแพทย์ ค่าฝึกอบรมก่อนเข้าและเมื่อมาถึงศูนย์ชายแดนแล้ว ค่ าเดินทางไปหานายจ้างเมื่อ
เดินทางมาถึง และการด าเนินการช าระเงินหรือการเรียกเก็บจะต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของไทย
และบันทึกความเข้าใจทวิภาคี (MOU)
ง.2.8. คนกลางสรรหาแรงงานทั้งหมดจะต้องมีเอกสารนโยบายและขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
อธิบายนโยบายและการดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน การสรรหาแรงงานด้วย
ความรับผิดชอบ สภาพการทางานที่ดี กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขเยียวยาที่ใช้ภาษาของแรงงาน
ข้ามชาติ
ง.2.9. คนกลางสรรหาแรงงานของไทยจะต้องแจ้งชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง รายละเอียดใบอนุญาตของผู้สรรหา
ในประเทศต้นทางที่เป็นคู่ค้าของตน รวมถึงผู้รับจ้างช่วง/ผู้ให้บริการที่คนกลางร่วมงานด้วย
ง.2.10. คนกลางสรรหาแรงงานของไทยจะต้องน าเสนอแผนติดตามคู่ค้าที่เป็นผู้สรรหาในประเทศต้นทาง
ทั้งหมดที่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ให้แก่บริษัท
ง.2.11. คนกลางสรรหาแรงงานของไทยจะต้องแจ้งความคืบหน้าของขั้นตอนการสรรหางานให้นายจ้างทราบ
ตลอดเวลา รวมถึงกิจ กรรมในประเทศต้น ทางก่อนที่จะมาถึง (และกิจกรรมของคู่ค้า ที่เ ป็น ผู้สรรหาและ
ผู้รับเหมาช่วงในประเทศต้นทาง) จนกระทั่งถึงช่วงหลังจากที่เดินทางมาถึงแล้ว และเข้า สู่ขั้นตอนการลงนาม
ในสัญญาจ้างงาน หลักฐานที่โปร่งใสเช่นภาพถ่ายลงวันที่ การโทรแบบวีดิโอ (Video call) หรือหลักฐาน
อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันก็สามารถใช้ได้
ง.2.12. คนกลางสรรหาแรงงานของไทยจะต้องพาลูกจ้า งที่เพิ่งเข้า ท างานใหม่เดิน ทางไปยังโรงงานของ
นายจ้า ง และท าเอกสารให้แ ล้ วเสร็ จ เพื่ อ ยืน ยัน ความถูก ต้ องตามกระบวนการทางกฎหมาย และช าระ
ค่าธรรมเนียมระหว่างกระบวนการสรรหา
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3. เอกสารส่วนตัวของแรงงานและการตรวจสอบ (Workers’ Personal Documents and
Checks)
ง.3.1. แรงงานจะต้องเก็บรักษาเอกสารส่วนตัวไว้เองตลอดเวลา บริษัทและผู้สรรหาภายในและภายนอก
จะต้องไม่ทาลาย ปกปิด ริบ หรือปฏิเสธไม่ให้ผู้สมัครหรือลูกจ้างที่เพิ่งเข้าทางานใหม่เข้าถึงเอกสารประจาตัว
หรือหลักฐานการเข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง วีซ่า สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตทางาน และเอกสาร
ส่วนตัวอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน หรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ง.3.2. ในกรณีที่ผู้สรรหาภายในหรือภายนอกของบริษัทจาเป็นต้องถือเอกสารส่วนตัวของแรงงานไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นข้อกาหนดทางกฎหมาย แรงงานจะต้องได้รับสาเนาเอกสารที่ถูกต้อง และได้รับแจ้งความคืบหน้า
เกี่ยวกับกระบวนการและระยะเวลาที่ใช้เอกสารนั้น และต้องส่งคืนเอกสารทันทีที่เสร็จสิ้นกระบวนการหรือเมื่อ
แรงงานต้องการโดยไม่มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติก่อนใด ๆ ทั้งสิ้น
ง.3.3. หากมีข้อสงสัยหรือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ผู้สรรหาภายใน
และภายนอกของ บริษัทจะต้องพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสารประจาตัวของแรงงานโดยตรงกับหน่วยงาน
ราชการที่มีอานาจออกเอกสารนั้น
ง.3.4. ห้า มมิใ ห้ ผู้สรรหาภายในและภายนอกของบริษัท สนับสนุน หรือ บังคับให้ผู้สมัค รงานรายใดโกหก
หรือปลอมแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารส่วนตัวเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือโฆษณา
ตาแหน่งงาน ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัว การติดสินบน หรือเป็นการแลกเปลี่ยน
กับสิ่งของที่มีค่า
ง.3.5 ห้า มมิใ ห้ ผู ้ส รรหาภายในและภายนอกของบริ ษั ทร้ อ งขอให้ ต ารวจท าการตรวจสอบโดยไม่ ม ี เ หตุ
อันสมควรทางกฎหมายที่สามารถพิสูจน์ไ ด้ อีกทั้งห้า มผู้สรรหาภายในและภายนอกของบริษัทสอบถาม
เกี ่ ย วกั บ ภู ม ิ ห ลั ง ของผู ้ ส มั ค รงานจากต ารวจ หน่ ว ยราชการ หรื อ องค์ ก รเอกชนอื ่ น ๆ โดยพละการ
และปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลนั้น
ง.3.6. เมื่อผู้สรรหาภายในและภายนอกของบริษัทต้องการให้มีการตรวจสุขภาพ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ในประเทศ ห้า มมิใ ห้ ท าการทดสอบทางร่า งกายและจิตใจที่เป็น การรุกล ้า และดูหมิ่น ศักดิ์ศรีของบุคคล
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งส าหรับผู้หญิง ผู้หญิงจะไม่ถูกทดสอบการตั้งครรภ์หรือถูกบังคับให้กินยาคุมก าเนิด
หรือคุมกาเนิดด้วยวิธีอื่น ๆ โดยเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าที่ต้องปฏิบัติก่อนสมัครหรือก่อนการจ้างงาน

4. ค่าธรรมเนียม เงินมัดจา เงินค้าประกัน (Recruitment Fees, Deposits, Guarantees)
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ง.4.1. ห้ามมิให้ผู้สรรหาทั้งภายในและภายนอกของบริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสรรหางานจากแรงงาน
เพื่อประกันการได้งานที่บริษัท และให้บริษัทสนับสนุนซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง และผู้ให้บริการภายนอก
รายอื่น ๆ ใช้นโยบายไม่เรียกเก็บค่าบริการจากแรงงานเช่นเดียวกัน
ง.4.2. สาหรับการสรรหาแรงงานข้ามแดนที่เป็นกระบวนการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ผู้สรรหาของ
บริษัทและคู่ค ้า ของผู้สรรหาจะต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับเอกสารประจ าตัวจากแรงงาน เช่น
ค่าหนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทางาน เว้นแต่จะเป็นการขัดต่อกฎหมายในประเทศและความตกลง
ทวิภาคีระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล แรงงานข้ามชาติที่มีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้อยู่แล้วจะได้รับการคืนเงินถ้ามี
ข้อตกลงเรื่องนี้อยูในสัญญาระหว่างบริษัทกับคนกลางสรรหาแรงงานในประเทศไทยและประเทศต้นทาง
ง.4.3. ในการประกาศรับสมัครงานโดยตรง บริษัท จะต้องไม่เรียกเก็บค่าดาเนินการจากผู้สมัคร สาหรับคน
กลางสรรหาแรงงานภายนอก (นายหน้าจัดหาแรงงาน บริษัทนาเข้าแรงงาน) บริษัทจะกาหนดให้มีการแสดง
หลักฐานว่า ผู้สมัครไม่ได้ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริงเกินกว่าที่กฎหมายไทยกาหนด หรือมากกว่าจานวนที่
บริษัทจ่ายให้กับคนกลางเพื่ออานวยความสะดวกในการสรรหาแรงงาน
ง.4.4. ห้า มมิใ ห้ ผู้ สรรหาภายในและภายนอกของบริ ษั ท มีส ่ วนเกี ่ย วข้ องกั บการกระท าที่เ ป็น การทุ จ ริ ต
และผิดจรรยาบรรณ เช่น การได้รับเงินมัดจาหรือเงินประกัน การเรียกรับเงินประกันหรือทรัพย์สินเพื่อจ้าง
ผู้สมัครหรือเพื่ออนุมัติให้ผู้สมัครได้ตาแหน่งงานกับบริษัท
ง.4.5. ห้ามมิให้ผู้สรรหาภายในและภายนอกของบริษัท เรียกให้ผู้สมัครและลูกจ้างที่เพิ่งเข้าทางานใหม่วางเงิน
เพื่อรับประกันว่าจะไม่ออกจากงานหลังจากผ่านไปสองสามเดือนหรือก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ
ง.4.6. ห้ามมิให้ผู้สรรหาภายในและภายนอกของบริษัทเสนอเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือเงินกู้ยืมแก่แรงงาน
เพื่อบังคับให้ทางานหรือยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขที่แรงงานจะไม่ยอมรับหากไม่เสนอเงินดังกล่าว

5. การเดิ น ทางและที ่ พ ั ก ระหว่ า งเดิ น ทาง (Transportation and Accommodation InTransit)
ง.5.1. ให้บริษัทและคนกลางสรรหาแรงงานที่เป็นตัวแทนของบริษัททั้งในประเทศไทยและในประเทศต้นทาง
จัดการขนส่งและที่พักอาศัยที่ปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีมนุษยธรรม สาหรับแรงงาน
ทุกคน จากหมู่บ้านไปยังศูนย์ด าเนินการด้านเอกสาร (processing center) และจากศูนย์ดาเนิ นการด้าน
เอกสารไปยังศูนย์ชายแดน
ง.5.2. บริษัทและคนกลางสรรหาแรงงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องให้ความสาคัญและคานึงถึงแรงงาน
ผู้หญิงเป็นพิเศษเพื่อให้แรงงานรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย มีศักดิ์ศรี และได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงและการ
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ล่วงละเมิด หากมีการระบุความเสี่ยง/การล่วงละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของกระบวนการ
สรรหางาน จะต้องดาเนินมาตรการป้องกัน เช่น อาจต้องให้แยกเดินทางและพักต่างหากเพื่อความปลอดภัย
ง.5.3. ในการจัดการเรื่องการเดินทางผ่านแดนทั้งหมด จะต้องสื่อสารให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัท อนุมัติ
โดยพิจารณาจากหลักฐานและการรับประกันจากคนกลางสรรหาแรงงานว่า แรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
ผู้หญิง จะไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การเสียชีวิต สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี
ง.5.4. ในท านองเดียวกัน บริษัท จะต้องด าเนินการผ่านตัวแทนสรรหางานที่มีสัญญากับบริษัท เรื่อ งการ
จัดเตรียมที่พักระหว่างทางที่ปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีมนุษยธรรม และอนุญาตให้แรงงาน
มีอิสระในการเคลื่อนย้ายเข้าหรือออก รวมทั้งมีเสรีภาพส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในการพักผ่ อน
เข้าห้องน้า สวดมนต์ หรือละหมาด
ง.5.5. ค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมถึงค่าเดินทางผ่านแดน ค่าพักระหว่างเดินทาง และสิ่งอานวยความสะดวก
ตามความจาเป็น เช่น น ้าดื่มและอาหารที่ปลอดภัย จะต้องมีการจัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยเป็นข้อตกลง
ระหว่างบริษัทและคนกลางสรรหาแรงงานชาวไทย และระหว่างคนกลางสรรหาแรงงานชาวไทยกับคู่ค้า
ในประเทศต้นทาง จากนั้นต้องส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายและค่าเตรียมการที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการที่จัดให้ทั้งหมดและหลักฐานที่แสดงว่าแรงงานทั้งหมดเดินทางมาถึงอย่างปลอดภัยให้แก่บริษัท โดยต้อง
คอยปรับปรุงหลักฐานและข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม

6. การสัมภาษณ์และการคัดเลือกล่วงหน้าก่อนเดินทางมาถึงและก่อนจ้างงาน (Pre-Arrival/ PreHiring Interviews and Selection)
ง.6.1. ให้จัดการสัมภาษณ์ในสถานที่ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ แต่มีความมิดชิดพอที่จะรักษาความลับ
หากเป็นไปได้ควรใช้นโยบายเปิดประตูหรือปลดล็อคประตูห้องสัมภาษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
ง.6.2. ให้หลีกเลี่ยงการปิดประตูสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวระหว่างบุคคลที่มีเพศตรงข้ามกัน โดยฝ่ายผู้สัมภาษณ์
มีตาแหน่งที่มีอานาจ ซึ่งอาจทาให้ผู้รับการสัมภาษณ์ตกอยู่ในความเสี่ยง
ง.6.3. ผู้หญิงควรสัมภาษณ์กับผู้หญิงหรือจากคณะผู้สัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วยผู้หญิงและผู้ชายในสัดส่วนที่
เหมาะสม และไม่ถามคาถามส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานและคุณสมบัติของผู้สมัคร
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ง.6.4. ให้คนกลางสรรหาแรงงานในประเทศไทยและในประเทศต้นทางจัดส่งหลักฐานการสัมภาษณ์ เช่น
ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ หรือเสี ยงบันทึก ให้แก่นายจ้างชาวไทยหรือผู้สรรหาชาวไทยที่เป็นตัวแทนของนายจ้าง
ชาวไทย
ง.6.5. ผู้ท าหน้าที่สัมภาษณ์งานทุกคนไม่ว่าจะเป็น ผู้สรรหาภายในหรือภายนอก ต้องได้รับการฝึก อบรม
ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน กฎหมายแรงงานของประเทศ มาตรฐานแรงงานสากล รวมถึง
การตั้งคาถามที่มีความอ่อนไหวในมิติด้านเพศสภาพ
ง.6.6. ต้องจัดเตรียมนักแปลและล่ามสาหรับภาษาที่แรงงานข้ามชาติพูดและสาหรับแรงงานที่มีปัญหาเรื่อง
การอ่านออกเขียนได้ ทั้งนี้ต้องมีการประเมินทักษะและคุณภาพการแปลของนักแปลและล่ามก่อนล่วงหน้า
และว่าจ้างเฉพาะบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
ง.6.7. การยอมรับและการตัดสินใจจ้างงานโดยผู้สรรหาภายในหรือภายนอกจะต้องจัดทาเป็นเอกสารและ
แสดงให้เห็นถึงการประเมินตามคุณสมบัติ ปราศจากอคติส่วนตัวหรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด ๆ
ง.6.8. บริษัทและคนกลางสรรหาแรงงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทต้องทาให้แน่ใจได้ว่า แรงงานที่ได้รับการสรร
หานั้นสมัครงานด้วยความสมัครใจ

7. การดาเนินการกับลูกจ้างที่เพิ่งเข้าทางานใหม่ /หลังจากเดินทางมาถึง (Post-Arrival/ New
Hires Processing)
ง.7.1. บริ ษ ั ท และคนกลางสรรหาแรงงานต้ อ งท าให้ ม ั ่ น ใจว่ า ทุ ก ขั ้ น ตอนของกระบวนการสรรหางาน
ล้วนสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย อนุสัญญาแรงงาน ILO และมาตรฐานสากลอื่นๆ ด้านการ
สรรหางานด้วยความรับผิดชอบนับ ตั้งแต่เริ่มติดต่อกับผู้หางานในประเทศต้นทางจนถึงการจ้างงานใหม่ใน
ประเทศปลายทาง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางตรงหรือทางอ้อม
ง.7.2. บริษัทและคนกลางสรรหาแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องจัดเก็บเอกสารที่ทาขึ้นทั้งจากการจ้างงาน
โดยตรงหรือจากกระบวนการสรรหาแรงงานภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) เข้าแฟ้มไว้ เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าระยะเวลาของสัญญาการจ้างงานรายบุคคลและระยะเวลาการต่ออายุสัญญาการจ้างงานรายบุคคลใด ๆ
ที่เกิดขึ้นภายหลัง
ง.7.3. เอกสารที่เก็บไว้ในแฟ้มจะต้องแสดงให้เห็นได้ถึงกระบวนการสรรหางานในประเทศและข้ามแดนที่
โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย แสดงอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดไว้และค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว
เอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด หนังสือมอบอานาจและหนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่แรงงาน คนกลาง
สรรหาแรงงาน และแก่นายจ้าง
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ง.7.4. หากบริษัทเลือกที่จะสัมภาษณ์แรงงานที่ได้รับคัดเลือกจากคนกลางสรรหาแรงงานและเดินทางมาถึง
แล้ว การสัมภาษณ์ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ และไม่เลือก
ปฏิบัติ (อ้างถึงข้อ ง.6 ของเอกสารนี้) และต้องเตรียมล่ามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับภาษาของแรงงาน
ข้ามชาติ
ง.7.5. หากบริษัทเลือกที่จะใช้แบบฟอร์มใบสมัครของตนเองหลังจากที่ลูกจ้างที่เพิ่งเข้าทางานใหม่เดินทาง
มาถึงแล้ว แบบฟอร์มนั้นจะต้องจัดทาเป็นภาษาของแรงงานข้ามชาติ และต้องเตรียมล่ามภาษาที่ใช้ภาษาของ
แรงงานข้ามชาติได้อย่างคล่องแคล่วไว้ให้พร้อมเผื่อกรณีที่แรงงานมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้

8. การปฐมนิเทศลูกจ้างที่เพิ่งเข้าทางานใหม่หลังจากเดินทางมาถึง การฝึกอบรมเฉพาะด้าน การ
ติดตามผล (Post-Arrival/New Hires Orientation, Specialized Training, Follow-Up)
ง.8.1. ก่อนเริ่มทางาน ให้บริษัทจัดปฐมนิเทศให้แก่ลูกจ้างไทยและลูกจ้างข้ามชาติที่เพิ่งเข้าทางานใหม่ตามที่
กฎหมายแรงงานไทยก าหนด โดยในการปฐมนิเทศต้องอธิบายถึงสภาพแวดล้อม หน้าที่ความรับผิดชอบ
สายการบังคับบัญชา สิทธิแรงงาน นโยบายและกฎระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ต้องมีการจัดล่ามที่เชี่ยวชาญภาษา
ของแรงงานข้ามชาติไว้สาหรับแรงงานแต่ละกลุ่ม
ง.8.2. ให้บริษัทจัดการจัดฝึกอบรมแก่แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทเป็นการ
เฉพาะ เพื่อสร้างความตระหนักในการต่อต้านการค้ามนุษย์ (TIP) ต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก
และการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมเสรีภาพในการสมาคม โดยต้องมีล่ามสาหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ง.8.3. ควรมีการจัด ฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นที่มีความอ่อนไหวในมิติด้า นเพศสภาพ
เช่น การคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน หรือการล่วงละเมิดและแสวงประโยชน์ทางเพศ ในชุมชนรอบ ๆ
สถานที่ทางาน โดยจัดให้มีล่ามเมื่อมีแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมอบรม
ง.8.4. บริษัทจะต้องจัดการฝึกอบรมทั่วไปด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ให้พนักงานทุกคนก่อน
เริ่มทางาน รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะสาหรับแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านนี้สูงจะต้องปฏิบัติ ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายแรงงานไทย และต้องจัดให้มีล่า มที่ใ ช้ภาษาของแรงงานข้า มชาติแต่ละกลุ่มไว้
ในการประชุม
ง.8.5. บริษัทจะต้องสื่อสารกับคนกลางสรรหาแรงงานเพื่อติดตามข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (จากแรงงานที่
ได้รับการสรรหามา) ภายในช่วง 3-6 เดือนแรกของการจ้างงานเป็นอย่างน้อย ประเด็นใด ๆ ที่ต่างไปจากที่
ผู้สรรหาได้ให้สัญญากับแรงงานไว้ต้องได้รับการแก้ไข
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จ. สัญญาการจ้างงานและสภาพการทางาน (องค์ประกอบที่ 5)
หลักการและเหตุผล: การดาเนินการจ้างงานภายใต้เงื่อนไขสภาพการทางานที่มีเสรีภาพ ความเสมอภาค
ความมั่นคงปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งสาคัญ เพราะเงื่อนไขเหล่านี้คือแนวคิดหลักของการ
สรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบและหลักการจ้างงานที่มีคุณค่า ประกอบไปด้วยการเคารพต่อหลักการและ
สิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน การส่งเสริมศักยภาพการมีงานทาและมีรายได้สาหรับผู้หญิงและผู้ชาย การให้
ความคุ้มครองทางสังคม และการส่งเสริมการเจรจาทางสังคมในที่ทางาน ซึ่งจะขยายผลไปสู่ในห่วงโซ่อุปทาน
ในที่สุด แต่การยึดมั่นในเงื่อนไขสภาพการทางานและหลักการของงานที่มีคุณค่าให้ได้ก็มีอุปสรรค เพราะธุรกิจ
มีแรงกดดันที่ต้องให้ความสาคัญกับผลกาไรมากกว่าสภาพการทางานและมาตรฐานแรงงาน แรงกดดันดังกล่าว
ทาให้การสรรหางานและการจ้างงานที่ไม่ปลอดภัยและไม่เท่าเทียมกันก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อแรงงานข้ามชาติที่มีความเปราะบาง และต้องพึ่งพาการทางานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อ
ด ารงชีวิต แต่มี อ านาจต่อรองเพีย งน้อยนิด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้ล่วงหน้าถึงสิทธิของตน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และสภาพการท างาน ผลคือมีความรู้สึกไม่มั่นคงเกิดขึ้น และความรู้สึกนี้ไม่เอื้อต่อการสรรหา
บุคลากรให้ได้แรงงานที่ทุ่มเทซึ่งจะช่วยให้ผลิตภาพของงานเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น วิธีปฏิบัติเพื่อการสรรหาแรงงาน
ด้วยความรับผิดชอบจึงควรทาหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่วิธีปฏิบัติเพื่องานที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
แรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างดี และเพื่อลด ขจัด หรือป้องกันการละเมิดและแสวงประโยชน์จากแรงงาน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในห่วงโซ่อุปทาน ข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาการจ้างงานมีความสาคัญเพราะสะท้อนให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นในหลักการจ้างงานที่มีคุณค่าโดยนายจ้างตามกฎหมายไทยว่าด้วยแรงงาน การประมง
และแรงงานข้ามชาติ และในบางกรณีก็ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศตามที่
ผู้ซื้อและตลาดต้องการ คนกลางสรรหาแรงงานที่ไว้วางใจได้ ยึดมั่นในความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ มีบทบาทที่มีคุณค่าในการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบแก่แรงงาน
ข้ามชาติ ตลอดจนนโยบายและคามั่นของนายจ้าง และข้อกาหนดและเงื่อนไขของการจ้างงาน
การอาศัยการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบและมอบงานที่มี
คุณค่า กรอบการทางานที่เป็นระบบสอดคล้องกับอนุสัญญาหลักของ ILO และกฎหมายระดับชาติด้านแรงงาน
การประมง และการจัดการแรงงานข้ามชาติ จึงสามารถขยายผลและเสริมสร้างการให้ความคุ้มครองทางสังคม
และการเจรจาทางสังคมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมเป้าหมายทางสังคม
ในเชิงบวกสาหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยรวม ผลที่ได้คือ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเชิงรุกนี้จะสร้าง
โอกาสในการมีงานที่ปลอดภัยมากขึ้น สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น
มีความเสมอภาคทางเพศมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนาและรักษาแรงงานที่มีประสิทธิภาพไว้ได้มากขึ้น
ในระยะยาว เป็นประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายนายจ้างและแรงงาน
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1. สั ญ ญาการจ้ า งงาน/ข้ อ ก าหนดและเงื ่ อ นไข (Employment Contract/ Terms and
Conditions)
จ.1.1. ลูกจ้างที่เพิ่งเข้าทางานใหม่จะต้องได้รับสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาของลูกจ้างทันที
ที่บริษัทรับลูกจ้างเข้าสู่บริษัท ข้อกาหนดและเงื่อนไขจะเป็นที่ตกลงกันร่วมกันโดยสมัครใจ ไม่มีคาสัญญาเท็จ
การข่มขู่ หรือลงโทษ และต้องตรงกับสิ่งที่เคยสัญญาไว้กับแรงงานในระหว่างการสรรหางาน
จ.1.2. ไม่ว่าบริษัทจะใช้แม่แบบสัญญาจ้างงานของตนเองหรือของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
MOU40 บริษัทและคนกลางสรรหาแรงงานที่เป็นตัวแทนของนายจ้างจะต้องตรวจสอบว่า แบบฟอร์มนั้นกรอก
อย่างถูกต้องและซื่อสัตย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงงาน สถานที่ทางาน ลักษณะงาน ตาแหน่ง
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการทางาน
จ.1.3. ห้ามมิให้มีการสลับสับเปลี่ยนหรือแก้ไขสัญญาในทางที่ทาให้แรงงานเสียประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง
จะทาได้ต่อเมื่อเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยแรงงานให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
การตอบแทนต้องเป็นธรรมตามกฎหมายแรงงานไทยทั้งเรื่องเวลาทางาน ค่าจ้าง ผลประโยชน์ วันหยุด วันลา
และสภาพการทางาน รวมถึงต้องระบุความเสี่ยงในการประกอบอาชีพที่อาจเกิดขึ้น เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย
และเสรีภาพส่วนบุคคล
จ.1.4. ต้องมีการเตรียมนักแปลและล่ามไว้สาหรับแรงงานข้ามชาติ เพื่ออธิบายข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาการจ้างงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ แก่แรงงานก่อนลงนาม เผื่อกรณีที่แรงงานมีปัญหา
การอ่านออกเขียนได้ หรือมีข้อจากัดด้านภาษา
จ.1.5. สัญญาการจ้างงานจะต้องทาขึ้นสองฉบับ (สามฉบับหากกรมการจัดหางานต้องการส าเนาสัญญา)
โดยมีเนื้อความตรงกันทุกประการ และลงนามโดยทั้งนายจ้างและแรงงาน
จ.1.6. แรงงานข้ามชาติจะต้องได้รับสาเนาสัญญาการจ้างงานฉบับพิมพ์ที่จัดทาเป็นภาษาของตนเอง หากมี
การใช้ภาษาอื่น ๆ จะต้องมีการตรวจรับรองความถูกต้องของค าแปล แต่ละฝ่ายจะต้องถือส าเนาสัญญา
การจ้างงานที่ลงนามแล้วชุดเดียวกัน หรือสาเนาฉบับพิมพ์ออกที่ลงนามรับรอง (ว่าถูกต้อง) ไว้คนละฉบับ
จ.1.7. ในข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้างงาน 41 จะต้องก าหนดชั่วโมงท างาน ค่าจ้าง ผลประโยชน์
การหักเงินตามกฎหมาย วัน หยุด และวัน ลา สุขภาพและความปลอดภัยในที่ท างาน โบนัส รางวัลจูงใจ
และการเลื่อนขั้น การลงโทษทางวินัย การไล่ออกหรือลาออก การร้องเรียนและแก้ไขเยียวยาและการอุทธรณ์
หากมีรายการที่อยู่ในเล่มคู่มือกฎบริษัทอยู่แล้ว สัญญาจ้างสามารถใช้การอ้างอิงถึงได้เพื่อให้เอกสารไม่ซับซ้อน

40
41

บันทึกความเข้าใจ (MOU) จะต้องมีการลงนามในสัญญาจ้างงานสามภาษาฉบับมาตรฐาน ณ ประเทศต้นทาง
หนังสือสัญญาจ้างงานฉบับของนายจ้างมีรายละเอียดมากกว่าฉบับของกรมการสรรหางาน
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2. คาบรรยายลักษณะงานและสถานที่ปฏิบัติงาน (Job description and location of work)
จ.2.1. คาบรรยายลักษณะงาน ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มรับสมัครจนถึงการลงนามในสัญญาจ้างงาน จะต้องเป็นภาษา
ของแรงงาน ต้องบอกลักษณะงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบของแรงงาน ผู้ที่แรงงานทางานด้วย
และต้องรายงานขึ้นตรง และอันตรายจากการทางานและความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงข้อควรระวัง
ที่ต้องปฏิบตั ิ
จ.2.2. บริษัทต้องมั่นใจได้ว่า คุณสมบัติและทักษะที่แรงงานนามาใช้ในงานนั้นเหมาะสมกับลักษณะงานและ
สถานที่ปฏิบัติงาน
จ.2.3. บริษัทต้องให้เหตุผลถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบของแรงงาน
หรือสถานที่ปฏิบัติงาน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแรงงานหากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผลกระทบต่อข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาที่แรงงานเคยตกลงไว้
จ.2.4. ห้ามมิให้ใช้การแก้ไขลักษณะงาน สถานที่ปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบของแรงงาน และการรายงาน
ตามสายการบังคับบัญชา เป็นวิธีการทางอ้อมเพื่อเลิกจ้างแรงงาน
จ.2.5. ค่าจ้างต่อชิ้นส าหรับงานรับจ้างตามฤดูกาลและงานบ้าน จะต้องมีค าบรรยายลักษณะงานเป็น ลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในข้อตกลงเช่นกัน โดยมีเป้าหมายของผลงานจะต้องสอดคล้องกับทักษะของแรงงาน

3. ค่าจ้างชั่วโมงการท างานการหยุดพักการท างานล่วงเวลา (Wages, work hours, breaks,
overtime)
จ.3.1. แรงงานทุกคนต้องได้รับค่า จ้า งอย่างน้อยที่สุดเท่า กับค่า แรงขั้น ต ่าอัตราที่เ ป็น ปัจจุบันที่สุดตาม
ที่กฎหมายแรงงานไทยกาหนดไว้สาหรับจังหวัดที่บริษัทดาเนินงานโดยไม่คานึงถึ งเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา
เพศวิถี หรือปัจจัยที่เป็นการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ
จ.3.2. นอกจากแรงงานประจาแล้ว แรงงานนอกเวลา แรงงานรับจ้างตามชิ้นงาน แรงงานรับจ้างตามฤดูกาล
แม่บ้านทางานบ้าน แรงงานที่อยู่ในช่วงทดลองงาน แรงงานที่ได้รับการว่าจ้างผ่านบริษัทตัวแทน หรือเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ ก็ล้วนมีสิทธิได้รับค่าแรงอย่างน้อยเท่ากับค่าแรงขั้นต่าหรือคานวณแล้วเทียบเท่าเช่นกัน
จ.3.3. ค่าจ้างต้องจ่ายตามหลักการงานเท่ากันเงินเท่ากัน (equal value, equal pay)
จ.3.4. แรงงานต้องไม่ถูกบังคับให้ทางานเกินกว่าจานวนชั่วโมงที่กฎหมายแรงงานไทยอนุญาตหรือท างาน
ในช่วงวันหยุดและวันลา
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จ.3.5. ชั่วโมงท างานต่อวัน ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจ านวนชั่วโมงท างานรวมทั้งหมด รวมถึงการท างาน
ล่วงเวลา จะต้องไม่เกินตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานไทย
จ.3.6. กาหนดการหยุดพักระหว่างทางานจะต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายแรงงานไทย
จ.3.7. แรงงานต้องสามารถติดตามชั่วโมงการทางานของตนเองได้โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีบันทึกเวลา
ที่สามารถบอกจานวนและวิธีที่พิสูจน์ได้อื่น ๆ
จ.3.8. การทางานล่วงเวลาเป็นข้อยกเว้นที่นอกเหนือไปจากกฎที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจาวัน
จ.3.9. การทางานล่วงเวลาทั้งหมดเป็นไปโดยสมัครใจ แรงงานต้องไม่ถูกบังคับโดยตรงหรือโดยอ้อม
จ.3.10. แรงงานต้องมีอิสระที่จะปฏิเสธการทางานล่วงเวลาโดยไม่ถูกคุกคามหรือกลัวว่าจะถูกลงโทษ
จ.3.11 สาหรับผู้ที่ยินยอมท างานล่วงเวลา จะต้องมีระบบเพื่อให้ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ในเวลาที่มีการร้องขอ
จ.3.12. การทางานล่วงเวลาจะต้องได้รับค่าจ้างพิเศษตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายแรงงานไทย

4. การจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการหักเงิน (Payment, benefits, deductions)
จ.4.1. อัตราค่าจ้างและจ านวนค่าจ้างต้องมีการค านวณอย่างโปร่งใส การค านวณเงินค่าท างานล่วงเวลา
และเงินที่ต้องถูกหักตามกฎหมายมีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจได้
จ.4.2. บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างตามก าหนดอย่างสม ่าเสมอในเวลาที่เหมาะสมตามตารางเวลาที่ได้ประกาศ
ล่วงหน้าและเป็นที่ยอมรับของแรงงาน
จ.4.3. การจ่ายเงินค่าจ้างจะต้องไม่ถูกเลื่อนออกไป ไม่ล่าช้า หรือถูกหน่วงเหนี่ยวเพื่อผูกมัดให้แรงงานต้องอยู่
อย่างทนฝืน
จ.4.4. ห้ามมิให้มีการจ่ายค่าจ้างในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าจ้างสามารถชาระได้เป็นเงินสดหรือชาระผ่าน
บัญชีธนาคารที่ผูกกับบัตรกดเงินสดอัตโนมัติ (บัตรเอทีเอ็ม) ไม่ว่าจะชาระทางไหนจะต้องมีการทาเอกสาร
แสดงการคานวณเงินและมีหลักฐานว่าแรงงานได้รับชาระค่าจ้างเต็มจานวนตรงเวลา
จ.4.5. บริษัทต้องให้ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายแรงงานไทยแก่แรงงานทุกคน ผลประโยชน์เหล่านี้
รวมถึงการประกัน สุขภาพ ประกันสังคม สิทธิลาคลอด ลาหยุด ลาป่วย เงินชดเชยความพิการและการ
บาดเจ็บจากการจ้างงาน และเงินบานาญชราภาพสาหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
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จ.4.6. ในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย บริษัทต้องแน่ใจว่า มีการหักเงินตามกฎหมายเพียงสองส่วน
ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสาหรับรายได้ส่วนบุคคล และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยหักจากค่าจ้าง
ของแรงงาน และจานวนเงินที่หักจะถูกส่งไปยังหน่วยงานของรัฐในเวลาที่เหมาะสม
จ.4.7. ห้ามมิให้มีการหักเงินจากค่าจ้างของแรงงานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เช่น การหักเงิน
ตามเวลาที่ใช้ไปในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานของแรงงาน โดยเฉพาะการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (OHS) การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ชุดเครื่องแบบ เครื่องมือ สาหรับงาน
ความต้องการขั้นพื้นฐานด้านสิ่งอานวยความสะดวกเกี่ยวกับสุขอนามัยพื้นฐานและน้าดื่มสะอาด
จ.4.8. ค่าที่พักที่ได้รับการอุดหนุนสาหรับผู้มีรายได้น้อย ค่าเดินทาง หรือค่าอาหาร จะไม่สามารถหักเอาจาก
เงินค่าจ้างได้ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องมีการตกลงกันล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและชาระกันต่างหาก และค่า
เช่าหรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต้องไม่เกินราคาตลาดหรือราคาที่แรงงานคนอื่น ๆ ในย่านเดียวกันจ่าย
ต้องไม่ถูกนามาใช้สนับสนุนกาไรของบริษัทหรือผู้รับเหมาช่วงโดยที่เป็นค่าใช้จ่ายของแรงงาน หรือต้องไม่เรียก
เก็บเพื่อเป็นการชาระคืนค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสรรหางาน
จ.4.9. เงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือเงินกู้ยืมจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย (ไม่คิดดอกเบี้ย) และจะต้องได้รับความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีเงื่อนที่ไม่เป็นการสร้างภาวะหนี้หรือสถานการณ์ที่ผูกมัดสาหรับ
แรงงาน เงื่อนไขการชาระคืนจะต้องสมเหตุสมผลและยุติธรรม แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดได้แก่ จานวนเงินที่จ่ายคืน
ไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างรายเดือนของแรงงาน และระยะเวลาการชาระคืนไม่ควรเกินหกเดือน
จ.4.10. หากมีการหักเงินสาหรับการมาสายหรือวันที่ขาดงาน จะต้องมีความเหมาะสมและสามารถอ้างเหตุผล
สนับสนุนได้
จ.4.11. ห้ามมิให้ใช้การหักเงินเป็นมาตรการทางวินัย (เช่น สาหรับการเข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือชุมนุมเพื่อ
ร่วมต่อรอง) หรือทาให้เกิดแรงงานบังคับ
จ.4.12. ห้ามมิให้ใช้การหักเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกปฏิบัติ เช่น หักจากค่าจ้างของมารดาที่ต้องให้นม
บุตรตามเวลาที่ใช้ไปเพื่อการดังกล่าว

5. วันหยุดและวันลา (Holidays and Leave)
จ.5.1. บริ ษ ั ท จะต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายแรงงานไทยเกี ่ย วกั บ จ านวนวั น ที ่ จะให้ แ รงงานหยุ ด งานตาม
“วันหยุด” 3 ประเภท ได้แก่ วันหยุดราชการ วันหยุดประจาสัปดาห์ และวันหยุดประจาปี โดยวันหยุดราชการ
จะมีการประกาศในช่วงต้นปี วันหยุดประจาสัปดาห์คือ วันหยุด 24 ชั่วโมงเต็มในช่วงปลายสัปดาห์ของแต่ละ
สัปดาห์ วันหยุดประจาปีขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทางานให้บริษัท
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จ.5.2. บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยเกี่ยวกับจานวนวันที่จะให้แรงงานหยุดงานตาม “วันลา”
6 ประเภท ได้แ ก่ ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาเพื่อไปฝึกอบรม ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อท าหมัน
โดยกฎหมายแรงงานไทยกาหนดจานวนวันทั้งหมดที่อนุญาตให้ลาและจานวนวันที่แรงงานจะได้รับค่าจ้าง
จ.5.3. บริษัทจะต้องแจ้งเรื่องวันหยุดงานประเภทต่าง ๆ เหล่านี้แก่ลูกจ้าง/แรงงาน โดยอธิบายคาจากัดความ
ของวันหยุดงานแต่ละประเภท จานวนวันที่ได้รับอนุญาตให้หยุดได้ จานวนวันที่จะได้รับค่าจ้าง สามารถ
ยกยอดวันหยุดที่เหลือไปรวมกับปีหน้าได้หรือไม่ หรือว่าจะได้รับชาระคืนเป็นตัวเงิน รวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
จ.5.4. กฎบริษัทหรือคู่มือแรงงานจะต้องมีการอธิบายสิทธิลางานและหยุดงานแก่แรงงาน วันหยุดและวันลา
จะรวมอยู่ในข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้างงานโดยตรงในเอกสาร หรือโดยการอ้างอิงถึงหรือแนบ
ไปกับกฎบริษัทหรือคู่มือแรงงาน
จ.5.5. ห้ามมิใ ห้บริษัทใช้การปฏิเ สธไม่ใ ห้ลางานหรือหยุดงานเป็น มาตรการทางวินัยหรือเพื่อการบั ง คับ
ใช้แรงงาน

6. การเลื่อนขั้น โบนัส รางวัลจูงใจ (Promotion, Bonus, Incentives)
จ.6.1. บริ ษ ั ท ต้ อ งมี ร ะบบที ่ น ั บ ปริ ม าณงานและบั น ทึ ก เป็ น เอกสารในการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
และความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อยืนยันความเหมาะสมในการรับโบนัสและรางวัลจูงใจ
จ.6.2. บริษัทต้องกาหนดเป้าหมายการผลิตหรือดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ของแรงงานผู้หญิงและผู้ชาย
ไว้ในระดับเดียวกันสาหรับงานประเภทเดียวกัน
จ.6.3. การเลื่อนขั้นจะต้องพิจารณาจากระบบการประเมินคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทางานเป็นแนวทาง
โดยต้องรวมแรงงานข้ามชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าในกลุ่มที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นด้วย
จ.6.4. บริษัทต้องสนับสนุนให้แรงงานผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติสมัครงานหรือขอรับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
เพื่อทางานที่แต่เดิมได้สงวนไว้ให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น เช่น งานช่างยนต์ งานควบคุมเครื่องจักร
จ.6.5. ในทานองเดียวกัน บริษัทจะต้องสนับสนุนให้แรงงานผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติมีบทบาทเป็นผู้นา
และ/หรือขอรับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับการพิจารณาให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่เป็นผู้กากับดูแล /บริหาร
จัดการ
จ.6.6. บริษัทจะต้องให้ค่าจ้างหรือเพิ่มค่าจ้างในอัตราเดียวกันแก่แรงงานผู้หญิงและผู้ชายที่ทางานตาแหน่ง
เดียวกันหรือต่างกันที่มีคุณค่าเท่ากัน
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7. สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทางาน (Workplace Health and Safety)
จ.7.1. บริษัทจะต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ในสถานที่
ทางานเพื่อระบุพื้นที่หรือวิธีปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับแรงงานกลุ่มที่มีความเปราะบาง
ในทานองเดียวกัน บริษัทจะพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้หญิงในชุมชนที่มีผู้หญิงอยู่หรือในเส้นทางที่ใช้เดินทางไปและกลับจากโรงงานไปยังที่พัก
จ.7.2. บริษัทจะต้องจัดทารายชื่อติดต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และแจ้งให้แรงงานทุกคนทราบ เพื่อจะได้ใช้
ติดต่อเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาวะ และความปลอดภัยของแรงงาน ตลอดจนเหตุการณ์
ที่เป็นความรุนแรงหรือการคุกคามทางเพศ โดยในบัญชีนี้ต้องมีชื่อทีม SMS ของบริษัทและหน่วยงานราชการ
รวมอยู่ด้วย
จ.7.3. บริษัทจะต้องมีบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพมืออาชีพเป็นผู้ใช้และจัดการ หากมีการสรรหาอุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวกไว้ในสถานที่ทางานสาหรับใช้ในคลินิก สาหรับมารดาที่ต้องให้นมบุตร การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น หรือการดูแลเด็กเล็กช่วงกลางวัน อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกนั้นต้องอยู่ห่างจาก
สายการผลิต เครื่องจักร ไฟฟ้า ไอน้า แก๊ส และอันตรายอื่น ๆ
จ.7.4 บริษัทจะต้องจัดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ให้แรงงานทุกคนอย่างน้อย
หนึ่งครั้งก่อนเริ่มทางาน และจากนั้นจัดอีกทุกปีตามกฎหมายแรงงานไทย
จ.7.5. บริษัทจะต้องจัดอบรมการอพยพฉุกเฉิน การดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่แรงงาน
ทุกคนโดยไม่คานึงถึงตาแหน่งงาน เพศ สัญชาติ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทางาน
จ.7.6. บริษัทจะต้องน าผลการวิเ คราะห์เ หตุการณ์แ ละความเสี่ยงต่อชีวิต สุขภาพ และความปลอดภั ย
ของแรงงาน รวมถึงความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติทางเพศ มาเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาทบทวน
กลยุทธ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา

8. เสรี ภ าพในการเคลื ่ อ นย้ า ยและเสรี ภ าพส่ ว นบุ ค คล (Freedom of Movement and
Personal Freedoms)
จ.8.1. นายจ้างหรือคนกลางสรรหาแรงงานจะต้องไม่แทรกแซงการตัดสินใจของแรงงานในการยกเลิกสัญญา
การจ้างงาน ไม่ว่าจะมีระเบียบเป็นเอกสารที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องแจ้งให้
กรมการจัดหางานทราบเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานไทย
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จ.8.2. นายจ้างหรือคนกลางสรรหาแรงงานจะต้องไม่ลงโทษ หรือข่มขู่ว่าจะเลิกจ้าง หรือลงโทษแรงงาน
ที่เดินทางกลับประเทศหรือจังหวัดของตนในช่วงวันหยุดราชการและวันลาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไร
ก็ตาม บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหากแรงงานสูญเสียสถานะทางกฎหมายที่จะกลับเข้าทางาน
จ.8.3. นายจ้า งหรือคนกลางสรรหาแรงงานจะต้องไม่กีดกัน การเปลี่ยนงานหรือนายจ้า ง อย่า งไรก็ตาม
ตามกฎหมายแรงงานไทย นายจ้างจะต้องรายงานการลาออกหรือการหายตัวไปของแรงงานต่อหน่วยงาน
ราชการที่รับผิดชอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่ต้องรับผิดชอบผลกระทบต่อสถานะทางกฎหมาย
ของแรงงาน
จ.8.4. ห้ามมิให้นายจ้างหรือคนกลางสรรหาแรงงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิธีการที่แรงงานจัดการค่าจ้างของตน
และห้ามตั้งข้อจากัดหรือข้อห้ามเรื่องการใช้จ่ายค่าจ้าง ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการพิสูจน์ในชั้นศาลว่ามีการ
ละเมิดนโยบายใด ๆ ของบริษัท เช่น การใช้ค่าจ้างเพื่อสนับสนุนการค้ามนุษย์หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศ
จ.8.5. บริษัทต้องมั่นใจได้ว่า แรงงานสามารถเข้าถึงสิ่งจ าเป็นพื้นฐานได้อย่างไม่จ ากัด (น ้าดื่ม ห้องน ้า)
ทั้งระหว่างเวลาทางานและเวลาพัก
จ.8.6. บริษัทต้องเคารพสิทธิค วามเป็น ส่วนตัวของแรงงานในช่วงเวลาหยุดพัก (รวมถึงระหว่า งพั กเข้า
ห้องน้า) ช่วงหลังเลิกงาน และในช่วงวันหยุดและวันลา
จ.8.7. ห้ามมิให้บริษัทใช้เจ้าหน้าที่คุ้มกัน (ไม่ว่ามีอาวุธหรือไม่) หรือวิธีการอื่นใดที่จะกีดกันไม่ให้แรงงานออก
จากอาคารสถานที่หลังจากหมดเวลาทางาน หากมีความกังวลที่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย
นอกสถานที่และจาเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่คุ้มกัน (เช่น ความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือความมั่นคงปลอดภัย)
จาเป็นต้องระบุประเด็นเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ก่อนลงนามทาสัญญา
จ.8.8. บริษัทและคนกลางสรรหางานเคารพสิทธิของแรงงานในการเลือกที่พักนอกเหนือจากที่พักที่บริษัท
หรือคนกลางสรรหางานจัดไว้ให้ ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกให้เลือกก็ตาม
จ.8.9. บริษัทต้องอนุญาตให้แ รงงานที่พั ก อาศั ย ในที่พั กของบริษั ท เข้า และออกจากที ่พักได้ อย่า งอิ ส ระ
โดยไม่ต ้องขออนุญาตจากบริษัทหรือจากเจ้า หน้าที่รักษาความปลอดภัย แรงงานจะต้องเข้า ถึงเอกสาร
ประจาตัวและทรัพย์สินส่วนตัวของตนได้อย่างเต็มที่ในที่พักที่บริษัทจัดให้ได้ตลอดเวลา
จ.8.10 ห้ า มมิ ใ ห้ ล ริ ษ ั ท กี ด กั น แรงงานเข้ า ร่ ว มโครงการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ห รื อ โครงการลงทุ น ที ่ ร ิ เ ริ่ ม
หรือสนับสนุนโดยคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานของบริษัทหรือสถาบันการเงินที่บริษัทแนะน า แรงงาน
ที่เลือกที่จะเข้าร่วมจะต้องสามารถเข้าถึงการรายงานสถานะทางการเงินได้อย่างเต็มที่ และสามารถควบคุม
การออมและเงินออมในส่วนของตนทั้งหมดอย่างเต็มที่

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

89

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

9. การลงโทษทางวินัย (Disciplinary Action)
จ.9.1. บริษัทต้องจัด ท าเอกสารขั้น ตอนการลงโทษทางวิน ัยที่เ ป็น มาตรฐานกรณีที่มีผู้ไ ม่ปฏิบัติตามกฎ
และนโยบายของบริษัท และอธิบายให้แรงงานทุกคนทราบขั้นตอนดังกล่าว
จ.9.2. นโยบายการลงโทษทางวินัยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ก่อนหากจ าเป็น จากนั้นจึงน ามาบรรจุไว้ในกฎของบริษัทหรือคู่มือแรงงาน หรือปิดประกาศบนกระดาน
ในภาษาที่แรงงานเข้าใจ
จ.9.3. ให้บริษัทบังคับใช้นโยบายต่อต้านความรุนแรงทางเพศและการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกอย่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิงในที่ท างาน และต้องมีการจัดท าคู่มือหรือโปรแกรมเพื่อก าหนดว่า
พฤติกรรมใดบ้างที่ยอมรับไม่ได้ และผู้กระทาผิดจะต้องถูกลงโทษทางวินัย
จ.9.4. บริษัทต้องแน่ใจได้ว่า การลงโทษทางวินัยไม่รุนแรงเกินไป และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาวะทาง
ร่ า งกายและจิ ต ใจของแรงงาน บทลงโทษจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ความรุ น แรงของความผิ ด ฐานละเมิ ด
ที่ได้กระทา
จ.9.5. ห้ามมิให้บริษัทใช้การลงโทษทางวินัยเพื่อลงโทษแรงงานที่ใช้สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน
ของตน หรือห้ามมิให้ลงโทษเพื่อให้เกิดแรงงานบังคับ หรือเพื่อจากัดเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและเสรีภาพ
ส่วนบุคคล

10. การเลิกจ้าง การลาออก เงินชดเชย (Dismissal, resignation, severance)
จ.10.1. บริษัทต้องแน่ใจว่า แรงงานได้รับเวลาเพียงพอในการไตร่ตรองและแก้ไขการกระทาของตน และต้อง
มีการตักเตือนด้วยวาจาและทาเป็นจดหมายภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายแรงงานไทยก่อนที่จะเลิก
จ้างแรงงานหรือลูกจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหรือนโยบายของบริษัท
จ.10.2 บริษัทต้องก าหนดระเบียบในการแจ้งล่วงหน้าก่อนที่จะลาออกและบันทึกเป็นเอกสารไว้ในสัญญา
การจ้างงานหรือกฎบริษัท โดยระเบียบนี้จะต้องไม่เข้มงวดไปกว่าที่กฎหมายแรงงานของไทยอนุญาต
จ.10.3. บริษัทต้องอธิบายได้อย่างชัดเจนและสามารถพิสูจน์เหตุผลในการเลิกจ้างลูกจ้างประจาหรือแรงงาน
ได้ รวมทั้งผู้ที่ยังอยู่ในช่วงทดลองงาน และบริษัทต้องแสดงให้เห็นว่า ได้ดาเนินกระบวนการอย่างเหมาะสม
รวมทั ้ ง ได้ ต ั ก เตื อ นลู ก จ้ า งหรื อ แรงงานล่ ว งหน้ า แล้ ว อย่ า งเพี ย งพอเพื ่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง
หรือเปลี่ยนแปลง
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จ.10.4. หากบริษัทพบในช่วงระยะเวลาทดลองงานว่า ลูกจ้างที่เพิ่งเข้าทางานใหม่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับ
งาน บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาการจ้างงานโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ตามระเบียบเอกสารในสัญญาการจ้างงานหรือในกฎบริษัท
จ.10.5. บริษัทต้องจัดการชาระเงินค่าจ้างและผลประโยชน์ทั้งหมดที่ลูกจ้างหรือแรงงานที่ลาออก หรือถูกเลิก
จ้างพึงได้รับให้แล้วเสร็จก่อนถึงหรือเมื่อถึงรอบการจ่ายค่าจ้าง เพื่อ ที่การยกเลิกสัญญาจะได้มีผลในรอบการ
จ่ายค่าจ้างครั้งต่อไป ทั้งนี้ จานวนเงินที่จ่ายจะต้องเป็นไปตามจานวนวันทางานจริง
จ.10.6. ในกรณีของการปลดลูกจ้างหรือแรงงาน แม้ว่าบริษัทจะยื่นฟ้องล้มละลาย บริษัทก็ จะต้องจ่ายเงิน
ชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด ซึ่งกาหนดจานวนเงินตามจานวนปีที่จ้างงาน

ฉ. การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา (องค์ประกอบที่ 6)
หลักการและเหตุผล การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถใช้ได้จริงสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
โดยเฉพาะแรงงานที่มีความเปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติรวมทั้งผู้หญิงและเด็ก ช่วยให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ ได้ทราบคาแนะนา ข้อกังวล ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายในการส่งเสริม
หลักการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบและมอบงานที่มีคุณค่า ข้อเสนอแนะจากผู้หางานและผู้สมัคร
งานเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในระหว่างกระบวนการสรรหาและการจ้างงาน รวมถึงข้อเสนอแนะจาก
แรงงานเกี่ยวกับนายจ้าง สภาพการทางาน และชุ มชนที่พวกเขามีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การนามา
พิจารณาว่า นายจ้างและคนกลางสรรหาแรงงานได้ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบในการคุ้มครองแรงงาน
ป้องกันพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ และบรรเทาผลกระทบอย่างไรบ้าง ผลกระทบ
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยตรงจากการด าเนินการ (หรือไม่ด าเนินการ) ของนายจ้างหรือคนกลางสรรหา
แรงงาน หรือทางอ้อมจากจุดเชื่อมต่ออื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ในทุกกรณีแรงงานอาจได้รับอันตราย
ทั้งทางร่างกายหรือจิตใจจากการละเมิดหรือแสวงประโยชน์ หรือจากสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย
หรือสภาพการณ์อื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กลยุทธ์
การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจะต้องให้ความส าคัญต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิของแรงงานในการมีชีวิต เสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาส
และการถูกทรมาน การเจรจาทางสังคมและการคุ้มครองทางสังคมมีความส าคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมเป้าหมายทางสังคมสาหรับนายจ้างและภาคอุตสาหกรรมอาหาร ระบบที่อ่อนแอ
ในการแก้ไขปัญหาในที่ท างานอาจท าให้ อัตราการละเมิดเพิ่มสูงขึ้น หากไม่ได้ตรวจสอบและแก้ ไ ข
จะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานที่เ ป็ น ไม่เป็นมิตร ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาไปทั่ว อุตสาหกรรม
และในบางกรณีอาจจะทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นระบบที่ดีที่สร้างขวัญก าลังใจ ความไว้วางใจ และทักษะ
เพื่อการเพิ่มผลิตภาพในระยะยาว งานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมการทางานที่มั่นคงปลอดภัย
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ยิ่งขึ้น และความเท่าเทียมกั นทางเพศ ซึ่งจะท าให้ก าลังแรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
1. ประเภทและช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (Types and Channels for Grievances)
ฉ.1.1. ให้บริษัทก าหนดและแบ่งหมวดหมู่เรื่องร้องเรียน ก าหนดอันดับความรุนแรงและการด าเนิน การ
เพื่อแก้ไข ป้องกัน และเยียวยาที่อาจเป็นไปได้ และต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกต่อ กรณีที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาวะด้านกายและใจ และอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของ
บุคคล
ฉ.1.2. ให้บริษัทติดตามเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการดาเนินการ (โดยตรง) จากกิจกรรมของคนกลางสรรหา
แรงงาน จากซัพพลายเออร์ ตัวแทน ผู้รับเหมาช่วง และผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ (โดยอ้อม) บริษัทจะต้อง
ประเมินความเสี่ยงจากการมีส่วนเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อม และคาดหวังให้คนกลางสรรหาแรงงาน
ร่วมกาหนดช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์สาหรับผู้สมัครงาน แรงงาน และแรงงานที่เดินทางกลับภูมิลาเนา
ฉ.1.3. ให้บริษัทจัดช่องทางการสื่อสารที่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถเข้าถึงได้สาหรับผู้สมัครงาน ลูกจ้าง
และแรงงาน เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิ การสรรหางาน สภาพการท างานได้ด้วยความมั่นใจ
ตามความจาเป็น ช่องทางและเครื่องมือต้องจัดทาในภาษาท้องถิ่นของแรงงานข้ามชาติ และต้องมีรายชื่อ
และเบอร์โทรฉุกเฉิน (สายด่วน) ที่ติดต่ อได้ 24 ชั่วโมง หรืออาจให้ติดต่อทางอีเมลหรือกล่องรับเรื่องร้องเรียน
ที่เป็นความลับ
ฉ.1.4. บริษัทต้องท าให้มั่นใจได้ว่ า กลไกการรับเรื่องร้องเรียนนั้นจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบและดูแ ลโดย
บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับสิทธิต่าง ๆ ดูแลแรงงานทุกกลุ่ม (โดยเฉพาะกลุ่มที่มี
ความเปราะบาง) เคารพการรักษาความลับ คอยแจ้งให้แรงงานทราบถึงความคืบหน้าของการร้องเรียน
และเป็นกลไกลที่มีการบันทึกเป็นเอกสารและสื่อสารกับผู้ที่ยื่นร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ในเวลาที่เหมาะสม
ฉ.1.5. ให้บริษัทหาเครือข่ายที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดการกับข้อร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับเรื่อง
เป็นคนแรก และไม่ได้จ ากัดเฉพาะหน่วยราชการ อาทิ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด โรงพยาบาล โรงเรียน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ผู้น าชุมชน สมาคมกฎหมาย
หรือสมาคมการค้า ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นเครือข่ายสาหรับประเทศไทย และอาจรวมถึงในประเทศต้นทางด้วย
2. การรับประกันการเก็บรักษาความลับ การให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส
การกระทาผิด (Confidentiality Assurance, Victim and Whistleblower Protection)
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ฉ.2.1. ให้บริษัทแจ้งให้แรงงาน ลูกจ้าง และผู้จัดการทุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทันทีหากพบเห็นกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ เป็นการ
ละเมิดนโยบายบริษัท และเป็นอันตรายต่อแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานกลุ่มที่มีความเปราะบาง
ฉ.2.2. ให้ บ ริ ษ ั ท มอบหมายเจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ยบุ ค คลที ่ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมมาเป็ น ผู ้ จ ัด การช่ อ งทางร้ อ งทุ กข์
และดาเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาความลับของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิด
จรรยาบรรณ หรือไม่เหมาะสม ไม่ว่าผลการพิสูจน์จะพบว่าเป็นละเมิดจริงหรือไม่ก็ตาม
ฉ.2.3. ให้บริษัทจัดทาเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับการดาเนินการกับกรณี ที่เป็นความอ่อนไหวในมิติ
ด้านเพศสภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เ ป็น หญิง ทั้งนี้เพื่อปกป้องผู้เ สียหายจากการเสื่อมเสียศักดิ ์ศ รี
การคุกคาม หรือการแสวงประโยชน์อื่นใด ซึ่งวิธีการอาจรวมถึงการสรรหาบ้านพักที่ปลอดภัยตามความจาเป็น
หรือความช่วยเหลือและสนับสนุนทางกฎหมายจากทนายความหญิง
ฉ.2.4. ห้ามมิให้บริษัทมีการลงโทษทางวินัย หรือการโต้ตอบด้วยกาลัง หรือการลงโทษในรูปแบบใดต่อบุคคล
ที่กระทาละเมิดต่ อนโยบายบริษัทไปโดยสุจริต แต่บริษัทอาจดาเนินการกับบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่กีดกัน
หน่วงเหนี่ยว หรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือการค้นพบการละเมิดนโยบายของบริษัท
ฉ.2.5. บริษัทจะต้องกาหนดให้คนกลางสรรหาแรงงานที่บริษัททาสัญญาด้วยมีระบบเหมาะสมที่จะรับประกัน
การเก็บรักษาความลับ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส และจัดการประเด็นที่มีความอ่อนไหวในมิติด้านเพศ
สภาพ ในกรณีที่เป็นไปได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานในทุกกรณีระ หว่า ง
กระบวนการสรรหาแรงงาน

3. การรั บ เรื ่อ ง การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง และการจั ด ท าบัน ทึก เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน/ร้ อ งทุกข์
(Receiving, Investigating, Documenting Grievances)
ฉ.3.1. ให้บริษัทพัฒนาระบบการจัดหมวดหมู่และจัดลาดับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์เพื่อจะได้ติดตามทิศทาง
ปัญหาที่เคยเกิดขึ้น รวมทั้งติดตามการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ระบบจะจัดการโดยทีม SMS และตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดโดยบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฉ.3.2. ให้บริษัทก าหนดเงื่อนไขเวลาในการตอบสนองและด าเนินการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนที่ได้รับตามระดับความรุนแรงของเรื่องที่ร้องเรียน
ฉ.3.3. ตลอดระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัท จะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับตัวตนของผู้เสียหาย
และผู้แจ้งเบาะแสเพื่อปกป้องผู้เสียหายและผู้ แจ้งเบาะแสจากการถูกตอบโต้ คุกคาม หรือทาให้เสื่อมเสีย
ศักดิ์ศรี
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ฉ.3.4. ให้บริษัทดาเนินการลงโทษทางวินัยซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้างบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์โดยปราศจาก
ข้อสงสัยแล้วว่ามีการกระทาที่เป็นอันตรายต่อคนงานอื่น
ฉ.3.5. บริษัทจะต้องก าหนดให้คนกลางสรรหาแรงงานที่บริษัทท าสัญญาด้วย ท าการพัฒนากระบวนวิธี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน และดาเนินการตามความเหมาะสมกับบุคคลหรือองค์กรที่มีการพิสจู น์
แล้วว่าละเมิดนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานในระหว่างการสรรหา

4. กลยุทธ์การแก้ไขเยียวยา (Remediation Strategies)
ฉ.4.1. ให้บริษัทจัดทารายการมาตรการเยียวยาที่เป็นไปได้ไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้กับกรณีการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
ได้ โดยจะจัดการตามระดับความรุนแรงในแต่ละกรณี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะได้รับการ
ฝึกอบรมวิธีใช้มาตรการแก้ไขเยียวยา
ฉ.4.2. ให้บริษัทหารือและจัดทาตารางเวลาที่เหมาะสมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์การทางานกับการ
ร้องเรียนเฉพาะกรณี
ฉ.4.3. ให้บริษัทพัฒนาและจัดทาเอกสารแผนการแก้ไขเยียวยาและกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกันไว้ล่วงหน้า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดหรือแก้ไขการกระท าที่ก าลังเป็นอันตรายต่อแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
ส่วนกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกันจะวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและหาวิธีลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ฉ.4.4. ให้บริษัทระบุวิธีการและทรัพยากรที่จาเป็นในการชดใช้ให้แก่ผู้เ สียหายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ซ้าอีก ลงในแผนแก้ไขเยียวยาของบริษัท บริษัทจะต้องพยายามแก้ไขเยียวยา เช่น ใช้วิธีชดใช้ การฟื้นฟูให้
กลับสู่สภาพเดิม และการชดเชยให้กับผู้เสียหาย และการลงโทษทางปกครอง โดยเลือกใช้วิธีการทางศาลเป็น
วิธีการสุดท้ายและใช้ด้วยความระมั ดระวัง บริษัทต้องคานึงถึงการปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายเป็นอันดับแรก
และหาวิธีการทางกฎหมายหรือเครือข่ายสนับสนุนอื่น ๆ ที่สามารถส่งต่อความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายได้
เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีศักยภาพ
ฉ.4.5. ให้บริษัทแจ้งให้คนกลางสรรหาแรงงานทราบหากสาเหตุที่แท้จริงของปัญหามาจากกระบวนการสรรหา
และคาดหวังให้คนกลางสนับสนุนกระบวนการแก้ไขเยียวยา ชดใช้ หรือฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมอย่างเต็มที่
รวมทั้งชดเชยความเสียหายที่เกิดจากอันตรายที่คนกลางอาจก่อให้เกิดขึ้น
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5. การยุติข้อพิพาทและการอุทธรณ์ (Closure and Appeals)
ฉ.5.1. ให้บันทึกเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแก้ไขปัญหา รวมถึงแจ้งให้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ หากทุกฝ่ายพอใจหรือไม่มีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมถือเป็นการยุติกรณี
ฉ.5.2. หากผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขหรือเยียวยา บริษัท
จะต้องอนุญาตให้มีกระบวนการอุทธรณ์ ซึ่งจะมีบุคคลที่สามมาเป็นผู้ไ กล่เกลี่ย โดยอาจเป็นบุค คลจาก
หน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม สานักงานแรงงานท้องถิ่น สมาคม หรือผู้นา
ชุมชน
ฉ.5.3. บริษัทจะต้องให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาการอุทธรณ์โดยไม่ใช้วิธีการทางศาลเป็นอันดับแรก
เพราะการแก้กรณีปัญหาด้วยวิธีการทางศาลและการดาเนินการทางกฎหมายอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก
ไม่เป็นผลดีต่องาน และส่งผลเสียต่อขวัญและกาลังใจ
ฉ.5.4. บริษัทจะต้องคาดหวังให้ตัวกลางสรรหาแรงงานเตรียมพร้อมสาหรับการมีส่วนร่วมที่อาจเกิดขึ้นในการ
อุทธรณ์และรับผิดชอบเมื่อสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเกิดจากการสรรหา

ช. การฝึกอบรม (องค์ประกอบที่ 7)
หลักการและเหตุผล การพัฒนาระบบการจัดการทางสังคม (SMS) สาหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ด้ว ยนโยบายที่จ ัดท าเป็น เอกสารและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุ ษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้ น ฐาน
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายระดับชาติเกี่ยวกับแรงงาน การประมง และแรงงานข้าม
ชาตินั้น จาเป็นต้องอาศัยความตระหนักอย่างถ่องแท้ถึงปัญหาที่ทาให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
โดยรวม (เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ) และประเด็นเฉพาะที่ส่งผลต่อจุดเชื่อมต่อ
ต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานการสรรหาแรงงานเป็นพิเศษ ในส่วนของจุดเชื่อมต่อในการทาประมงซึ่งเป็นการ
ผลิตลาดับแรกนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ยาก ขณะที่ส่วนของการแปรรูปมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ย นแปลงได้ง่ายกว่า เพราะเป็น ส่ว นที่ตลาดต่างประเทศและผู้บริโภคมองเห็นได้ชัดที่สุด ท าให้
ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นกว่า และได้รับแรงกดดันมากกว่า ด้วยเหตุนี้
จึงจาเป็นต้องขับเคลื่อนและเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลเป็นจุดเริ่มต้น
ที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานเพื่อจะเชื่อมต่อไปให้ถึงต้นน้าในส่วนของซัพพลายเออร์ ผู้สรรหา ผู้ให้บริการ
อื่น ๆ และผู้รับเหมาช่วง และการจะดาเนินการเช่นนั้นได้ ก็จาเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็ง
เสี ย ก่ อ น เพราะระบบการจั ด การทุ ก ระบบจะดี ไ ด้ เ ท่ า กั บ ความสามารถของผู ้ ค วบคุ ม และใช้ ง าน
การฝึกอบรมที่ส าคัญที่สุดที่ต้องมีเป็นอันดับแรกคือ สร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐานส าหรับแรงงานและลูกจ้าง แรงงานต้องได้รับแจ้งถึงทั้งสิทธิและหน้าที่รับผิ ดชอบ
ของตน เพื่อจะได้รู้สึกมั่นคงปลอดภัยที่จะวางใจนายจ้าง ในขณะเดียวกันนายจ้างก็ต้องท าความรู้จัก
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แรงงานของตน และสร้างสภาพแวดล้ อ มของการท างานกั นเป็ นทีม การฝึกอบรมจะช่ว ยให้บ ุ ค คล
และองค์กรได้รับความรู้และพัฒนาทักษะร่วมกันจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ที่จะช่วยให้
การสรรหาแรงงานด้ว ยความรับ ผิ ดชอบและการมอบงานที่ มีค ุณ ค่า ด าเนิน ไปอย่า งมีประสิทธิ ภ าพ
ระบบ SMS ที่มีประสิทธิภาพและแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมจะช่วยเพิ่มขวัญกาลังใจ พัฒนาผลิตภาพ
ให้ดีขึ้น และปกป้องชื่อเสียงและความยั่งยืนของธุรกิจ
1. ประเภท (Types)
ช.1.1. ให้คนกลางการสรรหาแรงงานและคู่ค้าของคนกลางในประเทศต้นทางเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม
ก่อนแรงงานเดินทางมาถึง ซึ่งอย่างน้อยที่สุดควรมีการบรรยายลักษณะงานและกฎหมายแรงงานไทยที่บังคับ
ใช้กับผู้สมัครงาน และบริษัทจะต้องได้รับหลักฐานยืนยันว่ามีการจัดฝึกอบรมจริง
ช.1.2. ให้คนกลางสรรหาแรงงานฝ่ายไทยตรวจสอบให้มั่นใจว่า แรงงานข้ามชาติทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรม
เมื่อมาถึงที่ศูนย์ดาเนินการด้านเอกสาร ณ จุดผ่านแดนที่ได้กาหนดไว้ในกระบวนการตามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) และบริษัทจะต้องได้รับหลักฐานยืนยันว่ามีการปฏิบัติตามข้อกาหนดนี้
ช.1.3. ให้บริษัทจัดการฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเริ่มงานให้กับ ลูกจ้างที่เพิ่งเข้าท างานใหม่ไม่ว่าคนไทยหรื อ
ต่างชาติ ที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงตามกฎหมายแรงงานไทย สาหรับแรงงานข้ามชาติจะต้องมีการ
เตรียมล่ามตามภาษาของแรงงานไว้ให้ในที่ฝึกอบรม และต้องมีการเก็บเอกสารรายชื่อผู้เข้าอบรมและภาพถ่าย
ไว้เป็นหลักฐาน
ช.1.4 ให้บริษัทจัดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ก่อนเริ่มงาน ให้กับลูกจ้างที่เพิ่ง
เข้าท างานใหม่ทุกคนไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติ โดยระยะเวลาการฝึกอบรมจะต้องไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยและ OHS และต้องมีการเก็บเอกสารรายชื่อผู้เข้าอบรมและภาพถ่ายไว้เป็น
หลักฐาน
ช.1.5. ให้บริษัทจัดฝึกอบรมเชิงลึกเฉพาะด้านเป็นระยะให้กลุ่มบุคลากรที่ทางานที่มีความอ่อนไหวหรือทางาน
ในพื้นที่เสี่ยงสูงในโรงงาน ตัวอย่างได้แก่ การฝึกอบรมการบารุงรักษาเครื่องจักรสาหรับผู้ควบคุมและช่างยนต์
อบรมการดาเนินการตามมาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับสาหรับหัวหน้างาน อบรม
เกี่ยวกับประเด็นที่มีความอ่อนไหวในมิติด้านเพศสภาพสาหรับทีม SMS และ IQA
ช.1.6. ให้บริษัท ก าหนดการฝึก อบรมทบทวนทบทวนนโยบายและกฎระเบีย บของบริ ษั ท อาชีวอนามั ย
และความปลอดภัย (OHS) และ SMS เป็นประจาอย่างน้อยปีละครั้ง โดยอาจจัดรวมกันหรือแยกต่า งหาก
จากการฝึกอบรมระบบการจัดการคุณภาพ
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2. หัวข้อ (Topics)
ช.2.1. ให้คนกลางสรรหาแรงงานของไทยแจ้งให้บริษัททราบถึงหัวข้อที่จะจัดฝึกอบรมที่ประเทศต้น ทาง
ก่อนแรงงานจะเดินทางมา และอธิบายหัวข้อที่จะจัดฝึกอบรมเมื่อมาถึงให้แรงงานที่ศูนย์ด าเนินการด้าน
เอกสาร ณ จุดผ่านแดน โดยต้องจัดทารายงานจากการรวบรวมเนื้อหาหรือจัดทาสรุปส่งเป็นรูปเล่ม
ช.2.2. การฝึกอบรมปฐมนิเทศของบริษัทต้องครอบคลุมถึงกฎระเบียบของบริษัท สิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐานตามที่กาหนดไว้ในนโยบายบริษัทว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ
การใช้แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการสมาคม การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ การจ้าง
งานที่มีคุณค่า กลไกการร้องเรียน/ร้องทุกข์และกลยุทธ์การแก้ไขเยียวยา โดยช่วงต้นของการฝึกอบรมจะเป็น
การบรรยายภาพรวมก่อนแล้วจึงเจาะลึกในรายละเอียดในแต่ละช่วงต่อไป
ช.2.3. การฝึกอบรมทั่วไปด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ของบริษัท จะต้องครอบคลุมหัวข้อ
เกี่ยวกับความเสี่ยงและข้อควรระวัง อุปกรณ์ป้องกัน ส่วนบุคคล ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
และอุบัติเหตุ การป้องกันเพลิงไหม้ เส้นทางการอพยพและทางออกฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยที่บ้านและในสถานที่ทางาน รวมทั้งเครื่องมือป้องกันแสง เสียง การฝึกอบรมด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัย (OHS) เฉพาะด้า นต้องรวมถึงความปลอดภัยจากการท างานที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องจักรและยานพาหนะ สารเคมี ไฟฟ้า ไอน้า และแก๊ส
ช.2.4. การฝึกอบรมของบริษัทเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานจะต้อ งมี
องค์ประกอบ ได้แก่ ค าจากัดความของสิทธิต่าง ๆ เหตุผลที่ต้องยึดมั่นในนโยบายนี้ บุคคลที่นโยบายมีผล
บังคับใช้ ความอันตรายต่อแรงงานและผลกระทบทางธุรกิจหากไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนนโยบาย การระบุว่า
แรงงานกลุ่มใดเป็นผู้มีความเปราะบาง การคุ้มครอง การดาเนินการตามนโยบายอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายแรงงานแห่งชาติอนุสัญญาและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
ช.2.5. ให้บริษัทจัดการฝึกอบรมเพื่อทบทวนหรืออบรมขั้นสูงประจ าปี หรืออาจะมีการทดสอบภาคปฏิบัติ
แก่แรงงานที่รับผิดชอบเครื่องจักรหรือทางานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ขณะเดียวกันก็ต้องมีการฝึกอบรม
การประเมิน SMS ให้แก่ทีม SMS และ IQA โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ การรับข้อมูลที่มีความ
อ่อนไหวในมิติด้านเพศสภาพ การวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และหาทางแก้ไขเยียวยา และหัวข้ออื่น ๆ
ที่พบว่ามีปัญหาในการดาเนินการตามระบบ SMS โดยหลักสูตรจะต้องมีการทดสอบและการฝึกปฏิบัติด้วย
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3. การวางแผน (Planning)
ช.3.1. ให้บริษัทบรรจุการอบรมเกี่ยวกับ SMS เข้าไว้ในแผนฝึกอบรมหลักให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้ โดยจัดอบรม
เรื่องความปลอดภัยของอาหารสลับกับการจัดการคุณภาพด้วย SMS หรือสามารถแยกการฝึกอบรม SMS
ออกมาได้ตามนโยบาย เพื่อจะได้มีเวลาเพียงพอสาหรับการฝึกอบรมเชิงลึกในแต่ละหัวข้อ
ช.3.2. บริ ษ ั ท อาจใช้ผ ู ้ฝ ึก สอนจากภายในหรือ ภายนอกองค์ก รก็ ไ ด้ แต่ บ ริ ษ ั ท จะต้ อ งก าหนดคุ ณ สมบัติ
ของผู้ฝึกสอนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยผู้ฝึกสอน SMS ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน กฎหมายแรงงานไทย กฎหมายการประมง และกฎหมาย
การจัดการแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ผู้ฝึกอบรมการตรวจประเมิน SMS ต้องมีประสบการณ์จริงในการ
ตรวจประเมิน SMS
ช.3.3. เนื่องจากการวางแผนการฝึกอบรม SMS ต้องพิจารณาจากความเสี่ยงและความจ าเป็น ให้บริษัท
ประเมินความเสี่ยงทางสังคมภายในห่วงโซ่อุปทาน และจัดลาดับความสาคั ญความเสี่ยงตามแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้น และหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจและแรงงาน ในที่นี้ การพิจารณาจากความ
จาเป็น หมายถึงความจ าเป็นที่บริษัทต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดเกี่ยวกับระดับการ
ดาเนินการ SMS และหากผลการทดสอบในการฝึกอบรมและในภาคปฏิบัติพบว่า ยังขาดความรู้ ก็เป็นเรื่อง
ที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับต้น ๆ เช่นเดียวกัน

ซ. การติดตามและพิสูจน์ผล (Monitoring and Verification)
หลักการและเหตุผล: เพื่อเป็นการวัดระดับการปฏิบัติตามนโยบายและประสิทธิผลในการปรับ ปรุง
กระบวนการสรรหาและการจ้างงาน บริษัทจะต้องประเมินประสิทธิภาพ SMS ภายในองค์กร รวมถึงการ
ดาเนินการของคู่ค้าทางธุรกิจตามนโยบาย SMS ของบริษัท การติดตามและพิสูจน์ผลสามารถทาได้โดยใช้
แบบสอบถามหรือการประเมินบางส่วนของแผนกหรือบางส่วนของนโยบายในสถานที่ หรือทาการตรวจ
ประเมินภายในเต็มรูปแบบตามมาตรฐาน SMS การประเมินคู่ค้าทางธุรกิจภายนอกองค์กรสามารถท าได้
โดยใช้แบบฟอร์มที่มีการลงนามปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (COC) หรือการตรวจประเมินบุคคล
ที่สองในสถานที่โดยที ม IQA ของบริษัท หรือตรวจประเมินโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นหน่วยตรวจรับรอง
ที่ได้รับการว่าจ้าง เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งบางส่วนหรือเต็มรูปแบบได้แก่ อนุสัญญาหลักของ ILO
หรือเป้าประสงค์ห ลักของ BSCI หรือขั้นตอนด าเนินการตามนโยบายบริษัท หรือรายการตรวจสอบ
ของผู้ซื้อสาหรับการปฏิบัติตามข้อกาหนดทางสังคมและแรงงาน หรือแนวทางฉบับนี้ เป้าหมายปลายทาง
ของการตรวจประเมินคือ การระบุให้ได้ว่า ส่วนใดที่ปฏิบัติได้ตามข้อก าหนดแล้ว และส่วนใดยังต้อง
ปรับ ปรุง โดยต้องเน้น ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อพยายามลดหรือขจัดควา มเสี่ยง
ทางสังคมและแรงงาน

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

98

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

1. ทีมและการวางแผน (Team and Planning)
ซ.1.1. ให้ทีม IQA ของบริษัทติด ตามและตรวจสอบความก้า วหน้า โดยใช้แ ผนที่ห่วงโซ่อุปทานและการ
ประเมินความเสี่ยง กล่าวคือ ทีม IQA จะต้องพิจารณาว่า มีการวิเคราะห์จุดเชื่อมต่อที่อาจมีคู่ค้าทางธุรกิจที่
สาคัญและแรงงานที่มีความเปราะบางโดยละเอียดแล้วหรือยัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะประเมินความเสี่ยง
ของคนกลางสรรหางานและคู่ค้าของผู้สรรหาในประเทศต้นทางโดยละเอียด
ซ.1.2. ให้ ท ี ม SMS ของบริ ษ ั ท พั ฒ นาแผนการติ ด ตามตามความเสี ่ ย ง (risk-based monitoring plan)
โดยมอบหมายให้คู่ค้ารายสาคัญ ดาเนินการเพื่อพิสูจน์ผลการดาเนินการอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ ได้แก่
ทาแบบสอบถามข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจ ขอใบรับรองการประเมินด้านแรงงานหรือ SMS การลงนามในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ การตรวจเยี่ยมสถานที่โดยบุคคลที่สอง หรือการตรวจประเมินโดยบุคคลที่สาม โดยมีการ
ระบุความถี่ของการตรวจสอบและกาหนดเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ซ.1.3. ให้ทีม IQA ของบริษัท พัฒนาแผนการตรวจพิสูจน์ผลการด าเนินการ รวมถึงการประเมินภายนอก
และภายในตามแผนติดตามผลของทีม SMS แผนการตรวจพิสูจน์ผลการดาเนินการจะต้องมีการระบุวัน ที่
เป้าหมาย สมาชิกทีม วัตถุประสงค์และกิจกรรมของการตรวจ

2. ประเภทและวิธีการ (Types and Methods)
ซ.2.1. ให้ทีม IQA ระบุเกณฑ์/มาตรฐานที่จะใช้ โดยที่เกณฑ์/มาตรฐานนี้จะต้องพร้อมใช้ในช่วงที่มีการ
ประเมิน โดยอาจใช้บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าจะทาการประเมินประเภทใด
ซ.2.2. ให้ทีม IQA แจ้งให้แผนก หรือทีม หรือบริษัทที่จะรับการประเมินทราบล่วงหน้าเพื่อกาหนดช่วงเวลา
ที่สะดวก ยกเว้นในกรณีของการตรวจประเมินที่ไม่ประกาศล่วงหน้า
ซ.2.3. ให้ทีม IQA จัดเตรียมแผนการประเมินที่ระบุการทบทวนเอกสารและ/หรือการสังเกตการณ์การปฏิบัติ
และ/หรือการสัมภาษณ์แรงงาน และต้องอธิบายกิจกรรมและเครื่องมือที่จะใช้ รายละเอียดสมาชิกในทีม
ตารางเวลาในการตรวจประเมิน และบุคลากรผู้ตรวจประเมินที่จะปฏิบัติงาน
ซ.2.4. ให้ทีม IQA สัมภาษณ์แรงงานในสถานที่ที่ไม่มีผู้บริหาร โดยต้องใช้แผนการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
และต้องเตรียมล่ามภาษาของแรงงานไว้ด้วย

3. การรายงานและการติดตาม (Reporting and Follow-Up)
ซ.3.1 ให้ทีม IQA น าหลักฐานเชิงวัตถุ (objective evidence) และหลักฐานจากค าบอกเล่า (anecdotal
evidence) ที่ได้จากการประเมิน ไปวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเพียงพอ และ/หรือประสิทธิผลของระบบ
คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020
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ที่ใช้อยู่ โดยจะต้องมีการรายงานถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนของนโนบายหรือระบบ สาหรับช่องโหว่ที่พบก็จะต้องมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ซ.3.2. ให้ทีม IQA จัดทาแบบฟอร์มตอบสนองเพื่อดาเนินการแก้ไขหรือดาเนินการป้องกัน เพื่อส่งไปยังผู้ตรวจ
ประเมินพร้อมกับข้อค้นพบ และต้องมีการตกลงกันเรื่องตารางเวลาในการดาเนินการ
ซ.3.3. ให้ทีม IQA ติดตามผลการดาเนินการของผู้รับการตรวจประเมินเพื่อแก้ไขข้อค้นพบ และให้คาแนะนา
แก่ผู้บริหารของบริษัท ถึงการดาเนินการขั้นต่อไปเกี่ยวกับสถานะของคู่ค้าทางธุรกิจ หรือให้คาแนะนาเพื่อการ
แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมที่จาเป็นภายในบริษัท

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020
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เอกสารแนบ 2: รูปและตารางสาหรับคู่มือ
รูปที่ 1: ผังกระบวนการสรรหาแรงงานตาม MOU (ข้ามพรมแดน)
ประเทศไทย

ประเทศต้นทาง

บริษัท / นายจ้าง
หนังสือมอบอานาจ / สัญญา

บนจ. (ประเทศไทย)

บริษัทจัดหาแรงงาน
(ประเทศต้นทาง)

เอกสารของนายจ้าง

1. ส่งหนังสือแจ้งความต้องการแรงงานที่กรมจัดหางาน
เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ
อนุมัติโควต้า

2. ผู้ช่วยฑูตฝ่ายแรงงานของประเทศต้นทาง
ตรวจสอบสถานประกอบการ, ที่พักและอนุมัติ
3. รัฐบาลของประเทศต้นทางรับหนังสือแจ้ง
ความต้องการแรงงาน
4. คัดเลือกแรงงาน ช่วยในการยื่นขอ
หนังสือเดินทางและการออกหนังสือ
เดินทาง

5. ตรวจสุขภาพ อบรมแรงงานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบ
ข้อบังคับ การร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา จากนั้นจึงลงนามสัญญาแรงงาน
ข้ามชาติต่อหน้าเจ้าหน้าที่แรงงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติ

7. ส่งรายชื่อแรงงานไปยังสถานฑูตในประเทศไทย งานจังหวัด
บริษัทจัดหาแรงงานประเทศต้นทางไปรับรายชื่อแรงงานและนาส่ง
ให้กบั บนจ.
8. ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานที่กรมจัดหางาน และส่งรายชื่อไปยัง
สถานทูตในประเทศไทยเพื่อกาหนดตารางเวลาการมาถึงประเทศไทย

10. แรงงานมาถึงที่ศูนย์ชายแดนที่กาหนด รับวีซ่าและ
ใบอนุญาตทางานจากนัน้ ไปตรวจสุขภาพและฝึกอบรม

6. รายชื่อคนงานจากรัฐบาลประเทศต้นทาง

9. เจ้าหน้าทีบ่ ริษัทนาเข้าแรงงานไทยข้ามไป
เมียวดีเพื่อเซ้นรับแรงงานที่ได้รบั อนุญาตออกจาก
ศูนย์ชายแดนหลังจากทาสมาร์ทการ์ด

11. แรงงานมาถึงโรงงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและแรงงาน
เซ็นสัญญาจ้างงานของบริษัท และรับการฝึกอบรมปฐมนิเทศ

12. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเตรียมใบรับรองแพทย์และเอกสาร
การจ้างงานอื่น ๆ กับสานักงานจัดหางานจังหวัด
คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020
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ภาพที่ 2: ขั้นตอนการสรรหาแรงงานแบบพิสูจน์สัญชาติ (NV) ภายในประเทศ
นายจ้าง/ บริษัท
1. การประกาศรับสมัครงาน /ผู้สรรหาแรงงาน

2-ก การสมัคร/ การตรวจสอบเอกสารส่วน
บุคคล

2-ข ส่งแบบบัญชีรายชื่อไปที่สานักงาน
จัดหาจังหวัด

3-ก นัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพที่
โรงพยาบาลในท้องถิ่น
3-ข ตรวจสุขภาพ ชาระเงิน และรับผล
ตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

4-ก พาแรงงานไปที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(OSSC)
4-ข เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
หนังสือเดินทางชั่วคราว

4-ค ต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือออก
หนังสือเดินทางเล่มใหม่
4-ง ประทับตราวีซ่าลงบนหนังสือเดินทาง
เอกสาร
สมัครทาใบอนุญาตทางาน และบัตรชมพู

5-ก และ 5-ข ลงนามในสัญญาจ้าง/ ต่อ
อายุ และเข้ารับการอบรม
คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

วีซ่า 1 ปี

ใบอนุญาต
ทางาน 2 ปี
บัตรประจาตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(บัตรชมพู)
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ตารางที่ 1: ขั้นตอนกระบวนการสรรหาแรงงานตามระบบ MOU เอกสารและระยะเวลา
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
การคัดเลือกผู้สรรหาแรงงานและการลงนามสัญญา ขั้นตอนเบื้องต้น
Y
Y
• ข้อมูลทางธุรกิจของผู้สรรหาแรงงานชาวไทย –
ใบอนุญาต การดาเนินการสรรหาแรงงาน การ
ตรวจสอบผู้บริหารระดับสูง
Y
• ข้อมูลคู่ค้าผู้สรรหาแรงงานชาวไทยในประเทศต้นทาง Y
แผนการกากับดูแล/การติดตามสาหรับคู่ค้าของผู้สรร
หาแรงงาน
Y
• การประเมินความเสี่ยงทั่วไป – ใช้เครื่องมือต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) การประเมินความเสี่ยง
เฉพาะ – ใช้เครื่องมือการประเมินผล ให้คะแนนราย
นโยบาย
Y
• การจัดอันดับความเสี่ยงทางสังคมโดยรวมและ
แผนการติดตามสาหรับผู้สรรหาแรงงาน
Y
• เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการ Y
ทางสังคมของผู้สรรหาแรงงานชาวไทยและคู่ค้าของผู้
สรรหาแรงงาน ถ้ามี
คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านการ
กากับดูแล
ความเสี่ยงของคู่ค้าใน
ประเทศต้นทาง
การมีข้อมูลไม่เพียงพอ
ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตาม
ความเสี่ยงด้านการ
กากับดูแล
การมีความรู้ไม่เพียงพอ
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ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
Y
Y

• หลักฐานด้านการดาเนินงานด้านสังคมของผู้สรรหา
แรงงานชาวไทย (รายงานการประเมินภายใน
ใบรับรองการตรวจสอบของบุคคลที่สองหรือบุคคลที่
สามที่ถูกต้อง แบบสอบถามที่กรอกข้อมูลแล้ว)
รวมทั้งของคู่ค้าของผู้สรรหาแรงงาน ถ้ามี
Y
• คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของนายจ้างพร้อมด้วย
นโยบายหลักและความคาดหวังในการปฏิบัติทาง
สังคม – ลงนามโดยผู้สรรหาแรงงานชาวไทย แนะนา
ให้ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยดาเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับคู่ค้าของตน
• สัญญาระหว่างนายจ้างและผู้สรรหาแรงงานชาวไทยที่ Y
คัดเลือก

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ความเสี่ยงด้านประวัติ
ความเสี่ยงด้านความ
โปร่งใสและความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้

Y

ความเสี่ยงด้านความ
มุ่งมั่นและการปฏิบัติ
ตาม

• หนังสือมอบอานาจจากนายจ้างแก่ผู้สรรหาแรงงาน
ชาวไทย

Y

Y

ความเสี่ยงด้านความ
โปร่งใส ข้อกาหนด/
เงื่อนไข
ขอบเขตของอานาจ

• รายละเอียดงานสาหรับแรงงานข้ามชาติที่จะรับเข้า
มาทางาน

Y

Y

ความเสี่ยงด้านนโยบาย

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

Y

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้

12,000 ถึง
30,000 บาท
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ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
• นายจ้างสื่อสารเรื่องความต้องการแรงงานหรือกรอก
ข้อมูลในร่างแบบแสดงความต้องการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวร่วมกับผู้สรรหาแรงงาน

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
Y
Y

• ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยอาจแจ้งต่อคู่ค้าของตน
ในประเทศต้นทางซึ่งเคยทางานร่วมกันมาก่อน

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้
การมีข้อมูลไม่เพียงพอ
ความถูกต้อง

Y

อาจดาเนินการใน
ภายหลัง
ความเสี่ยงด้านการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างรอบด้าน

ขั้นตอนที่ 1 ใบสมัครสาหรับโควต้าแรงงานข้ามชาติ
• ผู้สรรหาแรงงานนาส่งสาเนาใบอนุญาตการสรรหา
แรงงาน (นจ 4) ต่อสานักงานจัดหางานจังหวัด

Y

Y

• ผู้สรรหาแรงงานนาส่งสาเนาสัญญาและหลักฐานการ
อานวยความสะดวกของนายจ้างต่อสานักงาน
จัดหางานจังหวัด

Y

Y

(Y)
• ผู้สรรหาแรงงานนาส่งแบบแสดงความต้องการจ้าง
แรงงานต่างด้าว (นจ 2) ที่กรอกข้อมูลแล้ว และจ่าย
ค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการ ยืนยันให้ออกใบเสร็จ

Y

Y

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

วันที่ 1

ค่าธรรมเนียม
อย่างเป็น
ทางการ?

เอกสารไม่ครบถ้วนหรือ
หมดอายุ
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ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้

เป็นชื่อของบริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
(บนจ.) หรือสถานประกอบการ ถ้าเป็นไปได้
• สานักงานจัดหางานจังหวัดส่งแบบแสดงความ
ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไปยังกรมการจัดหางาน
เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติแบบแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว - ประเทศไทย

Y (2
หน่วยงาน)

วันที่ 7

ความล่าช้าที่อาจ
เกิดขึ้นได้

• กรมการจัดหางานอนุมัติแบบแสดงความต้องการ
จ้างแรงงานต่างด้าวจากฝั่งไทย

Y

วันที่ 10

ความล่าช้าที่อาจ
เกิดขึ้นได้

• สถานประกอบการหรือผู้สรรหาแรงงานแปลหรือจัด
เตรียมการแปลแบบแสดงความต้องการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว
• กรมการจัดหางานส่งแบบแสดงความต้องการจ้าง
แรงงานต่างด้าวไปยังผู้ช่วยทูตแรงงานของประเทศ
ต้นทาง ณ สถานทูตของประเทศต้นทางในประเทศ
ไทย เพื่อตรวจสอบและอนุมัติอย่างเป็นทางการ
• กรมการจัดหางานแจ้งผู้สรรหาแรงงานหรือสถาน
ประกอบการถึงการอนุมัติอย่างเป็นทางการดังกล่าว

Y

ค่าธรรมเนียม
การแปล?

ความเสี่ยงด้านความ
ถูกต้องของการแปล

Y (2
หน่วยงาน)

(Y)

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

Y

Y

ความล่าช้าที่อาจ
เกิดขึ้นได้

วันที่ 20

ความล่าช้าที่อาจ
เกิดขึ้นได้
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ความรับผิดชอบ
ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติแบบแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว - ประเทศต้นทาง
• ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานในประเทศไทยส่งแบบแสดง
ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการอนุมัติ
แล้วไปยังหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ (ใน
ประเทศต้นทาง)
• ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยคัดเลือกผู้สรรหาแรงงานใน
ประเทศต้นทางเพื่อเป็นคู่ค้า โดยเลือกจากรายชื่อผู้
สรรหาแรงงานที่มีใบอนุญาตจากกรมการจัดหางาน
ของไทย
• หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในประเทศต้นทาง
ตรวจสอบและยอมรับรายการความต้องการแรงงาน
แจ้งผู้ช่วยทูตแรงงาน ณ สถานทูตในประเทศไทย ซึง่
จะเป็นผู้แจ้งต่อกรมการจัดหางานของไทยต่อไป

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม
Y
(2
หน่วยงาน)

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้

วันที่ 22

Y (ผู้สรรหา
แรงงาน 2
ฝ่าย)

Y (2
หน่วยงาน)

วันที่ 31

ความล่าช้าที่อาจ
เกิดขึ้นได้

สามารถดาเนินการไป
ก่อนได้
ความเสี่ยงด้านการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างรอบด้าน
ความล่าช้าที่อาจ
เกิดขึ้นได้
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ความรับผิดชอบ
ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
ขั้นตอนที่ 4 การคัดเลือกแรงงานและความช่วยเหลือสาหรับการออกหนังสือเดินทาง
Y (ผู้สรรหา
• ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยแจ้งต่อคู่ค้าในประเทศ
แรงงาน 2
ต้นทางที่คัดเลือกเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน
ฝ่าย)
และรายการความต้องการแรงงาน
Y (ผู้สรรหา
• ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยเจรจากับคู่ค้าในประเทศ
แรงงาน
ต้นทางที่คัดเลือกเกี่ยวกับข้อกาหนดและเงื่อนไข
2 ฝ่าย)
แต่ยังไม่ต้องลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการ
Y (ผู้สรรหา
• ผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทางสรรหา ติดต่อ
แรงงาน
สัมภาษณ์แรงงานที่กาลังหางานจากหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ท้องถิ่น)
หรือหลายแห่ง ผู้สรรหาแรงงานเดินทางไปติดต่อ
แรงงานในหมู่บ้าน
• ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเดินทางไปยังศูนย์ดาเนินการ
กลาง/ศูนย์ประชุมที่กาหนดโดยผู้สรรหาแรงงาน
ในประเทศต้นทาง แรงงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

Y (ผู้สรรหา
แรงงาน
ท้องถิ่น)

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้

วันที่ 32

แตกต่างกัน

แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามและการ
กากับดูแล
ความเสี่ยงจากการไม่มี
สัญญา ความเสี่ยงด้าน
ภาษา
ความเสี่ยงในการไป
ติดต่อแรงงานในพื้นที่
ความเสี่ยงจากการไม่มี
ผู้สมัคร ความเสี่ยงด้าน
การเลือกปฏิบัติ
ความเสี่ยงในการ
เดินทาง การแวะพัก
ระหว่างทาง
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ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
• ผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทางรวบรวมผู้สมัคร
จากหลากหลายสถานที่สาหรับดาเนินการออก
หนังสือเดินทางอย่างเป็นทางการ โดยหน่วยงานของ
รัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้สมัครนาเอกสารส่วนบุคคล
สาหรับเป็นหลักฐานในการออกหนังสือเดินทาง อาทิ
สูติบัตร

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
Y (ผู้สรรหา
แรงงาน
ท้องถิ่น)

• การดาเนินการและการออกหนังสือเดินทางอย่างเป็น
ทางการให้กับผู้สมัคร

Y (ผู้สรรหา
แรงงาน
ท้องถิ่น)

• ผู้สมัครเดินทางกลับบ้าน หรืออยู่ในที่พักระหว่างทาง
หรือพักกับเพื่อน โดยตนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

(Y) (ผู้สรรหา
แรงงาน
ท้องถิ่น)

ขั้นตอนที่ 5 การลงนามในสัญญาของแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทาง
(Y)
Y
• ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยมาถึงประเทศต้นทางและ
เป็นตัวแทนของนายจ้างในการลงนามในสัญญาของ
แรงงานข้ามชาติ พร้อมด้วยเอกสารจากกรมการ

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม
แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

Y

Y

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้

1,000 บาท
ถึง 3,000
บาท

(อาจใช้เวลา
15 ถึง 21
วัน)

แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

วันที่ 62

วันที่ 63

ความเสี่ยงจากการขาด
การฝึกอบรม การ
เดินทาง การแวะพัก
ระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียม/
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากการมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ความล่าช้าของเอกสาร
การยึดรักษาเอกสาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่าย เสรีภาพใน
การเคลื่อนย้าย
หารือเรื่องข้อกาหนด
และเงื่อนไขกับนายจ้าง
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ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้

จัดหางานที่จัดเตรียมไว้ทั้งที่เป็นภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศต้นทาง
• ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยและคู่ค้าของตนอธิบายถึง
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาการจ้างงานและ
กฎหมายแรงงานของไทยแก่แรงงานข้ามชาติ

Y

Y

ความเสี่ยงด้านการรู้
หนังสือและการแปล

• แรงงานข้ามชาติ ผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทาง
ผู้สรรหาแรงงานชาวไทย ลงนามในสัญญาการจ้าง
งานต่อหน้าเจ้าพนักงานรัฐด้านแรงงานของประเทศ
ต้นทาง

Y

Y

เวลาที่รอ การจากัด
จานวนแรงงานที่
ดาเนินการในแต่ละวัน

• เจ้าพนักงานรัฐด้านแรงงานของประเทศต้นทาง
ตรวจสอบและอนุมัติสัญญาของแรงงานข้ามชาติ ต้นฉบับส่งให้ยังผู้สรรหาแรงงานชาวไทยและแรงงาน
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายชื่อแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทาง

Y

Y

วันที่ 64

Y

วันที่ 66

• เจ้าพนักงานแรงงานของรัฐจัดทารายชื่อของแรงงาน
ข้ามชาติพร้อมด้วยสัญญาและส่งขึ้นไปยังหน่วยงาน
รัฐที่มีอานาจมากกว่าเพื่อดาเนินการต่อไป

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

สาเนาเก็บไว้ที่
สานักงานแรงงาน
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน

• หน่วยงานรัฐในประเทศต้นทางตรวจสอบรายชื่อ
แรงงานข้ามชาติและอนุมัติรายชื่ออย่างเป็นทางการ
• รายชื่อแรงงานที่ได้รับการอนุมัติแล้วถูกจัดส่งมายัง
ประเทศไทยผ่านทางสถานทูตของประเทศต้นทาง
ในประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 7 การดาเนินงานเกี่ยวกับรายชื่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
Y
• เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางที่มี (Y)
สานักงานในประเทศไทยรับรายชื่อแรงงานที่ได้รับ
การอนุมัติแล้วและส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของ บนจ.
เพื่อนาส่งต่อไปยังสานักงานจัดหางานจังหวัด
Y
• ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยเดินทางไปยังสานักงานจัดหา
งานจังหวัดเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมคาร้องขอใบอนุญาต
ทางานสาหรับแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในรายชื่อ
• สานักงานจัดหางานจังหวัดแจ้งต่อกรมการจัดหางาน
ว่าได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมสาหรับออกใบอนุญาต
ทางานให้กับแรงงานข้ามชาติทุกคนที่อยู่ในรายชื่อ
แล้ว
คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม
Y

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้

Y

วันที่ 73

Y

วันที่ 75

Y

1,800 บาทและ วันที่ 77
ค่าดาเนินการ
100 บาท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และ
การคืนเงิน
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ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน

• ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
จัดหางานในประเทศต้นทางในประเทศไทยว่าได้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทางานและ
ประทับตราให้กับแรงงานข้ามชาติทุกคนที่อยู่ใน
รายชื่อแล้ว
ขั้นตอนที่ 8 การอนุมัติรายชื่อแรงงานที่ถูกส่งไปยังสถานทูตของประเทศต้นทาง
Y
• เจ้าหน้าที่ของผู้สรรหาแรงงานชาวไทยส่งรายชื่อ
แรงงานที่ได้รับอนุมัติและประทับตราแล้วให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง ซึง่
จะเป็นผู้นาส่งเอกสารต่อไปยังสถานทูตของประเทศ
ต้นทางในประเทศไทย ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยได้รับ
รายชื่อแรงงานที่อนุมัติแล้วจากกรมการจัดหางาน
แล้วส่งต่อไปยังสถานทูตของประเทศต้นทาง
Y
• สถานทูตของประเทศต้นทางในประเทศไทยส่งต่อ
รายชื่อแรงงานที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปยังหน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้องหลายแห่งในประเทศต้นทางเพื่อจัดทา
ตารางการออกเดินทางและการมาถึงของแรงงาน
คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม
Y

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้
วันที่ 80

Y (2
หน่วยงาน)

วันที่ 83

ในประเทศไทย

Y (หลาย
หน่วยงาน)

วันที่ 103

กรมแรงงานย่างกุ้ง
กระทรวงแรงงาน
ตรวจคนเข้าเมือง และ
ประชากร กรมศูนย์การ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน

หน่วยงานรัฐของประเทศต้นทางที่ได้รับมอบหมาย
จะแจ้งต่อกระทรวงแรงงานและสานักงานตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทยเกี่ยวกับวันที่แรงงาน
ออกเดินทางและมาถึงประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 9 แรงงานที่ได้รับการอนุมัติเดินทางจากศูนย์ชายแดนของประเทศต้นทาง
Y
• แรงงานข้ามชาติได้รับแจ้งวันที่จะต้องออกเดินทาง
จากศูนย์ชายแดนของประเทศต้นทาง บนจ.
จัดเตรียมส่งตัวแทนไปรอรับแรงงาน ณ ศูนย์ชายแดน
ของประเทศไทย
Y (ผู้สรรหา
• แรงงานข้ามชาติเดินทางจากบ้านหรือหมู่บ้านมายัง
แรงงาน
ศูนย์ชายแดน
ท้องถิ่น?)
Y (ผู้สรรหา
• แรงงานข้ามชาติเดินทางออกจากศูนย์ชายแดน
แรงงาน
หลังจากดาเนินการเรื่องบัตรสมาร์ทการ์ดแล้วเสร็จ
ท้องถิ่น?)

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้
อบรมแรงงาน
สานักงานการ
แลกเปลี่ยนแรงงาน
จังหวัดเมียววะดี
วันที่ 105

Y

แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
อย่างเป็น
ทางการ?
ค่าใช้จ่าย?

วันที่ 108

ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เดินทางภายในประเทศ

การค้ามนุษย์ การ
เดินทาง การแวะพัก
ระหว่างทาง
การค้ามนุษย์
ค่าธรรมเนียม
ดาเนินการ การเดินทาง
การแวะพักระหว่างทาง
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ความรับผิดชอบ
ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
ขั้นตอนที่ 10 แรงงานข้ามชาติเดินทางมาถึง ณ ศูนย์ชายแดนของประเทศไทย
Y
• แรงงานข้ามชาติมาถึง ณ ศูนย์ชายแดนของประเทศ
ไทย ได้รับการประทับตราวีซ่าบนหนังสือเดินทาง
(มีอายุ 2 ปี) และใบอนุญาตทางาน (มีอายุ 2 ปี)
เจ้าหน้าที่ของ บนจ. ไปกากับดูแลและดาเนินการ
ณ ศูนย์ชายแดน
Y
• แรงงานข้ามชาติเดินทางไปรับการตรวจสุขภาพ
บนจ. ได้รับผลการตรวจ แรงงานข้ามชาติเดินทาง
ไปเข้ารับการอบรม
• ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยจัดเตรียมการเดินทางไปยัง (Y)
โรงงานและการแวะพักระหว่างเดินทาง (หากจาเป็น)

Y

• แรงงานข้ามชาติเดินทางไปยังโรงงาน ซึ่งอาจมี
เจ้าหน้าที่ของ บนจ. หรือคนขับรถของบริษัทติดตาม
ไปด้วย

Y

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม
Y

800 บาท

Y

500 บาท
ขึ้นอยู่กับ
ประเภทการ
ตรวจ

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้

วันที่ 109

อาจมีบริการ วันที่ 110
อาหารระหว่าง
การเดินทาง

ในบางกรณี ผู้สรรหา
แรงงานชาวไทยจ่าย
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น
ในฝั่งไทยทั้งหมดตามที่
ได้รับคาสั่งจากนายจ้าง
ในบางกรณี ผู้สรรหา
แรงงานชาวไทยจ่าย
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น
ในฝั่งไทยทั้งหมด
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียม
ที่นายจ้างต้องจ่าย
ให้กับผู้สรรหาแรงงาน
การเดินทาง การแวะ
พักระหว่างทาง ความ
เสี่ยงเรื่องสถานที่
ทางาน
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้

ขั้นตอนที่ 11 แรงงานข้ามชาติมาถึงโรงงาน
• แรงงานข้ามชาติมาถึงโรงงาน จัดวางสัมภาระ
ณ ที่พักของสถานประกอบการหรือที่พักชั่วคราว/
ถาวร

Y

Y

• ผู้สรรหาแรงงานชาวไทยส่งผลการตรวจสุขภาพ
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงาน
ให้นายจ้าง อาจจัดการอบรมครึ่งวัน

Y

Y

Y
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างจัดเตรียมการ
สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติและให้แรงงานกรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มใบสมัครของสถานประกอบการ
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างอาจจัดเตรียมการ Y
ทดสอบทางการแพทย์สาหรับแรงงานเพิ่มเติม
โดยเฉพาะแรงงานที่ทางานด้านอาหาร

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

ค่าใช้จ่ายและ
การจัดเตรียม
แตกต่างกันไป
ตามลักษณะ
ของสถาน
ประกอบการ

วันที่ 112

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามสัญญา

วันที่ 113

ความเสี่ยงด้านความ
ครบถ้วนของเอกสาร
ความเพียงพอของ
เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม
ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
ความเสี่ยงในการปฏิบัติ
ตามนโยบายด้านเพศ
สภาพ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
Y

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างเตรียมสัญญาการ
จ้างงานกับสถานประกอบการให้กับแรงงานแต่ละคน
(หรือเอกสารแนบท้ายสัญญา MOU อย่างเป็น
ทางการ ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของไทย
และกฎระเบียบของสถานประกอบการ)
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างมอบรหัสพนักงาน Y
ให้กับแรงงานแต่ละคน ทั้งนายจ้างและแรงงาน
ลงนามในสัญญาการจ้างงานที่เหมือนกัน 2 ฉบับ
• ก่อนแรงงานจะเริ่มทางาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Y
นายจ้างจัดการอบรมปฐมนิเทศและการอบรมอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยให้กับแรงงานที่รับเข้ามา
ใหม่ ตามจานวนชั่วโมงการอบรมที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 12 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างแจ้งสานักงานจัดหางานจังหวัด
Y
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างยืนยันการมาถึง
ของแรงงาน โดยแจ้งยังสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทยภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากแรงงาน
ข้ามชาติเดินทางมาถึงยังสถานที่ของนายจ้าง
คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้
ความเสี่ยงด้านการ
เปลี่ยนสัญญา

ความเสี่ยงด้านภาษา
และการรู้หนังสือ
วันที่ 114

Y

ความเสี่ยงในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน
และกฎระเบียบของ
สถานประกอบการ

วันที่ 113
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
Y

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม
Y

Y

Y

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างอาจนาส่งขั้นตอน Y
และเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย ระเบียบ
ปฏิบัติว่าด้วยการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยาต่อ
สานักงานจัดหางานจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ หาก
ได้รับการร้องขอ
• นายจ้างพาแรงงานข้ามชาติไปรายงานตัวที่สานักงาน Y
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยทุก ๆ 90 วัน
ภายในระยะเวลาการจ้างงาน

ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างส่งเอกสารทางการ
แพทย์ของแรงงานข้ามชาติทุกคนที่อยู่ในรายชื่อ
ของแรงงานที่ได้รับอนุมัติยังสานักงานตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัด
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้างยืนยันการจ้างงาน
แรงงาน โดยส่งสาเนาสัญญาการจ้างงานสาหรับ
แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในรายชื่อของแรงงานที่ได้รับ
อนุมัติยังสานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

ระยะเวลา
หมายเหตุ/ความเสี่ยง
โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้
วันที่ 115 (ไม่
เกิน 15 วัน
หลังจาก
มาถึง)
วันที่ 115 (ไม่
เกิน 15 วัน
หลังจาก
มาถึง)

ความเสี่ยงเรื่องการ
ซ้าซ้อนกันของเอกสาร

Y

วันที่ 127

นโยบาย ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติตามนโยบาย
ของสถานประกอบการ

Y

วันที่ 202

ความเสี่ยงเรื่องความ
สอดคล้องกันของ
เอกสาร
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

หมายเหตุ: Y หมายถึง กิจกรรมที่จัดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะ
(Y) หมายถึงกิจกรรมที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะอาจจัดขึ้นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ตัวแทนจัดกิจกรรมแทนตน

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ตารางที่ 2: ขั้นตอนกระบวนการสรรหาแรงงานตามระบบการพิสูจน์สัญชาติ (NV) เอกสารและระยะเวลา
ความรับผิดชอบ
ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
ขั้นตอนที่ 1 การประกาศรับสมัครงาน / การว่าจ้างผู้สรรหาแรงงาน (ทางเลือก)
• ประกาศรับสมัครงานสาหรับแรงงานข้ามชาติที่จะได้รับ Y
การสรรหา

• รับใบสมัครทางออนไลน์หรือรับตรงที่โรงงาน

Y

• หากมีคนกลางสรรหาแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้ขอรับ
ข้อมูลทางธุรกิจ – ใบอนุญาต การดาเนินการสรรหา
แรงงาน การตรวจสอบผู้บริหารระดับสูง
• การประเมินความเสี่ยงทั่วไป – ใช้เครื่องมือต้นไม้
ตัดสินใจ การประเมินความเสี่ยงเฉพาะ – ใช้เครื่องมือ
การประเมินผล ให้คะแนนความเสี่ยงโดยรวมและ
แผนการติดตามสาหรับผู้สรรหาแรงงาน

Y

Y

Y

Y

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
โดยประมาณ

หมายเหตุ/ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น

นโยบาย ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การเลือกปฏิบัติ
ความเสี่ยงจากการไม่มี
ผู้สมัคร
ความเสี่ยงจากคู่ค้าทาง
ธุรกิจ ความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตาม ความเสี่ยงด้านการ
กากับดูแล
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
• เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการ
ทางสังคมของผู้สรรหาแรงงาน หลักฐานารแสดงออก
ทางสังคมของผู้สรรหาแรงงาน (การประเมินภายในและ
ภายนอก แบบสอบถาม ใบรับรอง)

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
Y
Y

• คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของนายจ้างพร้อมด้วยนโยบาย Y
หลักและความคาดหวังในการปฏิบัติทางสังคม – ลงนาม
โดยผู้สรรหาแรงงาน
Y
• สัญญาระหว่างนายจ้างและผู้สรรหาแรงงานที่เลือก

หมายเหตุ/ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น
ความเสี่ยงด้านข้อจากัด
ด้านความรู้ ความเสี่ยง
ด้านประวัติ

Y

ความเสี่ยงด้านความมุ่งมั่น

Y

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดและเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบเอกสาร / การแจ้งต่อสานักงานจัดหางานจังหวัด
Y
• ตรวจสอบเอกสารที่มีอยู่ของผู้สมัครที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติ ติดต่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
ของงานหรือเพื่อขอข้อมูล
Y
• นายจ้างหรือผู้สรรหาแรงงานส่งรายชื่อแรงงานข้ามชาติ Y
(ผู้สมัครใหม่หรือแรงงานปัจจุบัน) ไปยังสานักงาน
จัดหางานจังหวัด

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
โดยประมาณ

วันที่ 1

Y

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการโยกย้าย
ถิ่น
ตรวจสอบการจ้างงานก่อน
หน้านี้
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
• สานักงานจัดหางานจังหวัดอนุมัติรายชื่อผู้สมัครที่เป็น
แรงงานข้ามชาติและแจ้งต่อนายจ้างหรือผู้สรรหาแรงงาน
ขั้นตอนที่ 3 การนัดตรวจสุขภาพและผลตรวจสุขภาพ

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
Y
Y

• นายจ้างหรือผู้สรรหาแรงงานทานัดเพื่อให้แรงงานเข้ารับ Y
การตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลในพื้นที่
• โรงพยาบาลในพื้นที่แจ้งให้นายจ้างหรือผู้สรรหาแรงงาน Y
ทราบถึงวันที่แรงงานสามารถเข้ารับการตรวจได้
และคานวณค่าใช้จ่าย
Y
• พาแรงงานข้ามชาติไปรับการตรวจสุขภาพ
ณ โรงพยาบาล

Y

• จ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพ

Y

Y

• รับผลตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาล

Y

Y

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

Y

Y

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม
Y

ระยะเวลา
โดยประมาณ

หมายเหตุ/ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น

วันที่ 5 หรือ
วันที่ 7
วันที่ 6 หรือ
วันที่ 8
วันที่ 11 หรือ
วันที่ 13
วันที่ 11 หรือ
วันที่ 13

500 บาท วันที่ 14

ความเสี่ยงในการปฏิบัติ
ตามนโยบายด้านเพศ
สภาพ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติ
ตามนโยบายด้านเพศ
สภาพ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติ
ตามนโยบายด้านเพศ
สภาพ

วันที่ 17 หรือ
วันที่ 19
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
โดยประมาณ

หมายเหตุ/ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่รัฐบาลจะไม่
เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ไม่มีความสามารถในการ
ดาเนินการ
การเดินทาง ความเสี่ยง
ด้านภาษา

ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการ NV ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
• รอประกาศจากรัฐบาลไทยเรื่องการเปิดหรือกลับมาเปิด Y
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสาหรับแรงงานในภาคอาหารทะเล
พร้อมทั้งตรวจสอบสถานที่ตั้งของศูนย์ฯ และ
ความสามารถในการรองรับแรงงานข้ามชาติ
• เมื่อศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเปิดและได้รับแจ้งถึงศูนย์ที่อยู่ Y
ใกล้ที่สุด นาแรงงานข้ามชาติพร้อมทั้งเอกสารส่วนบุคคล
ไปยังศูนย์ และรอคิว
Y
• สมัครหนังสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตทางานและบัตร
ประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
จ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าตามประกาศที่กาหนด
อย่างเป็นทางการ ณ เคาน์เตอร์ที่ระบุ
Y
• ดาเนินกระบวนการ NV สาหรับผู้สมัครใหม่
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รัฐบาลของประเทศต้นทาง

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

Y

Y

วันที่ 20

Y

Y

วันที่ 21 หรือ
วันที่ 22

Y

Y

ความเสี่ยงจากการมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Y

Y

ความเสี่ยงจากการปลอม
แปลงเอกสาร
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
• ออกหรือต่ออายุหนังสือเดินทางชั่วคราว (มีอายุ 2 ปี)
ตรวจลาตราวีซ่าบนหนังสือเดินทาง ออกหรือต่ออายุ
ใบอนุญาตทางานและบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทย (มีอายุ 2 ปี)
ขั้นตอนที่ 5 การสัมภาษณ์ สัญญาการจ้างงาน การอบรม

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
Y
Y

• จัดเตรียมการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติ ณ โรงงาน

Y

• เตรียมสัญญาการจ้างงาน - ฉบับใหม่หรือต่ออายุสัญญา

Y

Y
• แรงงานข้ามชาติและนายจ้างลงนามในสัญญาการจ้าง
งานที่เหมือนกัน 2 ฉบับ โดยแรงงานข้ามชาติเก็บสัญญา
ไว้กับตัว 1 ฉบับ

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

ระยะเวลา
โดยประมาณ

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม
Y
4,000 ถึง วันที่ 23 หรือ
5,000
วันที่ 24
บาท

วันที่ 24 หรือ
วันที่ 25

หมายเหตุ/ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น
ความเสี่ยงจากการยึด
เอกสาร

นโยบาย ความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน โดยเฉพาะ
การเลือกปฏิบัติ
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน
ความเสี่ยงในการเลือก
ปฏิบัติ
ความเสี่ยงด้านภาษา
และการรู้หนังสือ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน กิจกรรม และเอกสาร
• การอบรมปฐมนิเทศและการอบรมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หรือการอบรมทบทวนก่อนเริ่มงาน

ความรับผิดชอบ
สถาน
ผู้สรรหา
ประกอบการ แรงงาน
Y

คู่มือต้นแบบนาร่องเพือ่ การสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของ FAIR Fish l ตุลาคม 2020

หน่วยงานรัฐและ
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา
โดยประมาณ

หมายเหตุ/ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น

วันที่ 25 หรือ
วันที่ 26

ความเสี่ยงด้านภาษาและ
การรู้หนังสือ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ตารางที่ 3-ก: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานข้ามชาติตามกฎหมาย
ระดับประเทศ
รายการ42
ก) หนังสือเดินทาง
1. การขอหนังสือ
เดินทาง

กฎหมายของประเทศต้นทาง
กัมพูชา44
ลาว45
แรงงานเป็น
แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
5,000 - 10,000
ค่าใช้จ่าย
เรียล (1.20 – 2.50 30,000 กีบ (3.40
ดอลล่าร์สหรัฐ)
ดอลล่าร์สหรัฐ)

2. การออกหนังสือ 400,000 เรียล
เดินทาง
(100 ดอลล่าร์สหรัฐ)
- แบบทั่วไป
800,000 เรียล
(200 ดอลล่าร์สหรัฐ)
- แบบพิเศษ

เมียนมา46
แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
25,000 - 30,000
จัต (16-20 ดอลล่าร์
สหรัฐ)

กฎหมายไทย43
ไทย
แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

30,000 กีบ –
หนังสือเดินทางแบบ
ทั่วไป (3.40 ดอล
ล่าร์สหรัฐ)
400,000 กีบ (45
ดอลล่าร์สหรัฐ45) หนังสือเดินทางแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (epassport)

42

จาก ILO 2020. Recruitment Fees and Related Costs for Migrant Workers from Cambodia, Lao PDR and Myanmar เว้น
แต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น; รายการ ก ถึง ญ สาหรับการสรรหาแรงงาน MOU; รวมถึงรายการ ด และ ป.
43 ใน พระราชกาหนด การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 – หรือเรียกสั้นๆ ว่า พรก. ต่างด้าว 2560 - มาตรา 42 ที่บอก
ว่า “ในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ห้ามผู้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานหรือลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับการนา
คนต่างด้าวมาทางาน เรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากนายจ้างหรือคนต่างด้าว เว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากนายจ้าง
ตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศกาหนด” ต่อในพรก. ต่างด้าวฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ได้อนุญาตให้เรียกเก็บค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจ
สุขภาพ และค่าใบอนุญาตทางานได้ในอัตราตามที่กฎหมายกาหนด; สกุลเงินของประเทศไทย = บาท
44 Sub-Decree No. 190 on The Management of the Sending of Cambodian Workers Abroad through Private
Recruitment Agencies of 2011; สกุลเงินของประเทศกัมพูชา = เรียล.
45 Decree on the Dispatching of Lao Labor to Work Abroad, No. 68 of 2002; Guideline on Implementation of Decree
on Export of Lao Workers Working Abroad (No. 2417/MoLSW) of 2002; สกุลเงินของประเทศลาว = กีบ.
46 Law Relating to Overseas Employment of 1999 and regulations guiding implementation of 2014; สกุลเงินของประเทศ
เมียนมา = จัต.
Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

กฎหมายของประเทศต้นทาง
กัมพูชา44
ลาว45
เมียนมา46
ข) ใบรับรองประวัติ
แรงงานเป็น
แรงงานเป็น
ไม่มีข้อมูล
อาชญากรรม
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
10,000 – 20,000
ค่าใช้จ่าย
เรียล (2.25 – 5.0
20,000–40,000 กีบ
ดอลล่าร์สหรัฐ)
(2.25-4.50 ดอลล่าร์
สหรัฐ)
ค) บัตรประจาตัวแรงงาน ไม่ได้กาหนด
ไม่ได้กาหนด
แรงงานเป็น
(สาหรับแรงงานข้าม
ผู้รับผิดชอบ
ประเทศ) ในประเทศ
ค่าใช้จ่าย
ต้นทาง
บัตรอัจฉริยะ
(smart card)
1,900 จัต
(1.20 ดอลล่าร์
สหรัฐ)
ง) การตรวจสุขภาพใน แรงงานเป็น
แรงงานเป็น
แรงงานเป็น
ประเทศต้นทางก่อน ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
การลงนามในสัญญา 20,000 to 40,000 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
จ้าง
เรียล (5-10 ดอลล่าร์ 100,000 กีบ
15,000 – 23,000
สหรัฐ)
(2.25-7.3 ดอลล่าร์ จัต (10-15 ดอลล่าร์
สหรัฐ)
สหรัฐ)
จ) การอนุมัติบัญชีรายชื่อ แรงงานเป็น
แรงงานเป็น
นายจ้างและบริษัท
แรงงานสาหรับ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
จัดหางานเป็น
กระบวนการนาเข้า 10,000 – 20,000
ค่าใช้จ่าย
ผู้ดาเนินการ
MOU
เรียล (ดอลล่าร์สหรัฐ 10,000 กีบ และ
2.5 – 5)
25,000 กีบ สาหรับ
การถ่ายรูป (รวม
ทั้งสิ้น 5.1 ดอลล่าร์
สหรัฐ)
รายการ42
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กฎหมายไทย43
ไทย
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

นายจ้างและบริษัท
นาคนต่างด้าวมา
ทางานในประเทศ
(บนจ.) เป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย –
สถานทูตใน
กรุงเทพฯ เป็น
ผู้ดาเนินการ
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รายการ42
ฉ) การออกใบอนุญาต
ทางาน

กฎหมายของประเทศต้นทาง
กัมพูชา44
ลาว45
แรงงานเป็น
แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
50,000 – 80,000
ค่าใช้จ่าย
เรียล (12.5-50 ดอล 100,000 กีบ
ล่าร์สหรัฐ)
(11 ดอลล่าร์สหรัฐ)

ช) การขอวีซ่าทางาน ณ
สถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลใน
ประเทศต้นทาง

แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
200,000- 250,000
เรียล
(1,900 – 2,400 บาท
หรือ 50-60 ดอลล่าร์
สหรัฐ)

แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
500 บาท (16 ดอล
ล่าร์สหรัฐ)

ซ) ค่าประกันสุขภาพใน
ประเทศต้นทาง

แรงงานเป็น
ไม่มีข้อมูล
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
40,000 – 80,000
เรียล (10-20 ดอล
ล่าร์สหรัฐ) สาหรับ 6
เดือน หรือ 12 เดือน

ฌ) การอบรมก่อน
แรงงานเป็น
ไม่มีข้อมูล
เดินทางที่ประเทศต้น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทาง
80,000 – 100,000
เรียล (20-25 ดอล
ล่าร์สหรัฐ)

ญ) การออกวีซ่า NonLA และวีซ่าทางาน
สาหรับแรงงาน

เมียนมา46
นายจ้างและบริษัท
จัดหางานเป็น
ผู้ดาเนินการ

กฎหมายไทย43
ไทย
นายจ้างและบนจ.
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
สานักงานจัดหางาน
ของแต่ละจังหวัด

จ่าย ณ ด่าน
ชายแดนไทย

แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
15,000–30,000 จัต
(10-20 ดอลล่าร์
สหรัฐ) สาหรับ 6
เดือน หรือ 12 เดือน
อบรมที่สานักงาน
แรงงานในย่างกุ้ง
ก่อนจะลงนามใน
สัญญาจ้างงานแบบ
MOU – ไม่มี
ค่าใช้จ่าย

ไม่เกี่ยวข้อง

นายจ้าง และ/หรือ
บนจ. เดินทางไปยัง
ประเทศเมียนมาโดย
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เอง

แรงงานเป็น
แรงงานหรือนายจ้าง นายจ้างหรือแรงงาน นายจ้างหรือแรงงาน
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รบั ผิดชอบ
เป็นผู้รบั ผิดชอบ
ดูข้อ ช ด้านบน
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
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รายการ42
MOU ที่ประเทศต้น
ทางหรือที่ชายแดน
ไทย

ฎ) ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทางาน47
สาหรับแรงงาน
MOU สัญชาติเมียน
มา จ่ายที่สานักงาน
จัดหางานจังหวัด
หรือที่ชายแดนไทย

กฎหมายของประเทศต้นทาง
กัมพูชา44
ลาว45
การดาเนินการเสร็จ ดูข้อ ช ด้านบน
สิ้น ณ สถานทูตไทย และจ่ายเพิ่ม
ในกรุงพนมเปญ
1,900 บาท (61
ดอลล่าร์สหรัฐ)
สาหรับการ
ประทับตราวีซ่า - มี
อายุ 2 ปี
ได้รับจากประเทศต้น ได้รับจากประเทศต้น
ทาง (ดูด้านบน)
ทาง (ดูด้านบน)

กฎหมายไทย43
เมียนมา46
ไทย
สาหรับแรงงานแบบ สาหรับแรงงานแบบ
MOU: 2,400 บาท MOU: 500+1,900
(77 ดอลล่าร์สหรัฐ) = 2,400 บาท (77
มีอายุ 2 ปี ที่แม่สอด ดอลล่าร์สหรัฐ) มี
อายุ 2 ปี

นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่สานักงาน
จัดหางานจังหวัด มี
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
1,800 บาท และ มี
ค่าดาเนินการ 100
บาท สาหรับ
ใบอนุญาตทางาน
อายุ 2 ปี

นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่
สานักงานจัดหางาน
จังหวัด มีค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 1,800 บาท
และ มีค่าดาเนินการ
100 บาท (61
ดอลลาร์สหรัฐ)
สาหรับใบอนุญาต
ทางานอายุ 2 ปี
ฏ) การพิสูจน์สัญชาติ ณ นายจ้างหรือแรงงาน นายจ้างหรือแรงงาน นายจ้างหรือแรงงาน นายจ้างหรือแรงงาน
ศูนย์บริการแบบ
เป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รับผิดชอบ
เบ็ดเสร็จ (OSSC)
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ปี 256148
2,350 บาท (75 ดอล 2,350 บาท (75
2,350 บาท (75
2,350 บาท (75
ล่าร์สหรัฐ)
ดอลล่าร์สหรัฐ)
ดอลล่าร์สหรัฐ)
ดอลล่าร์สหรัฐ)

47

ใน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามแนวทางการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 โดยกรมการจัดหางาน ที่ได้
สรุปและกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับวีซ่าทางาน ใบอนุญาตทางาน ประกันสุขภาพ การออกบัตรชมพู และหลักประกันในการส่งแรงงานกลับ
อนุมัติโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
48 ค่าธรรมเนียมในการพิสูจน์สัญชาติแตกต่างกันไปตามระยะเวลาและสถานทีต
่ ั้งของการเปิดศูนย์ OSSC; อัตราที่ปรากฏ ณ ศูนย์ OSSC
จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพขณะนั้นคือ 1,000 บาท ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 500 บาท (ดู ณ.)
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รายการ42
ฐ) วีซ่าทางานประเภท
Non-LA สาหรับ
แรงงานพิสูจน์
สัญชาติ (NV) จ่ายที่
ศูนย์ OSSC
ฑ) ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทางาน49
สาหรับการสรรหา
แรงงาน NV จ่ายที่
ศูนย์ OSSC

ฒ) การออกบัตร
ประจาตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย (บัตร

กฎหมายของประเทศต้นทาง
กัมพูชา44
ลาว45
นายจ้างหรือแรงงาน นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
500 บาท (16 ดอล 500 บาท (16 ดอล
ล่าร์สหรัฐ16) - 1 ปี ล่าร์สหรัฐ16) - 1 ปี
นายจ้างหรือแรงงาน นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ประเภท ก
ประเภท ก
1,900 บาท (61 ดอล 1,900 บาท (61
ล่าร์สหรัฐ)
ดอลล่าร์สหรัฐ)
สาหรับ 2 ปี และ 1 ปี สาหรับ 2 ปี และ 1
สาหรับแรงงาน
ปี สาหรับแรงงาน
ประมง
ประมง
นายจ้างหรือแรงงาน นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ประเภท ข
ประเภท ข
325–550 บาท
325–550 บาท
(10-18 ดอลล่าร์
(10-18 ดอลล่าร์
สหรัฐ)
สหรัฐ)
สาหรับ 3 เดือน – 1 สาหรับ 3 เดือน – 1
ปี
ปี
นายจ้างหรือแรงงาน นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย

เมียนมา46
นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
500 บาท (16 ดอล
ล่าร์สหรัฐ16) - 1 ปี
นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ประเภท ก
1,900 บาท (61
ดอลล่าร์สหรัฐ)
สาหรับ 2 ปี และ 1
ปี สาหรับแรงงาน
ประมง
นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ประเภท ข
325–550 บาท
(10-18 ดอลล่าร์
สหรัฐ)
สาหรับ 3 เดือน – 1
ปี
นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

กฎหมายไทย43
ไทย
นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
500 บาท (16 ดอล
ล่าร์สหรัฐ16) - 1 ปี
นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ประเภท ก
1,900 บาท (61
ดอลล่าร์สหรัฐ)
สาหรับ 2 ปี และ 1
ปี สาหรับแรงงาน
ประมง
นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ประเภท ข
325–550 บาท
(10-18 ดอลล่าร์
สหรัฐ)
สาหรับ 3 เดือน – 1
ปี
นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

49ประเภท

ก คือแรงงานข้ามชาติที่เสร็จสิ้นจากกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้ว; ประเภท ข คือแรงงานที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ;
ค่าธรรมเนียมสาหรับการพิสูจน์สัญชาติจึงไม่จาเป็นสาหรับแรงงานประเภท ก; ช่องสีเขียวคือค่าธรรมเนียมเฉพาะสาหรับแรงงานพิสูจน์
สัญชาติ
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กฎหมายของประเทศต้นทาง
กัมพูชา44
ลาว45
ชมพู) สาหรับแรงงาน 80 บาท (2.5 ดอล
80 บาท (2.5 ดอล
NV จ่ายที่ศูนย์ OSSC ล่าร์สหรัฐ) – ออก
ล่าร์สหรัฐ) – ออก
บัตรใหม่หรือต่ออายุ บัตรใหม่หรือต่ออายุ
1-2 ปี
1-2 ปี
รายการ42

ณ) การตรวจสุขภาพ
หลังจากเดินทาง
มาถึงแล้ว ณ ศูนย์
ตรวจสุขภาพที่
ชายแดน50- สาหรับ
แรงงาน NV และ
MOU

กฎหมายไทย43
เมียนมา46
ไทย
80 บาท (2.5 ดอล 80 บาท (2.5 ดอล
ล่าร์สหรัฐ) – ออก ล่าร์สหรัฐ) – ออก
บัตรใหม่หรือต่ออายุ บัตรใหม่หรือต่ออายุ
1-2 ปี
1-2 ปี

นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
500 บาท (16 ดอล
ล่าร์สหรัฐ) สาหรับ
ออกใบอนุญาตทางาน

นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
500 บาท (16 ดอล
ล่าร์สหรัฐ) สาหรับ
ออกใบอนุญาต
ทางาน

นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
500 บาท (16 ดอล
ล่าร์สหรัฐ) สาหรับ
ออกใบอนุญาต
ทางาน

นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
500 บาท (16 ดอล
ล่าร์สหรัฐ) สาหรับ
ออกใบอนุญาต
ทางาน

นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
500 - 3,200 บาท
(16-103 ดอลล่าร์
สหรัฐ 16 – 103)
ครอบคลุม 3 เดือน –
2 ปี
ต) การอบรมหลังจาก
ศูนย์แรกรับฯ ที่
เดินทางมาถึงแล้ว ณ จังหวัดสระแก้ว ร่วม
ศูนย์แรกรับเข้า
สังเกตการณ์โดยบนจ.
ทางานและสิ้นสุดการ ของไทย - ไม่มี
จ้าง
ค่าใช้จ่าย

นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
500 - 3,200 บาท
(16-103 ดอลล่าร์
สหรัฐ 16 – 103)
ครอบคลุม 3 เดือน –
2 ปี
ศูนย์แรกรับฯ ที่
จังหวัดหนองคาย
ร่วมสังเกตการณ์โดย
บนจ. ของไทย - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย

นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
500 - 3,200 บาท
(16-103 ดอลล่าร์
สหรัฐ 16 – 103)
ครอบคลุม 3 เดือน
– 2 ปี
ศูนย์แรกรับฯ ที่
อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ร่วม
สังเกตการณ์โดย
บนจ. ของไทย - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย

นายจ้างหรือแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
500 - 3,200 บาท
(16-103 ดอลล่าร์
สหรัฐ 16 – 103)
ครอบคลุม 3 เดือน
– 2 ปี
ศูนย์แรกรับฯ ตาม
จังหวัดที่กาหนด
ร่วมสังเกตการณ์
โดยบนจ. ของไทย ไม่มีค่าใช้จ่าย

ด) ประกันสุขภาพใน
ประเทศไทย (ในช่วง
3 เดือนก่อนที่จะเข้าสู่
ระบบประกันสังคม)

50แม้ว่า

พรก. ต่างด้าวฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 จะอนุญาตให้บนจ.เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางานจากแรงงาน แต่นายจ้างไทยบางรายก็เลือกที่จะรับผิดชอบค่ามใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยตรงกับ
แรงงานหรือผ่านบนจ.
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กฎหมายของประเทศต้นทาง
กัมพูชา44
ลาว45
ถ) การจัดการเดินทาง ที่ แรงงานเป็น
แรงงานเป็น
พัก อาหาร ตั้งแต่
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
ประเทศต้นทางจนถึง
ค่าใช้จ่าย
ศูนย์แรกรับฯ ที่
ชายแดนประเทศ
ไทย51
ท) การจัดการเดินทาง ที่ นายจ้างเป็น
นายจ้างเป็น
พัก อาหาร ตั้งแต่
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์แรกรับฯ ที่
ค่าใช้จ่าย
ชายแดนประเทศไทย
จนถึงสถานที่
ทางาน52
ธ) การอบรมหลังจาก
บนจ. บางรายมีการ บนจ. บางรายมีการ
เดินทางมาถึงยัง
จัดอบรมให้ครึ่งวัน
จัดอบรมให้ครึ่งวัน
สถานที่ทางานของ
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นายจ้าง
หรือนายจ้างจัดอบรม หรือนายจ้างจัด
ด้วยตนเอง
อบรมด้วยตนเอง
น) ค่าธรรมเนียมการสรร ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้อง
หาแรงงานสาหรับ
บนจ. (ค่าธรรมเนียม
การบริการและ
ดาเนินการ)
รายการ42

เมียนมา46
แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

กฎหมายไทย43
ไทย
แรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

บนจ. บางรายมีการ
จัดอบรมให้ครึ่งวัน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หรือนายจ้างจัด
อบรมด้วยตนเอง
ไม่เกี่ยวข้อง

บนจ. หรือนายจ้าง
เป็นผู้จัดการอบรม
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายสาหรับ
ค่าธรรมเนียมของ
บนจ.53 ขึ้นอยู่กับ
การต่อรองและ
บันทึกลงในสัญญา

51

โดยปกติแล้วการข้ามแดนผ่านทางอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดหนองคาย สามารถทาได้ด้วยการเดินทางโดยเท้าหรือ
ขนส่งสาธารณะ
52 ในกรณีที่สถานที่ทางานอยู่ไกลจากศูนย์แรกรับฯ
53 อัตราค่าบริการโดยกระทรวงแรงงาน พ.ศ 2559 ได้กาหนดอัตราที่นายจ้างต้องจ่ายค่าบริการให้กับผู้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวเข้ามาใน
ประเทศตามอัตราร้อยละที่กาหนด สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าจ้างเดือนแรกที่ต่างด้าวได้รับ โดยเรียกเก็บค่าบริการร้อยละ 25 สาหรับ
การนาคนต่างด้าวเข้ามาไม่เกิน 12 คน ร้อยละ 20 สาหรับคนต่างด้าวตั้งแต่ 13-45 คน ร้อยละ 15 สาหรับคนต่างด้าวตั้งแต่ 46-90 คน และ
ร้อยละ 10 สาหรับคนต่างด้าวตัง้ แต่ 91 คน ขึ้นไป
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รายการ42

บ) ค่าธรรมเนียมด้าน
เอกสารสาหรับ
ประเทศไทยและใน
ประเทศต้นทาง54

กฎหมายของประเทศต้นทาง
กัมพูชา44
ลาว45

เมียนมา46

นายจ้างเป็น
นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

แรงงานจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้กับ
บริษัทจัดหางานใน
ประเทศเมียนมา
จานวน
150,000 จัต (ดอล
ล่าร์สหรัฐ100)
นายจ้างและแรงงาน นายจ้างและแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย (ร่วมกัน
ค่าใช้จ่าย (ร่วมกัน

กฎหมายไทย43
ไทย
การให้บริการ ว่านา
แรงงานมาจาก
ประเทศต้นทางใด
ประเภทของ
อุตสาหกรรม
จานวนแรงงาน
ฯลฯ
นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

ป) ค่าธรรมเนียมการสรร ไม่มีเพดานการเรียก ไม่มีข้อมูล
หาแรงงานสาหรับ
เก็บค่าธรรมเนียมจาก
บริษัทจัดหางานใน แรงงาน
ประเทศต้นทาง55

บนจ. ไทยไม่ได้จ่าย
หรือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจาก
บริษัทจัดหางานใน
ประเทศต้นทาง

ผ) กองทุนประกันสังคม นายจ้างและแรงงาน
(หลังจากทางานไป
เป็นผู้รบั ผิดชอบ
แล้ว 3 เดือน)
ค่าใช้จ่าย (ร่วมกัน

นายจ้างและแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย (ร่วมกัน

54

กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560-2561 ได้กาหนดให้นายจ้างรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเตรียมเอกสารทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่การยื่นแบบ
แสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (demand letter) การมอบอานาจ การอนุมัติบัญชีรายชื่อ (name list) และเอกสารอื่นๆ รวมไปถึง
การตรวจสอบเอกสาร การแปลเอกเสาร และค่าธรรมเนียมในการดาเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานแบบ MOU และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปยังประเทศต้นทาง
55

ใน MOU ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของบริษัทจัดหางานตามแต่ละประเทศ และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม มีเพียงรัฐบาลประเทศต้นทาง
เท่านั้นที่สามารถออกใบอนุญาตและบริหารจัดการผู้สรรหาแรงงานในท้องถิ่น ประเทศเมียนมามีการกาหนดเพดานค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมในการสรรหาแรงงาน สมาคมของผู้สรรหาแรงงานในท้องถิ่นมีการกากับดูแลการปฏิบัติของสมาชิกผ่านจรรยาบรรณการดาเนิน
ธุรกิจและการขึ้นบัญชีดาสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตาม
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รายการ42

ฝ) ค่ามัดจาสาหรับการ
ส่งแรงงานกลับ
1,000 บาท56 ต่อ
แรงงาน 1 คน

กฎหมายของประเทศต้นทาง
กัมพูชา44
ลาว45
จ่ายร้อยละ 5 จาก
จ่ายร้อยละ 5 จาก
ค่าจ้าง)
ค่าจ้าง)

เมียนมา46
จ่ายร้อยละ 5 จาก
ค่าจ้าง)

กฎหมายไทย43
ไทย
จ่ายร้อยละ 5 จาก
ค่าจ้าง)

นายจ้างหรือบนจ.
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้กรมการ
จัดหางาน

นายจ้างหรือบนจ.
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้กรมการ
จัดหางาน

นายจ้างหรือบนจ.
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้กรมการ
จัดหางาน

นายจ้างหรือบนจ.
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้กรมการ
จัดหางาน

56

มี 2 กรณี กรณีที่หนึ่งคือการสรรหาแรงงานโดยตรง (direct recruitment) นายจ้างไม่จาเป็นต้องใช้บริการของบนจ. และวางหลักประกัน
1,000 บาท ต่อแรงงานหนึ่งคนกับทางกรมการจัดหางาน กรณีที่สอง สาหรับนายจ้างที่ใช้บริการบนจ. บนจ.จะเป็นผู้วางหลักประกันดังกล่าว
กับกรมการจัดหางาน ซึ่งจะนาไปเป็นกองทุนในการส่งแรงงานกลับหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง สาหรับหลักประกันที่ไม่มีผู้มาใช้สิทธิ์จะถูกนาไป
จ่ายเป็นค่าเดินทางให้กับแรงงานทีต่ ้องการเดินทางกลับบ้านด้วยเหตุผลจาเป็นอื่นๆ เช่น กรณีที่บริษัทที่แรงงานทางานอยู่ล้มละลายหรือ
นายจ้างเสียชีวิต เป็นต้น
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ตารางที่ 3-ข: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานข้ามชาติ - MOU และ NV
รายการ
(สกุลเงิน = ดอลล่าร์สหรัฐ)

ก) หนังสือเดินทาง
1. การขอ
หนังสือ
เดินทาง
2. การออก
หนังสือ
เดินทาง
ข) ใบรับรองประวัติ
อาชญากรรม
ค) บัตรประจาตัว
แรงงาน (สาหรับ
แรงงานข้าม
ประเทศ) ใน
ประเทศต้นทาง
ง) การตรวจสุขภาพ
ในประเทศต้นทาง
ก่อนการลงนามใน
สัญญาจ้าง
จ) การอนุมัติบัญชี
รายชื่อแรงงาน
สาหรับ
กระบวนการ
นาเข้า MOU
ฉ) การออก
ใบอนุญาตทางาน
ช) การขอวีซ่าทางาน
ณ สถานทูตไทย
หรือสถานกงสุล
ในประเทศต้นทาง

กัมพูชา
ขั้นต่า
สูงสุด

ลาว
ขั้นต่า

สูงสุด

1.20

2.50

3.40

3.40

100.00

200.00

3.40

45.00

2.25

5.00

2.25

4.50

เมียนมา
ขั้นต่า
สูงสุด

16.00

ประเทศปลายทาง
Thailand
แรงงานเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย

20.00

1.20

1.20

-

5.00

10.00

2.25

7.30

10.00

15.00

แรงงานเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย

2.50

5.00

5.10

5.10

-

-

-

12.50

50.00

11.00

11.00

-

-

-

50.00

60.00

16.00

16.00

-

-

2,400 บาทใน
กัมพูชา; 500 บาท
ในลาว
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รายการ
(สกุลเงิน = ดอลล่าร์สหรัฐ)

ซ) ค่าประกันสุขภาพ
ในประเทศต้นทาง
ฌ) การอบรมก่อน
เดินทางที่ประเทศ
ต้นทาง

ญ) การออกวีซ่า
Non-LA และวีซ่า
ทางาน สาหรับ
แรงงาน MOU
ฏ) ใบอนุญาตทางาน
สาหรับแรงงาน
MOU
รวมค่าใช้จ่าย MOU
(ก-ฎ)

กัมพูชา
ขั้นต่า
สูงสุด
10.00
20.00

ลาว
ขั้นต่า
-

สูงสุด
-

20.00

25.00

-

-

ดู ช.

ดู ช.

61.00

61.00

ดู ฉ.

ดู ช.

ดู ฉ.

ดู ช.

203.45 377.50 ดอล
ดอลล่าร์ ล่าร์สหรัฐ
สหรัฐ
หรือ
หรือ
11,702.50
6,307.00
บาท
บาท
รวมค่าใช้จ่าย MOU
219.45 480.50 ดอล
(ก-ฎ) และเพิ่มประกัน ดอลล่าร์ ล่าร์สหรัฐ
สุขภาพใน ด.
สหรัฐ
หรือ
หรือ
14,895.50
6,803.00
บาท
บาท
ช่วงค่าใช้จ่ายรวม
219.45 - 393.50 ดอล
สาหรับรายการ ก-ฎ ล่าร์สหรัฐ หรือ
และประกันสุขภาพใน 6, 803 - 12,199 บาท
ด. (ค่าเฉลี่ยของ

104.40 112.80
ดอลล่าร์ ดอลล่าร์
สหรัฐ สหรัฐ หรือ
หรือ
3,496.80
3,236.4
บาท
0 บาท
120.40 215.80
ดอลล่าร์ ดอลล่าร์
สหรัฐ สหรัฐ หรือ
หรือ
6,690.00
3,732.4
บาท
0 บาท
120.40 - 128.80 ดอล
ล่าร์สหรัฐ หรือ3,732 3,993 บาท
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เมียนมา
ขั้นต่า
สูงสุด
10.00
20.00

ประเทศปลายทาง
Thailand
แรงงานเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย
ไม่มี
ไม่มี
นายจ้าง และ/หรือ
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย บนจ. เดินทางไปยัง
ประเทศเมียนมาโดย
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เอง
77.00
77.00
500 + 1,900 =
2,400 บาท หรือ 77
ดอลล่าร์สหรัฐ
สาหรับ 2 ปี
61.00
61.0 1,900 บาทสาหรับ
0
2 ปี
175.20 194.20
ดอลล่าร์ ดอลล่าร์
สหรัฐ
สหรัฐ
หรือ
หรือ
5,431.20 6,020.20
บาท
บาท
191.20 297.20
ดอลล่าร์ ดอลล่าร์
สหรัฐ
สหรัฐ
หรือ
หรือ
5,927.20 9,213.20
บาท
บาท
191.20 - 210.20
ร้อยละ 50 – 77
ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ ของค่าใช้จ่าย
5,927 - 6,516 บาท รายการ ญ. ฎ. และ
ด.
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

รายการ
(สกุลเงิน = ดอลล่าร์สหรัฐ)

รายการ ซ คือ 16
ดอลล่าร์สหรัฐ)
ฏ) การพิสูจน์สัญชาติ
ณ ศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ
(OSSC)
ปี 2561
ฐ) วีซ่าทางาน
ประเภทNon-LA
สาหรับแรงงาน
พิสูจน์สัญชาติ
(NV) จ่ายที่ศูนย์
OSSC
ฑ) ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ทางาน57 สาหรับ
การสรรหา
แรงงาน NV จ่าย
ที่ศูนย์ OSSC58
ฒ) การออกบัตร
ประจาตัวคนซึ่งไม่
มีสัญชาติไทย
(บัตรชมพู)
สาหรับแรงงานNV
จ่ายที่ศูนย์ OSSC

กัมพูชา
ขั้นต่า
สูงสุด

ลาว
ขั้นต่า

สูงสุด

เมียนมา
ขั้นต่า
สูงสุด

ประเทศปลายทาง
Thailand

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

2,350 THB

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

500 THB

ประเภท
ก 61.00

ประเภท ก
61.00

ประเภท
ก
61.00
ประเภท
ข
10.00
2.50

ประเภท ก ประเภท ประเภท ประเภท ก 1,900
61.00
ก 61.00 ก 61.00 บาท

ประเภท ประเภท ข
ข 10.00 18.00
2.50

2.50

ประเภท ข ประเภท ประเภท ประเภท ข
18.00
ข 10.00 ข 18.00 325 – 550 บาท
2.50

2.50

2.50

80 บาท เป็นไปตาม
ใบอนุญาตทางาน

57

ประเภท ก คือแรงงานข้ามชาติที่เสร็จสิ้นจากกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้ว; ประเภท ข คือแรงงานที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ;
ค่าธรรมเนียมสาหรับการพิสูจน์สัญชาติจึงไม่จาเป็นสาหรับแรงงานประเภท ก
58 ค่าธรรมเนียมในการพิสูจน์สัญชาติแตกต่างกันไปตามระยะเวลาและสถานทีต
่ ั้งของการเปิดศูนย์ OSSC; อัตราที่ปรากฏ ณ ศูนย์ OSSC
จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพขณะนั้นคือ 1,000 บาท ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 500 บาท (ดู ณ.)
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

รายการ
(สกุลเงิน = ดอลล่าร์สหรัฐ)

ณ) การตรวจสุขภาพ
หลังจากเดินทาง
มาถึงแล้ว ณ ศูนย์
ตรวจสุขภาพที่
ชายแดนไทย
สาหรับแรงงาน
NV และ MOU
(หากจาเป็น)
ด) ประกันสุขภาพใน
ประเทศไทย
(ในช่วง 3 เดือน
ก่อนที่จะเข้าสู่
ระบบ
ประกันสังคม)
สาหรับแรงงาน
NV และ MOU
รวมค่าใช้จ่ายสาหรับ
แรงงาน NV (ฏ-ณ)
ประเภท ข

กัมพูชา
ขั้นต่า
สูงสุด
16.00
16.00

ขั้นต่า
16.00

16.00

16.00

119.50
ดอลล่าร์
สหรัฐ
หรือ
3,704.5
0 บาท
รวมค่าใช้จ่ายสาหรับ 135.50
แรงงาน NV (ฏ-ณ)
ดอลล่าร์
และเพิ่มประกันสุขภพ สหรัฐ
ใน ด. - ประเภท ข
หรือ
4,200.50
บาท

103.00

ลาว

127.50
ดอลล่าร์
สหรัฐ หรือ
3,952.50
บาท

119.50
ดอลล่าร์
สหรัฐ
หรือ
3,704.5
0 บาท
230.50 ดอล 135.50
ล่าร์สหรัฐ
ดอลล่าร์
หรือ
สหรัฐ
7,145.50
หรือ
บาท
4,200.5
0 บาท
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สูงสุด
16.00

เมียนมา
ขั้นต่า
สูงสุด
16.00
16.00

ประเทศปลายทาง
Thailand
500 บาท

103.00

16..00

500 - 3,200 บาท
(3 เดือน – 2 ปี)

127.50
ดอลล่าร์
สหรัฐ หรือ
3,952.50
บาท

119.50
ดอลล่าร์
สหรัฐ
หรือ
3,704.50
บาท
230.50
135.50
ดอลล่าร์ ดอลล่าร์
สหรัฐ หรือ สหรัฐ
7,145.50 หรือ
บาท
4,200.50
บาท

103.00

127.50
ดอลล่าร์
สหรัฐ
หรือ
3,952.50
บาท
230.50
ดอลล่าร์
สหรัฐ
หรือ
7,145.50
บาท
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

รายการ
(สกุลเงิน = ดอลล่าร์สหรัฐ)

รวมค่าใช้จ่ายสาหรับ
แรงงาน NV (ฏ-ณ) –
ประเภท ก

รวมค่าใช้จ่ายสาหรับ
แรงงาน NV (ฏ-ณ)
และเพิ่มประกันสุขภพ
ใน ด. - ประเภท ก

กัมพูชา
ขั้นต่า
สูงสุด
95.50
95.50 ดอล
ดอลล่าร์ ล่าร์สหรัฐ
สหรัฐ
หรือ
หรือ
2,960.50
2,960.50 บาท
บาท

111.50
198.50
ดอลล่าร์ ดอลล่าร์
สหรัฐ
สหรัฐ หรือ
หรือ
6,153.50
3,456.50 บาท
บาท
ช่วงค่าใช้จ่ายรวม
111.50 - 214.50 ดอล
สาหรับรายการ ฏ-ณ ล่าร์สหรัฐ หรือ
และประกันสุขภาพใน 3,456 - 6,650 บาท
ด. (ค่าเฉลี่ยของ
รายการ ซ คือ 16
ดอลล่าร์สหรัฐ)
ต) การอบรม
จัดโดยกระทรวงแรงงาน
หลังจากเดินทาง และกระทรวงสาธารณสุข
มาถึงแล้ว ณ ศูนย์ ของไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย
แรกรับเข้าทางาน
และสิ้นสุดการจ้าง
ถ) การจัดการ
แรงงานหรือบริษัทจัดหา
เดินทาง ที่พัก
งานประเทศต้นทางเป็น
อาหาร ตั้งแต่
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ประเทศต้นทาง ไม่มีการประมาณ
จนถึงศูนย์แรกรับ ค่าใช้จ่าย
59

ลาว

เมียนมา
ประเทศปลายทาง
ขั้นต่า
สูงสุด
ขั้นต่า
สูงสุด
Thailand
95.50 95.50
95.50
95.50
ดอลล่าร์ ดอลล่าร์ ดอลล่าร์ ดอลล่าร์
สหรัฐ
สหรัฐ หรือ สหรัฐ
สหรัฐ
หรือ
2,960.50 หรือ
หรือ
2,960.5 บาท
2,960.50 2,960.50
0 บาท
บาท
บาท
111.50 198.50
ดอลล่าร์ ดอลล่าร์
สหรัฐ
สหรัฐ หรือ
หรือ
6,153.50
3,456.5 บาท
0 บาท
111.50 - 214.50
ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ
3,456 - 6,650 บาท

111.50 198.50
ดอลล่าร์ ดอลล่าร์
สหรัฐ
สหรัฐ
หรือ
หรือ
3,456.50 6,153.50
บาท
บาท
111.50 - 214.50
ร้อยละ 100 ของ
ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ ค่าใช้จ่ายราบการ ฏ3,456 - 6,650 บาท ด59

จัดโดยกระทรวง
แรงงานและกระทรวง
สาธารณสุขของไทย ไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดโดยกระทรวง
แรงงานและกระทรวง
สาธารณสุขของไทย ไม่มีค่าใช้จ่าย

แรงงานหรือบริษัท
จัดหางานประเทศต้น
ทางเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

จัดโดยกระทรวง
แรงงานและ
กระทรวงสาธารณสุข
ของไทย - ไม่มี
ค่าใช้จ่าย
แรงงานหรือบริษัท
เป็นความรับผิดชอบ
จัดหางานประเทศต้น ของบริษัทจัดหางาน
ทางเป็นผู้รับผิดชอบ ประเทศต้นทาง
ค่าใช้จ่าย

ประมาณการเป็นร้อยละจากค่าใช้จ่ายที่สามารถจัดประเภทได้ว่าเกิดขึ้นในประเทศไทย
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

รายการ
(สกุลเงิน = ดอลล่าร์สหรัฐ)

ฯ ที่ชายแดน
ประเทศไทย
ท) การจัดการ
เดินทาง ที่พัก
อาหาร ตั้งแต่ศูนย์
แรกรับฯ ที่
ชายแดนประเทศ
ไทยจนถึงสถานที่
ทางาน
ธ) การอบรม
หลังจากเดินทาง
มาถึงยังสถานที่
ทางานของ
นายจ้าง
น) ค่าธรรมเนียมการ
สรรหาแรงงาน
สาหรับบนจ.
(ค่าธรรมเนียมการ
บริการและ
ดาเนินการ)
บ) ค่าธรรมเนียม
ด้านเอกสาร
สาหรับประเทศ
ไทยและใน
ประเทศต้นทาง61

กัมพูชา
ขั้นต่า
สูงสุด

นายจ้างเป็นผู้รบั ผิดชอบ
ไม่มีการประมาณ
ค่าใช้จ่าย

ลาว
ขั้นต่า
สูงสุด
ไม่มีการประมาณ
ค่าใช้จ่าย
นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบ

เมียนมา
ขั้นต่า
สูงสุด
ไม่มีการประมาณ
ค่าใช้จ่าย
นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบ

ประเทศปลายทาง
Thailand

นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบ

นายจ้างหรือบนจ. เป็น
ผู้รับผิดชอบ
ไม่มีค่าใช้จ่าย

นายจ้างหรือบนจ. เป็น นายจ้างหรือบนจ.
ผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รบั ผิดชอบ

นายจ้างหรือบนจ.
เป็นผู้รับผิดชอบ

ไม่เกี่ยวข้อง

ไม่เกี่ยวข้อง

นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายสาหรับ
ค่าธรรมเนียมของ
บนจ.60

นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ นายจ้างเป็น
ค่าใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ไม่เกี่ยวข้อง

นายจ้างเป็น
นายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย

60

ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางที่นาเข้ามา ประเภทอุตสาหกรรม จานวนของแรงงาน ฯลฯ ที่ต่อรองแล้วและระบุไว้ในสัญญาบริการ; อัตรา
ค่าบริการโดยกระทรวงแรงงาน พ.ศ 2559 ได้กาหนดอัตราที่นายจ้างต้องจ่ายค่าบริการให้กับผู้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ
ตามอัตราร้อยละที่กาหนด สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าจ้างเดือนแรกที่ต่างด้าวได้รับ โดยเรียกเก็บค่าบริการร้อยละ 25 สาหรับการนาคน
ต่างด้าวเข้ามาไม่เกิน 12 คน ร้อยละ 20 สาหรับคนต่างด้าวตั้งแต่ 13-45 คน ร้อยละ 15 สาหรับคนต่างด้าวตั้งแต่ 46-90 คน และร้อยละ 10
สาหรับคนต่างด้าวตั้งแต่ 91 คน ขึ้นไป
61 รวมค่าธรรมเนียมบริการที่นายจ้างไทยจ่ายให้กับบนจ.แล้ว
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

กัมพูชา
(สกุลเงิน = ดอลล่าร์สหรัฐ)
ขั้นต่า
สูงสุด
ป) ค่าธรรมเนียมการ ไม่มีเพดานการเรียกเก็บ
สรรหาแรงงาน
ค่าธรรมเนียมจาก
สาหรับบริษัท
แรงงาน
จัดหางานใน
ประเทศต้นทาง

เมียนมา
ขั้นต่า
สูงสุด
ขั้นต่า
สูงสุด
ไม่มีข้อมูล
แรงงานจ่าย
ค่าธรรมเนียมให้กับ
บริษัทจัดหางานใน
ประเทศเมียนมา
จานวน
150,000 จัต62
ผ) กองทุน
นายจ้างและแรงงานเป็น นายจ้างและแรงงาน นายจ้างและแรงงาน
ประกันสังคม
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เป็นผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รับผิดชอบ
(หลังจากทางานไป (ร่วมกันจ่ายร้อยละ 5
ค่าใช้จ่าย (ร่วมกันจ่าย ค่าใช้จ่าย (ร่วมกัน
แล้ว 3 เดือน)
จากค่าจ้าง)
ร้อยละ 5 จากค่าจ้าง) จ่ายร้อยละ 5 จาก
ค่าจ้าง)
ฝ) ค่ามัดจาสาหรับ นายจ้างหรือบนจ. เป็น นายจ้างหรือบนจ. เป็น นายจ้างหรือบนจ.
การส่งแรงงาน
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นผู้รับผิดชอบ
กลับ 1,000
กรมการจัดหางาน
ให้กรมการจัดหางาน ค่าใช้จ่ายให้กรมการ
บาท63 ต่อแรงงาน
จัดหางาน
1 คน
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 111 – 526 ดอลล่าร์สหรัฐ – รวมรายการ ป และ ผ แต่ไม่รวมการเดินทาง
(ทุกประเภท และทุก ในประเทศ ที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าดาเนินการและค่าบริการอื่นๆ
ประเทศ)
รายการ

ลาว

ประเทศปลายทาง
Thailand
บนจ. ไทยไม่ได้จ่าย
หรือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจาก
บริษัทจัดหางานใน
ประเทศต้นทาง
หรือแรงงาน
นายจ้างและแรงงาน
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย (ร่วมกัน
จ่ายร้อยละ 5 จาก
ค่าจ้าง)
นายจ้างหรือบนจ.
เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้กรมการ
จัดหางาน

62

ใน MOU ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของบริษัทจัดหางานตามแต่ละประเทศว่าสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างจากแรงงาน นายจ้าง
ไทยและบนจ. ไม่มีอานาจเข้าไปควบคุมการเรียกเก็บเงินจากแรงงานของบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง มีเพียงรัฐบาลประเทศต้นทาง
เท่านั้นที่สามารถออกใบอนุญาตและบริหารจัดการผู้สรรหาแรงงานในท้องถิ่น ประเทศเมียนมามีการกาหนดเพดานค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมในการสรรหาแรงงาน สมาคมของผู้สรรหาแรงงานในท้องถิ่นมีการกากับดูแลการปฏิบัติของสมาชิกผ่านจรรยาบรรณการดาเนิน
ธุรกิจและการขึ้นบัญชีดาสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตาม
63 นายจ้างและบนจ. จ่ายค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนสาหรับส่งแรงงานกลับบ้าน; แรงงานทีส
่ ิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วสามารถนาเงินจากกองทุนนี้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับไปยังประเทศบ้านเกิด
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ภาคผนวก ก: แนวทางสาหรับดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อประเมินความเสี่ยงทาง
สังคมในห่วงโซ่อุปทานการสรรหาแรงงาน
ทาแผนที่
ห่วงโซ่อุปทาน

ข้อมูลของ
ผู้สรรหา

การประเมิน
ความเสี่ยงทั่วไป

การประเมิน
ความเสี่ยงเฉพาะด้าน

ผลคะแนนสุดท้าย
และการดาเนินการ

ระเบียบปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

• การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านคืออะไร
การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน (due diligence) คือ การด าเนินการทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่การ
รวบรวมข้ อ มู ล และท าการประเมิ น เพื ่ อ มุ ่ ง มั ่ น และด าเนิ น การระมั ด ระวั ง ป้ อ งกั น ( precaution)
อย่างสมเหตุผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน วิธีปฏิบัติ และแนวทางที่หากฝ่าฝืน
แล้วอาจเกิดความเสียหายต่อนายจ้าง/ บริษัท และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึงเจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหมายถึง
ซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุ ภัณฑ์) หรือบริการ (รวมถึงผู้สรรหา คนกลางสรรหา
แรงงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย และบริ ษัท ขนส่ง ) ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ อื่น ๆ ชุมชน ลูกค้า
และผู้บริโภคในต่างประเทศ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านยังมีความหมายโดยนัย
ถึงการระมัดระวังตามสมควรและการใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (duty of care)64
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานตามจรรยาบรรณที่สังคมคาดหมายให้บุคคลและธุรกิจให้มี เพื่อระบุได้ว่า
มีปัจจัยและสถานการณ์ใดบ้างที่อาจเป็นความเสี่ยงและภัยคุกคาม ก่อให้เกิดหรือนาไปสู่ความเสียหาย
ความสูญเสียทางธุรกิจ การเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ การสูญเสียทรัพย์สิน การจากัด
หรือการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ทางตรงหรือทางอ้อม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของตน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่มีความเปราะบางอย่างแรงงานข้ามชาติและผู้หญิง
• ใครคือผู้รับผิดชอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล/นายจ้าง ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านกับจุดเชื่อมต่อ
(links) ต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานของตน โดยให้ความสนใจหลักกับซัพพลายเออร์ล าดับที่หนึ่งและผู้ให้
บริการโดยมีเป้าหมายคือ เพื่อป้องกัน ลด หรือขจัดอันตราย ความเสียหาย หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
หรือเกิดขึ้นจริง สาหรับซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์) ผู้ประกอบการแปร
รูปอาหารทะเลอาจใช้ชุดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหลากหลายชุด อาทิ ชุดเกี่ยวกับ
อันตรายในอาหาร (food safety hazards) หรือชุดกระบวนการสาหรับตรวจสอบความยั่งยืนโดยเฉพาะ
64

BSCI. คู่มือระบบ (System Manual) ตอนที่ 5 - ภาคผนวก 9, คู่มือจรรยาบรรณ BSCI ฉบับจัดทาครั้งที่ 2:2014
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หรือชุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านแรงงาน/สังคม สาหรับผู้ให้บริการ
(คนกลางสรรหาแรงงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย) การประเมินในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบ
ด้านส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับผู้สรรหาที่ได้รับ
การว่าจ้างให้หาแรงงาน
ซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ ถูกคาดหวังว่าจะให้ร่วมมือกับผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลโดยให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกาลังแรงงานและการดาเนินงานของตน รวมทั้งลงนามยอมรับคู่มือจรรยาบรรณ จากนั้น
ซัพพลายเออร์ เหล่านี้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งตรวจสอบซั พ พลายเออร์ใ นล าดับ ถั ด ไปเพื่ อ ให้ ทราบข้ อเท็ จ จริ ง
อย่างรอบด้าน พร้อมกับระบุความเสี่ยง ความเสียหาย อันตราย หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงาน
ข้ามชาติและผู้หญิง ภาคผนวก ข-1 แสดงห่วงโซ่อุปทานและการตรวจสอบฃข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
ที่ให้ความสนใจหลักกับซัพพลายเออร์ลาดับที่หนึ่ง (แสดงเป็นสีน้าเงิน)
ผู้ให้บริการ (โดยเฉพาะคนกลางสรรหาแรงงาน) เป็นผู้มีบทบาทสาคัญมากในการยืนยันได้ว่า การสรรหา
แรงงานเป็นไปด้วยความรับผิดชอบด้วยการให้ความร่วมมือกับนายจ้างและผู้หางานที่ตนเกี่ยวข้อง โดยให้
ข้อมูลที่เป็นจริงและรักษาความโปร่งใสในการดาเนินงานและกิจกรรมที่ทา ผู้ให้บริการเหล่านี้ถูกคาดหวัง
ให้ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านกับคู่ค้าของผู้สรรหา ผู้รับเหมาช่วง และผู้ให้บริการที่อยู่ใน
ประเทศไทยหรือประเทศต้นทางทุกราย และแสดงให้นายจ้างเห็นถึงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ตลอดเวลา ภาคผนวก ข-2 แสดงตัวอย่างจุดเชื่อมต่อ (links) ในห่วงโซ่อุปทานของผู้สรรหาที่ท างาน
ภายใต้ MOU
• เพราะเหตุใดเราจึงทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเกิดขึ้นในจุดเชื่อมต่อหลากหลายจุดในห่วงโซ่อุปทานเพื่อกาหนด
มาตรการเชิงป้องกันที่ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล/ซัพพลายเออร์/ผู้สรรหาสามารถทาได้ เพื่อไม่ให้
แรงงานซึ่งเป็นผู้มีความเปราะบางได้รับความเสียหายหรือเป็นอันตราย และเพื่อไม่ให้ธุรกิจ ตลอดจน
ชื่อเสียงของนายจ้าง/บริษัทได้รับผลกระทบทางลบ ไม่ว่าจะเกิดจากการเข้าไปมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อม
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน/สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานหรือไม่ และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบทาง
กฎหมายหรือการลงโทษทางศาลสาหรับผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล/ซัพพลายเออร์/ผู้สรรหาและ
แรงงานข้ามชาติ การเกี่ยวข้องโดยตรง เกิดจากวิธีปฏิบัติในการจ้างงานของนายจ้าง/บริษัท หรือคู่ค้าทาง
ธุรกิจ/ผู้รับเหมาช่วงที่ได้รับมอบอานาจทาการจากนายจ้าง/บริษัท การเกี่ยวข้องโดยอ้อม เกิดขึ้นเมื่อ
นายจ้าง/บริษัทไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านอย่างเพียงพอในการจัดซื้อจัดจ้างหรือสรรหา
แรงงานที่ท าโดยซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการ ผู้ซึ่งภายหลังไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ ก็ตาม ได้ท าให้
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นายจ้าง/บริษัทเข้าไปมีส่วนพัวพันกับการสรรหาแรงงานหรือการจ้างงานที่เป็นการกระทาละเมิด 65 โดยที่
นายจ้าง/บริษัทไม่ทราบหรือไม่ได้ให้อนุญาต
• การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านมีขั้นตอนในการดาเนินการอย่างไร
กระบวนการสนับ สนุน การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเริ่มจากการท าแผนที่ห ่วงโซ่อุปทาน
ตามด้วยการรวบรวมข้อมูลของคู่ค้าธุรกิจรายสาคัญ เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอแล้วจึงดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงทั่วไป การประเมินความเสี่ยงเฉพาะ
สรุปการให้คะแนน/จัดอันดับคู่ค้าทางธุรกิจ การประเมินว่าขั้นตอนใดในกระบวนการอาจได้รับผลกระทบ
และอันดับสุดท้ายคือระเบียบปฏิบัติมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปกติจะรวมถึงข้อกาหนดให้ลงนาม
ในคู ่ ม ื อ จรรยาบรรณ ขั ้ น ตอนและกิ จ กรรมทั ้ ง หมดมี เ ป้ า หมายเพื ่ อ ความโปร่ ง ใส ปั ญ หาคอขวด
ในกระบวนการมักจะเกิดในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลส าหรับคนกลางสรรหาแรงงาน ความท้าทาย
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการตรวจสอบข้อเท็ จจริงอย่างรอบด้านส าหรับนายหน้าจัดหาแรงงาน/บริษัทน าเข้า
แรงงานของไทยและประเทศต้นทางคือ การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจ การดาเนินงาน บุคลากร
ผู้รับเหมาช่วงและค่าธรรมเนียม
• การทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน
แผนที่ห่วงโซ่อุปทานไม่ได้ทาขึ้นเพื่อให้ได้ภาพรวมว่ า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของ
นายจ้าง/บริษัทมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร ตามหลักการแล้วควรท าแผนที่ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อ
(links) ต้นน้าไปถึงจุดเชื่อมต่อที่อยู่ปลายน ้า แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของโครงการ FAIR Fish จึงต้องให้
ความสาคัญกับคนกลางสรรหาแรงงานในลาดับที่หนึ่งก่อน โดยมีเป้าหมายหลักในการป้องกันการละเมิด
อนุสัญญาหลักของ ILO โดยเฉพาะแรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และแรงงานเด็ก แต่ถ้ามีจุดเชื่อมต่อที่เป็น
ซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ล าดับที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงด้านแรงงานทางอ้อมสูงเพราะจ้างแรงงานข้ ามชาติ
ในสถานที่ประกอบการ และถูกรายงานว่าอาจมีการละเมิดแรงงานและมีแรงงานเปราะบางเป็นจานวน
มาก ก็ควรรวมจุดเชื่อมต่อเช่นนี้ไว้ในแผนที่ด้วย ตัวอย่างสถานการณ์ดังกล่าวได้แก่ แพปลาแห่งหนึ่ง
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการจ้างแรงงานข้ามชาติจากกัมพูชาโดยใช้บัตรผ่านแดนในการทางาน
ภาคผนวก ข-1 แสดงแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของผู้แปรรูปอาหารทะเล ส่วนภาคผนวก ข-2 จะแสดงแผนที่
ห่วงโซ่อุปทานของการสรรหาแรงงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงผู้มีบทบาทต่าง ๆ ที่อาจมีส่วนในการค้นหา
โน้มน้าว ช่วยเหลือ และส่งผู้สมัครงานเดินทางข้ามพรมแดนมาทางานในประเทศไทย ตามหลักการแล้ว
ผู้สรรหาหลัก ซึ่งหมายถึงบริษัทน าเข้าแรงงานของไทยที่ลงนามในสัญญากับนายจ้างชาวไทยมีหน้าที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบคู่ค้าสรรหาแรงงานและผู้รับเหมาช่วงในประเทศต้นทางและผู้ให้บริ การ
65

BSCI. แนวทางสรรหางานด้วยความรับผิดชอบสาหรับผู้ร่วมโครงการของ BSCI (Responsible Recruitment Guidelines for BSCI Participants) กันยายน ค.ศ. 2017
(พ.ศ. 2560)
Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

143

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ในประเทศไทยก่อนที่จะเข้าทาสัญญากัน ทั้งนี้ควรจัดทาข้อตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับระบุ
ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายไว้ให้ชัดเจน ผู้สรรหาชาวไทยควรเสนอแผนการกากับดูแลในรูปเอกสารเพื่อใช้
ติดตามกิจกรรมของคู่ค้าผู้สรรหาและผู้รับเหมาช่วง จากนั้นควรนาแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของการสรรหา
แรงงานมาเปรียบเทียบกับผังลาดับกระบวนการสรรหาแรงงานข้ามพรมแดน (รูปที่ 1: MOU) เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนของกระบวนการ (ตารางที่ 1: MOU)
นอกจากนี้ยังมีจุดเชื่อมต่ออื่น ๆ ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษภายใต้หมวด “ผู้ให้บริการ” ในภาคผนวก
ข-1 และภาคผนวก ข-2 หมวดหมู่นี้รวมถึงคนกลางสรรหาแรงงาน ผู้รับเหมาจับกุ้ง คัดขนาดกุ้ง แกะกุ้ง
บริการรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความสะอาด รวมถึงผู้รับเหมาช่วงรายอื่น ๆ ในกระบวนการ
คนกลางที่อาจใช้แรงงานไม่เต็มเวลา (part-time) แรงงานแบบรับค่าแรงตามชิ้นงาน หรือแรงงานที่รับงาน
ไปทาที่บ้าน
• ข้อมูลเกี่ยวกับคนกลางสรรหาแรงงาน
ภาคผนวก ข-3 เป็ น แบบฟอร์ ม ตั ว อย่ า งที ่ แ นะน าส าหรั บ การหาข้ อ มู ล ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งของผู ้ ส รรหา
แบบสอบถามนี้และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ได้อธิบายไว้ข้างล่างนี้ นายจ้างอาจนาไปปรับใช้ได้ในการท าการ
ตรวจสอบผู้สรรหาเพื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน หรือผู้สรรหาชาวไทยที่ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างรอบด้านลาดับต่อไปในสายโซ่อุปทานกับคู่ค้าสรรหาแรงงานในประเทศต้นทาง ผู้รับเหมาช่วง และผู้
ให้บริการ การให้ความร่วมมือเป็นเรื่องสาคัญมากตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับกลางของ
นายจ้างและบริษัท โดยเฉพาะฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ตัวแทนฝ่ายบริหารงานคุณภาพ หัวหน้าทีม
ตรวจประเมินภายใน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยา ในบางกรณี ก็จาเป็นต้องนาข่าวและข้อมูลที่หา
ได้จากแหล่งสาธารณมาค้นคว้าและวิเคราะห์เพิ่ม อย่างน้อยที่สุด นายจ้าง/บริษัทควรมีข้อมูลบริษัทของผู้
สรรหาแต่ละรายและสาเนาใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายและทาแฟ้มจัดเก็บไว้ นอกจากนี้ นายจ้าง
ควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต้นทางและเส้นทางการย้ายถิ่ นฐานของแรงงานข้ามชาติ ข้อมูลของ
คนกลางหรือผู้รับเหมาช่วง (ถ้าใช้) และบริการที่ให้ ประเภทเอกสาร ประเภทงาน ประเภทอุตสาหกรรม
และตาแหน่งงานที่ผู้สรรหามีความคุ้นเคย และบันทึกความสาเร็จที่ได้หางานให้กับแรงงานและการได้
จานวนโควตาแรงงานตามที่ยื่นขอ
• เครื่องมือประเมินความเสี่ยง - ทั่วไป
ลาดับกระบวนการ (Process Flow) ภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1 คือตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงทั่วไป
โดยยึดกระบวนการเป็นหลัก ส าหรับกระบวนการ MOU ในท านองเดียวกัน ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 2
แสดงวิธีวิเคราะห์ความเสี่ยงทั่วไปโดยยึดขั้นตอนและกิจกรรมสาหรับกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ (NV)
Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

144

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ทั ้ ง สองกรณี ใ ช้ ว ิ ธ ี ป ระเมิ น และวิ เ คราะห์ ท ี ่ ไ ม่ ม ี ก ฎเกณฑ์ เ ฉพาะใด ๆ นอกจากอาศั ย ความคุ ้ น เคย
และประสบการณ์กับกระบวนการต่าง ๆ และผู้มีบทบาทในแต่ละอุตสาหกรรม
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ภาคผนวก ค-2 แสดงเครื่องมือและชุดคาถามที่เกี่ยวข้องกับคนกลาง
สรรหาแรงงาน การตัดสินใจยอมรับ/ปฏิเสธขึ้นอยู่กับคาตอบที่ได้ เกณฑ์ที่ใช้อยู่บนพื้นฐานแนวคิดหลัก 5
ประการ ได้แก่ การได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานในประเทศเกี ่ ย วกั บ การสรรหาแรงงานและการจ้ า งงาน การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก การไม่ มี
ค่าธรรมเนียมการสรรหางาน การจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงาน ข้อกาหนด
และเงื่อนไขของสัญญาการจ้างงาน
• เครื่องมือประเมินความเสี่ยง - เฉพาะ
ภาคผนวก ค-2 แสดงเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทางสังคมสองอย่าง อย่างแรกเป็นผังจัดลาดับความเสี่ยง
(Matrix) และอีกอย่างคือ ตาราง (Table)
ผังจัดลาดับ (Matrix) ในการประเมินความเสี่ยงทางสังคมโดยใช้ผังจัดลาดับ (matrix) เป็นเครื่องมือ จะมี
การให้ระดับคะแนนต่อบริษัทตามหมวดมาตรฐานในสถานที่ทางาน เพื่อ รวมกันเป็น “ความรุนแรง” และ
“ความเป็นไปได้” ตัวอย่างเช่น สาหรับผู้สรรหาชาวไทย การทางานกับคู่ค้าสรรหาแรงงานชาวเมียนมาร์ที่
ไม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและสรรหาแรงงานเข้ามาหลายร้อยคน ผลประเมินความเสี่ยงในการ
สรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบในส่วนของ “ความเป็นไปได้” จะอยู่ในระดับ “เป็นไปได้สูง” หรือ
“เกิดขึ้นแน่นอน” ส่วน “ความรุนแรง” จะอยู่ในระดับ “สาคัญ” ไปจนถึง “วิกฤติ” เพราะฉะนั้น ผลรวม
ของการจัดล าดับตามตารางส าหรับการสรรหาแรงงานจะอยู่ที่ “สีแดง = สูง” แต่ละนโยบายจะมีการ
จัดลาดับในลักษณะเดียวกันนี้
ตาราง (Table) สาหรับเครื่องมือนี้ให้กาหนดคะแนนสาหรับแต่ละหมวดมาตรฐานของสถานที่ทางานดังที่
แสดงใน ภาคผนวกค -3 ซึ่งเป็นส่ว นขยาย ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการให้คะแนน “ความรุนแรง” และ
“ความเป็นไปได้” มีอธิบายไว้ด้านล่าง การละเมิดอย่างรุนแรงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาหลักของ ILO
ถือเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด ประเด็นใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายแรงงาน
การประมง และการบริการจัดการแรงงานข้ามชาติของไทย จะทาให้อันดับความเสี่ยงขึ้นสูงในตาราง
เช่นเดียวกัน ผลที่ได้จะเหมือนกัน ไม่ว่าจะใช้ผ ังหรือตาราง ตัวอย่างของประเด็นที่จะส่งผลกระทบ
ต่อระดับ “ความรุนแรง” โดยผลการตัดสินพิจารณาจากระดับผลกระทบที่มีต่อแรงงาน มีดังต่อไปนี้
1. วิกฤติ/มาก = ประเด็นที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด เช่น การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือก
ปฏิบัติ เสรีภาพในการสมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง (FOA)
2. มาก/ปานกลาง = สภาพการทางาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการ
สมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง (FOA)
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3. ปานกลาง/เล็กน้อย = การจัดทาเอกสาร/งานด้านเอกสาร ไม่ได้มีกฎหมายบังคับ หรือบังคับอย่าง
จากัด
ในการให้คะแนน “ความเป็นไปได้” สาหรับนโยบายหรือหมวดหมู่ที่เฉพาะ นายจ้าง/บริษัทควรพิจารณา
จากประสบการณ์จริงหรือเหตุการณ์คล้ายคลึงกันที่เคยเกิดขึ้นหรือได้รับ การรายงานว่าเกิดขึ้น จริง
ในภาคอุตสาหกรรมของตน เนื่องจากการให้คะแนนเป็นไปโดยไม่ได้มีกฎเกณฑ์ ซึ่งอาจมีทั้งคะแนนที่ให้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและคะแนนที่ให้ตามความคิดเห็นส่วนตัว จึงขอแนะนาให้มีทีมทาการวิเคราะห์
และจัดทารายการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และแนะนาอย่างยิ่งให้จัดทาคาอธิบายเป็นเอกสารพร้อมทั้งระบุ
เหตุผลในการให้คะแนน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับการอ้างอิงในอนาคต หากมีและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลกระทบต่อ SMS หลังจากกรอกทุกคอลัมน์แล้ว ให้รวมคะแนนและจัดอันดับความเสี่ยงทางสังคม
ของแต่ละนโยบาย
• การพิจารณาความเสี่ยงทางสังคมโดยรวมและกาหนดการดาเนินการ
เมื่อมาตรฐานในสถานที่ทางานได้รับการจัดอันดับทั้งหมดแล้ว ควรแจ้งอันดับการประเมินความเสี่ยงทาง
สังคมโดยรวมแก่บริษัท/ซัพพลายเออร์ที่ได้รับการวิเคราะห์โดยใช้รหัสตามสัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดง สี
เหลือง สีเขียว
การให้คะแนนขั้นสุดท้ายส าหรับการจัดอันดับความเสี่ยงทางสังคมส าหรับแต่ละบริษัทก็เพื่อสะท้อน
อันดับ/คะแนนสะสมจากการประเมินตามมาตรฐานสถานที่ทางานในแต่ละข้อ ภาคผนวก ค-4 แสดงวิธี
ตัวอย่างที่นับจานวนหรือประเภท/นโยบายที่ได้รับการจัดอันดับสีแดงหรือคะแนนสีแดง และภาพรวม
อันดับความเสี่ยงทางสังคมที่ได้ ผู้สรรหาที่ไม่ได้สีแดงในหมวดใดเลยจะได้รับอันดับความเสี่ยงทางสังคม
โดยรวมเป็นสีเขียว ผู้ที่ได้สีแดง 1-4 หมวดได้อันดับโดยรวมเป็นสีเหลืองหรือมีความเสี่ยงปานกลาง
ผู้สรรหา/บริษัทที่ได้สีแดง 5-8 หมวดได้อันดับโดยรวมเป็นสีแดง ผู้รับการประเมินต้องดาเนินการตามที่
กาหนดไว้สาหรับแต่ละระดับ โดยมีตั้งแต่การลงนามในคู่มือจรรยาบรรณไปจนถึงขอให้มีการดาเนินการ
แก้ไข/ป้องกัน และตรวจประเมินปีละ 1-2 ครั้ง ในกรณีละเมิดที่เป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้อย่าง
เด็ดขาด ผู้สรรหาอาจถูกปฏิเสธหรือถูกขึ้นบัญชีดา ภาคผนวก ค-5 เป็นตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง
สาหรับผู้สรรหาซึ่งประกอบด้วยสถานการณ์สมมติต่าง ๆ
• กาหนดระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
นายจ้าง/บริษัทอาจเลือกที่จะนาระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทมาใช้กับการเลือกคนกลาง
สรรหาแรงงาน หรือที่บางองค์กรเรียกว่าเป็นการใช้ระบบบัญชีผู้ค้าขึ้นทะเบียน (the Approved Vendor
List: AVL) ภาคผนวก ค-6 เป็นรายการข้อกาหนดสาหรับผู้สรรหาซึ่งสามารถใช้สาหรับการตรวจสอบ
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คุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนทาสัญญา หลังการส่งมอบงาน หรือตามระยะเวลาขึ้นอยู่กับระบบ การทาแผนที่
ห่วงโซ่อุปทาน การประเมินความเสี่ยง และความพยามอื่น ๆ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
ถูกนามารวมไว้ในเกณฑ์และมีการถ่วงน้าหนักให้สอดคล้องกัน ในขณะเดียวกัน สถานะทางกฎหมาย
ข้อมูลประวัติ ความเข้าใจในนโยบายหลักและวิธีปฏิบัติของโครงการ FAIR Fish ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหางาน และชื่อเสียงที่ดีในอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาในการประเมิน
ผู้สรรหา สิ่งสาคัญอีกประการคือ ผู้สรรหาหรือบริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมาช่วงจะต้องไม่เชื่อมโยงกับข่าวเชิง
ลบใด ๆ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานในประเทศไทยหรือที่อื่น ๆ
เกณฑ์ที่เสนอไว้นี้นายจ้าง/บริษัทสามารถดัดแปลงและปรับเปลี่ยนได้ตามลาดับความสาคัญ ขอแนะนา
เป็นอย่างยิ่งว่า นอกเหนือจากระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานแล้ว นายจ้างควรประเมิน
ความเต็มใจของผู้สรรหาที่จะให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
และประเมินความเข้าใจของผู้สรรหาเกี่ยวกับบทบาทอันสาคัญยิ่งของการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
อย่างรอบด้านในการสร้างและรักษาห่วงโซ่อุปทานให้โปร่งใส และที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ หากนายจ้าง
ได้ร ับ ข้อมูล ที่เป็นการให้การรับรองจากทั้งสองฝั่งพรมแดนจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส
และความรับผิดชอบของผู้สรรหา และข้อมูลดังกล่าวจะเป็นหลักฐานที่สาคัญที่พิสูจน์ความสามารถของ
ผู้สรรหาในการรักษาหลักการและแนวคิดของการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
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ภาคผนวก ข: แผนผังห่วงโซ่อุปทานการสรรหาแรงงานและแบบสอบถามการสรรหาแรงงาน
ข-1: แผนผังห่วงโซ่อุปทานแรงงาน – จุดเชื่อมต่อที่สาคัญและแรงงานที่เปราะบาง
ข-1.1: แผนผังห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล - บริษัท มารีน ฟายน์ ฟู้ดส์ จากัด
บริษัท มารีน ฟายน์ ฟู้ดส์ จากัด
บริษัทนาคนต่างด้าว
มาทางานในประเทศ
(อยู่ในระหว่างการ

บรรจุภัณฑ์

วัตถุดิบสด

ปลากะตักขนาด
กลาง-ขนาดใหญ่

เรือประมง

แพปลา
(จังหวัดระยอง)

ปลากะตักขนาดเล็ก
แช่แข็ง - กึ่งแห้ง

ปลาแพงกา
เซียส

นายหน้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้

โรงงาน
(สุพรรณบุรี)

โรงงานบริษัท
มารีน ฟายน์ ฟู้ดส์

ปรุงรส

ตากแดดให้แห้ง/ อบปลา
ด้วยเตาอบ

เครื่องปรุง

ฟาร์ม

เนื้อปลากึ่งแห้ง
แช่แข็ง จาก
นายหน้า
อบด้วยเตา

ปรุงรส

ใส่บรรจุภัณฑ์

โหลดสินค้า/ การขนส่ง

ผู้ค้าปลีกในประเทศ

ผู้ค้าส่ง
ในประเทศ

ส่งออกไปยังผู้ค้าส่ง
ในยุโรป

โรงงานในประเทศ
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ข-1.2: แผนที่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล - บริษัท อุตสาหกรรมน้าปลาระยอง จากัด
บริษัท อุตสาหกรรมน้าปลาระยอง จากัด (RFI)
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานใน
ประเทศ บิลเลี่ยน ดรีม จากัด

วัตถุดิบสด

ปลากะตัก

เรือประมง

ส่วนผสม
แพปลา

บรรจุภัณฑ์

น้าตาล

(จังหวัดตราด)

ผงชูรส
คัดปลา

เกลือ

ดองเกลือ

โรงงานบริษัทอุตสาหกรรมน้าปลา
ระยอง (จังหวัดระยอง)

เกลือ

หมักปลา
ผสม
บรรจุลงขวดและใส่ใน
บรรจุภัณฑ์

โหลดสินค้า/ การขนส่ง

ส่งออก /รับจ้างผลิต (OEM)

ผู้ค้าปลีกในประเทศ
ผู้ค่าส่งในประเทศ ในเอเชี
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ข-2: แผนที่ห่วงโซ่อุปทานการสรรหาแรงงาน
บริษัท/ นายจ้าง

บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานใน
ประเทศ (ประเทศไทย)

ผู้สรรหาแรงงานพันธมิตร

ผู้ให้บริการ

(ในประเทศต้นทาง)

การขนส่ง/
เดินทาง

ผู้สรรหาแรงงาน
รับเหมาช่วง

การขนส่ง/
เดินทาง

ที่พัก

อื่นๆ
➢ ล่าม
➢ ประกันภัย/

ประกัน
อุบัติเหตุ

หมู่บ้านที่ 1

หมู่บ้านที่ 2
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ข-3: แบบสอบถามและรายการตรวจสอบตัวกลางสรรหาแรงงาน
ผู้ให้ข้อมูล:

วันที่:

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
1.1.1 ชื่อบริษัทนาเข้าแรงงาน /นายหน้าสรรหาแรงงาน:

1.1.2.เลขทะเบียน / ใบอนุญาตเลขที่.:

1.1.3. ที่อยู่:

1.1.4. สถานที่ตั้งเดิม (กรณีย้ายสานักงาน):

1.1.5. ปีที่ก่อตั้ง:

T1.1.9.
พนักงานทั้งหมด ………..……คน
ผู้หญิง………….คน
ผู้ชาย………….คน

1.1.6. บริษัทในเครือ/สาขาของบริษัท:
มีผังโครงสร้างของบริษัทหรือไม่
 มี
 ไม่มี
1.1.7. ผู้ติดต่อหลัก/ตาแหน่ง:

1.1.8. E-mail:
โทรศัพท์:

1.2.1. ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานของผู้สรรหาแรงงาน: (จานวนของลูกค้า, ผู้สรรหาแรงงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ, ผู้
ให้บริการ)
 นางจ้างไทย (ภาคอาหารทะเล) ……………………………….………………..….……ราย
 นางจ้างไทย (ภาคอาหารอื่น ๆ) ………………………………..………….…..……….…ราย
 นางจ้างไทย (ภาคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร) …………………..……………..…………..…ราย
 ผู้สรรหาแรงงานในประเทศไทย ………………………………………….………..….….ราย
 ผู้สรรหาแรงงานในประเทศต้นทาง ……………………………………………………..…ราย
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 ผู้ให้บริการด้านขนส่ง ……………………………………………………………………….…ราย
 ผู้ให้บริการด้านที่พัก ……………………………………………………………………..….…ราย
 ล่าม/คนแปลภาษา…………………………………………………………………………….…ราย
 ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย ………………………………………………………….……………ราย
 ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ……………………………………….………….ราย
 อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………
1.2.2. ภาคอุตสาหกรรมที่บริษัทให้บริการ
นาเข้าแรงงาน (คิดเป็น %)

1.2.3. ประเภทของงานที่บริษัทให้บริการ
นาเข้าแรงงาน (คิดเป็น %)

 อาหารทะเล………..  อาหารอื่นๆ .……..  เกษตร…-…….
 ประมง……-……..  ก่อสร้าง.…….  อื่น ๆ
 คนงานในโรงงาน ………  คนงานในเรือประมง ..……...
 คนงานก่อสร้าง…………  คนงานเกษตร………. แม่บ้าน …………
 อื่นๆ …………….

 แรงงานเมียนมา ทั้งหมด………….คน; ผู้หญิง ……….%; ผูช้ าย……….%
1.2.4. จานวนแรงงานข้ามชาติที่นาเข้าทั้งหมด
 แรงงานกัมพูชา ทั้งหมด…………….คน; ผู้หญิง ……….%; ผู้ชาย……….%
ต่อปี (ข้อมูลย้อนหลังโดยเฉลี่ย 2 ปี) – สัดส่วน
 แรงงานลาว ทั้งหมด…………….คน; ผู้หญิง ……….%; ผูช้ าย……….%
หญิงชาย (คิดเป็น %)
 อื่น ๆ โปรดระบุ …………………..ทั้งหมด …………..คน;
ผู้หญิง ……….%; ผูช้ าย……….%
 ประเทศเมียนมา ……….%;
1.2.5. ประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ
(คิดเป็น % จากแรงงานที่นาเข้ามาทั้งหมด) -  ประเทศกัมพูชา: …………%
ข้อมูลย้อนหลังโดยเฉลี่ย 2 ปี
 ประเทศลาว………%;
 อื่น ๆ โปรดระบุ………………. ; …….% จากจานวนแรงงานทั้งหมด
1.2.6. จานวนผู้สรรหาแรงงานที่เป็นพันธมิตร  ประเทศไทย……..คน; ……..บริษัท;
ทางธุรกิจ (Partner Recruiters) ในประเทศ
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
เจ้าบ้าน (ประเทศไทย) และประเทศต้นทาง
ออกโดยหน่วยงานใด..............................
และใบอนุญาต
ใบอนุญาตเลขที่....................
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 ประเทศเมียนมา……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดยหน่วยงานใด..
ใบอนุญาตเลขที่....................
 ประเทศกัมพูชา……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดยหน่วยงานใด ..................
ใบอนุญาตเลขที่...................
 ประเทศลาว……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดยหน่วยงานใด..กระทรวงแรงงานลาว
ใบอนุญาตเลขที่....................
 อื่นๆ โปรดระบุ........................; ……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดยหน่วยงานใด..............................
ใบอนุญาตเลขที่....................
 ผู้ให้บริการด้านขนส่ง ……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
 ผู้ให้บริการด้านที่พัก ……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
1.2.7. จานวนผู้รับเหมาช่วงและผู้ให้บริการใน  ล่าม/คนแปลภาษา ……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ประเทศไทยและใบอนุญาต
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
 ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย ……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
 ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ……..คน; ……..บริษัท;
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มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
 อื่น ๆ โปรดระบุ..............................;………..คน; …..…..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
 นายหน้าสรรหาแรงงานตามหมู่บ้าน/ชุมชน (Village Recruiters)
……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
 ผู้ให้บริการด้านขนส่ง ……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที.่ ...................
 ผู้ให้บริการด้านที่พัก ……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
1.2.8. จานวนผู้รับเหมาช่วงและผู้ให้บริการใน  ล่าม/คนแปลภาษา ……..คน; ……..บริษัท;
ประเทศต้นทางและใบอนุญาต
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
 ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย ……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
 ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ……..คน; ……..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
 อื่น ๆ โปรดระบุ..............................;………..คน; …..…..บริษัท;
มีใบอนุญาตหรือไม่  มี  ไม่มี
ออกโดย..............................ใบอนุญาตเลขที่....................
1.2.9. เส้นทางการย้ายถิ่น/เดินทาง – ระบุชื่อ ประเทศเมียนมา:  หมู่บ้าน.……………………………………………
ชุมชนหรือเมืองในประเทศต้นทางและประเทศ  ศูนย์ดาเนินการก่อนเดินทาง…
เจ้าบ้าน(ประเทศไทย)
 จุดผ่านแดน…
Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

154

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

 ศูนย์แรกรับหลังเดินทางมาถึง……
 อื่น ๆ โปรดระบุ ……
ประเทศกัมพูชา: หมู่บ้าน.………………………………………………
ศูนย์ดาเนินการก่อนเดินทาง…………….…………………………….
จุดผ่านแดน……ปอยเปต
ศูนย์แรกรับหลังเดินทางมาถึง สระแก้ว…
อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………….
ประเทศลาว:  หมู่บ้าน.………………………………………………
 ศูนย์ดาเนินการก่อนเดินทาง…………เวียงจันทร์
 จุดผ่านแดน……สะวันนะเขต
 ศูนย์แรกรับหลังเดินทางมาถึง มุกดาหาร
 อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………….
ประเทศเมียนมา:  ทางบก  ทางอากาศ  ทางเรือ;
มีจุดแวะพักระหว่างเดินทางหรือไม่  มี  ไม่มี
แวะพักระหว่างเดินทางที่ใด………………………………………………….
ประเทศกัมพูชา:  ทางบก  ทางอากาศ  ทางเรือ;
มีจุดแวะพักระหว่างเดินทางหรือไม่  มี  ไม่มี
แวะพักระหว่างเดินทางที่ใด………………………………………………….
1.2.10 เดินทางโดยวิธีใด จุดแวะพักระหว่าง
เดินทาง และที่พักระหว่างเดินทาง

ประเทศลาว:
 ทางบก  ทางอากาศ  ทางเรือ;
มีจุดแวะพักระหว่างเดินทางหรือไม่  มี  ไม่มี
แวะพักระหว่างเดินทางที่ใด………………………………………………….
ใครคือผู้ที่เดินทางมาพร้อมกับแรงงานข้ามชาติ?  นายจ้างไทย
 ผู้สรรหาแรงงานประเทศไทย  ผู้สรรหาแรงงานประเทศต้นทาง
 อื่น ๆ
ที่พักระหว่างเดินทาง:  โรงแรม  บ้าน  อื่น ๆ ..............

1.2.11 ค่าธรรมเนียมการจัดหางานและ
ค่าใช้จ่าย

ใครเป็นผู้จ่ายค่าการสมัครงานและค่าธรรมเนียมการจัดหางาน?
 นายจ้างไทย
 ผู้สรรหาแรงงานประเทศไทย
 ผู้สรรหาแรงงานประเทศต้นทาง  แรงงาน
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ใครเป็นผู้จ่ายค่าดาเนินการและค่าออกเอกสาร?
 นายจ้างไทย
 ผู้สรรหาแรงงานประเทศไทย
 ผู้สรรหาแรงงานประเทศต้นทาง  แรงงาน
ใครเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ?
 นายจ้างไทย
 ผู้สรรหาแรงงานประเทศไทย
 ผู้สรรหาแรงงานประเทศต้นทาง  แรงงาน
ใครเป็นผู้จ่ายค่าเดินทางข้ามพรมแดนและค่าใช้จ่ายหลังการมาถึงไทย?
 นายจ้างไทย
 ผู้สรรหาแรงงานประเทศไทย
 ผู้สรรหาแรงงานประเทศต้นทาง  แรงงาน
บริษัทมีการดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่?

1.3.1. มีการตรวจประเมินภายใน/การทบทวน
ฝ่ายบริหารหรือไม่

1.3.2. มีใบรับรองมาตรฐานจากลูกค้า คู่ค้า
หรือหน่วยรับรองมาตรฐานจากองกรณ์
ภายนอกหรือไม่

 การตรวจประเมินนโยบายและแนวทางปฏิบัติทางสังคม
ภายในบริษัท
 มี  ไม่มี
ดาเนินการโดยใคร/แผนกใด? ………………………………………
ความถี่ในการดาเนินการ…………………………………………..….
 การทบทวนฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและการปฏิบัติด้านทรัพยากร
บุคคล
 มี  ไม่มี
ดาเนินการโดยใคร/แผนกใด? ……พนักงานทุกคน
ความถี่ในการดาเนินการ………เดือนละ 2 ครั้ง
บริษัทมีใบรับรองดังต่อไปนี้หรือไม่
การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย?
 มี  ไม่มี
ออกใบรับรองโดยหน่วยงานใด? ………………………………
เลขที่ใบรับรอง ………………………………………..………….
แนวทางปฏิบัติการเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม  มี  ไม่มี
ออกใบรับรองโดยหน่วยงานใด? ………………………………
เลขที่ใบรับรอง ……………………………………………..…….
ระบบการจัดการทางสังคม
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ออกใบรับรองโดยหน่วยงานใด? ………………………………
เลขที่ใบรับรอง …………………………………………….……….

1.3.3. การสอบทานธุรกิจ (Due Diligence)
(*การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน)

1.3.4. นโยบายทางสังคม กฎระเบียบของ
บริษัท

บริษัทนาเข้าแรงงานมีการดาเนินการดังต่อไปนี้หรือไม่
 แผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Mapping)
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ของบริษัทและพันธมิตร
ทางธุรกิจทั้งหมด
 ลงนามในจรรยาบรรณธุรกิจ (COC) ของผู้ว่าจ้าง
 ให้พันธมิตรทางธุรกิจลงนามในจรรยาบรรณธุรกิจ (COC)
 ลงนามในสัญญาทางกฎหมายกับผู้ว่าจ้าง
 ลงนามในสัญญาทางกฎหมายกับพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทนาเข้าแรงงานมีนโยบาย เอกสารขั้นตอนและเกณฑ์วิธีที่มีอยู่
ครอบคลุมกับหลักการหรือแนวปฏิบัติต่อไปนี้หรือไม่
 สิทธิหลัก 4 ประการ ภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ
 มี  ไม่
มี
 แนวทางปฏิบัติการเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
 มี  ไม่มี
 หลักการทางานที่มีคุณค่า
 มี  ไม่มี
 นโยบายหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
 มี  ไม่มี
 กฎระเบียบของบริษัทที่เป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทย
 มี  ไม่มี
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1.3.5. โปรแกรมฝึกอบรม

1.3.6. ระเบียบการลงโทษทางวินัย

1.3.7. กลไกการรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

1.3.8. นโยบายและกลยุทธ์การแก้ไขฟื้นฟู

1.3.9. กฎหมายและมาตรฐานอ้างอิง

บริษัทนาเข้าแรงงานของท่านมีการจัดการฝึกอบรม หรือให้การฝึกอบรม
กับพนักงาน/แรงงานข้ามชาติ หรือส่งเสริมให้ออกไปฝึกอบรมกับองค์กร
ภายนอกให้กับบุคคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้หรือไม่
 ผู้บริหารระดับกลาง/ระดับสูงสุดของบริษัท
นาเข้าแรงงาน
 มี  ไม่มี
 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลของบริษัท
นาเข้าแรงงาน
 มี  ไม่มี
 ทีมระบบการจัดการทางสังคม / ทีมตรวจประเมินภายใน  มี  ไม่มี
 ทีมพันธมิตรธุรกิจที่สาคัญหรือเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  มี  ไม่มี
 การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติก่อนออกเดินทาง
 มี  ไม่มี
 การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติ
เมื่อเดินทางมาถึงโดยหน่วยงานราชการไทย
 มี  ไม่มี
ถูกกาหนดไว้ใน  กฎระเบียบของบริษัท ;  สัญญาจ้างงาน;
มีการอธิบายไว้ในภาษาที่แรงงานเข้าใจ  มี  ไม่มี
บริษัทนาเข้าแรงงานจัดทาหรือดาเนินการสิ่งต่อไปนี้หรือไม่
 การร้องทุกข์ที่เป็นความลับและเกณฑ์วิธีการร้องเรียน  มี  ไม่มี
 บุคคลที่รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมเรื่อง
ความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ
 มี  ไม่มี
 จัดทารายชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินให้กับ
แรงงานข้ามชาติ
 มี  ไม่มี
 ร้องขอให้พันธมิตรธุรกิจจัดทากลไกการร้องทุกข์
 มี  ไม่มี
บริษัทนาเข้าแรงงานจัดทาหรือดาเนินการสิ่งต่อไปนี้หรือไม่
 นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติสาหรับการแก้ไขฟื้นฟู
 มี  ไม่มี
การดาเนินการแก้ไขและมาตรการป้องกัน
 มี  ไม่มี
 มีรายการผู้ติดต่อและหน่วยงานในกรณีฉุกเฉิน
 มี  ไม่มี
 ร้องขอให้พันธมิตรธุรกิจมีเกณฑ์วิธีในการแก้ไขฟื้นฟู  มี  ไม่มี
บริษัทนาเข้าแรงงานมีความเข้าใจกฎหมาย มาตรฐาน ดังต่อไปนี้หรือไม่
 หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการเพื่อการจัดหางาน
ที่เป็นธรรม
 มี  ไม่มี
 ระบบการจัดการสังคม BSCI
 มี  ไม่มี
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ข้อกาหนดกฎหมายแรงงานไทย

ข้อมูลของพนักงานในบริษัทของท่าน
1.4.1. จานวนของผู้บริหารและพนักงานในบริษัท
อายุ 18 – 24 ปี
สัญชาติ
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ไทย
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
สัญชาติอื่น ๆ โปรดระบุ
........................................
คนพิการ
รวมผู้บริหารและพนักงาน
ทั้งหมด

อายุ 25 ปีขึ้นไป
ผู้ชาย
ผู้หญิง

ข้อมูลของแรงงานข้ามชาติที่บริษัทของท่านนาเข้ามา (ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน)
1.5.1. จานวนแรงงานขามชาติแบ่งตามสัญชาติและอายุ
อายุ 18 – 24 ปี
อายุ 25 ปีขึ้นไป
สัญชาติ
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
สัญชาติอื่น ๆ โปรดระบุ
........................................
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1.5.2. กระบวนการสรร
หาแรงงาน
เมียนมา
กัมพูชา
ลาว
สัญชาติอื่น ๆ โปรดระบุ
...............................

1.5.3. เอกสารแสดง
ตน
กระบวนการสรรหา
แรงงาน

MOU

พิสูจน์สัญชาติ
(NV)

เอกสารการเดินทางและเอกสารประจาตัว
ที่ออกโดยประเทศต้นทาง
หนังสือ
หนังสือ
หนังสือ
เดินทาง เดินทาง
รับรอง
ถาวร
ชั่วคราว
สัญชาติ
(C.I.)

ระบบอื่น ๆ
(โปรดระบุ)

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ

ใบอนุญาตทางานที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของไทย
บัตรอนุญาต
ทางาน
สีชมพู

ใบอนุญาต
ทางานเล่มสี
ฟ้า

อื่นๆ

รวม
ทั้งหมด

MOU
พิสูจน์สัญชาติ
รับโดยตรง /Walk-in
อื่น ๆ โปรดระบุ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ภาคผนวก ค: เครื่องมือสาหรับการประเมินความเสี่ยงทางสังคม - การประเมินและการจัดลาดับผู้สรรหา
แรงงาน
ค-1: ต้นไม้ตัดสินใจสาหรับการประเมินความเสี่ยงทั่วไป (Decision Tree)
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ค-2: เครื่องมือสองประเภทสาหรับการประเมินความเสี่ยงเฉพาะ
ความเสี่ยงทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น (เมทริกซ์) = ความรุนแรง x ความน่าจะเป็น = คะแนน / หมวดหมู่
ความเสี่ยงทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น (ตาราง) = ความรุนแรง x ความน่าจะเป็น x มาตรการป้องกัน =
คะแนน / หมวดหมู่
สาหรับตัวเลือกที่ 1 นิยามเกณฑ์และการจัดกลุ่มของแนวโน้มและความรุนแรงลงในเมทริกซ์สาหรับระดับ
ความเสี่ยงต่อประเภทของมาตรฐานในสถานที่ทางาน จากนั้นจัดเรียงผลคะแนนทั้งหมดและคานวนผลคะแนน
ความเสี่ยงในภาพรวมของซัพพลายเออร์/ ผู้สรรหาแรงงาน
สาหรับตัวเลือกที่ 2 คะแนนในตารางจะบ่งชี้ถึงระดับความเสี่ยงทางด้านสังคม/ มาตรฐานของสถานที่ทางาน
จากนั้นคานวณคะแนนในแต่ละมาตรฐาน นับจานวนประเภทที่ถูกจัดอันดับให้เป็นสีแดงเพื่อดูความเสี่ยงของ
ซัพพลายเออร์/ ผู้สรรหาแรงงานนั้นๆ
ตัวเลือก 1. ตัวอย่างเมทริกซ์
แนวโน้ม
ความรุนแรง

เกิดแน่

อุจฉกรรณ์

มีแนวโน้มสูงว่าจะเกิด

เป็นไปได้ที่จะเกิด

ไม่น่าจะเกิด

สีแดง

หนัก
ปานกลาง

สีเหลือง

เล็กน้อย

สีเขียว

คาอธิบาย:
หมวดหมู่มาตรฐานที่ทางาน: แดง = สูง; ส้ม = ปานกลาง; เขียว = ต่า
ตัวเลือก 2. ตัวอย่างตาราง
มาตรฐานสถานที่ ความรุนแรง
ทางาน
(S)
แรงงานบังคับ
4
อาชีวอนามัยและ 3
ความปลอดภัย

แนวโน้ม
(L)
3
2
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มาตรการป้องกัน
(P)
2
2

คะแนนรวม (S ระดับความเสี่ยง
x L x P)
ด้านแรงงาน
24
สูง
12
ตา่

162

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

คาอธิบาย:
ความรุนแรง – อุกฉกรรจ์ = 4; หนัก = 3; ปานกลาง = 2; ตา่ = 1
แนวโน้ม – เกิดแน่ = 4; มีแนวโน้มสูงว่าจะเกิด = 3; เป็นไปได้ที่จะเกิด = 2; ไม่น่าจะเกิด = 1
มาตรการป้องกัน – แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี = 1; รับได้ = 2; ควรปรับปรุง = 3
คะแนนความเสี่ยงทางสังคมโดยรวมของ บริษัท = คะแนน / คะแนนรวมจากทั้งหมดแปดหมวดหมู่
สูง (แดง) = มีสีแดง 5-8; ปานกลาง (สีเหลือง) = มีสีแดง 1-4 ; ต่า (เขียว) = มีสีแดง 0
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ค-3: แผนภูมิการประเมินความเสี่ยงเฉพาะสาหรับการให้คะแนนแต่ละนโยบาย
การประเมินความเสี่ยงสาหรับผู้สรรหาแรงงาน
คาแนะนา: โปรดอ้างถึงจากภาคผนวก ก สาหรับวิธีการใช้ตารางนี้
ผู้สรรหาแรงงาน: ___บริษัท ABCD___ สรรหาแรงงานข้ามชาติจากประเทศ_________ ช่องทางที่ใช้ในการสรรหา/ ช่องทางที่จะใช้ในการสรรหา______________
ความ
นโยบายหลักของ FAIR Fish
รุนแรง
- เหตุการณ์ หรือตัวชี้วัด
(S)

เหตุผล

แนวโน้ม
(L)

เหตุผล

มาตรการป้องกัน
(P)

การไม่ใช้แรงงานบังคับ
การไม่ใช้แรงงานเด็ก
การไม่เลือกปฏิบัติ
การสรรหาแรงงานด้วยความ
รับผิดชอบ
เสรีภาพในการรวมกลุ่มและ
เจรจาต่อรองร่วม
การต่อต้านการค้ามนุษย์
การร้องทุกข์และการเยียวยา
สภาพการทางานที่มีคุณค่า
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เหตุผล

ค่าความเสี่ยง
คะแนน
ทางสังคม
รวม
(คะแนน หรือ
(S×L×P)
ระดับสี)

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

คาอธิบาย:
ความรุนแรง – อุกฉกรรจ์ = 4; หนัก = 3; ปานกลาง = 2; ตา่ = 1
แนวโน้ม – เกิดแน่ = 4; มีแนวโน้มสูงว่าจะเกิด = 3; เป็นไปได้ที่จะเกิด = 2; ไม่น่าจะเกิด = 1
มาตรการป้องกัน – ระบบแรงงานที่ดี = 1; รับได้ = 2; ควรปรับปรุง = 3
คานวณคะแนนความเสี่ยงในแต่ละนโยบายโดยใช้สูตร: ความรุนแรง x แนวโน้ม x คุณภาพของมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงต่า: 1 – 11 (สีเขียว)
ความเสี่ยงปานกลาง: 12 – 23 (สีเหลือง)
ความเสี่ยงสูง: 24 ขึ้นไป (สีแดง)
ค่าระดับความเสี่ยงของบริษัท: นับจานวนนโยบายที่ได้สีแดง
ความเสี่ยงต่า (สีเขียว; มีสีแดง = 0)

ส่งจรรยาบรรณธุรกิจให้ลงนาม (CoC) หรือลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินปีละครั้ง

ความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง; มีสีแดง 1-4)

ส่งจรรยาบรรณธุรกิจให้ลงนาม หรือลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินปีละครั้ง; ขอให้ทาการเยียวยา แก้ไข และป้องกัน

ความเสี่ยงสูง (สีแดง; มีสีแดง 5-8)

ปฏิเสธการดาเนินธุรกิจ หรือส่งจรรยาบรรณธุรกิจให้ลงนามและลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินปีละสองครั้ง; ขอให้ทาการ
เยียวยา แก้ไข และป้องกัน

ความเห็น ข้อเสนอแนะ และการดาเนินการขั้นต่อไปกับผู้สรรหาแรงงานโดยนายจ้าง – สาหรับค่าความเสี่ยงที่เป็นสีแดง ให้ยุติการดาเนินธุรกิจ/ เพิกถอนรายชื่อ

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

165

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ค-4: การกาหนดการจัดอันดับและการดาเนินการลาดับสุดท้าย
ข้อมูลซัพพลายเออร์ (แบบฟอร์ม, ตัวชี้วัด)

การประเมินความเสี่ยงของคนกลางสรรหาแรงงานตามนโยบายหลักทั้ง 8 ด้าน ของ FAIR Fish (ดูภาคผนวก ค-3
การประเมินเสี่ยงสาหรับผูส้ รรหาแรงงาน

ผลการประเมิน

จานวนของสีแดงที่ได้

จานวนของสีแดงที่ได้

จานวนของสีแดงที่ได้

เป็น 0

= 1-4

= 5-8

ส่งจรรยาบรรณธุรกิจให้ลง
นาม หรือทาการลงพื้นที่
ตรวจประเมินปีละครั้ง

ส่งจรรยาบรรณธุรกิจให้ลง
นาม หรือทาการลงพื้นที่
ตรวจประเมินปีละครั้ง

ส่งจรรยาบรรณธุรกิจให้ลงนาม
หรือทาการลงพื้นที่ตรวจ
ประเมินปีละสองครั้ง หรือ
ปฏิเสธ/ นาออกจากรายชื่อ
หากมีการละเมิดที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้อย่างเด็ดขาด

ร้องขอให้มีการทาการ
ปรับปรุงแก้ไข การเยียวยา
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ค-5: ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงเฉพาะผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติผ่านระบบ MOU
ตัวอย่าง: การประเมินความเสี่ยงสาหรับบริษัทนาเข้าแรงงาน
บริษัทนาเข้าแรงงาน: ABCD (มีแรงงานข้ามชาติ 12 คนจากประเทศกัมพูชาโดยผ่าน MOU)
นโยบายหลักของ FAIR Fish – ความ
เหตุการณ์หรือตัวชี้วัด
รุนแรง
(S)
การไม่ใช้แรงงานบังคับ

การไม่ใช้แรงงานเด็ก

4

4

เหตุผล

แนวโน้มที่
จะเกิด
(L)

เหตุผล

มาตรการ
ป้องกัน
(P)

เหตุผล

แรงงานสองคน
ขอให้บริษัท/
นายหน้านาเข้า
แรงงานสารองเงิน
จ่ายเพื่อประกัน
การทางาน และ
ทาข้อตกลงการ
ชาระหนี้
พบแรงงานอายุ
17 ปีหนึ่งคน ซึ่ง
ไม่ได้รับอนุญาตให้
ทางานตาม
กฎหมายสาหรับ

3

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีที่
แล้ว

2

ไม่มีระบบด้านสังคม
แต่ได้รับการฝึกอบรม
นโยบายของ FAIR
Fish และลงนาม
CoC

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

3

พบระหว่างการสัมภาษณ์
โดยผู้ตรวจประเมินจาก
ภายนอก เมื่อหกเดือนที่
แล้ว

2
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ไม่มีระบบด้านสังคม
แต่ได้รับการฝึกอบรม
นโยบายของ FAIR
Fish และลงนาม
CoC

คะแน ระดับความเสี่ยง
นรวม
ด้านสังคม
(S×L×
P)
24
สีแดง

24
สีแดง

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

นโยบายหลักของ FAIR Fish – ความ
เหตุการณ์หรือตัวชี้วัด
รุนแรง
(S)

การไม่เลือกปฏิบัติ

การสรรหาแรงงานด้วยความ
รับผิดชอบ

3

3

เหตุผล

การแปรรูปอาหาร
ทะเล
หากพบว่า
พิจารณาว่ารุนแรง

ได้รับใบอนุญาต
แต่หากพบว่ามี
การละเมิดที่
รุนแรง
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แนวโน้มที่
จะเกิด
(L)

เหตุผล

มาตรการ
ป้องกัน
(P)

เหตุผล

1

บริษัท/นายหน้านาเข้า
แรงงานมีพนักงานเป็น
ผู้หญิงและมีประวัติการ
สรรหาแรงงานที่เป็นชาย
และหญิงสัดส่วนเท่ากัน

2

ไม่มีระบบด้านสังคม
แต่ได้รับการฝึกอบรม
นโยบายของ FAIR
Fish และลงนาม
CoC

6

ควบคุมโดยกรมประมง
และกรมการจัดหางาน

2

ไม่มีระบบด้านสังคม
แต่ได้รับการฝึกอบรม
นโยบายของ FAIR
Fish; ข้อกาหนดของ
กฎหมายประมงและ
กฎหมายแรงงาน;
และลงนาม CoC

12

2
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คะแน ระดับความเสี่ยง
นรวม
ด้านสังคม
(S×L×
P)

สีเขียว

สีเหลือง

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

นโยบายหลักของ FAIR Fish – ความ
เหตุการณ์หรือตัวชี้วัด
รุนแรง
(S)
เสรีภาพในการรวมกลุ่มและ
เจรจาต่อรองร่วม

การต่อต้านการค้ามนุษย์

1

4

เหตุผล

แนวโน้มที่
จะเกิด
(L)

เหตุผล

มาตรการ
ป้องกัน
(P)

เหตุผล

จานวนแรงงาน
ทั้งหมดในบริษัท
ไม่เพียงพอสาหรับ
จัดตั้ง
คณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน
ได้รับใบอนุญาต
แต่หากพบว่ามี
การละเมิดหรือข้อ
ชี้บ่งเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นพิจารณาว่า
เป็นเหตุอุจฉกรรณ์

1

ไม่น่าเกิดขึ้น เพราะมีการ
ตรวจสอบด้านแรงงาน
โดยกรมจัดหางาน

2

ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เดินทางจากประเทศ
กัมพูชาเข้ามาในประเทศ
ไทยโดยทางบกที่ไม่
สมบูรณ์ แต่ไม่มีการ
ร้องเรียนที่สาคัญจาก
แรงงานข้ามชาติ

2

ไม่มีระบบด้านสังคม
แต่ได้รับการฝึกอบรม
นโยบายของ FAIR
Fish; ข้อกาหนดของ
กฎหมายแรงงาน;
และลงนาม CoC
ไม่มีระบบด้านสังคม
แต่ได้รับการฝึกอบรม
นโยบายของ FAIR
Fish; ข้อกาหนดของ
กฎหมายประมงและ
กฎหมายแรงงาน;
และลงนาม CoC
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คะแน ระดับความเสี่ยง
นรวม
ด้านสังคม
(S×L×
P)
2
สีเขียว

16
สีเหลือง

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

นโยบายหลักของ FAIR Fish – ความ
เหตุการณ์หรือตัวชี้วัด
รุนแรง
(S)
การร้องทุกข์และการเยียวยา

สภาพการทางานที่มีคุณค่า

2

2

เหตุผล

แนวโน้มที่
จะเกิด
(L)

เหตุผล

มาตรการ
ป้องกัน
(P)

เหตุผล

แรงงานมีการ
สื่อสารแบบตัวต่อ
ตัวกับนายหน้าใน
ท้องถิ่นและมีการ
ติดต่อกับนายจ้าง

1

บริษัท/นายหน้านาเข้า
แรงงานจัดให้มีช่องทางใน
การในการสื่อสารใน
ท้องถิ่นและให้ข้อมูลอัป
เดตสาหรับผู้ประกอบการ
ไทยด้วยวิดีโอ

2

สัญญาจ้างงาน
เป็นไปตามแบบ
ของกรมจัดหางาน
ที่สอดคล้องกับ
กฎหมายแรงงาน
ไทย แรงงานเก็บ
ต้นฉบับสัญญา

1

บริษัท/นายหน้านาเข้า
แรงงานชานาญกฎหมาย
แห่งชาติ (ประกันสังคม,
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน, กรม
ประมง)

2

ไม่มีระบบด้านสังคม
แต่ได้รับการฝึกอบรม
นโยบายของ FAIR
Fish; ข้อกาหนดของ
กฎหมายแรงงานและ
ฝึกอบรมดดยกรม
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน; ลง
นาม CoC
ยอมรับเนื่องจากมี
การฝึกอบรมระหว่าง
บริษัทกับโครงการ
FAIR Fish และลง
นาม CoC
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คะแน ระดับความเสี่ยง
นรวม
ด้านสังคม
(S×L×
P)
4
สีเขียว

4
สีเขียว

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

คาอธิบาย:
ความรุนแรง – อุกฉกรรจ์ = 4; หนัก = 3; ปานกลาง = 2; ตา่ = 1
แนวโน้ม – เกิดแน่ = 4; มีแนวโน้มสูงว่าจะเกิด = 3; เป็นไปได้ที่จะเกิด = 2; ไม่น่าจะเกิด = 1
มาตรการป้องกัน – ระบบแรงงานที่ดี = 1; รับได้ = 2; ควรปรับปรุง = 3
คานวณคะแนนความสเยงในแต่ละนโยบายโดยใช้สูตร: ความรุนแรง x แนวโน้ม x คุณภาพของมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงต่า: 1 – 11 (สีเขียว)
ความเสี่ยงปานกลาง: 12 – 23 (สีเหลือง)
ความเสี่ยงสูง: 24 ขึ้นไป (สีแดง)
ค่าระดับความเสี่ยงของบริษัท: นับจานวนนโยบายที่ได้สีแดง
ความเสี่ยงต่า (สีเขียว; มีสีแดง = 0)

ส่งจรรยาบรรณธุรกิจให้ลงนาม (CoC) หรือลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินปีละครั้ง

ความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง; มีสีแดง 1-4)

ส่งจรรยาบรรณธุรกิจให้ลงนาม หรือลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินปีละครั้ง; ขอให้ทาการเยียวยา แก้ไข และป้องกัน

ความเสี่ยงสูง (สีแดง; มีสีแดง 5-8)

ปฏิเสธการดาเนินธุรกิจ หรือส่งจรรยาบรรณธุรกิจให้ลงนามและลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินปีละสองครั้ง; ขอให้ทาการ
เยียวยา แก้ไข และป้องกัน

คะแนนความเสี่ยงทางสังคมโดยรวมสาหรับบริษัท/นายหน้านาเข้าแรงงาน: ความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง)
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ความคิดเห็นถึงบริษัท/นายหน้านาเข้าแรงงานจากผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล
- บริษัท/นายหน้านาเข้าแรงงานโดยรวมมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานและพยายามติดตามเมื่อมีการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับที่ต้องมีการปรับปรุง
- เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการสารองจ่ายเพื่อประกันการได้งาน ซึ่งบริษัท/นายหน้านาเข้าแรงงานอาจพิจารณาว่าเป็นการช่วยเหลือแรงงาน แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของมาตรฐาน
แรงงานสากล และหลังจากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดเอกสารในการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง การควบคุมเกี่ยวกับปัญหานี้ใน
ประเทศต้นทางจะต้องมีความเข้มแข็งขึ้น
บทสรุปและคาแนะนาเกี่ยวกับบริษัท/นายหน้านาเข้าแรงงานจากผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล:
ทาการตรวจประเมินปีละครั้ง และขอแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับสองประเด็นข้างต้น
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ค-6: เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสาหรับการเลือกผู้สรรหาแรงงาน
คาแนะนา: กรุณาใส่คะแนนสาหรับแต่ละเกณฑ์ในคอลัมน์ “คะแนน” และรวมคะแนนทั้งหมด หากคะแนน
รวมได้ 80-100 คะแนน หมายถึง “ดีเยี่ยม” 51-79 คะแนน หมายถึง “ยอมรับได้” และ ต่ากว่า 50 คะแนน
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
เกณฑ์

คาอธิบาย/ ตัวชี้วัด

แรงงานข้ามชาติ

มีการติดตามบันทึกคาร้องจานวนแรงงานที่ต้องการ
สรรหา การดาเนินการและการอนุมัติงานด้าน
เอกสารระหว่างประเทศ

คะแนนที่
คาดหวัง

คะแนน

10

หลักฐาน: จานวนแรงงาน การอนุมัติและระยะเวลา
ในการดาเนินการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
สถานภาพทาง
กฎหมาย

มีการดาเนินการจดทะเบียนตามข้อกาหนดภายใต้
20
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานและแรงงานข้ามชาติ
มีรายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของผู้สรรหา
แรงงานพันธมิตร ผู้รับเหมาช่วง และผู้ให้บริการ
ต่าง ๆ
หลักฐาน: ใบขึ้นทะเบียน/ ใบอนุญาตของผู้สรรหา
แรงงานไทย ผู้สรรหาแรงงานพันธมิตร และผู้รับเหมา
ช่วง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการ

นโยบายและ
มีการฝึกอบรม หรือมีการจัดเอกสารนโยบายและ
มาตรฐานด้านสังคม ขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายหลัก 8 ด้าน
และขั้นตอนการปฏิบัติของ FAIR Fish รวมถึง
นโยบายจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ

10

หลักฐาน: ใบรับรองการฝึกอบรมหรือหลักสูตร
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่จัดทาเป็นเอกสาร
แล้ว
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คะแนนที่
คาดหวัง

เกณฑ์

คาอธิบาย/ ตัวชี้วัด

การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่าง
รอบด้าน

มีการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของแรงงานที่
20
เปราะบาง มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
กับผู้สรรหาที่เป็นพันธมิตร ผู้รับเหมาช่วง
และผู้ให้บริการ มีการลงนามจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจ

คะแนน

หลักฐาน: แผนที่ห่วงโซ่อุปทาน แบบฟอร์ม
การประเมินความเสี่ยงและข้อสรุป จรรยาบรรณ
ธุรกิจที่ลงนามแล้ว (นายจ้างและพันธมิตร) ระเบียบ
หรือมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง
การค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายใน
การสรรหาแรงงาน

ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงาน
20
(การสมัคร มัดจา หลักประกัน) และ ค่าใช้จ่าย
(การทาเอกสาร ค่าเดินทาง ฯลฯ) จากแรงงาน
ไม่มีการออกเงินให้ก่อนหรือเสนอเงินกู้ให้กับแรงงาน
หลักฐาน: บัญชี มาตรการหรือระเบียบในการกากับ
ควบคุม

ข่าวเสียหาย

ไม่มีข่าวเสียหายเกี่ยวกับกรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ 20
สิทธิแรงงานทั้งในสื่อท้องถิ่นและสื่อระหว่างประเทศ
หลักฐาน: รายงานจากสื่อ (รวมสื่อออนไลน์) รายงาน
จากภาคอุตสาหกรรม และรายงานจากองค์การ
พัฒนาเอกชน (NGO)

คะแนนรวม

100

หมวดหมู่ ข จะได้รับคาขอให้ปรับปรุง ในขณะที่หมวดหมู่ ค จะได้รับโอกาสอีกครั้ง
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ค-7: ตัวอย่างคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับซัพพลายเออร์/ผู้สรรหาแรงงาน
(หัวกระดาษของบริษัท)
จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับซัพพลายเออร์/ ผู้สรรหาแรงงาน
(ชื่อคู่ค้า/ พันธมิตรธุรกิจ .....................................)
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
The Company is committed to conducting business with transparency, honesty,
adherence to the law and regulatory principles, good corporate governance, and sustainable
development guidelines, focusing on creating good awareness about social responsibility.
บริษัทฯ จึงได้กาหนดจรรยาบรรณด้านสังคมส าหรับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ดาเนินธุรกิจ สอดคล้องกับ ขกฎหมาย นโยบาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตลอดจนมาตรฐานสากล โดย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้คู่ค้าดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบั ติตามมาตรฐานการจัดการ
ทางสังคม รวมถึงติดตามการดาเนินการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด
The Company has therefore established the codes of ethics for Business Partners. They
are to be used as guidelines for business operations in order to comply with the legal
requirements, policies and ethics of the Company, as well as international standards. The
Company gives importance to and supports business partners with transparency, and
compliance to social management standards, including tracking strict adherence to this Code
of Conduct.
บริษัทฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักการของจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ จะผลักดันประสิทธิภาพการทางาน
ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าทุกรายไปสู่การทางานที่สร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
The Company strongly hopes that the principles of our Code of Business Ethics will
drive work efficiency between companies, with all business partners, to facilitate work that
creates confidence and long-term value for all stakeholders.
ขอบเขตและแนวปฏิบัติ (Scope and guidelines)
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)
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ในการดาเนินธุรกิจ ให้ความสาคัญต่อหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นธรรม ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และ ระเบียบของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วมการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบ
In conducting business, the importance of ethics, honesty and fairness to all stakeholders
comply with the laws, rules and regulations of the government and do not involve any form
of corruption.
การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (Labor and Human Rights Practices)
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยปราศจากการเลื อกปฏิบัติใด ๆ และไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดในทุกการกระท าที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้และแรงงานทาสในทุกรูปแบบ ส่งเสริมความ
เสมอภาค ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศสภาวะและชนชั้น ไม่ยอมรับหรือ
ส่งเสริมการใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นหลักการสาคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย 8
ประการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
The Company gives importance to basic human rights in order to promote respect for
the rights and freedoms of all without any form of discrimination. Zero tolerance for all acts
of human trafficking and all forms of forced, bonded, slave and indentured labor; promoting
equality by not engaging in gender-based and class-based discrimination; not allowing or
encouraging child labor; and resisting all forms of corruption; are central to compliance with
the eight core policies of the Company as follows:

•

นโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม คู่ค้ามุ่งมั่นที่จะรักษาหลักการและแนว
ทางการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ซึ่งเคารพ ปกป้อง และปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงข้อปฏิบัติมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการต่อรองร่วมกัน การป้องกันและขจัดแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก
และการเลือกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน

•

Responsible Recruitment Policy - Suppliers are committed to maintaining responsible
recruitment principles and guidelines that respect, protect and comply with
internationally recognized human rights, including international labor standards and
regulations especially the right to freedom of association and collective bargaining,
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prevention and elimination of forced labor, child labor and discrimination, in every
step of the recruitment and employment processes.

•

นโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า คู่ค้าให้ความเคารพในหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทางาน
ตามมาตรฐานหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ) ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานที่มีประสิทธิผลและ
การสร้างรายได้สาหรับผู้หญิงและผู้ชายอย่างเท่าเทียม และที่มีการกาหนดในเรื่องของการคุ้มครอง
ทางสังคมและการส่งเสริมให้มี การเจรจาทางสังคม ทั้งนี้ คู่ค้าต้องปฎิบัติตามกฎหมาย กฎ และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและชั่วโมงการทางานที่บังคับใช้ทั้งหมด โดยรวมถึงเรื่องการกาหนด
ชั่วโมงการทางานสูงสุด การทางานนอกเวลาวันหยุด วันลา และวันหยุดราชการให้เหมาะสม

•

Decent Work Conditions Policy - Suppliers must respect basic principles of decent
work (according to the International Labor Organization’s standards) that provide
effective employment and income generation equally for women and men, require
social protection for and promote social dialogue among workers. Business partners
must abide by Thai Labor Laws. Suppliers must follow all applicable rules and
regulations regarding wage payments and working hours, including maximum working
hours, overtime, holidays, leave and benefits as appropriate

•

นโยบายไม่เลือกปฏิบัติ คู่ค้าต้องเคารพในศักดิ์ศรีของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงาน อย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียม ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่กดขี่บังคับใช้แรงงาน และไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากความ
แตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม

•

Non-discrimination Policy - Suppliers must respect the dignity of their employees and
workers who will be treated fairly and equitably, without violating human rights, not
oppressing them with forced labor and not discriminating against any differences in
race, religion, gender, age, education, beliefs or any other subject.

•

นโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก คู่ค้าจะปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลด้านแรงงาน โดยต้องมั่นใจว่าไม่
มีการใช้แรงงาน ที่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์ ในการผลิตหรือจัดจาหน่ายสินค้าหรือบริการของตน

•

No Child Labor Policy - Business Partners shall comply with international labor laws
and principles by making sure that NO worker under the minimum age considered as
child labor (in the industry sector) is involved in the production or distribution of their
products or services.

•

นโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ คู่ค้าต้องไม่กระทาการบังคับ ลงโทษ หรือใช้สัญญาผูกมัดแรงงาน คู่ค้า
ต้องมั่นใจว่าการจ้างงานเป็นไปอย่างสมัครใจ และต้องไม่ร้องขอให้ลูกจ้างปฏิบัติงานโดยไม่สมัครใจ คู่
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ค้าจะต้องไม่เรียกเก็บเงิน หรือเอกสารตามกฎหมายที่ใช้สาหรับการจ้างงานของลูกจ้าง (เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตการ ทางาน) เพื่อเป็นหลักประกันการทางาน เว้น
แต่ เป็นการดาเนินการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

•

No Forced Labor Policy - Suppliers must not enforce penalties or indentured labor
contracts. Business partners must ensure that employment is voluntary and must not
force workers to work involuntarily. Suppliers must not charge fees for official legal
documents required for employment (such as an identification card, passport or work
permit) nor ask for guarantee for work, unless it is an act that is not against the law.

•

นโยบายเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง คู่ค้าจะต้องยอมรับ ไม่กีดกันและเคารพ
สิทธิของลูกจ้างในเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจา ต่อรองตามที่กฎหมายกาหนด

•

Freedom of Association and Collective Bargaining Policy - Supplier must accept,
recognize, respect and not deprive the rights of employees to freedom of association
and collective bargaining as required by law.

•

นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ คู่ค้าต้องไม่เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการของการค้ามนุษย์ และยึดถือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

•

Anti-Human Trafficking Policy - Supplier must not be involved in any form or step or
process of human trafficking and will adhere to guidelines on prevention, suppression
of human trafficking as well as aid and protection for victims of human trafficking.

•

นโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา คู่ค้าจัดหาช่องทางการสื่อสารสาหรับ
พนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่มีความเปราะบาง อาทิ แรงงานข้ามชาติ และผู้หญิง เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อกังวลใจของพนักงานและช่วยเหลือ แก้ไข และเยียวยาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่เกิดขึ้น
ได้

•

Grievance and Remediation Policy - Supplier will provide communication channels
for all employees, especially vulnerable employees, such as migrant workers and
women, in order to be able to hear their concerns and help them solve and remedy
complaints and grievances that can occur.

บริษัทฯ คาดหวังให้คู่ค้าทุกราย ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจ อย่าง
มีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
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The Company expects every Business Partner to adhere to our requirements for
Business Ethics and Labor & Human Rights Practices compliance. We expect such commitment
to be ethical, transparent and verifiable.
คู่ค้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในจรรยาบรรณฉบับนี้โดยตลอดแล้ว และจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสาคัญ
The Supplier/ Business Partner has read the above requirements, understands the
terms of this Code of Conduct and will comply strictly as evidence of commitment. This Code
of Conduct has been signed and stamped with the company seal and is an official document.
คูค้าลงนามรับรองและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
Supplier signature and certification with the company seal (if any) and date of signing
ชื่อบริษัทคู่ค้า..................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(

)

ตาแหน่ง..........................................................................
วันที่................................................................................

Partner Company Name …………………..
Sign.........................................................................
(

)

Position...............................................................
Date.........................................................................
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ภาคผนวก ง: เครื่องมือแบบสอบถามสัมภาษณ์สาหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่องการค้ามนุษย์และแรงงาน
บังคับ
ง-1: การสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติสาหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ง-1-ก: คาแนะนาในการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติสาหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. วัตถุประสงค์และการปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของผู้สัมภาษณ์ คือ การระบุตัวบ่งชี้ที่เป็นไปได้ของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
ผลการสัมภาษณ์จะได้รับสรุปและรายงานไปยังทีม ระบบการจัดการทางสังคมและฝ่ายบริหารของ
นายจ้างโดยใช้ภาคผนวก ง-4 ใช้คาแนะนาจากภาคผนวก ง-3 เพื่อกาหนดปฏิบัติภายใน/ภายนอกที่
เหมาะสม ภาคผนวก ง-4 จะอ้างอิงเชื่อมโยงกันกับคาถามในภาคผนวก ง-2 (แบบสัมภาษณ์แรงงานที่
รับเข้ามาใหม่เพื่อคัดกรองปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ ) เพื่อหาข้อค้นพบ นอกจากนี้ยัง
สามารถอ้างอิงกับภาคผนวก ฉ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยาได้ด้วย
2. ผู้ใช้
ให้ ผ ู้จ ัดการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือทีมระบบการจัดการทางสังคมของนายจ้าง
เป็นผู้ดูแลและกรอกข้อมูลใน ภาคผนวก ง-2 ผู้สัมภาษณ์จะต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากฝ่ายบริหาร
และได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสรรหาแรงงานด้วยความผิดชอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ และการ
รายงานด้านระบบการจัดการทางสังคม
3. กลุ่มเป้าหมาย
แรงงานที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์จะคัดเลือกจากกลุ่มแรงงานที่รับเข้ามาทางานใหม่ผ่านวิธีการต่าง ๆ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการสัมภาษณ์ตามสัดส่วนของสัญชาติ
เพศและความเสี่ยงด้านความเปราะบางซึ่งระบุไว้ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบ
ด้านสาหรับคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงบริษัทนา
คนต่างด้าวมาทางานในประเทศ (บนจ.) คู่ค้าการสรรหาแรงงานของตนในประเทศต้นทาง ผู้รับเหมา
ช่วง และผู้ให้บริการอื่น ๆ ควรใช้แบบสอบถามอื่นสาหรับแรงงานข้ามชาติที่ทางานมาแล้วหนึ่งปีขึ้นไป
4. ระยะเวลา
การสัมภาษณ์จะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เมื่อแรงงานข้ามชาติได้พักผ่อนจากการเดินทางข้ามพรมแดน
ลงนามในสัญญากับนายจ้างของตน ได้รับการอบรมปฐมนิเทศแรงงานที่รับเข้ามาทางานใหม่ และย้าย
เข้าไปอยู่ในสถานที่พานักของตนแล้ว การสัมภาษณ์จะต้องดาเนินการในช่วงเวลาไม่เกินสี่เดือนแรก
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ของการจ้างงานหรือสิ้นสุดระยะเวลาทดลองงานแล้ว โดยให้ยึดเอาระยะเวลาที่สั้นกว่าเป็นหลัก
ทั้งนี้ แรงงานควรได้รับค่าจ้างล่วงเวลาสาหรับการสัมภาษณ์หลังเลิกงาน
5. สถานที่
ให้ผู้สัมภาษณ์จัดสถานที่ปลอดภัย และเป็นส่วนตัว โดยไม่มีผู้บริหารระดับสูงอยู่ในบริเวณนั้น
6. วิธีการ
ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งที่เป็นรายบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งสัดส่วนชายหญิง
ที ่ เ มหาะสม เป็ น ผู้ น าเข้ า สู่ ช ่ ว งค าถามและค าตอบ จั ด เตรี ย มให้ ล ่ า มน าเสนอและ/หรื อ แปล
แบบสอบถามใน ภาคผนวก ง-2 เพื่ออานวยความสะดวกในการทาความเข้าใจของผู้ให้สัมภาษณ์
7. แบบแจ้งความยินยอม
ในระหว่างการอบรมแรงงานที่รับเข้ามาท างานใหม่ หลังจากการลงนามในสัญญาการจ้างงานกับ
นายจ้าง และก่อนเริ่มงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการจะแจ้งให้แรงงานข้ามชาติ
ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของ
สถานประกอบการ ในการปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั ้ น พื ้ น ฐานและสิ ท ธิ แ รงงาน ที่ เ ริ ่ ม ต้ น ตั ้ ง แต่
กระบวนการสรรหาแรงงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะให้ความมั่นใจกับ แรงงานว่า การเข้าร่ว มการ
สัมภาษณ์เป็นไปด้วยความสมัครใจ คาตอบของแรงงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และความร่วมมือ
ของแรงงานเป็นสิ่งจ าเป็น ที่ท าให้ส ถานประกอบการเข้าใจถึงประสบการณ์ ของแรงงานเกี่ ยวกับ
การสรรหาแรงงานมากขึ้น ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์
โดยใช้เอกสารภาคผนวก ง-1-ข ให้ผู้ให้สัมภาษณ์เน้นย้าถึงการรักษาความลับและการป้องกัน ข้อมูล
ของแรงงานอีกครั้ง ผู้สัมภาษณ์ทุกคนควรแนะนาตัวเอง พร้อมด้วยตาแหน่งงาน และความรับผิดชอบ
ของตน ในการนี้ แรงงานข้ามชาติจะถูกขอให้ลงนามในแบบแจ้งความยินยอมที่แนบมากับภาคผนวก
ง-2 โดยใช้รหัสผู้ให้สัมภาษณ์และวันที่เดียวกัน
8. ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติ
ผู้สัมภาษณ์ควรกรอกข้อมูลที่ ได้จาก บนจ. (รวมถึงคู่ค้าของผู้สรรหาแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง และผู้
ให้ บ ริ ก าร) ซึ ่ ง รวมถึ ง ข้ อ มู ล จากแฟ้ ม แรงงานข้ า มชาติ ข องนายจ้ า งไว้ ล ่ ว งหน้ า เพื ่ อ เป็ น การ
ประหยัดเวลา ต้องตรวจสอบข้อมูลกับแรงงานข้ามชาติในระหว่างการสัมภาษณ์ แรงงานข้ามชาติอาจ
ได้รับการกาหนดรหัสผู้สัมภาษณ์ที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามเพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะได้
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9. ความร่วมมือจากผู้สรรหาแรงงาน/นายหน้าจัดหาแรงงาน
สาหรับแรงงานที่สรรหาผ่านนายหน้าจัดหาแรงงานและ บนจ. ผู้บริหารระดับสูงของนายจ้างควร
ขอความร่วมมือของนายหน้าจัดหาแรงงานและ บนจ. ผ่านสัญญาการให้บริการ และการลงนาม
ในคู ่ ม ื อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ที ่ อ ธิ บ ายถึ ง นโยบายด้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละแรงงานบั ง คั บ ของ
สถานประกอบการไว้อย่างชัดเจน ผู้สัมภาษณ์ควรได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และได้รับ
อนุญาตให้ติดต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงาน (เช่น บนจ. คู่ค้าของการสรรหาแรงงาน
ในประเทศต้นทาง ผู้รับเหมาช่วงและผู้ให้บริการ) เพื่อตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจ าเป็น
นอกจากนี้ นายจ้างควรก าหนดช่องทางการสื่อสาร และการขอความร่ว มมือ ว่าด้ว ยปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวกับข้อค้นพบใด ๆ ไว้ด้วย
10. การดาเนินการที่เป็นไปได้ใน/กับผู้สรรหาแรงงาน/นายหน้าจัดหาแรงงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะแจ้ง นายจ้างหากพบข้อมูลเกี่ยวกับ การละเมิด หรือการข่มขู่คุกคามใด ๆ
ที่แรงงานประสบ และผู้บริหารระดับสูงจะเรียกใช้ ระเบียบปฏิบัติที่เห็นพ้องต้องกัน ในด้านความ
โปร่ ง ใสและความรั บ ผิ ด ชอบที ่ ต รวจสอบได้ ซึ ่ ง ระบุ ร ายละเอี ย ดการติ ด ต่ อ และการจั ด สรร
ความรับผิดชอบในการจัดการกับการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา ระหว่างนายจ้าง บนจ. บริษัท
จัดหางานซึ่งเป็นคู่ค้าการสรรหาแรงงานในประเทศต้นทาง ผู้รับเหมาช่วง และผู้ให้บริการอื่น ๆ ทั้งนี้
จะต้ อ งจั ด เตรี ย มกระบวนการร้ อ งทุ ก ข์ ท ี ่ ถ ู ก ต้ อ งตามระเบี ย บพร้ อ มกลยุ ท ธ์ ก ารแก้ ไ ขเยี ย วยา
ที่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ มิใช่ทางกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเคยมีกรณีความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดมาก่อนหรือไม่ก็ตาม
ผู้บริหารระดับสูงของนายจ้างจะจัดลาดับความสาคัญของผู้แจ้งเบาะแสและการคุ้มครองเหยื่อ จะต้อง
มีกลยุทธ์ที่สร้างความมั่นใจในการรักษาความลับ และการปกปิดตัวตนของเหยื่อด้วยมาตรการเฉพาะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องแรงงานผู้หญิงจากความเสื่อมเสีย การคุกคามและการประทุษร้าย
ต่อชีว ิตและความเป็น อยู่ของตน จุดติดต่อแรกควรเป็น ส านักงานพัฒ นาสังคมและความมั่น คง
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งสามารถติดต่อผ่านสายด่วนได้ หน่วยงานดังกล่าวสามารถประสานการ
เข้าถึงโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตลอดจนจัดหาที่พักพิงส าหรับเด็ก สตรี และครอบครัว
จัดเตรียมการด้านการศึกษา การสาธารณสุขและความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ในขณะเดียวกัน ควรเก็บรายละเอียดการติดต่อกับสถานทูตและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศต้นทางไว้ แต่ควรใช้ภายใต้คาแนะนาด้วยความระมัดระวัง
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ง-1-B: แบบแจ้งความยินยอมสาหรับผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้ใหญ่
คาแนะนาสาหรับผู้สัมภาษณ์:
โปรดส่งแบบแจ้งความยินยอมนี้ที่จัดท าเป็นภาษาของแรงงานข้ามชาติ ให้กับผู้ให้สัมภาษณ์ ที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติ ก่อนการสัมภาษณ์ ให้เวลาแรงงานข้ามชาติในการอ่านแบบแจ้ง ความยินยอมนี้อย่ างเพี ย งพอ
นอกจากนี้ ในการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ผู้สัมภาษณ์จะต้องอ่านทั้งส่วนคาอธิบายด้านล่าง ตลอดจนเงื่อนไขแต่ละข้อ
ที่ระบุในส่วนถัดไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบผ่านล่ามที่พูดภาษาแม่ของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 1: ส่วนคาอธิบาย
พวกเรามาจากแผนกทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการนี้ ข้าพเจ้ากาลังน าบทสัมภาษณ์นี้เพื่อ ใช้ระบุ
เหตุการณ์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในกระบวนการสรรหาแรงงานที่อาจเกิดขึ้น พวกเราต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่พวกเราจะปกป้องแรงงานของเราจากการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ ในช่วง
ก่อนการเดินทาง การข้ามพรมแดน การแรกรับและการว่าจ้างงาน พวกเราจะใช้ข้อค้นพบในการให้คาแนะนา
และด าเนินการเพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหาแรงงานและสภาพการท างานส าหรับ สถานประกอบการ
ผู้สรรหาแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง และผู้ให้บริการของเรา เพื่อให้แรงงานข้ามชาติเช่นคุณปลอดภัย มีสุขภาวะที่ดี
และมีความสุข พวกเราต้องการดาเนินการสรรหาแรงงานและการจ้างงานที่ดีอยู่ตลอดเวลา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะส่งผลต่อการดาเนินการของสถานประกอบการ (ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการตาม
กฎหมายหรือไม่ก็ตาม) รวมถึง 1) การแบ่งปันข้อมูลจากการสัมภาษณ์นี้ แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อดาเนินการ
ทางกฎหมายกับผู้ที่กระทาผิดกฎหมายใด ๆ 2) ให้คาเตือนแก่ บนจ. ในกรณีที่มีการสรรหาแรงงานโดยไม่มี
ความรับผิดชอบขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ ซึ่งไม่ถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายตามกฎหมาย ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของ
การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเบาะแส/เรื่องราวใด ๆ ที่อาจนาไปสู่ตัวตนของคุณ และ 3) ยุติการใช้
บริการจาก บนจ. ในกรณีที่พบว่ามีเจตนาสรรหาแรงงานโดยไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งสถานประกอบการจะต้อง
รายงานต่อเจ้าหน้าที่ตารวจและ/หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับการ
พิจ ารณาของคุณ ว่า ต้องการให้สัมภาษณ์หรือไม่ โดยสถานประกอบการจะไม่มีการลงโทษทางวิ นั ย
หากคุณปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการสัมภาษณ์ในครั้งนี้
พวกเราต้องการขอความร่วมมือจากคุณสาหรับการสัมภาษณ์ เป็นเวลา 45 ถึง 60 นาที คุณสามารถเลือกที่จะ
ไม่ตอบคาถามใด ๆ หรือหยุดการสัมภาษณ์เมื่อใดก็ได้ที่คุณรู้สึกไม่สบายใจ และคุณจะไม่ถูกลงโทษจากสถาน
ประกอบการหากคุณไม่เข้าร่วมการสัมภาษณ์หรือ ไม่ให้ข้อมูลของคุณกับ สถานประกอบการ ข้อมูลที่คุณให้
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มีความสาคัญ ดังนั้นโปรดแบ่งปันประสบการณ์ของคุณทีเ่ กิดขึ้นจริงกับเรา หากคุณยินยอม โปรดลงชื่อด้านล่าง
เพื่อให้พวกเราเริ่มการสัมภาษณ์ได้

ชื่อผู้สัมภาษณ์: ___________________________
ตาแหน่งงาน: _________________ เพศ _______
ชื่อล่าม: _________________________________
ตาแหน่งงาน: _________________ เพศ ________
วันที่สัมภาษณ์: ____________________________
สถานที่สัมภาษณ์: __________________________
เวลา____________________________________

ส่วนที่ 2: เงื่อนไขการเข้าร่วมการสัมภาษณ์นี้
ข้าพเจ้าตกลงที่จะเข้าร่วมในการสัมภาษณ์ตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
1. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการเข้าร่วมการสัมภาษณ์นี้เป็นไปโดยสมัครใจและอาจถอนตัวได้ตลอดเวลาโดยไม่
ต้องให้เหตุผ ล ข้าพเจ้า จะไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใดหากตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมการสัมภาษณ์นี้
หรือหยุดการสัมภาษณ์นี้เมื่อใดก็ได้
2. ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้รับ การอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ครั้งนี้ และข้าพเจ้า
เข้าใจถึงสิ่งที่การสัมภาษณ์นี้ต้องการจากข้าพเจ้าในฐานะผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์
3. ข้าพเจ้าได้รับโอกาสในการพิจารณาข้อมูล ถามคาถาม และได้รับคาตอบสาหรับคาถามทั้งหมดจนเป็น
ที่พอใจ
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4. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้อมูลใด ๆ ที่มอบให้ในการสัมภาษณ์นี้จะไม่ถูกนามาใช้แยกกัน แต่จะรวมไว้ในการ
วิเคราะห์และรายงานในอนาคตสาหรับการใช้งานภายในของสถานประกอบการเท่านั้น
5. ข้าพเจ้าเข้าใจว่าชื่อของตนจะไม่ปรากฏในรายงาน หรืองานนาเสนอใด ๆ และข้อมูลที่ ข้าพเจ้า ให้
จะถูกเก็บไว้เป็นความลับเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าเป็นการเฉพาะ
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์: _______________________ รหัสประจาตัวพนักงาน________________________

รหัสประจาตัวผู้ให้สัมภาษณ์: ____________ ลายเซ็นหรือลายนิ้วมือของผู้ให้สัมภาษณ์_____________

ชื่อผู้สัมภาษณ์: ______________________ ลายเซ็นผู้สัมภาษณ์: _____________________________

ชื่อล่าม: _____________________________ ลายเซ็นล่าม: _________________________________
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ง-2: แบบสัมภาษณ์แรงงานที่รับเข้ามาใหม่เพื่อคัดกรองปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
แบบสอบถามสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติส าหรับบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเล เพื่อระบุสัญญาณของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคั บที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการ
สรรหาแรงงาน

คาแนะนาสาหรับผู้สัมภาษณ์:
แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือสาหรับบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล
ในการระบุส ัญญาณ/ตัว บ่งชี้เบื้องต้น ของการค้า มนุษย์และแรงงานบังคับ ที่อาจเกิดขึ้น และการละเมิด
ต่อแรงงานข้ามชาติที่รับเข้ามาทางานใหม่ ซึ่งอาจเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ ในกระบวนการสรรหาแรงงาน
หากต้องสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติผู้หญิง ผู้สัมภาษณ์ควรเป็นผู้หญิงหรือบุคคลที่แรงงานข้ามชาติผู้หญิงรู้สึก
สบายใจที่จะพูดคุยด้วย การสัมภาษณ์ควรเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อ แรงงานข้ามชาติที่รับเข้ามาทางานใหม่มาถึง
สถานที ่ ท างาน เพื ่ อ ให้ ส ถานประกอบการสามารถด าเนิน การที ่เ หมาะสม เพื ่ อ ปกป้ อ งแรงงานเหล่านี้
จากสถานการณ์การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับได้อย่างทันท่วงที การสัมภาษณ์ควรจัดในสถานที่ที่ปลอดภัย
และเป็นส่วนตัว ควรจัดเตรียมล่ามที่พูด ในภาษาของแรงงานข้ามชาติไว้ให้พร้อม ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์
ผู้สัมภาษณ์จะต้องจัดทาแบบแจ้งความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์อ่าน และอธิบายแบบ
แจ้งความยินยอมด้วยวาจาผ่านล่าม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์ซักถาม ตลอดจนตอบคาถามเกี่ยวกับ
ข้อกังวลของผู้ให้สัมภาษณ์

วันที่สัมภาษณ์:
ชื่อผู้สัมภาษณ์:
ชื่อล่าม:
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการ ควรกรอกข้อมูลในส่วนนี้ก่อนการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถ
ใช้เวลาสั้นๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับแรงงานได้เมื่อเริ่มต้นการสัมภาษณ์

1. ชื่อ: ____________________________________
2. เพศ:  หญิง  ชาย  อื่น ๆ ________________
3. อายุ: ________________ วันเกิด (วัน/เดือน/ปี): ________________
4. ประเทศที่เกิด: ________________
5. ภาษาที่ต้องการให้ใช้ในการสัมภาษณ์: ________________
6. เลขที่หนังสือเดินทาง: ____________________________________
7. ชื่อ บนจ: _____________________________________________

ส่วนที่ 2: การสรรหาแรงงานและการว่าจ้าง (การสมัคร/ก่อนการเดินทาง)

1. คุณรู้จักงานนี้ทบี่ ริษัทของเราได้อย่างไร?
2. คุณเลือกที่จะทางานที่บริษัทเราโดยสมัครใจหรือไม่?
 ใช่
 ไม่ใช่ เพราะเหตุใด
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3. คุณแสวงหาหรือขอความช่วยเหลือจากผู้สรรหาแรงงานในพื้นที่หรือบริษัทจัดหางานในประเทศของ
คุณ ในระหว่างขั้นตอนการสมัครงานหรือไม่?
 ใช่ พวกเขาเป็นใครและให้บริการอะไรกับคุณบ้าง?
 ไม่ใช่ เพราะเหตุใด
4. บริษัทจัดหางานในประเทศของคุณมีใบอนุญาตจัดหางานหรือไม่?
 มี
 ไม่มี
 ไม่ทราบ
5. คุณทราบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนออกเดินทางมายังประเทศไทยหรือไม่?
5.1 คุณจะทางานอะไรที่สถานประกอบการของเรา?
 ทราบ คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง? ใครบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้?

 ไม่ทราบ
5.2 จังหวัดที่สถานประกอบการของเราตั้งอยู่ ซึ่งจะเป็นที่ทางานของคุณ
 ทราบ จังหวัดอะไร? ใครบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้?

 ไม่ทราบ
5.3 ค่าจ้างและผลประโยชน์ที่สถานประกอบการของเราเสนอให้
 ทราบ คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้บ้าง? ใครบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้?

 ไม่ทราบ
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5.4 ที่พักที่คุณจะอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 ทราบ คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง? (เช่น อยู่ไกลจากที่ทางานแค่ไหน และลักษณะของที่
พักเป็นอย่างไร) ใครบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้?

 ไม่ทราบ
5.5 ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการท างานของที่นี่ เช่น อากาศถ่ายเทหรือไม่ มีเสียงดัง มี
แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรหรือไม่
 ทราบ คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง? ใครบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้?

 ไม่ทราบ
5.6 ความเสี่ยงและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับงานและสภาพการทางานของสถานประกอบการ
 ทราบ คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้บ้าง? ใครบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้?

 ไม่ทราบ
5.7 สิทธิแรงงานตามกฎหมายไทย?
 ทราบ คุณรู้อะไรเกี่ยวกับสิทธิแรงงานบ้าง? ใครบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้?

 ไม่ทราบ
5.8 บริษัทจัดหางานในประเทศของคุณได้จัดเตรียมแผนการเดินทางให้คุณหรือไม่?
 จัดเตรียม กาหนดการเดินทางมีอะไรบ้าง? กรุณาอธิบาย

 ไม่จัดเตรียม
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5.9 คุณรู้สึกปลอดภัยขณะเดินทางจากประเทศของคุณไปยังชายแดนของประเทศของคุณหรือไม่?
 ปลอดภัย

 ไม่ปลอดภัย โปรดอธิบายว่าสิ่งนี้ไม่ปลอดภัยต่อคุณอย่างไร

6. คุณเคยประสบกับเหตุการณ์ต่อไปนี้ระหว่างการสมัครงาน การเซ็นสัญญาการจ้างงาน การปฐมนิเทศ
ก่อนออกเดินทาง การเดินทางมาชายแดนของไทยหรือไม่?
6.1 ความรุนแรง
 พบ เกิดอะไรขึ้นกับคุณ? เมื่อไร?

 ไม่พบ
6.2 การข่มขูค่ ุกคาม
 พบ เกิดอะไรขึ้นกับคุณ? เมื่อไร?

 ไม่พบ
6.3 การล่วงละเมิด
 พบ เกิดอะไรขึ้นกับคุณ? เมื่อไร?

 ไม่พบ
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ส่วนที่ 3: การสรรหาแรงงานและการว่าจ้าง (ข้ามพรมแดน/แรกรับ)
1. คุณรู้สึกปลอดภัยขณะเดินทางจากชายแดนไทยไปยังสถานที่ทางานหรือไม่
 ใช่
 ไม่ โปรดอธิบายว่าสิ่งนี้ไม่ปลอดภัยต่อคุณอย่างไร

2. คุณเคยประสบกับเหตุการณ์ต่อไปนี้เมื่อเดินทางจากชายแดนไทยไปยังสถานที่ทางานในประเทศไทย
หรือไม่?
2.1 ความรุนแรง
 พบ เกิดอะไรขึ้นกับคุณ? เมื่อไร?

 ไม่พบ
2.2 การข่มขู่คุกคาม
 พบ เกิดอะไรขึ้นกับคุณ? เมื่อไร?
 ไม่พบ
2.3 การล่วงละเมิด
 พบ เกิดอะไรขึ้นกับคุณ? เมื่อไร?
 ไม่พบ
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ส่วนที่ 4: สัญญาการจ้างงาน
1. งานที่คุณทาอยู่หรือกาลังจะทาเหมือนกับที่คุณคาดไว้ก่อนออกเดินทางมายังประเทศไทยหรือไม่?
 ใช่
 ไม่ใช่ อะไรที่แตกต่างจากความคาดหวังของคุณ?

2. สภาพการทางานเหมือนกับที่ผู้สรรหาแรงงานบอกคุณก่อนเดินทางมายังประเทศไทยหรือไม่?
 ใช่
 ไม่ใช่ อะไรที่แตกต่างจากความคาดหวังของคุณ?
3. คุณมีสาเนาสัญญาการจ้างงานหรือไม่?
 มี
 ไม่มี ใครเป็นคนยึดสัญญาของคุณไว้ และเขา/เธอบอกเหตุผลในการยึดสัญญาของคุณหรือไม่?
ถ้าบอก เพราะเหตุใด?
4. คุณรู้สึกกดดัน หรือถูกคุกคาม หรือถูกบีบบังคับให้เซ็นสัญญาการจ้างงานหรือไม่?
 ใช่ เพราะเหตุใด
 ไม่ใช่
5. ใครบางคนในสถานประกอบการอธิบายข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาการจ้างงานให้คุณทราบ
หรือไม่?
 มี โปรดตอบคาถามข้อ 5.1 และ 5.2 ต่อไป
 ไม่มี
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5.1 คุณเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขที่อธิบายให้คุณทราบหรือไม่?
 เข้าใจ
 ไม่เข้าใจ
5.2 คุณได้รับอนุญาตให้ถามคาถามหากคุณไม่เข้าใจสิ่งที่ได้รับการอธิบายให้ฟังหรือไม่?
 ใช่
 ไม่ใช่
6. สัญญาจากสถานประกอบการของเราเสนอค่าจ้างและผลประโยชน์แตกต่างจากที่ ผู้สรรหาแรงงาน
บอกคุณก่อนเดินทางมายังประเทศไทยหรือไม่?
 ใช่ แตกต่างกันอย่างไร
 ไม่ใช่
ส่วนที่ 4: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงาน
1. คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงานหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อให้ได้งานนี้หรือไม่?
 ใช่ คุณจ่ายค่าอะไรไปบ้าง? จ่ายให้ใคร?
 ไม่ใช่ ใครจ่ายให้คุณ?
2. คุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ ต้องเป็นหนี้เพื่อน ามาจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การสรรหาแรงงานหรือไม่?
 ใช่ โปรดตอบคาถามต่อไปนี้:
2.1 คุณเคยรู้สึกว่าไม่สามารถลาออกจากงานนี้ได้เพราะคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณเป็นหนี้
อยู่หรือไม่?
 ใช่ เพราะเหตุใด
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 ไม่ใช่
2.2 คุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณเคยประสบกับความรุนแรง การข่มขู่คุกคาม หรือสถานการณ์
ที่น่ากลัวจากเจ้าหนี้ที่เกี่ยวกับเงินที่คุณกู้ยืมไปหรือไม่?
 ใช่ โปรดอธิบายเหตุการณ์
 ไม่ใช่
ส่วนที่ 5: การยึดเอกสาร
1. มีใครยึดเอกสารส่วนตัวของคุณ (เช่น หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตท างาน) ไว้ในขั้นตอนก่อน/
ระหว่างการเดินทางมาประเทศไทย หรือเมือ่ มาถึงประเทศไทยแล้วหรือไม่?
 มี เอกสารอะไร? ด้วยสาเหตุใด? พวกเขาขอความยินยอมจากคุณในการเก็บเอกสารของคุณ
หรือไม่?
 ไม่มี
ส่วนที่ 6: เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย
1. คุณเคยประสบกับสถานการณ์ต่อไปนี้หรือไม่?
1.1 คุณเคยถูกแยกให้โดดเดี่ยวจากครอบครัวของตนหรือแรงงานข้ามชาติคนอื่น ๆ ที่คุณร่วมเดินทาง
มาด้วยหรือไม่?
1.1.1 ป้องกันไม่ให้คุณเดินทางร่วมกับแรงงานข้ามชาติคนอื่น ๆ ในระหว่างเดินทางเข้าประเทศ
ไทยและจากชายแดนไทยไปยังสถานที่ทางานหรือไม่?
 เคย คุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ไหม?
 ไม่เคย
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1.1.2 ป้องกันไม่ให้คุณอยู่ในบริเวณที่พักเดียวกันกับสมาชิกในครอบครัวหรือแรงงานข้ามชาติ
คนอื่น ๆ
 เคย คุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ไหม?
 ไม่เคย
1.1.3 จัดให้คุณอยู่ในสถานที่ทางานที่แยกจากแรงงานข้ามชาติคนอื่น ๆ หรืออยู่ห่างจากสถานที่
ทางาน
 เคย คุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ไหม?
 ไม่เคย
1.2 การบังคับกักขัง
 เคย คุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ไหม?
 ไม่เคย
1.3 ไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับครอบครัวหรือเพื่อน
 เคย คุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ไหม?
 ไม่เคย
ส่วนที่ 7: การร้องทุกข์
1. ขณะนี้คุณมีข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน (เช่น สถานทูตในประเทศไทย หน่วยงานของรัฐ) หรือไม่?
 มี
 ไม่มี
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จบการสัมภาษณ์
จบการสัมภาษณ์แล้ว ขอบคุณมากที่สละเวลาของคุณ คุณมีความคิดเห็นหรือคาถามใดๆ หรือไม่? คุณต้องการ
ความช่วยเหลือจากสถานประกอบการของเราหรือไม่?

ในเวลานี้ คุณสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงแก่ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ในกรณีที่มีเหตุต้องแจ้งหรือ
ขอคาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตารวจ
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ง-3: ตัวชี้วัดของ ILO สาหรับการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
จุดเชื่อมต่อของตัวชี้วัดของ ILO สาหรับการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ กับแบบสัมภาษณ์แรงงานข้าม
ชาติของโครงการ FAIR Fish
ส่วนที่ 1: ความเป็นมาในการเลือกตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดด้านล่างนี้ได้รับการคัดเลือกจากแหล่งข้อมูลหลักสองแหล่ง แหล่งแรกอิงตามอนุสัญญาแรงงานบังคับ
ของ ILO (C29) และได้รับการตีพิมพ์เป็นจุลสาร ตัวชี้วัดแรงงานบังคับของ ILO ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ.
2013 โดยโครงการปฏิบัติการพิเศษเพื่อต่อสู้กับแรงงานบังคับของ ILO (SAP-FL) ซึ่งมีการระบุตัวชี้วัด 11
รายการ แหล่งที่สองเป็นเอกสาร 4 หน้าชื่อว่า รายการการค้ามนุษย์ ที่เผยแพร่โดย ILO ในเดือนตุลาคม
ค.ศ. 2009 สาหรับสหภาพยุโรป ซึ่งมีฐานมาจากพิธีสารปาเลอร์โม และแบ่งตัวชี้วัดด้านการค้ามนุษย์ออกเป็น
4 ประเภท ได้ แ ก่ การแสวงหาประโยชน์ จากแรงงานผู ้ใ หญ่ การแสวงหาประโยชน์ ท างเพศจากผู้ใหญ่
การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานเด็ก และการแสวงหาประโยชน์ ทางเพศจากเด็ก หมวดหมู่ทั่วไปของการ
สรรหาแรงงานที่ห ลอกลวง การสรรหาแรงงานแบบบั งคั บ การล่ว งละเมิดและการแสวงประโยชน์ จ าก
ผู้เปราะบาง ถูก ขยายออกไปเป็น หมวดหมู่ย่ อ ยมากมาย โดยมีการจัดอัน ดั บตัว ชี้ว ั ด ออกเป็ นระดั บ ต ่ า
ระดับกลางและระดับสูง เนื่องจากการทับซ้อนกันในเอกสารของ ILO สองฉบับ จึงเลือกตัวชี้วัดที่สาคัญที่สุด
แปดตัวเพื่อให้ง่ายขึ้น ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมกันเป็นตัวชี้วัดทั่วไปที่มีศักยภาพสาหรับทั้งการค้ามนุษย์และแรงงาน
บังคับ นอกจากนี้ ยังมีการระบุหัวข้อย่อยเฉพาะเพื่อสนับสนุนผู้สัมภาษณ์ไว้อีกด้วย
ส่วนที่ 2: รหัสตัวชี้วัดและจุดเชื่อมต่อกับแบบสอบถามโครงการ FAIR Fish
รหัสตัวชี้วัด
HTFL1
การหลอกลวง (เช่น การ
ให้ข้อมูลเท็จ หรือสัญญาที่
ไม่เป็นความจริง)

HTFL2
การบีบบังคับ

หัวข้อย่อย
ลักษณะงาน
สถานที่และนายจ้าง
สถานะทางกฎหมายและเอกสารทางกฎหมาย
ความถูกต้องตามกฎหมายของสัญญา
เงื่อนไขการทางาน
สภาพความเป็นอยู่
การเดินทางและที่พัก
ข้อมูลเท็จ
การข่มขูค่ ุกคามส่วนบุคคล
การข่มขู่คุกคามครอบครัวและเพื่อน
การข่มขู่ว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับกุม
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รหัสตัวชี้วัด
(เช่น ใช้การข่มขูห่ รือ
กดดันเพื่อบังคับให้
แรงงานทาสิ่งทีไ่ ม่ต้องการ)
HTFL3
แรงงานขัดหนี้
(เช่น การรวบรวม
การกู้ยืม หรือการหักเงิน
เพื่อให้คนงานไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้)
HTFL4
การยึดเอกสาร
(เช่น การนาเอกสาร
ส่วนตัวของแรงงานออกไป
เก็บไว้ เพื่อจากัด เสรีภาพ
ในการเคลื่อนย้ายของ
แรงงาน)
HTFL5
การล่วงละเมิดซึ่งความ
เปราะบาง
(เช่น ใช้ประโยชน์จาก
สถานการณ์ส่วนตัวที่
ยากลาบากของแรงงาน
ความไม่สามารถพูดภาษา
ท้องถิ่น หรือเข้าใจใน
วัฒนธรรมและสิทธิของ
ตน)
HTFL6
การจากัดการเคลื่อนย้าย
(เช่น ข้อจากัดทาง
กายภาพ หรือการป้องกัน
การเข้าถึง)

หัวข้อย่อย
ถูกบังคับให้โกหกเจ้าหน้าที่
ความกดดันทางอ้อม
ค่าสรรหาแรงงานและดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เงินค้าประกันและเงินฝาก
การไม่จ่ายเงิน การหักเงิน
เงินให้กู้ยืม และค่าจ้างล่วงหน้า
การยึดเอกสารระหว่างการสรรหาแรงงาน
การยึดเอกสารระหว่างการว่าจ้างและการจ้างงาน
การนาไปใช้สาหรับกระบวนการทางกฎหมายเป็นการชั่วคราว
การเก็บสาเนาเอกสารของแรงงาน มีที่เก็บรักษาที่ปลอดภัย
การคืนเอกสารให้แรงงานโดยไม่มีเงื่อนไข

เศรษฐกิจ
ครอบครัว/ส่วนบุคคล
ปัญหาจากสภาพจิตใจหรือเรื่องราวในอดีต
ภาษา การศึกษา
การพึ่งพาทางวัฒนธรรม
ขาดความยินยอม
การสื่อสาร
ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้วยภาษาของแรงงาน

การทาให้โดดเดี่ยว
การคุมขัง
การเดินทางและการแวะพักระหว่างทาง
การเฝ้าระวังและการติดต่อ
การเข้าถึงสถานที่ทางาน
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รหัสตัวชี้วัด
HTFL7
ความรุนแรงทางร่างกาย
และทางเพศ
(เช่น การใช้กาลังและ
ความรุนแรงทั้งทางตรง
และทางอ้อมในการทารุณ
กรรมแรงงานทางร่างกาย
รวมถึงทางเพศ)
HTFL8
สภาพการทางานและ
ความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม
(เช่น การไม่จัดสภาพที่
ทางานและที่พักให้มีความ
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
และสง่างาม)

หัวข้อย่อย
กฎระเบียบทีร่ ุนแรง การลงโทษทางร่างกาย
ความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ
ความรุนแรงและการข่มขู่
การกระทาที่ถูกบังคับภายใต้การข่มขู่และการข่มขู่
การบังคับทางอ้อม เช่น การปฏิเสธไม่ให้สิ่งของจาเป็น และเข้าถึงการรักษา

สภาพการทางานและความเป็นอยู่ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกสุขอนามัย
งานอันตราย
ค่าจ้างต่าและการจ่ายเงินไม่สม่าเสมอ
การทางานล่วงเวลาทีม่ ากเกินไป
ผลประโยชน์ทางกฎหมาย เช่น การปฏิเสธการลาคลอดที่ได้รับค่าตอบแทน
ไม่มีการปกป้องหรือประกันทางสังคม

ส่วนที่ 3: เอกสารและหลักฐานเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ข้อค้นพบทั้งหมดควรได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุดการสังเกตและหลักฐาน
ทั้งหมด การประเมินและข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ (ในกรณีนี้ คือตัวชี้วัด) ขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่ระบบบริหารคุณภาพเรียกว่า "หลักฐานเชิงปรนัย" หรือ “หลักฐานเชิงวัตถุ ” (objective evidence)
เช่น ข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ ความซับซ้อนที่มีอยู่ในระบบการจัดการทางสังคม (SMS) คือ ความจาเป็นที่
จะต้องได้รับหลักฐานเรื่องเล่า ซึ่งอาจเป็นหลักฐานเชิงคุณภาพและการให้ข้อมูลเชิงการบรรยาย (อัตนัย) ดังนั้น
จึงต้องวิเคราะห์หลักฐานเรื่องเล่าในบริบทก่อนที่จะสรุป ถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ตลอดจนการปฏิบัติหรือ
แก้ไขเยียวยาที่สามารถทาได้ รายการด้านล่างแสดงตัวอย่างเอกสารประกอบและข้อมูลเพื่อช่วยเหลือทีมระบบ
การจัดการทางสังคม
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ตัวชี้วัด
HTFL1
การหลอกลวง

HTFL2
การบีบบังคับ

HTFL3
แรงงานขัดหนี้

HTFL4
การยึดเอกสาร

เอกสารและหลักฐาน
เรื่องเล่า (จากการสัมภาษณ์)
รายละเอียดงาน ข้อมูลนายจ้าง
รายละเอียดของผู้สมัครงาน
นายจ้าง – ผู้สรรหาแรงงานชาวไทย; สัญญาผู้สรรหาแรงงานชาวไทย - ผู้สรรหา
แรงงานจากประเทศต้นทาง
การจัดเตรียมการเดินทางและที่พักสาหรับแรงงานข้ามชาติของผู้สรรหาแรงงาน
แผนการติดตามนายจ้างและผู้สรรหาแรงงานสาหรับขั้นตอนต่าง ๆ ของการสรรหา
แรงงานและคู่ค้าของการสรรหาแรงงาน
แบบแสดงความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว แบบฟอร์มแรงงานที่ได้รับการอนุมัติ
แบบสัญญาการจ้างงาน (ของรัฐ)
ใบสมัครสาหรับเอกสารส่วนบุคคล
ก่อนการออกเดินทางและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการสรรหาแรงงานและการฝึกอบรม
คาแนะนาทางกฎหมายตามความจาเป็น
เรื่องเล่า (จากการสัมภาษณ์)
รายงานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจหรือรายงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
หน่วยงานของรัฐสาหรับข้อมูลการคุ้มครองแรงงาน
การยืนยันจากครอบครัว เพื่อน ชุมชน
คาแนะนาทางกฎหมายตามความจาเป็น
เรื่องเล่า (จากการสัมภาษณ์)
ตารางค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ
กฎหมายแรงงานระดับประเทศที่บังคับใช้อยู่ คาแนะนาทางกฎหมาย
ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารทางบัญชี
เอกสารการจ่ายเงินเดือน
หลักฐานและข้อตกลงสาหรับเงินกู้และเงินล่วงหน้า
เรื่องเล่า (จากการสัมภาษณ์)
เอกสารทางกฎหมาย – หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตทางาน
สัญญาการจ้างงานต้นฉบับทีล่ งนามแล้ว
จดหมายจากผู้สรรหาแรงงาน/นายจ้างทีแ่ จ้งรายละเอียดการใช้เอกสารชั่วคราว
เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
การรับทราบการส่งคืนเอกสาร
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ตัวชี้วัด
HTFL5
การล่วงละเมิดผู้
เปราะบาง

เอกสารและหลักฐาน
เรื่องเล่า (จากการสัมภาษณ์)
เอกสารทางกฎหมาย – หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตทางาน
นโยบายและการดาเนินการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบของนายจ้างและผู้
สรรหาแรงงาน
แบบแจ้งความยินยอม และบันทึกแผนการติดตาม
รายงานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ รายงานทางการแพทย์ รายงานขององค์กรพัฒนา
เอกชน
หน่วยงานของรัฐสาหรับข้อมูลการคุ้มครองแรงงาน
หลักฐานการกู้ยืมเงิน การเตรียมการทางการเงิน - เงินกู้หรือเงินล่วงหน้า
บันทึกการฝึกอบรม
แฟ้มข้อมูลการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
HTFL6
เรื่องเล่า (จากการสัมภาษณ์)
การจากัดการ
เอกสารทางกฎหมาย – หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตทางาน
เคลื่อนย้าย
แผนการทางานและการเตรียมการเดินทางของผู้สรรหาแรงงาน
วิดีโอจากกล้องวงจรปิด ภาพถ่าย
บันทึกหรือรูปถ่ายที่นายจ้างของผู้สรรหาแรงงานต้องการภายใต้แผนการติดตาม
ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการเดินทาง และที่พัก
คายืนยันจากเพื่อน หรือชุมชน
การตรวจสอบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
HTFL7
เรื่องเล่า (จากการสัมภาษณ์)
ความรุนแรงทาง
เอกสารทางกฎหมาย – หนังสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตทางาน
ร่างกายและทางเพศ แผนการทางานของผู้สรรหาแรงงาน และบันทึกการติดตาม
นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน/สิทธิแรงงานของนายจ้าง
และผู้สรรหาแรงงาน
รายงานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ รายงานทางการแพทย์ รายงานขององค์กรพัฒนา
เอกชน
หน่วยงานของรัฐสาหรับข้อมูลการคุ้มครองแรงงาน
การยืนยันจากครอบครัว เพื่อน ชุมชน
แฟ้มข้อมูลการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ง-4: สรุปผลการสัมภาษณ์
สรุปผลข้อค้นพบด้านการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับจากแบบสอบถาม
สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติ (แรงงานที่รับเข้ามาทางานใหม่)
เลขที่รายงานอ้างอิง

รหัสผู้ให้สัมภาษณ์

ผู้สัมภาษณ์:

วันที่สัมภาษณ์:

นาส่งโดย:

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่ง

วันที่

ลายเซ็น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสัมภาษณ์และกระบวนการ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์
ตัวชี้วัดของ ILO

การหลอกลวง

เลขที่ข้อ
ค้นพบ
อ้างอิง

หัวข้อย่อย

คาอธิบายและ/หรือหลักฐาน (โปรดระบุ)

ลักษณะงาน

สถานที่ นายจ้าง

สถานะทางกฎหมาย
และเอกสารทาง
กฎหมาย

ความถูกต้องตาม
กฎหมายของสัญญา

เงื่อนไขการทางาน

สภาพความเป็นอยู่
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

การเดินทางและที่พัก

ข้อมูลเท็จ

การบีบบังคับ

การข่มขูค่ ุกคามส่วน
บุคคล

การข่มขูค่ ุกคามตาม
ครอบครัวและเพื่อน
การข่มขู่

การข่มขู่ว่าจะแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้มาจับกุม

ถูกบังคับให้โกหก
เจ้าหน้าที่

ความกดดันทางอ้อม

แรงงานขัดหนี้

ค่าสรรหาแรงงานและ
ดาเนินการ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง

เงินค้าประกันและเงิน
ฝาก

การไม่จ่ายเงิน การหัก
เงิน

เงินให้กู้ยืม และค่าจ้าง
ล่วงหน้า

การเก็บรักษาเอกสาร

การยึดเอกสารระหว่าง
การสรรหาแรงงาน

การยึดเอกสารระหว่าง
การจ้างงาน

การนาเอกสารไปใช้
สาหรับกระบวนการ
ทางกฎหมายเป็นการ
ชั่วคราว
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

สาเนาที่แรงงานเก็บไว้
เข้าถึงที่เก็บข้อมูลได้
อย่างปลอดภัย

การคืนเอกสารให้
แรงงานโดยไม่มี
เงื่อนไข

การล่วงละเมิดผู้
เปราะบาง

เศรษฐกิจ

ครอบครัว/ส่วนบุคคล

ปัญหาจากสภาพจิตใจ
หรือเรื่องราวในอดีต

ภาษา การศึกษา

การพึ่งพาทาง
วัฒนธรรม

การไม่ได้รับความ
ยินยอม
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

การสื่อสาร

ไม่ได้รับการฝึกอบรม
ด้วยภาษาของแรงงาน

การจากัดเสรีภาพใน
การเคลื่อนย้าย

การแยกตัว

การคุมขัง

การเดินทางและการ
แวะพักระหว่างทาง

การเฝ้าระวังและการ
ติดต่อ

การเข้าถึงสถานที่
ทางาน

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

207

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ความรุนแรงทาง
ร่างกายและทางเพศ

กฎระเบียบที่รุนแรง
การลงโทษทาง
ร่างกาย

ความรุนแรงและการ
คุกคามทางเพศ

ความรุนแรงและการ
ข่มขู่

การกระทาที่ถูกบังคับ
ภายใต้การข่มขู่
คุกคาม

การบังคับทางอ้อม
เช่น การปฏิเสธความ
จาเป็น การเข้าถึงการ
รักษา

สภาพการทางานและ
ความเป็นอยู่ที่ไม่
เหมาะสม

สภาพการทางานและ
ความเป็นอยู่ที่ไม่
ปลอดภัยหรือไม่ถูก
สุขอนามัย
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

งานอันตราย

ค่าจ้างต่าและการ
จ่ายเงินไม่สม่าเสมอ

การทางานล่วงเวลาที่
มากเกินไป

ผลประโยชน์ทาง
กฎหมาย เช่น การ
ปฏิเสธการลาคลอดที่
ได้รับค่าตอบแทน

ไม่มกี ารคุ้มครอง
หรือประกันสังคม
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

การวิเคราะห์และการสอบสวนต้นเหตุของปัญหา วันที่เริ่มต้น:
วันที่สิ้นสุด:

การดาเนินการเพื่อปกป้องแรงงานและการขจัดต้นเหตุของปัญหา
วันที่เสร็จสมบูรณ์
การดาเนินการแก้ไขและการแก้ไขเยียวยา
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

วันที่เสร็จสมบูรณ์
มาตรการป้องกันล่วงหน้า

หลักฐาน

เป้าหมาย ที่ทาได้
จริง

ข้อสรุปโดยทีมระบบการจัดการทางสังคม และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้บริหาร
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ติดตามการดาเนินการแก้ไขและมาตรการป้องกันล่วงหน้า

 เสร็จสิ้น …………………………………………………………………………………….

 เสร็จสิ้น …………………………………………………………………………………….

 กาลังดาเนินการ…………………………………………………………………………………….

 กาลังดาเนินการ…………………………………………………………………………………….

 อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การอ้างอิงไปยังองค์กรภายนอก............................................................

 อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การอ้างอิงไปยังองค์กรภายนอก…………………………………………
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อติดตามผลสาหรับรายการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและการอ้างอิง ไปยังองค์กร
ภายนอก
วันที่เสร็จสมบูรณ์
การดาเนินการแก้ไขและการแก้ไขเยียวยา

เป้าหมาย ที่ทาได้
จริง

มาตรการป้องกันล่วงหน้า

วันที่เสร็จสมบูรณ์

หลักฐาน

หลักฐาน

เป้าหมาย ที่ทาได้
จริง

ข้อสรุปโดยทีมระบบการจัดการทางสังคม และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้บริหาร

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

213

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

สาหรับใช้ในการบริหารเท่านั้น:

ชื่อ

สกุล

ตรวจสอบโดย วันที่:

ตาแหน่ง
ลายเซ็น:

ข้อค้นพบ / ปิดเคส
วันที่:
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ภาคผนวก จ: ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างแรงงานนี้ทาขึ้นเมื่อ ________________________
ณ___________________________________________ระหว่าง_____________________________
ใบอนุญาตประกอบกิจการเลขที่______________________
ที่อยู่ตามใบอนุญาตประกอบกิจการ______________________________________________________
ที่อยู่ปัจจุบัน ______________________________________________________________________
(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า“นายจ้าง”) ฝ่ายหนึ่ง
กับ____________________________________________________สัญชาติ____________________
หนังสือเดินทางเลขที่/บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่__________________________________________
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน________________________________________________________________
(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ลูกจ้าง”) อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญาไว้ต่อกัน ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้
1. ตาแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง
1.1 นายจ้างตกลงจ้างลูกจ้างทางานและลูกจ้างตกลงรับจ้างทางานให้นายจ้างใน
ตาแหน่ง_____________________________ แผนก______________________________
ภายใต้การกากับดูแลของ_____________________________
มีหน้าที่รับผิดชอบ____________________________________ตามรายละเอียดของงานดังนี้
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.2 อัตราค่าจ้าง_______________ต่อชั่วโมง/วัน/เดือน ในสกุลเงิน____________และอัตราค่าจ้าง
จะไม่ต่ากว่าอัตราค่าแรงขั้นต่าที่________บาท อัตราค่าแรงขั้นต่าจะเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
ไทยกาหนดซึ่งจะขึ้นอยู่กับจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงงานและจะมีการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่า
เมื่อกฎหมายมีประกาศเปลี่ยนแปลง
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

1.3 ค่าจ้างจะจ่ายให้ทุกวันที่ __________ของเดือน การจ่ายค่าจ้างจะจ้างเป็นเงินสดหรือโอนผ่าน
บัญชีธนาคาร (มีบัตร ATM ) ______________________
1.4 ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ลูกจ้างจะต้องรับทราบผ่านการลงลายมือชื่อหรือมีหลักฐานการรับเงินค่าจ้าง
ตามมาตรฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง ขั้นตอน รายละเอียด และการบันทึกการจ่ายเงินค่าจ้างจาก
นายจ้าง
1.5 หากลูกจ้างได้รับเงินพิเศษหรือเงินค่าตอบแทนอื่นใด จะต้องมีการแสดงรายละเอียดจานวนวัน
ที่ทางานและการคานวณอัตราค่าจ้างพิเศษอย่างชัดเจน โดยแยกออกมาจากการคานวณค่าจ้าง
ตามปกติ และจะนามารวมกันเป็นอัตราค่าจ้างที่ต้องจ่ายทั้งหมดในตอนท้าย
1.6 สาหรับการจ่ายค่าจ้างตามผลงาน จะมีการทาสัญญาในรูปแบบของ สัญญาจ้างทาของ
อัตราค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับจานวนหรือปริมาณชิ้นงานที่ทาได้หรือตามจานวนชั่วโมง โดยในสัญญา
จะแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าจ้างไว้อย่างชัดเจน
2. ระยะเวลาการจ้างและสถานที่ทางาน
2.1 ระยะเวลาการจ้างมีกาหนด_________เดือน/ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเดินทางถึงประเทศไทย
ตั้งแต่_______________________ ถึง______________________________
2.2 โดยมีสถานที่ทางาน ณ______________________________ ในการเปลี่ยนหรือย้ายสถานที่
ทางานไปยังสถานที่ทางานอื่นภายในเครือของบริษัท นายจ้างจะต้องมีเอกสารแจ้งและต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกจ้างหรือารต่อระยะเวลาของสัญญานี้สามารถกระทา
2.3 หากมีการเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ, ชั่วโมงทางาน, สภาพการทางาน, ลาดับขั้นของการรายงาน
หรือเงื่อนไขอื่นๆ จะต้องเป็นการตกลงร่วมกันของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง
2.4. การต่อระยะเวลาของสัญญานี้สามารถกระทาได้โดยการตกลงและลงลายมือของทั้งสองฝ่าย
3. ระยะเวลาทดลองงานและการยกเลิกสัญญา
3.1. นายจ้างกาหนดให้มีระยะทดลองงาน______วัน และไม่เกิน 90 วัน ตามกฎหมาย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่
วันที่_______________________ ถึง ______________________
3.2. ลูกจ้างยินยอมที่จะทางานในช่วงระยะทดลองงานตามที่ระบุในข้อ 3.1 และจะได้รับเงินค่าจ้าง
ตลอดช่วงระยะทดลองงานโดยนับจากวันที่เริ่มทางานวันแรก ในอัตรา________บาทต่อชั่วโมง/
วัน/เดือน ตามกฎหมายค่าแรงขั้นต่า
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3.3. ในช่วงระยะทดลองงาน ลูกจ้างจะได้รับสิทธิวันหยุดประจาสัปดาห์______วัน
วันหยุดตามประเพณี______ วันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยจานวน______วัน
ทั้งนี้ จะไม่ได้รับสิทธิวันลาหยุดพักผ่อนประจาปีและวันหยุดอื่นๆ ในช่วงระยะทดลองงาน
3.4. ในกรณีที่นายจ้างตกลงจะยกเว้นการทดลองงานและว่าจ้างลูกจ้างแบบเต็มเวลา ในกรณีนี้ข้อ 3.2
และ 3.3 จะถูกยกเว้น แต่เงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติและการทา
สัญญา การยกเลิกสัญญาจะเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญาฉบับนี้ และเป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายแรงงานไทย
3.5. หากนายจ้างมีความเห็นว่าลูกจ้างนั้นไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายใน
ระยะเวลาใดก็ตามในช่วงทดลองงาน นายจ้างอาจเสนองานอื่นที่เหมาะสมกับตามความสมัครใจ
ของลูกจ้าง หรือบอกเลิกสัญญาจ้างโดยแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งล่วงหน้าก่อนถึง
กาหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เพื่อให้การสิ้นสุดสัญญามีผลในระยะการจ่ายเงินค่าจ้างงวดถัดไป
ขณะเดียวกันลูกจ้างก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ตามข้อที่ 15.2 ของสัญญาจ้างนี้
3.6. ลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างตามจานวนการทางานจริงก่อนที่จะมีการบอกเลิกสัญญา
3.7. เมื่อยกเลิกสัญญาจ้างงาน นายจ้างจะจัดให้มีการส่งลูกจ้างกลับภูมิลาเนาในประเทศไทยหรือ
อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างหรือกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของลูกจ้าง หากเป็นความประสงค์ของ
ตัวลูกจ้างเอง ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลูกจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ หากลูกจ้างประสงค์จะเดินทางกลับ
หลังจากหมดระยะสัญญาจ้าง เงื่อนไขจะเป็นไปตามข้อ 15.1
4. ชั่วโมงการทางาน
4.1 ชั่วโมงการทางานปกติไม่เกิน _______ชั่วโมง/วัน และใน 1 สัปดาห์ทางาน_______วัน
โดยชั่วโมงทางานรวมชั่วโมงทางานล่วงเวลาจะไม่เกินที่กฎหมายแรงงานไทยกาหนด
4.2 เวลาปฏิบัติงานตั้งแต่_______ถึง_______ น. ทางานวันจันทร์ถึงวัน________ เวลาพัก
ตั้งแต่เวลา______ถึง________
4.3 กาหนดชั่วโมงทางานกะเป็นเอกสารที่ชัดเจนและลูกจ้างที่ทางานเป็นกะจะต้องมีเวลาพัก
ที่เพียงพอ การจัดการชั่วโมงทางานรวม วันทางานต่อสัปดาห์ เวลาพัก ชั่วโมงพักและวันหยุด
(24 ชั่วโมง) จะเหมือนกับลูกจ้างปกติ
4.4 นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างขาดงานในวันทางานปกติ ไม่รวมวันหยุด
ประจาสัปดาห์และวันลาหยุด ตามที่กาหมายไทยกาหนด
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5. วันหยุดและวันลา
5.1 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจาสัปดาห์โดยได้รับค่าจ้างสัปดาห์ละ__________วัน
5.2 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีไทยโดยได้รับค่าจ้างปีละ____________วัน
5.3 เมื่อลูกจ้างทางานครบ 1 ปี นายจ้างตกลงจัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจาปี โดยได้รับค่าจ้าง
เป็นเวลา___________วัน
5.4 ลูกจ้างมีสิทธิลากิจตามประเภทของการลากิจ มีดังนี้ ลากิจ ลาป่วย ลาราชการทหาร/ลาบวช
ลาคลอด ลาเพื่อทาหมัน ลาฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะแจ้งจานวนวันที่สามารถ
ลากิจได้โดยได้รับค่าจ้างตามแต่ละประเภทของการลาตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน
ไทยฉบับล่าสุด
5.5 ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ หากขาดงานเกินจานวนวันลาที่กาหนด ยกเว้นมีเอกสาร
ที่จาเป็น (เช่น ใบรับรองแพทย์) ตามกฎหมายแรงงานไทย
6. ค่าล่วงเวลาและค่าจ้างในวันหยุด
6.1 ถ้า นายจ้างให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาในวันทางานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง
ในอัตราไม่น้อยกว่า__________ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทางานตามจานวนชั่วโมง
ทีท่ า คิดเป็น_______บาท/ชั่วโมง
6.2 ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทางานในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดให้ลูกจ้างในอัตรา
ไม่น้อยกว่า__________ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทางานตามจานวนชั่วโมงที่ทา
คิดเป็น_______บาท/ชั่วโมง
6.3 ในการทางานล่วงเวลาจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและมีเอกสารการยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรแก่นายจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฏิเสธการทางานล่วงเวลาได้
6.4 ชั่วโมงทางานล่วงเวลาต่อสัปดาห์จะต้องไม่เกินตามที่กฎหมายแรงงานไทยกาหนด
6.5 การคานวณค่าล่วงเวลาจะต้องชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจตอบได้ทั้งนายจ้าง
และลูกจ้าง
7. การหักค่าจ้าง
7.1 นายจ้างสามารถหักค่าจ้างตามจานวนเงินที่กาหนดไว้ในประมวลภาษีอากรของการจัดทา
ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย ภาษีรายได้ส่วนบุคคลประจาปีเป็นความรับผิดชอบของลูกจ้างที่
จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมอื่นๆ ณ สิ้นปี
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7.2 นายจ้างจะหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามอัตราที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานไทย
และตามประกาศ
7.3 นายจ้างจะไม่หักจานวนเงินอื่นใด นอกเหนือจากรายการที่กล่าวไว้ 7.1 และ 7.2 และจะไม่มี
การหักเงินค่าชุดทางาน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เวลาที่ใช้
ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ อาหาร ที่พักและอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย
แรงงานไทยกาหนด
7.4 ในกรณีที่นายจ้างสารองจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พักหรือค่าดาเนินการด้านเอกสารหรือให้สินเชื่อ
กู้ยืมแก่ลูกจ้าง นายจ้างจะต้องไม่หักเงินสารองจ่ายเหล่านี้จากค่าแรงของลูกจ้าง ดังนั้น
การคืนเงินสารองจ่ายจะเป็นการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่ทาแยก
ออกมาต่างหาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่านายจ้างไม่เรียกเก็บดอกเบี้ย กาหนดระยะเวลาการชาระ
คืนและจานวนเงินที่เหมาะสมสาหรับลูกจ้าง โดยจะเป็นการจ่ายเงินคืนให้กับนายจ้างโดยตรง
8. อาหาร
นายจ้างอาจจัดอาหารให้ลูกจ้างทุกวันทางาน วันละ 3 มื้อ หรือมีค่าอาหารให้ลูกจ้างหรือจัด
ให้มีโรงอาหารที่จาหน่ายในราคาถูกให้กับลูกจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของนายจ้าง และเงื่อนไข
ของทางโรงงาน
9. ที่พัก
นายจ้างอาจจัดที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะให้แก่ลูกจ้าง หรือมีค่าที่พักให้
ลูกจ้างหรือแนะนาที่พักราคาถูกให้กับลูกจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของนายจ้าง และเงื่อนไข
ของทางโรงงาน
10. ค่ารักษาพยาบาล
10.1 นายจะจัดให้มีการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ
บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการทางานและในชั่วโมงการทางานตลอด
ระยะเวลาของสัญญาจ้าง รวมถึงจ่ายค่าจ้างระหว่างพักรักษาตัวและค่าชดเชยไม่น้อยไปกว่า
ตามที่กฎหมายกาหนด
10.2 ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตในสถานที่ทางานและอยู่ภายใต้การดูแลของนายจ้างหรือตัวแทนที่
ได้รับมอบอานาจจากนายจ้าง นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ
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11. ค่าเดินทาง
11.1 สาหรับลูกจ้างใหม่ นายจ้างจะจ่ายค่าเดินทางของลูกจ้าง
สาหรับลูกจ้างใหม่ นายจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังประเทศไทยจากศูนย์
ดาเนินการกลางในเมืองหลักจากประเทศบ้านเกิดของลูกจ้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ลูกจ้างจากศูนย์ดาเนินการ ณ ชายแดนไทยไปยังโรงงานของนายจ้าง ในส่วนของการจัดหาที่พักและ
การเดินทางไปยังที่พักของลูกจ้าง ควรมีการอธิบายอย่างชัดเจนไว้ก่อนล่วงหน้าและระบุไว้ในเอกสาร
แนบของสัญญาจ้าง
11.2 นายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารกลับภูมิลาเนาของลูกจ้างในกรณีทางานครบสัญญา ยกเว้นกรณี
ที่เป็นความผิดของลูกจ้าง หรือบอกเลิกสัญญา
12. ข้อบังคับ
12.1 ลูกจ้างต้องเชื่อฟัง ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและนโยบายของบริษัทนายจ้าง ซึ่งกาหนดขึ้น
ภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมายแรงงานไทย มาตรฐานแรงงานสากลและอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และสิทธิของแรงงาน และให้ความเคารพ
ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
12.2 ลูกจ้างต้องทางานให้กับนายจ้างเท่านั้นไม่ไปทางานให้กับบุคคลอื่นและพยายามอย่าง
เต็มที่ในการรักษาชื่อเสียงของนายจ้างกับลูกค้าและคู่ค้าของนายจ้าง
12.3 ลูกจ้างต้องไม่กระทาการใด ๆ ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เช่นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ การค้าประเวณี การพนัน และการกระทาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือ
อาชญากรรม
12.4 ลูกจ้างยินยอมให้ความร่วมมมือในการสอบสวน ประเมินผลหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
งานของลูกจ้าง สถานที่ทางาน เพื่อนร่วมงานหรือหัวน้างานเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการทางาน การประเมินผลปฏิบัติงานหรือการปรับปรุงสภาพการ
ทางานหรือสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน
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13. บทลงโทษทางวินัย
13.1 ในกรณีที่ลูกจ้างฝ่าฝืนนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท นายจ้างจะพิจารณา
บทลงโทษตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทย
13.2 นายจ้างอาจใช้การลงโทษทางวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยไม่ลาดับตามเหตุการณ์
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจาเมื่อมีการทาผิดเป็นครั้งแรก ตามมาด้วยการส่งใบเตือน
จากนั้นการให้หยุดงานหรือเลิกจ้างจะขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการละเมิด ระยะเวลา
การดาเนินการและรูปแบบจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงาน
ไทยกาหนด
14. การร้องทุกข์และการอุทธรณ์
14.1 ลูกจ้างสามารถบอกกล่าวข้อร้องเรียน ร้องทุกข์หรือข้อแนะนาให้กับนายจ้างได้โดย
ปราศจากความกลัวที่จะถูกล้างแค้น ลูกจ้างสามารถที่จะแจ้งเรื่องต่างๆ ผ่านกล่องรับ
ความคิดเห็นหรือสายด่วน ที่นายจ้างจัดไว้ให้โดยไม่ระบุตัวตนของผู้แจ้ง หรือแจ้งโดยตรง
ผ่านหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือตัวแทนฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ
เจ้าของบริษัท
14.2 นายจ้างจะสืบสวนและแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมสาหรับแต่ละกรณีและให้เวลา
ลูกจ้างตัดสินใจยอมรับในการแก้ไขปัญหาหรือใช้สิทธ์ในการยื่นอุทธรณ์
15. การบอกเลิกสัญญา
15.1 กรณีนายจ้างประสงค์บอกเลิกสัญญานายจ้างต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า
1 เดือน หรือจ่ายเงินค่าจ้าง 1 เดือน แทนการบอกเลิกสัญญา หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทย รวมทั้งนายจ้างต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศให้แก่ลูกจ้างด้วย
15.2 กรณีลูกจ้างประสงค์บอกเลิกสัญญาลูกจ้างต้องบอกกล่าวให้นายจ้างทราบล่วงหน้า
1 เดือน และต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศด้วยตนเอง
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16. อื่น ๆ
16.1 นายจ้างหรือบริษัทนาเข้าแรงงานที่เป็นตัวแทนนายจ้างจะไม่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน
ค่าธรรมเนียมการประกันเพื่อให้ได้ทางานกับนายจ้าง นายจ้างจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นสาหรับลูกจ้างในการดาเนินการด้านเอกสาร ใบอนุญาตทางาน
ซึ่งเป็นข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันล่วงหน้าระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ถ้าเมื่อใด
ที่กฎหมายแรงงานไทยกาหนดความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสาหรับ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสาหรับนายจ้าง ข้อกาหนดของกฎหมายนี้จะมีผลบังคับ
เหนือกว่าข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันโดยนายจ้างและลูกจ้าง
16.2 นายจ้างจะต้องอพยพลูกจ้างไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัย เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การสู้รบ หรือการสงคราม และถ้าสถานการณ์ไม่เอื้ออานวย
ให้ทางานต่อไป นายจ้างต้องส่งลูกจ้างกลับประเทศโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
16.3 เงื่อนไขอื่นที่มิได้ระบุในสัญญานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฐมนิเทศก่อนเริ่มทางานและหัวข้อการฝึกอบรม
16.4 ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ นายจ้างยินยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ลูกจ้างทุก
ประการ ในทานองเดียวกันหากลูกจ้างกระทาการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายขั้นรุนแรง
ต่อนายจ้าง นายจ้างอาจพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นทั้งภาษาไทย และภาษาที่ลูกจ้างสามารถอ่านเข้าใจ โดยจัดทาขึ้นเป็น
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทยคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีเข้าใจข้อความในสัญญานี้อย่างสมบูรณ์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเพื่อยืนยัน
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ลงนาม ณ วันที่_____เดือน________________ปี_______สถานที่ลงนาม________________ประเทศไทย

ลงชื่อ ______________________________
นายจ้าง
(___________________________)
ลงชื่อ _______________________________
ลูกจ้าง
(__________________________)

ลงชื่อ ___________________________พยาน
(___________________________)
ลงชื่อ ___________________________พยาน
(___________________________)
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ภาคผนวก ฉ: แนวทางและเครื่องมือการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
แนวทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
การร้องทุกข์ (grievance) กับการร้องเรียน (complaint) ต่างกันอย่างไร
“การร้องทุกข์” (grievance) เป็นการแสดงความคับข้องใจ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือการละเมิดกฎระเบีย บและมาตรฐานของสถานที่ท างาน และ/หรือการละเมิดสิทธิ “การร้องทุกข์”
อาจเรียกได้อีกอย่างว่า “การร้องเรียน” แต่ “การร้องทุกข์ ” เป็นค าที่เหมาะสมกว่าส าหรับกรณีร้ายแรง
ที ่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ แ รงงานขั ้ น พื ้ น ฐานจนเป็ น อั น ตรายต่ อ ชี ว ิ ต ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
และสุขภาวะ เกิดความเสียหายทางร่างกายหรือจิตใจ และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียง
ของบุคคล ส่วน “การร้องเรียน” (complaint) โดยทั่วไปเป็นการแสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพการทางาน
ผลประโยชน์และสวัสดิการในที่ทางาน บางครั้งแรงงานอาจมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเชิงบวกที่ควรได้รับ
การพิจารณา การจัดการกับความกังวลทุกประการเป็นเรื่องสาคัญ ความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์จากแรงงาน
จึงเป็นการกระตุ้น “เสียงของแรงงาน” แนวทางเล่มนี้จะใช้คาว่า “การร้องทุกข์” (grievance) โดยหมายความ
ครอบคลุมถึงการร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อกังวล และความคับข้องใจทุกประเภทในทุกระดับ
เมื่อพูดถึงกลไกในการจัดการกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีกลยุทธ์ “การแก้ไขเยียวยา”
(Remediation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลากหลายแง่มุม เช่น อาจเป็นการ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในทันที หรือส าหรับในระยะยาวอาจเป็นการบรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์
ปกป้องคุ้มครองผู้ตกเป็น เหยื่อไม่ให้ได้ร ับผลกระทบหรือเป็นอันตรายอีก การไกล่เกลี่ยและท าข้อตกลง
นอกศาล ช่วยเหลือฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม และกาหนดมาตรการเชิงป้องกัน กลยุทธ์เหล่านี้มีความจาเป็น
เมื่อนายจ้างหรือบริษัท (และซัพพลายเออร์ ที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่นายจ้าง) มีส่วนร่วมหรือเป็น
ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา แก่บุคคล ธุรกิจ หรือชุมชน
ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือภายนอกห่วงโซ่อุปทานของนายจ้าง
กลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์คืออะไร และได้รับการออกแบบมาอย่างไร
กลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไม่ใช่การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แบบเฉพาะกิจชั่วคราวแค่ครั้ง
เดียว กลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ดีจะต้องเป็นระบบและมีความยั่งยืน มีการจัดการที่ดีและออกแบบ
โดยบุคคลหรือทีมการจัดการทางสังคม (ทีม SMS) ผู้ซึ่งจะทาหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการตามเอกสาร
นโยบายและวิธีปฏิบัติสาหรับระบบที่กาหนดลาดับกระบวนการ ช่องทาง วิธีดาเนินการเพื่อรับเรื่อง รับทราบ
จัดหมวดหมู่ ประเมิน ไกล่เกลี่ย เยียวยา และแก้ไขข้อร้องเรียน ตลอดจนจัดการกับการอุทธรณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ตามมา บทเรียนที่ได้รับจากการจัดการและแก้ไขกรณีและเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา ไม่ว่าที่ได้จากข้อเสนอแนะ
การร้องทุกข์ ความคิดเห็น การร้องเรียนจากแรงงานและชุมชน (ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) เกี่ยวกับ
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สิทธิและสภาพการท างานจะถูกรวบรวมเพื่อน าไปปรับปรุงและแก้ไขการจัดการทางสังคมของนายจ้าง
หรือภายในบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้นการออกแบบกลไกการรับเรื่ องร้องเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการปรับกระบวนการให้เข้ากับสถานการณ์
ของนายจ้างหรือบริษัท และปัจจัยต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบของกาลังแรงงาน ขนาดกาลังการผลิตของสถาน
ประกอบการ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผ ลิต ความซับซ้อน และการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงตามช่ว งเวลา
(seasonality) ตลาดที ่ ส ถานประกอบการส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ รวมถึ ง ขอบเขตและประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์
หรือบริการที่ได้รับจากจุดเชื่อมต่อ (links) ในห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าทางธุรกิจระดับประเทศและระดับโลก
ของนายจ้างหรือของบริษัท
นโยบายของนายจ้างหรือบริษัทควรอธิบายถึงกระบวนการและช่องทางต่าง ๆ ที่แรงงานสามารถให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตั้งแต่การสรรหาแรงงานในประเทศบ้านเกิดจนถึงประเด็นต่าง ๆ ในสถานที่ทางานในประเทศ
ปลายทาง จนถึงปัจจุบันนี้ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการสรรหางานก็ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
แต่การใช้คนกลางอย่างเช่นนายหน้ าจัดหาแรงงาน ตัวแทน และผู้สรรหา ทาให้เกิดความจาเป็นที่จะต้องมี
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นองค์ประกอบอยู่ในทุกขั้นตอนของการสรรหาแรงงาน
ซึ่งจะท าไม่ได้เลยหากไม่มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และกลยุทธ์การแก้ไขเยียวยาที่ออกแบบ
มาเป็นอย่างดีและมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ
นายจ้างและบริษัทในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลต้องการกลไกการรับเรื่องร้อง/ร้องทุกข์เรียนหรือไม่
ทุกภาคอุตสาหกรรมต่างต้องมี กลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของไทยที่ต้องพึ่งพากาลังแรงงานจากต่างชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องเปิดโอกาส
ให้แรงงานข้ามชาติผู้มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด เนื่องจากข้อจากัดด้านการสื่อสาร ให้สามารถเข้าถึงกลไก
การรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้แรงงานได้แจ้งข้อกังวลโดยไม่กลัวว่าจะถูกลงโทษ หรือถูกโต้กลับ
ด้วยกาลัง หรือความอาฆาตแค้น
แรงงานควรได้รับอนุญาตให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ผ่านช่องทางรับเรื่องได้ตลอดทุกช่วงของการสรรหา
แรงงานและจ้างงาน ยิ่งมีคนกลางที่เป็นบุคคลหรือบริษัท (นายหน้าจัดหาแรงงานและบริษัทนาเข้าแรงงาน)
เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาแรงงานตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทวิภาคีข้ามแดน ยิ่งท าให้
ข้อร้องเรียนที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการสรรหาแรงงานทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง
มีความสาคัญมากขึ้น
กลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่ดีนั้นมีประโยชน์หลายประการ อาทิ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดเมื่อเกิดความ
ขัดแย้ง และช่วยไม่ให้เกิด การสะสมความไม่พอใจ โดยเอื้อให้เกิดการพูดคุยหารือกันเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหา
อย่างมีเหตุผลและมีเป้าหมายให้ได้ทางออกที่สันติ กลไกนี้จะส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารปัญหากันระหว่าง
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แรงงานและผู้บริหาร ทาให้ทรรศนะของแรงงานได้รับการรับฟังอย่างมีศักดิ์ศรี และแรงงานมั่นใจได้ว่ามีระบบ
ที ่ จ ะน าไปสู ่ ก ารตั ด สิ น ใจโดยไม่ ล าเอี ย ง เป็ น ไปตามกฎหมายของประเทศและมาตรฐานจรรยาบรรณ
เพราะฉะนั้น กลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จึงสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย การกระทาที่รุนแรง
หรือข่าวไม่พึงประสงค์ ที่อาจก่อความเสียหาย ท าลาย และเป็นอันตรายต่อนายจ้างหรือบริษัท แรงงาน
การดาเนินงาน แบรนด์สินค้า ลูกค้า และชื่อเสียงของบริษัทได้
ขณะที่แรงงานได้รับการส่งเสริมให้ตระหนักถึงสิทธิ และความรับผิดชอบของตนเองอยู่นั้น กลไกการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ก็จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับผู้บังคับบัญชาไปด้วย เท่ากับช่วยเพิ่มกาลังใจ
และผลิตภาพในที่ทางาน ผลที่ได้คือ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับนายจ้างในระดับต่าง ๆ จะแน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น ทาให้เกิดความเชื่อมั่นภายในบริษัท ด้วยเหตุที่กลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นเครื่องมือแก้ไข
ข้อพิพาทภายในโดยการจัดการกับข้อกังวลของแรงงาน ในประเทศที่สหภาพแรงงานเข้มแข็งจึง มีการบรรจุ
กลไกการรั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ไ ว้เ ป็น ส่ ว นหนึ ่ง ของข้ อ ตกลงเกี ่ย วกั บสภาพการจ้ าง (collective
bargaining agreements) ในประเทศไทย ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่าน
การฝึกอบรม หรือตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือทีม SMS ก็สามารถจัดการกลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ให้เข้มแข็งได้ หรือจะดาเนินการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานก็ได้
กลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ดีและมีประสิทธิภาพมีลักษณะเช่นใด
• สามารถเข้าถึงได้และชอบด้ว ยกฎหมาย (Accessibility and Legitimacy) – ผู้มีส ่ว นได้ส ่วนเสีย
ภายในทั้งหมด ตั้งแต่ระดับบริหารสูงสุดไปจนถึงแรงงานฝ่ายผลิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(รวมทั้งซัพพลายเออร์ที่จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ) มีช่องทางเข้าถึงกลไกการร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
ผู้มีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ภายในและภายนอกได้รับการรับรองว่ า กลไกดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
กฎหมายไทยด้านแรงงาน การประมง และแรงงานข้ามชาติ มาตรฐานที่ตลาดต่างประเทศกาหนด
และคู่มือจรรยาบรรณของผู้ซื้อ ซึ่งกาหนดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เข้มแข็ง จริงจัง
และวางใจได้ โดยต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความน่าเชื่อถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม (integrity)
• มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ และเปิ ด โอกาสให้ แ รงงานมี ส ่ ว นร่ ว ม (Workers Consultation and
Involvement) – มีการปรึกษาหารือกับแรงงานโดยตรงหรือผ่านตัวแทนระหว่างจัดท าช่องทาง
สาหรับการร้องเรียน ระหว่างขั้นตอนและระยะเวลาที่กาลังดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา และระหว่าง
การปรับปรุงและ/หรือแก้ไขเยียวยาตามข้อข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มี
ความเปราะบางได้รับการส่งเสริมให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และได้รับการ
รับรองว่า กลไกการรับเรื่ องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน เพื่อฟังเสียง
แรงงาน และไม่มีการลงโทษแรงงานที่เข้าร่วม สาหรับแรงงานข้ามชาติต้องมีการจัดช่องทางให้เข้าถึง
ได้ด้วยภาษาของแรงงาน
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• รักษาความลับ ด้ว ยความโปร่งใส (Confidentiality with Transparency) – ชื่อและรายละเอียด
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์จะถูกบันทึกไว้ แต่จะได้รับการคุ้มครองด้วยเทคนิคการจัดทา
ข้อมูลนิรนาม (Anonymizing techniques) อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในขั้นตอนต่าง ๆ ยังคงมีความ
โปร่งใส ตั้งแต่การจัดหมวดหมู่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และการประเมินผล การไกล่เกลี่ย และการตัดสินใจ วิธีเยียวยาและการแก้ไขปัญหา
• จั ด ท าเอกสารและเผยแพร่ ใ ห้ ท ราบโดยทั ่ ว กั น (Documentation and Communication) –
โครงสร้างของกลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักต่ าง ๆ ตั้งแต่การร้อง
ทุกข์หรือร้องเรียน การรับเรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การจัดเก็บ
ข้อมูลของกรณี และการอุทธรณ์ (หากจาเป็น) ขั้นตอนเหล่านี้ต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารไว้ในแผนผัง
แสดงเส้นทางของกระบวนการ และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรทราบ
ในคู่มือเล่มนี้ก็ได้ให้ตัวอย่างไว้ ขณะเดียวกันทีม SMS ก็พัฒนาและ/หรือน าแบบฟอร์มมาตรฐาน
มาปรับใช้ในการทางานด้วย
• มีการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ (Training and Capacity Building) – ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
จัดการกระบวนการการรับ เรื่ องร้ องเรียน/ร้ องทุก ข์ ต้องได้รับการฝึกอบรมให้รู้จั กกระบวนวิ ธี
และเครื่องมือในการทางานอย่างละเอียด (เช่น แบบสัมภาษณ์และเทคนิคในการสัมภาษณ์) และการ
จัดการกรณีที่มีความอ่อนไหวในมิติด้านเพศสภาพ ทีม SMS ได้รับการฝึกอบรมพิเศษ (จากภายใน
และ/หรือภายนอกองค์กร) ด้านการจัดการความขัดแย้ง กลยุทธ์การเจรจาและหาทางออก แนวทาง
ที่จะนาไปสู่การไกล่เกลี่ยและการเยียวยา รวมทั้งสามารถชี้ชัดได้ถึงเครือข่ายสนับสนุนนอกองค์กร
ภายในท้องถิ่น
• ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที (Timely and Responsive) – มีการจัดทาบัญชีรายการข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์เกี่ยวกับนโยบายบริษัทที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้อย่างเป็นระบบ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะ
ด าเนิ น การแก้ ไ ขหรื อ ให้ ก ารเยี ย วยาได้ ภ ายในเวลาที ่ เหมาะสม บั ญ ชี น ี ้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยกันเพื่อหามาตรการเชิงป้ องกัน
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เคยเกิดเพื่อดูแนวโน้ม รูปแบบ และประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และการแก้ไข
• สามารถใช้งานได้ และให้ประสิทธิผล (Operational and Effective) – การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับ
กระบวนการต่าง ๆ เป็นขั้นตอนแรกที่สาคัญ ทั้งในกลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ตั้งแต่การยื่น
เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง การหาทางออก และการดาเนินการแก้ไขและเยียวยา อย่างไรก็ตาม
เมื่อมีน ากระบวนการเหล่านี้มาใช้จริง ทีม SMS ควรท าการประเมินประสิทธิผลของระบบภายใน
เพื่อให้การท างานประจ าวัน เป็น ไปด้วยความราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท ทั้งนี้ต้อง
พิจารณาตัวชี้วัด (metrics) ที่จะใช้เพื่อการปรับปรุงอย่างรอบคอบ
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ใครบ้างที่ยื่นข้อร้องเรียนได้ และจะต้องทาอย่างไร
นายจ้างควรตรวจสอบให้มั่นใจว่า แรงงานทุกคนเข้าร่วมในกลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในสถาน
ประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติเป็นจานวนมาก การสื่อสารทุกอย่างเกี่ยวกับกลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ควรเป็นภาษาที่แรงงานเข้าใจ หากมีข้อกังวลเรื่องการอ่านออกเขียนได้ หรือต่อให้ไม่มีปัญหาก็ควรจัดหา
นักแปลและล่ามไว้ใช้ในคราวจาเป็น เพื่อจะได้อธิบายนโยบายบริษัทและขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการกั บ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และประกาศให้ทราบตัวบุคคลที่แรงงานสามารถติดต่อเพื่อยื่นข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
อนึ่ง ต้องมีการเน้นย้าว่า แรงงานทุกคนสามารถยื่นข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะยื่นเป็นการส่วน
บุคคลหรือร่วมกันยื่น โดยไม่ค านึงว่าแรงงานจะมีต าแหน่งใด เพศใด ถือสัญชาติใด ไม่ว่าจะมีสถานะเป็น
พนักงานประจาหรือไม่ หากได้รับผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัท หรือโดยบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดในบริษัท (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีตาแหน่งระดับบริหารหรือเป็นผู้บังคับบัญชา) หรือโ ดย
ซัพพลายเออร์ผู้จัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่บริษัท (รวมทั้งผู้สรรหาแรงงาน ตัวแทนนาเข้า
แรงงาน บริษัทรักษาความปลอดภัย) และในทานองเดียวกัน สมาชิกชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดาเนินการอยู่ ผู้ซื้อ
ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็สามารถแจ้งข้อกังวล
ยื่นข้อร้องเรียน/ข้อร้องทุกข์ได้เช่นกัน ขณะเดียวกันก็ ต้องแจ้งให้แรงงานทราบว่า สามารถส่งข้อคิดเห็นในเชิง
บวกและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงได้
แรงงานสามารถยื่นข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านกลไกทั้งภายในและภายนอก สาหรับกลไกภายในอาจใช้กล่องรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ติดตั้งไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยตรงไปยังผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทจัดไว้ เช่น โทรศัพท์สายด่วน หรือผ่านโปรแกรมที่ทางานบนเว็บ (internet
app.) กลไกภายนอกจะเสริมการทางานของกลไกภายใน และใช้เครื่องมือและกระบวนการที่สร้างโดยความ
ร่วมมือจากสมาคมการค้าต่าง ๆ สหกรณ์ สหภาพแรงงาน (ถ้ามี) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เชี่ยวชาญ
ประเด็นแรงงาน สิทธิมนุษยชน และแรงงานข้ามชาติ รวมถึงหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจด้านสิทธิและสวัสดิการ
แรงงานหรือกากับดูแลผู้สรรหา ควรทดลองใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อจะได้ทราบว่า ช่องทางใด
เหมาะสมและสะดวกสาหรับแรงงาน และ/หรือแรงงานรู้สึกว่ายื่นข้อกังวลได้อย่างสบายใจที่สุด
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ประเภทและหมวดหมู่ใดบ้างที่ต้องได้รับการดาเนินการ
“ข้อร้องเรียนหรือข้อร้องทุกข์ ” อาจเป็นเรื่องจริง หรืออาจเป็น สิ่งที่ผู้ร้อง “รู้สึกว่า” เป็นความผิด หรือเป็น
สาเหตุหนึ่งของความเดือดร้อน ไม่พอใจ หรือการคัดค้านต่อสิ่งที่ผู้ร้องเห็นว่าเป็นการกระทาที่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิแรงงาน ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์มีความร้ายแรงได้หลายระดับ ตั้งแต่
ร้ายแรงมากระดับเป็นอันตรายต่อชีวิตโดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของมนุษย์อย่างร้ายแรงหรือถาวร
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ไปจนถึงระดับที่ร้ายแรงน้อย แต่ก็ยังมีความส าคัญ เช่น ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับสภาพการท างาน
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน ผลประโยชน์และสวัสดิการ ด้านล่างนี้คือหมวดหมู่พร้อมทั้งตัวอย่างของข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
• การสรรหางานและการจ้างงาน (Recruitment and Hiring) – เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
จัดทาเอกสารสูงเกินไป การผิดสัญญาที่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับประเภทและเงื่อนไขของงาน การสับเปลี่ยน
สัญญา การเดินทางและที่พักที่ไม่ปลอดภัย การชักจูงให้กู้เงิน การยึดเอกสาร การเรียกเก็บเงินค่า
มัดจา/เงินค้าประกัน
• สภาพการท างาน (Working conditions) – เช่น ให้ท างานล่วงเวลามากเกินไป เวลาพักผ่อนเป็น
จานวนชั่วโมง/วัน/สัปดาห์ไม่เพียงพอ พื้นที่ทางานคับแคบ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และมีแสงสว่าง
ไม่เพียงพอ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) มีการจ ากัดการใช้ห้องน ้าและการเข้าถึงน ้าดื่ม
ของแรงงาน มีผู้ถืออาวุธคอยควบคุมแรงงานขณะทางาน
• โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) – เช่น โครงสร้างได้รับการออกแบบไม่ดีหรือเก่าจนเสี่ยงต่อการ
ที่แรงงานจะได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีทางออกฉุกเฉินหรือมีป้ายบอกทางไม่เพี ยงพอ
เส้นทางหลบหนีถูกปิดล็อก หรือสามารถปิดล็อกได้ อุปกรณ์ล้างมือไม่เพียงพอ ตู้เก็บของส่วนตัว
(ล็อคเกอร์) ไม่เพียงพอ บ้านพักของบริษัทหรือในโรงอาหารของพนักงานไม่ถูกสุขลักษณะ
• สิทธิแรงงานและสิทธิตามสัญญา (Labour and contractual rights) – เช่น ถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้วันลา
หยุดประจาปี การลาคลอดไม่ได้รับค่าจ้างตามกฎหมายไทย ไม่ได้รับค่าจ้างล่วงเวลาในอัตราพิเศษ
แรงงานถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินชดเชย
• สิทธิมนุษยชน (Human rights) – เช่น มีการจ้างแรงงานผู้เยาว์ให้ทางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มีการเลือกปฏิบัติในการให้ค่าจ้างและการพิจารณาเลื่อนขั้นแก่ผู้ชายกับผู้หญิง /กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
การให้ค่าจ้างล่วงหน้าและให้เงินกู้ยืมดอกเบี้ยแพงเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เกิดแรงงานขัดหนี้ มีมาตรการ
ลงโทษผู้ที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ถูกจากัดเสรีภาพในการ
เคลื่อนย้ายโดยให้อยู่แต่ในหอพักของบริษัท แรงงานถูกข่มขู่เมื่อแจ้งขอลาออก
• ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (Personal relations) – เช่น ผู้บังคับบัญชาที่ใช้ภาษาหยาบคาย มีส่วน
ในการลวนลามและคุกคามทางเพศ นาสื่อลามกเข้ามาในสถานที่ท างาน มีส่วนในการสมรู้ร่วมคิด
และการทุจริตภายในหรือภายนอกองค์กร คุกคามทางตรงหรือทางอ้อม หรือแสดงความคิดเห็นในทาง
เสื่อมเสียซึ่งหน้าหรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์
• ความสัมพันธ์กับชุมชน (Community relations) – เช่น ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การดาเนินงานของบริษัท อาทิ โรงงานหรือฟาร์มปล่อยน้าทิ้งหรือตะกอนที่สร้างความเสียหายต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าหรือการปฏิบัติการทางทะเลในพื้นที่ใกล้เคียง มลพิษทางดินหรืออากาศที่เกิดจาก
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สารเคมีอันตราย การตัดโค่นต้นโกงกางหรือถางป่าในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ข้อร้องเรียนประเภทใดที่ถือเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด และต้องได้รับการเยียวยาก่อน
บริษัทที่มุ่งมั่น ยึดหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน หลักการสรรหาแรงงานอย่างมีความ
รับผิดชอบ หลักการมอบงานที่มีคุณค่า และหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ย่อมให้ความเคารพแล ะคุ้มครอง
แรงงานทุกคนเพื่อให้แรงงานได้ใช้ศักยภาพอย่างสูงสุด และให้การรับรองได้ว่า แรงงานจะมีสุขภาวะที่ดีใน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดหากมีการปฏิบัติ
ที่ไร้มนุษยธรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ แรงงานผูกมัด แรงงานทาส แรงงานขัดหนี้และถูก
บังคับ แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติตามเพศ (รวมถึงการคุกคาม ล่วงละเมิด และแสวงประโยชน์ทางเพศ)
เชื้อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย และเสรีภาพส่วนบุคคล การปฏิบัติใด ๆ
ที่อาจทาให้ผู้หางานและแรงงานได้รับบาดเจ็บ ได้รับความเสียหาย หรือได้รับอันตรายทางร่างกาย ทางจิตใจ
ชีวิต ความปลอดภัย เสรีภาพ สุขภาวะ และศักดิ์ศรีเป็นการชั่วคราวหรือถาวร กลยุทธ์การแก้ไขเยียวยาจะ
ลงโทษผู้กระทาผิด และขณะเดียวกันก็ปกป้องเหยื่อและผู้แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด
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ภาพที่ ฉ-1: แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ด้วยวาจา
ขั้นที่1: ช่องทาง
โทรสายด่วน

ร้องเรียนต่อบุคคล

เป็ นลายลักษณ์
อักษร
ยื่นเรือ่ งทางกล่องรับเรือ่ ง

ขั้นที่2: รับเรื่อง
ขั้นที่ 3: วิเคราะห์
ไม่ใช่

ประเด็นที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด

ใช่

ขั้นที่4: การ
แก้ไขเยียวยา

ใข้วิธีการทางศาล

ไม่ใช้วิธีการทางศาล

ขั้นที่5: การไกล่
เกลี่ย

ไม่
ทุกฝ่ ายรับได้
หรือไม่

ขั้นที่ 7: ยื่นอุทธรณ์

ใช่

ขั้นที่ 6: ทาข้อตกลง
ไม่ได้

ในกรณีที่ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ
สามารถใช้วิธีการทางศาลได้

รับได้หรือไม่
ได้
ขั้นที่ 8: ยุติการดาเนินการ
ขั้นที่ 9: บันทึกเป็นเอกสาร
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ขั้นตอนการจัดการและแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ (ภาพที่ ฉ-1) ข้างต้นแสดงให้เห็นขั้นตอนหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ช่องทาง
แรงงานสามารถแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มี บางคน
อาจต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยวาจาโดยตรงต่อบุคคล (โดยปรกติมักเป็นผู้บังคับบัญชาของแรงงานหรือ
เป็น เจ้าของสถานประกอบการ) หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ไปยังกลุ่มบุคคล (ทีม SMS หรือคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน หรือทีมจัดการความเสี่ยง) นอกจากนี้ยังอาจร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยการเขียนคาร้องและ
นาไปหย่อนลงในกล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ติดตั้งไว้ในตาแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ยื่นเรื่องได้แบบเป็น
ความลับและไม่ต้องแจ้งชื่อ วิธีอื่น ๆ ได้แก่การโทรสายด่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน (โปรแกรมประยุกต์) ที่ทางานบนเว็บเป็นหลัก เช่น ไลน์ (LINE) หรือแอปพลิเคชัน
สาหรับส่งข้อความอื่น ๆ หรือผ่านช่องทางที่เป็นกลุ่มปิดในสื่อสังคมออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 การรับเรื่อง
บุคคลหรือทีมที่รับผิดชอบกลไกการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ควรจัดทาใบรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยวาจา ก็ควรจัดทาบันทึก
เป็นเอกสารให้ถูกต้องแม่นยาที่สุดเท่าที่จะทาได้ การแปลงข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูล
นิรนามเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่สามารถใช้การเข้ารหัสในลักษณะที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับเพื่อการติดตาม
ความคืบหน้าและการแก้ปัญหาได้ ทั้งนี้ควรจัดทาแบบฟอร์มการแจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐานโดยมีเลขลาดับที่ของข้อร้องเรียน หมวดหมู่ แล้วทาการบันทึก ควรกาหนดกรอบเวลาโดยประมาณ
ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาจากความซับซ้อนของข้อร้องเรียน แต่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย
ส่วนบุคคลและชีวิตต้องได้รับการตอบสนองและการติดตามเป็นล าดับต้นๆ (ดูหัวข้อเกี่ยวกับความรุนแรง
และพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด) รายการที่บันทึกควรจะเรียบง่าย เช่น ข้อร้องเรียน #xx/2019
(การสรรหาแรงงานและการจ้างงาน) เกี่ยวกับนายหน้าจัดหาแรงงานเรียกรับเงินมัดจ าและเงินค ้าประกัน
รับเรื่องวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จะติดต่อแรงงานและนายหน้าจัดหาแรงงานภายใน 3 วันเพื่อเริ่มกระบวนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง (ลงลายมือชื่อ)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์
บุคคลหรือทีมที่รับผิดชอบควรพิจารณาว่า มีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วหรือไม่
ระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรง
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หรือความเร่งด่วนของกรณี ที่สาคัญคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า มีการละเมิดกฎหมายภายในประเทศ สิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน หรือนโยบายบริษัทในเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดเกิดขึ้นจริง และถ้าเป็นเรื่อง
จริง ก็ต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกต่อสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา และทางออกที่เป็นไปได้ในการ
แก้ไขเยียวยา การไกล่เกลี่ย การฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้เพื่อจัดการกรณีดังกล่าว
หากข้อมูลที่มียังไม่เพียงพอที่จะระบุระดับความร้ายแรงของการกระทาผิด ก็ต้องพยายามพิจารณาว่าต้องหา
ข้อมูลใดเพิ่ม
ขั้นตอนที่ 4 การแก้ไขเยียวยา
เมื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ ให้ดาเนินการตามกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้งกาหนด
ตัวบุคคล (อาจมีมากกว่าหนึ่งคน) ที่จะเป็นผู้แก้ปัญหาภายในองค์กรเป็นลาดับแรก และกาหนดบุคคลภายนอก
ที่บริษัทต้องติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุน อีกทั้งพิจารณาว่า การแก้ไขเยียวยา การฟื้นฟู
ให้กลับสู่สภาพเดิม หรือการแก้ไขใดบ้างที่ต้องทาทันทีหรืออาจต้องทาในระยะยาว และมาตรการเหล่านั้น
มีความเป็นไปได้หรือไม่ เป็นจานวนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ดาเนินการได้รวดเร็วเพียงใด และใครจะเป็น
ผู้ดาเนินการ การเยียวยาจะต้องได้รับการวางแผนและทาความเข้าใจอย่างรอบคอบกับทุกคน เพราะถ้าเป็น
กรณีที่ร้ายแรงเรื่องระยะเวลาเป็นสิ่งสาคัญ
ขั้นตอนที่ 5 การไกล่เกลี่ย
ระหว่างการประเมินข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และในกรณีที่จาเป็นต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติม บุคคลหรือทีมที่รับผิดชอบ
ควรโทรศัพท์ไปพูดคุยเป็นการต่างหากกับแรงงาน ผู้จัดการ หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องที่สถานประกอบการ
หรือในสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นกลาง โดยให้การรับรองเรื่องการเก็บรักษาความลับ หากบุคคลใดต้องการให้
มีการแปลและ/หรือมีเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้หรือมีตัวแทนที่แรงงานเป็นผู้เลือกให้อยู่ด้วยเพื่อรับรองตัวแรงงาน
หรือเพื่อยืนยันข้อมูลที่แรงงานให้ ก็ต้องยินยอมตามความเหมาะสม สิ่งที่พูดคุยกันในระหว่างประชุมต้องบันทึก
เป็นเอกสารโดยระบุวันที่ สถานที่ บุคคลที่อยู่ร่วมในการพูดคุย หัวข้อที่พูดคุย หลักฐานที่นามาแสดง คาถาม
ที่ถามและคาตอบที่ได้รับ รวมถึงข้อสรุปที่ได้
ภายหลังการประชุม ผู้จัดการที่รับผิดชอบกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะอธิบายผลการวิเคราะห์
ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับและเสนอทางออกที่เป็นไปได้ ควรให้โอกาสแรงงานผู้ร้องได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
และยืนยันว่าผู้จัดการตีความและอธิบายได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ทางออกที่เสนอไปจะต้องได้เสียงตอบรับ
และการยอมรับจากแรงงานและต้องปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม เมื่อทางออกที่เ สนอไปเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายแล้ว การทาข้อตกลงนอกศาลก็เริ่มขึ้นได้
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ขั้นตอนที่ 6 การทาข้อตกลง
การท าข้ อ ตกลงเป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ ก ารเยี ย วยา แก้ ไ ข และป้ อ งกั น (remediation, correction and
prevention) ที่บริษัทก าหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ความร้ายแรงของความผิด
และการละเมิด รวมทั้งผลที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า และผลการตัดสินใจที่ทุกฝ่ายเห็นชอบ หนทางที่ดีที่สุดคือ
หลีกเลี่ยงการฟ้องร้องหากเป็นไปได้ และหาข้อยุติด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธีการทางศาล แต่ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้
วิธีการทางศาล การคุ้มครองเหยื่อไม่ให้ได้รับอันตรายหรือได้รับความเสื่อมเสียอีกต่อไปเป็นสิ่งสาคัญ และหาก
มีผู้แจ้งเบาะแสการกระทาผิด ก็ต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสด้วยเช่นกัน
ขั้นตอนที่ 7 การอุทธรณ์
หากการแก้ไขเยียวยาหรือการท าข้อตกลงนอกศาลไม่เป็นที่ตกลงกัน ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็สามารถ
อุทธรณ์ได้ แรงงานมีสิทธิที่จะแจ้งข้อกังวลเพิ่มเติมหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอและเป็นที่
น่าพอใจ บริษัทต้องรับเรื่องและตรวจสอบข้อกังวลเพิ่มเติมนั้นทันที แต่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับกรณีดังกล่าวต้องตกเป็นเหยื่อ ถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกไล่ออก หากกฎหมายภายในประเทศกาหนด
ช่องทางตามกฎหมายภายนอกองค์กรเพื่อการระงับข้อพิพาท หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะรับการสนับสนุน
ทางกฎหมายจากภายนอก ก็ควรจัดเตรียมและเสนอทางเลือกตามความต้องการนั้น
ขั้นตอนที่ 8 ยุติการดาเนินการ
หลังจากทุกฝ่ายบรรลุข้อตกลงแล้ว ต้องดาเนินมาตรการแก้ไขและเยียวยาภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ต้องมี
การประกาศผลการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แรงงานคนอื่น ๆ ทราบโดยไม่ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพื่อให้ทุกคนในบริษัทรับทราบและคงไว้ซึ่งความไว้วางใจในประสิทธิผลของกลไกการร้องเรียน บทเรียนที่ได้
จากการประเมินและการแก้ไขกรณีปัญหาจะต้องได้รับการบันทึกเป็นเอกสาร และใช้เพื่อปรับปรุงระบบ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้า
ขั้นตอนที่ 9 บันทึกเป็นเอกสาร
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเก็บข้อมูลประวัติสาหรับกลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
• แบบฟอร์มมาตรฐาน – แรงงานทุกคนควรเข้าถึงแบบฟอร์มเพื่อใช้ยื่นข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อ
กังวลได้ เพื่อให้มั่นใจได้เรื่องการเก็บรักษาความลับ กล่องรับแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ควรติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความเป็นส่วนตัวที่แรงงานจะรู้สึกสบายใจและไม่มีใครเห็น เช่น ในห้องน้า
หรือในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
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• การแบ่งหมวดหมู่และเรียงลาดับเลขที่ – แบบฟอร์มและข้อมูลประวัติควรมีลาดับเลขที่และหมวดหมู่
(ตามประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และระดับความร้ายแรง) ในทานองเดียวกัน รายงานการประชุม
และเอกสารการพูดคุยหารือ การไกล่เกลี่ย การทาข้อตกลงนอกศาล การยุติการดาเนินการ หรือการ
อุทธรณ์ ต้องทาให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ติดตามรูปแบบหรือแนวโน้ม ตลอดจนติดตามบทเรียนที่ได้รับ
หรือศึกษากรณีที่เกิดซ้า
• ผู้ประสานงานและผู้ที่เป็นจุดติดต่อกลาง – ถึงแม้จะมีทีม SMS ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างเป็น
ทางการอยู่แล้ว ก็จาเป็นต้องมีสมาชิกที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าโดยเป็น
ผู้ประสานงานและจุดติดต่อกลาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการตอบสนองกันได้อย่างฉับไว การดาเนินการ
มีความต่อเนื่องและสม่าเสมอ เป็นที่รับทราบของคนทั่วไป
• การปฏิบัติตามกฎหมาย – การตรวจสอบข้อเท็จจริง การประเมินผล การสื่อสารและมาตรการแก้ไข
เยียวยาที่เสนอทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามกฎหมายไทยด้านแรงงาน การประมง และการบริหารจัดการ
การทางานของแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งอนุสัญญาและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ มาตรการ
ป้องกันต้องก าหนดและจัดท าเป็นเอกสารไว้ล ่ว งหน้าและสอดคล้องกับข้อบัญญัติของกฎหมาย
เช่นเดียวกัน
• ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ – ข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดที่เข้าถึงหรือได้รับมาเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ และหาทางออกสาหรับแต่ละกรณี จะต้องสะท้อนเหตุการณ์และการ
พูดคุยหารือกันตามจริง แม้ในกรณีที่การร้องเรียนหรือร้องทุกข์กระท าด้วยวาจาก็ต้องท าบันทึก
บทสนทนาให้น่าเชื่อถือพร้อมกับค าแปลเป็นภาษาที่แรงงานใช้ในการท างานให้ถูกต้องตามคว าม
จาเป็น รายงานการประชุมกับแรงงาน กลุ่มคนหรือสมาชิกชุมชนก็ต้องบันทึกรายละเอียดและเป็น
ภาษาที่แรงงานข้ามชาติเข้าใจได้ ควรให้ผู้เข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือทุกคนลงลายมือชื่อไว้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม
• การรักษาความลับและความปลอดภัย – การรักษาความลับและความปลอดภัยเป็นประเด็นที่ต้องเอา
ใจใส่อย่างจริงจัง ควรพิจารณาการใช้เทคนิคการจัดทาข้อมูลนิรนาม (Anonymizing techniques)
เช่น กาหนดรหัสแทนตัวบุคคลเพื่อปกป้องตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง โดยเฉพาะในกรณี
ที่เป็นการละเมิดหรือการใช้ความรุนแรงที่ผู้ตกเป็นเหยื่อจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตราย
อีก และต้องได้รับความยินยอมจากแรงงานโดยการลงลายมือชื่อในใบยินยอมหากจะมีการถ่ายภาพ
นาคาพูดไปใช้อ้างอิง หรือมีการบันทึกเสียงเพื่อน าไปจัดท ารายงาน ไม่ว่ารายงานนั้นจะจัดท าขึ้น
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือไม่ก็ตาม
• ระยะเวลาการเก็บข้อมูล – โดยปรกติบริษัทมักจัดเก็บข้อมูลประวัติทั้งหมดไว้สาหรับระบบบริหารงาน
คุณภาพ (QMS) เป็นเวลาเทียบเท่าอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บวกกับอีกหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากบันทึก SMS อาจเกี่ยวข้องกับคดีตามกฎหมาย ระยะเวลาในการเก็บบันทึกข้อมูล และ
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หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกรณีจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายแรงานของประเทศว่าด้วย
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสาหรับกรณีที่เป็นคดีตามกฎหมาย
การแก้ไขเยียวยาจะจาเป็นเมื่อใด
“การแก้ไขเยียวยา” คือการปรับปรุงและแก้ไขความผิด การชดใช้และฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม การแก้ไข
และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์และเหตุการณ์ที่บริษัทมีส่วนร่วมหรือก่อให้เกิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
และโดยเจตนาหรือไม่เจตนา การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บและได้รับอันตรายทางร่างกายและ/หรือจิตใจ
ความพิการหรือการสูญเสียแหล่ งรายได้หรือสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลหรือชุมชน ถึงแม้ว่าผลกระทบด้าน
ลบจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดาเนินงานของบริษัท แต่บริษัทจาเป็นต้องตระหนักและพิจารณา ว่าอาจมี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานของตนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ (เช่น ซัพพลายเออร์ผู้จัดหาผลิตภัณ ฑ์
และบริการ รวมทั้งผู้สรรหา) และในขณะเดียวกัน บริษัทควรพัฒนาและใช้กลยุทธ์โดยอาศัยอานาจหรือข้อ
ได้เปรียบใด ๆ ทั้งหมดที่มีเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อห่วงโซ่อุปทานโดยรวม โดยเฉพาะกับแรงงาน
กลุ่มที่มีความเปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติและผู้หญิง
ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบ ให้พิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
• ความร้ายแรงและระยะเวลาด าเนินการ – ความเสี่ยงที่มีความส าคัญสูง ได้แก่ ความเสี่ยงต่อชีวิต
อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ การบาดเจ็บสาหัส ภัยคุกคามต่อความปลอดภัย สุขภาพ และความ
เป็นอยู่ การกระทาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทาที่
เป็นการจากัดเสรีภาพส่วนบุคคลและเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย คุกคามความมั่นคงและดูหมิ่นศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างทันท่วงที รวมทั้งต้องมีการวางแผนการแก้ไขเยียวยา
และจัดทาเป็นเอกสารไว้จัดการกับการกระทาที่ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด อาทิ การค้ามนุษย์ แรงงาน
บังคับ แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติ (รวมถึงการกระทาละเมิดและคุกคามด้วยเหตุแห่งเพศ) มาตรการ
การลงโทษที่รุนแรงจนเกินไป สภาพการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของแรงงาน ดูคาแนะนาเพิ่มเติมได้
จาก ตารางที่ 1
• ขอบเขตของผลกระทบ – ความกังวลและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจานวนมาก
โดยเฉพาะแรงงานที่มีความเปราะบางอย่างแรงงานข้ามชาติและครอบครัวต้องได้รับการจัดล าดับ
ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ
• ความเชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อม – เหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรง แต่ในบางกรณีบริษัทก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และเหตุการณ์นั้นเป็นผลจากการกระทา
ของซัพพลายเออร์ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท แต่ถึงแม้จะไม่มีเจตนาที่
จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย หรือแม้ว่าอันตรายหรือความเสียหายจะเกิดจากคู่ค้าทาง
Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

236

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ธุรกิจ บริษัทก็ยังต้องรับผิดชอบในการดาเนินการ เช่น กากับดูแลให้ดีขึ้น หรือเพิกถอนซัพพลายเออร์
ความเสี่ยงจากการมีส่วนร่วมทางอ้อมเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งเมื่อใช้คนกลาง (นายหน้าและหน่วยงาน
ด้านแรงงาน) ในประเทศต้นทางและประเทศเจ้าภาพในการจัดหาแรงงานข้ามชาติ
• ประวัติความเสียหายที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง – ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยมีชื่อ เสียง
ทางลบในวงกว้ า งว่ า มี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละใช้ แ รงงานบั ง คั บ ผู ้ ป ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมนี้ที่เคยมีประวัติว่าการดาเนินงานเคยเกิดความเสียหายและยังคงมีปัญหาอยู่ และเคย
ตกเป็น ข่าวมาแล้ว ว่ ามีว ิธ ีป ฏิ บ ัต ิที่ อาจเป็นภัย อั นตราย จะต้องจัดท าแผนการแก้ ไ ขและรั บ มื อ
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของตน
• แผนการรับมือล่วงหน้าและการสนับสนุนจากบุคคลที่สามระดับสถาบัน – บริษัทต้องเตรียมพร้อม
ตลอดเวลาในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการเตรียมพร้อมที่จะ
ตอบสนองและดาเนินการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อหยุดยั้งการก่ออันตรายหรือความเสียหายไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม โดยเจตนาหรือไม่เจตนา เมื่อฝ่ายบริหารรับทราบว่ามีเหตุการณ์หรือเมื่อสื่อมวลชน
รายงานว่ามีเหตุการณ์อันเป็นผลจากการดาเนินงานของบริษัท บริษัทจะต้องแสดงความรับผิดชอบ
โดยรีบด าเนินการแก้ไขและติดต่อหน่วยงานรัฐ และองค์กรที่เป็นบุคคลที่ส ามอื่น ๆ เพื่อขอการ
สนับสนุน/ทรัพยากรเพื่อจัดการและแก้ไขผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในชุมชน
กลยุทธ์การแก้ไขเยียวยามีกี่แบบ อย่างไรบ้าง
กลยุทธ์การแก้ไขเยียวยามีทั้งแบบที่ไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการ บริษัทสามารถจัดทากลไกการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยการมีส่วนร่วมของแรงงานได้ทั้งแบบส่วนบุคคลหรือผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานหรือผู้แทนสหภาพแรงงาน ทีม SMS ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีระบบภายในที่ใช้ได้จริงอย่างมี
ประสิทธิผลโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ภายในองค์กรเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายของไทยด้านแรงงาน การประมง และการบริหารจัดการการทางานของแรงงานข้าม
ชาติ รวมทั้งมาตรฐานสากลตามที่ตลาดและผู้ซื้อกาหนด สาหรับเหตุการณ์ที่ต้องมีบุคคลภายนอกและใช้วิธีการ
ทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา บริษัทจะต้องตั้งเป้าหมายในการหาวิธีการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ฅ
กับ คนงานให้ได้ดีที่ส ุด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ผู้ห ญิง และเด็ก) รวมทั้ง
ลดผลกระทบทางลบต่อบริษัท และภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล การมีมาตรการป้องกันไว้เพื่อลดความเสี่ยง
จากการถูกลงโทษตามกฎหมายเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด (ดูตัวอย่างความเสี่ยงและมาตรการป้องกันที่แนะนา
สาหรับการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบได้ใน ตารางที่ 2) กลยุทธ์การแก้ไขเยียวยาประเภทต่าง ๆ แสดง
อยู่ในแผนภาพด้านล่างนี้ และได้อธิบายไว้เป็นการเฉพาะในวิธีปฏิบัติสาหรับนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและ
การแก้ไขเยียวยาและนโยบายหลักอื่น ๆ
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• การชดใช้

• การชดเชย
การฟื ้ นฟู
กลับคืนสู่
สภาพเดิม

เป็ นตัวเงินหรือ
ในรู ปแบบอื่นๆ

การปรับปรุ ง
ไม่เกิดซา้ อีก

บทลงโทษด้าน
การจัดการหรือ
ทางอาญา

• การป้องกัน

• การลงโทษ

ภาพที่ ฉ-2 กลยุทธ์การแก้ไขเยียวยา

กรณีศึกษาของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการสรรหาแรงงาน
ด้านล่างนี้เป็นข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยาที่อาจเกิดขึ้นได้ โปรดทราบว่า กรณีศึกษาเหล่านี้
ไม่ไ ด้ มีพื้น ฐานมาจากเหตุการณ์จริง แต่ร วบรวมจากข้อมูล เหตุการณ์ที่เป็นข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้
และสมมติฐานข้อท้าทายที่ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญในการรับและแก้ไขเยียวยาข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กระบวนการสรรหาแรงงานแบบ MOU ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับนายหน้าจัดหาแรงงาน
ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง
ข้อร้องเรียนที่ 1 การเดินทางที่ไม่ปลอดภัยและการล่วงละเมิดระหว่างทาง
แรงงานข้ามชาติที่ได้รับการว่าจ้างจากประเทศเมียนมาให้มาทางานในโรงงานผลิตเนื้อปลาบด (ซูริมิ) ที่จังหวัด
ระนอง (ทางภาคใต้ของประเทศไทย) และได้รับการสรรหาผ่า นกระบวนการตาม MOU แรงงานหญิงผู้นี้ได้รับ
หนังสือเดินทางและวีซ่าผ่านช่องทางปรกติและช าระค่าธรรมเนียมในอัตรามาตรฐานโดยความช่วยเหลือ
ของบริษัทจัดหาแรงงานของเมียนมาที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทนี้เป็นบริษัทเมียนมาที่ทางาน
กับ บริษัทตัว แทนน าเข้าแรงงานของไทยที่จดทะเบียนกับรัฐ บาลไทยและได้รับมอบอ านาจจากนายจ้าง
อย่างถูกต้อง เมื่อจัดทาเอกสารเรียบร้อยแล้ว แรงงานได้รับแจ้งกาหนดเดินทางจากตัวแทนนาเข้าแรงงานงาน
ในประเทศต้นทาง และได้รับแจ้งด้วยว่า เนื่องจากไม่มีเที่ยวบินที่บินตรงจากกรุงย่างกุ้งไปจังหวัดระนอง
และทางเลือกอื่น ๆ คือ บินผ่านกรุงเทพฯ (11 ชั่วโมง) หรือผ่านเกาะสอง (1.5 ชั่วโมงบวกกับนั่งรถประจาอีก
9 ชั่ว โมงไปจังหวัดระนอง หรือรอเรือหางยาวข้า มฟาก) เป็นทางเลือกที่ ไ ม่ อาจคาดเดาสถานการณ์ ไ ด้
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ทางบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจึงตัดสินใจเลือกหนทางที่ดีที่สุด คือ เดินทางโดยรถยนต์ตลอดเส้นทาง
จากกรุงย่างกุ้งถึงจังหวัดระนอง (30 ชั่วโมงโดยเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนแคบและคดเคี้ยว) เธอขึ้นรถประจา
ทางไปพร้อมกับผู้หญิงอีก 10 คนและผู้ชาย 15 คน ครั้งหนึ่งเมื่อรถหยุดระหว่างทาง เธอถูกผู้สรรหาที่ทางาน
ให้กับตัวแทนนาเข้าแรงงานในประเทศต้นทางซึ่งเดินทางมาด้วยเพื่อควบคุมการเดินทางปลุกปล้าเธอ เธอไม่ได้
รายงานการล่วงละเมิดนี้จนกระทั่งเธอได้รับการว่าจ้างจากโรงงานซูริมิ หลังจากนั้นเธอได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่
NGO ที่ทางานกับแรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่ และได้ยื่นข้อร้องเรียน ต่อมา NGO ได้นาเรื่องแจ้งต่อนายจ้าง
ทนายความด้านสิทธิแรงงานที่ร ่ว มงานกับ NGO และเป็นผู้จัดท าบันทึกจากเหยื่อได้แนะน าให้นายจ้าง
แจ้งความต่อต ารวจเพราะเหยื่ออาจเป็นอันตรายได้อีก NGO และทนายชาวไทยได้แนะน าขั้นตอนไว้ดังนี้
1) นายจ้างควรตรวจสอบความร้ายแรงของการกระท าของผู้สรรหาของบริษัทตั ว แทนในประเทศต้น ทาง
ผ่านตัวแทนนาเข้าแรงงานในประเทศไทย แล้วแจ้งความและดาเนินคดีหากพบว่ามีการละเมิดจริง 2) นายจ้าง
ควรขอให้ บ ริษ ั ทน าเข้า แรงงานของไทยเข้ม งวดการตรวจสอบบริษ ั ทน าเข้า แรงงานในประเทศต้ นทาง
และพิจ ารณาเลิกท าธุร กิจ กับ บริษัทนี้ 3) องค์กร NGO จะติดต่อประสานงานกับส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อขอตรวจร่างกายเพื่อประเมินความเสียหายที่เหยื่อได้รับ 4) สถาน
ประกอบการจะยังคงจ้างงานแรงงานคนนี้ต่อไป และขณะเดียวกันก็สนับสนุนการบาบัดฟื้นฟูหรือการรักษา
ที่จาเป็นต่อสุขภาพและสุขภาวะของเธอ 5) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปกป้องตัวตนของเหยื่อและผู้กระทาความผิด
แต่ต้องแน่ใจว่า มีการฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และมีการดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการล่วงละเมิดทางเพศในทุกระดับ
ข้อร้องเรียนที่ 2 การสับเปลี่ยนสัญญา
แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาได้รับการสรรหาให้เข้าทางานในโรงงานแปรรูปปลาหมึกอบแห้งแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยอง โดยลงนามในสัญญาจ้างงานกันที่กรุงพนมเปญต่อหน้าทูตแรงงานและผู้สรรหาแรงงานชาวไทยที่ทาการ
ในนามนายจ้าง โดยผู้สรรหาคนนี้ให้ค่าจ้างและผลประโยชน์แก่เขาในฐานะแรงงานประจาเท่ากับที่แรงงานไทย
ได้รับ เมื่อไปถึงโรงงานในจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้มอบสัญญาการจ้างงานอีกฉบับแก่เขา สัญญา
การจ้างงานฉบับใหม่นี้อธิบายงานของเขาว่า เป็นงานนอกเวลา (พาร์ทไทม์) และทากะกลางคืน เขาจะได้รับ
เงินค่าจ้างเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ในอัตราที่ต่ากว่าค่าแรงขั้นต่าในปัจจุบัน โดยมีวันหยุด 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และไม่ได้ระบุอัตราค่าจ้างล่วงเวลาไว้ เขาร้องเรียนไปยังผู้จัดการฝ่ายบุคคลของนายจ้าง และนาสัญญาฉบับที่
เคยลงนามไปก่อนหน้ามาแสดง ทีม SMS เห็นข้อความในสัญญาที่ไม่ตรงกัน และได้ดาเนินการแก้ไขดังต่อ ไปนี้
1) แก้ไขคาบรรยายลักษณะงานของเขาให้กลับคืนดังเดิมคือ เป็นพนักงานประจาเต็มเวลา ได้รับค่าจ้างตาม
อัตราค่าจ้างขั้นต่าปัจจุบันเป็นจานวน 30 วันต่อเดือน มีวันหยุด 24 ชั่วโมงเต็มต่อสัปดาห์ และได้รับค่าจ้าง
ในอั ต ราพิ เ ศษส าหรั บ การท างานนอกเวลา 2) ฝ่ า ยบุ ค คลอนุญ าตให้ แ รงงานเลือ กเปลี ่ ยนกะไปท างาน
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กะกลางวันได้หากสุขภาพไม่อานวยต่อการทางานกะกลางคืน 3) นายจ้างเลิกใช้แบบฟอร์มสัญญาจ้างงาน
พนักงานนอกเวลา
ตารางที่ ฉ-1: การจัดหมวดหมู่ข้อร้องทุกข์และข้อแนะนาต่อระยะเวลาในการดาเนินการ
หมวดหมู่ข้อร้องทุกข์

ระดั บ ค ว า ม
ร้ายแรง
สูง (ยอมรับ
ไม่ได้อย่าง
เด็ดขาด)

การละเมิดหรือเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐาน
1. แรงงานเด็ก
2. แรงงานบังคับ
3. การค้ามนุษย์
4. การละเมิดและการ
คุกคามทางเพศ
5. การจากัดเสรีภาพส่วน
บุคคลและเสรีภาพใน
การเคลื่อนย้ายอย่าง
ร้ายแรง
6. การปฏิบัติอย่างไร้
มนุษยธรรม การลงโทษ
อย่างรุนแรง
7. ความกังวลอย่างมาก
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
8. การกระทาผิดทาง
อาญาหรือการกระทาที่
ผิดกฎหมายอื่นๆ
1. ความคลาดเคลื่อน ไม่ ปานกลาง
ตรงกัน หรือความล่าช้า
หรือการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาจ้างงาน
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ระยะเวลาการตอบสนอง การดาเนินการ
ทีม SMS และนายจ้าง
ต้องตอบสนองและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภายใน 24 ชั่วโมง
แผนการไกล่เกลี่ย การ
ดาเนินการแก้ไขเยียวยา
และระยะเวลาดาเนินการ
ขึ้นอยู่กับประเภทของ
เหตุการณ์และเครือข่าย
สนับสนุนจากภายนอก
แต่ต้องให้ความสาคัญเป็น
อันดับต้นๆ

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น
จุดแรกที่ควรติดต่อ
คือ สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ สายด่วน พม.
“1300”
2. ติดต่อองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ที่ทางาน
คุ้มครองแรงงานข้ามชาติ
และสามารถจัดหา
บ้านพักฉุกเฉิน การ
รักษาพยาบาล และความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายได้
3. แจ้งและมอบหมายงานให้
ทีมจัดการวิกฤติและเหตุ
ฉุกเฉินภายใน

ภายใน 3 วัน

1. หารือเป็นการภายใน
กับผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือ
ทีม SMS
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หมวดหมู่ข้อร้องทุกข์
2.

3.

1.

2.

ระดั บ ค ว า ม ระยะเวลาการตอบสนอง การดาเนินการ
ร้ายแรง
การตีความผิด
2. หารือกันในการประชุม
การเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสวัสดิการ
การเปลี่ยนแปลงงาน
แรงงานหรือกับตัวแทน
ในหน้าที่รับผิดชอบ
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
หรือเงื่อนไขการทางาน
3. หากได้รับการร้องขอ
ความไม่ชอบกันเป็น
ให้เชิญองค์กร NGO
การส่วนตัว ความ
ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ขัดแย้ง และการสื่อสาร
ข้อกังวลของแรงงาน
ที่ขัดข้องหรือบกพร่อง
ข้ามชาติและพูดภาษา
ระหว่างแรงานหรือ
ของแรงงาน
ระหว่างแรงงาน
กับผู้บังคับบัญชา
ความกังวลเล็กน้อย
ตา่
ภายใน 7 วัน
1. หารือกันเป็นการภายใน
เกี่ยวกับสิ่งอานวย
กับผู้บังคับบัญชาหรือ
ความสะดวกในสถานที่
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือ
ทางาน
ทีม SMS
การชี้แจงเกี่ยวกับ
2. หารือกันในการประชุม
การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสวัสดิการ
กฎหมายไทยหรือ
แรงงานหรือกับตัวแทน
นโยบายของบริษัท
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
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ตารางที่ ฉ-2: สัญญาณเตือนภัยสาหรับข้อร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการป้องกัน
ขั้นที่ 1: ก่อนออกเดินทางหรือระหว่างทางจากหมู่บ้านไปยังศูนย์ดาเนินการกลางที่ประเทศต้นทาง
สัญญาณเตือนภัยและข้อร้อง
ทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงาน
บังคับ
1. ค่าธรรมเนียมการสรร
หาและดาเนินการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากคนงานอย่างผิด
กฎหมายหรือสูงกว่าที่
กฎหมายอนุญาต
2. การค้าประกันและเงิน
วางมัดจาเพื่อให้ได้งาน
จานวนเงินที่เรียกเก็บ
จากแรงงานเพื่อการ
จัดหางาน
3. เงินให้กู้ยืมและเบิก
ค่าแรงล่วงหน้า
แรงงานถูกชักนาให้กู้ยืม
เงินหรือรับค่าจ้าง
ล่วงหน้าเพื่อจ่ายคืน
พร้อมดอกเบี้ยสูงหรือ
จากการหักค่าจ้าง
4. การคุกคามหรือการ
บังคับ
ใช้กาลังบังคับ ข่มขู่ผู้หา
งานหรือการคุกคามที่
เป็นอันตรายต่อ
ครอบครัว
5. การเดินทางและที่พัก

ขั้นตอนการสรร
หาและการจ้าง
งาน / ความ
รับผิดชอบ
ที่ไหน: ก่อนออก
เดินทางหรือ
ระหว่างทางจาก
หมู่บ้านไปยังศูนย์
ดาเนินการกลางที่
ประเทศต้นทาง
ใคร: นายหน้าหรือ
บริษัทในประเทศ
ต้นทาง นายหน้า
และบริษัทใน
ประเทศไทย
หน่วยงานภาครัฐ
ทั้งในประเทศต้น
ทางและประเทศ
ปลายทาง
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มาตรการป้องกัน / แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับนายจ้าง
(บริษัท )

1. ขั้นตอนกระบวนการและค่าธรรมเนียมการสรร
หา
ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดทางกฎหมายการย้ายถิ่น
ข้ามพรมแดน สาหรับขั้นตอนกระบวนการอย่าง
เป็นทางการและกาหนดเวลาค่าธรรมเนียมการ
จัดหางาน
2. ใบอนุญาตและบันทึกการติดตามการสรรหา
แรงงาน
ตรวจสอบใบอนุญาตและบันทึกการทางานของ
บริษัทนาเข้าแรงงาน หรือบุคคลที่เป็นตัวแทน
ของบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจประเทศ
ต้นทางของบริษัท
3. การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
และประเมินความเสี่ยง
ดาเนินการการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบ
ด้านและการประเมินความเสี่ยงสาหรับความ
เสี่ยงทางสังคมและแรงงานดาเนินการตามความ
เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง (เช่นข้อที่ 4,
จรรยาบรรณ COC และ 5, สัญญา - ดูด้านล่าง)
ก่อนทีจ่ ะออกหนังสือมอบอานาจให้แก่บริษัท
นาเข้าแรงงาน
4. ลงนามจรรยาบรรณ
ส่งจรรยาบรรณ (COC) อธิบายนโยบาย
ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
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การจัดการที่ไม่ปลอดภัย
และ / หรือการละเมิดที่
เกิดขึ้นจริงหรือความ
เสี่ยงของการละเมิดใน
ระหว่างการเดินทาง
6. ความเสี่ยงต่อการถูก
ทารุณกรรม, เสรีภาพ
ในการเคลื่อนย้าย
จากัด แยก คุมขังหรือ
การละเมิด
7. ไม่มีการแจ้ง
รายละเอียดงานและ
รายละเอียดสถานที่
ทางานให้กับแรงงาน
8. สัญญาว่าจ้าง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการ
จ้างงานยังไม่ชัดเจนและ
คนงานไม่ได้รับแจ้ง
9. ข้อกาหนดสัญญา
เพิ่มเติมและการยกเว้น
คนทางานไม่ได้รับการ
แจ้งให้ทราบถึง
ข้อยกเว้น
10. เอกสารส่วนบุคคล
ยึดจากคนงานหรือ
สัญญา แต่ไม่ได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
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และสิทธิแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้าม
การจากัดเสรีภาพส่วนบุคคล การละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์หรือการหลอกลวง
5. นายจ้าง – สัญญาตามกฎหมายกับผู้สรรหา
แรงงาน
ลงนามในสัญญาที่ต้องการให้ผู้สรรหาเป็น
ตัวแทนของบริษัทข้อกาหนดของบริษัท ลักษณะ
งาน สถานที่ทางาน ข้อกาหนดและเงื่อนไขการ
จ้างงาน ค่าธรรมเนียมที่จ่ายอย่างถูกต้อง
6. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบของผู้สรรหา
แรงงาน
ร้องขอให้ผู้สรรหาแรงงานและพันธมิตร
ดาเนินการด้วยความโปร่งใสและด้วยความ
รับผิดชอบ ขอใบเสร็จรับเงินทั้งหมดและ
หลักฐานประกอบ; อัพเดทความคืบหน้าในการ
สรรหาแรงงาน ดาเนินการด้านเอกสาร การ
สัมภาษณ์ การขนส่งและการดาเนินการก่อนออก
เดินทางรวมถึงภาพถ่ายและการตรวจสอบโดยใช้
skype หรือโทรศัพท์เป็นระยะ ๆ ตามแผนการ
ตรวจสอบที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า

243

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นที่ 2: การข้ามชายแดนและหลังเดินทางมาถึง จากศูนย์ดาเนินการกลางที่ประเทศต้นทางไปยังศูนย์ดาเนินการ
กลางในประเทศปลายทาง
สัญญาณเตือนภัยและข้อร้อง
ทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงาน
บังคับ
1. ฝึกอบรม
ไม่ได้รับการฝึกอบรม
หรือถูกเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม
2. รายละเอียดของงาน
การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน
เกี่ยวกับรายละเอียดของ
งานและรายละเอียด
สถานที่ทางาน
3. การขนส่งและที่พัก
ไม่มีการจัดการขนส่ง
และที่พักระหว่างทาง
ไปสถานที่ทางาน
หรือขอให้แรงงานจ่าย
ค่าใช้จ่ายเอง
4. ความเสี่ยงภัย
จากการค้ามนุษย์
โดยมิชอบ การสร้าง
ข้อจากัด การกักกัน
การละเมิดเสรีภาพใน
การเคลื่อนย้าย
5. การคุกคามหรือใช้กาลัง
บังคับ ผู้หางานขู่ว่าจะ
ถูกรายงานไปยัง
เจ้าหน้าที่หรือถูก

ขั้นตอนการสรร
หาและการจ้าง
งาน / ความ
รับผิดชอบ
ที่ไหน: จุดข้าม
ชายแดนและ
หลังจากเดินทาง
มาถึงจากศูนย์
ดาเนินการกลาง
ประเทศต้นทาง
จนถึงศูนย์
ดาเนินการกลาง
ประเทศเจ้าบ้าน
ใคร: นายจ้าง ผู้
สรรหาแรงงาน ผู้
สรรหาแรงงาน
ท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชกาลผู้สรรหา
แรงงานไทย
หน่วยงานราชกาล
ประเทศเจ้าบ้าน
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มาตรการป้องกัน / แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับนายจ้าง
(บริษัท )

1. กิจกรรม ระยะเวลาและค่าธรรมเนียม
กาหนดให้ผู้สรรหาแรงงานส่งขั้นตอนที่เป็น
เอกสารอย่างละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา การ
สัมภาษณ์ การลงนามในสัญญา ก่อนออก
เดินทางและกิจกรรมหลังการมาถึงรวมถึง
ค่าธรรมเนียม ทีเ่ รียกเก็บในขั้นตอนใด ๆ สาหรับ
กิจกรรมเช่น การฝึกอบรม การตรวจร่างกาย
2. การรายงานและการตรวจสอบ
กาหนดให้ผู้สรรหาแรงงานรายงานหรือส่ง
เอกสารสาหรับการฝึกอบรมที่จัดส่งและ / หรือ
สัญญาจ้าง / ข้อตกลงใด ๆ ที่ลงนามรวมถึง
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมใด ๆ และการ
ตรวจสอบทางโทรศัพท์หรือ skype กิจกรรมของ
ผู้สรรหาแรงงาน/พันธมิตร
3. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ร้องขอให้ผู้สรรหาแรงงานและพันธมิตร
ดาเนินการด้วยความโปร่งใสและด้วยความ
รับผิดชอบ ขอใบเสร็จรับเงินทั้งหมดและ
หลักฐานประกอบ; อัพเดทความคืบหน้าในการ
สรรหาแรงงาน และหลังจากแรงงานเดินทาง
มาถึง กิจกรรมที่ทาหลังจากเดินทางมาถึงและ
สภาพของแรงงาน
4. การร้องทุกข์และแก้ไขเยียวยา
ต้องมีการตรวจสอบและการสื่อสารใด ๆ
ผ่านทางช่องทางติดต่อในกรณีฉุกเฉินและข้อร้อง
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บีบบังคับให้จ่าย
ทุกข์ประเมินและรายงานตามความจาเป็น
ค่าธรรมเนียมชายแดน
มีดาเนินการหรือสอบสวนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อ
6. ช่องทางร้องทุกข์
ร้องเรียนของแรงงานได้รับการจัดการและแก้ไข
ไม่มีช่องทางการติดต่อ
เรียบร้อยแล้ว
ในกรณีฉุกเฉินหรือ
ช่องทางร้องทุกข์
7. ล่าม
ไม่มีล่ามหรือผู้แปลภาษา
เพื่อช่วยเหลือแรงงาน
ข้ามชาติ
8. เอกสารส่วนบุคคล การ
ยึดเอกสารจากแรงงาน
ขั้นตอนที่ 3: เดินทางถึงสถานที่ทางานของนายจ้างและเตรียมพร้อมสาหรับการจ้างงาน
สัญญาณเตือนภัยและข้อร้อง
ขั้นตอนการสรร
มาตรการป้องกัน / แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับนายจ้าง
ทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
หาและการจ้าง
(บริษัท )
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงาน
งาน / ความ
บังคับ
รับผิดชอบ
1. สถานที่ทางาน
ที่ไหน: เมื่อ
1. ความรับผิดชอบของผู้สรรหาแรงงาน
สถานที่ทางานนายจ้าง เดินทางถึงสถานที่
นายจ้างจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
และงานที่ไม่ตรงกับ
ทางานของนายจ้าง
ของผู้สรรหาแรงงาน เมื่อกระทาการใดๆ ที่ไม่
ที่ตกลงกัน
และเตรียมพร้อม
ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของข้อตกลง
2. สัญญาจ้างงาน
สาหรับการจ้างงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
ใด ๆ ที่อาจมีการเสียค่าปรับหรือต้องมีการส่ง
สาหรับแรงงานลดลง
ใคร: ฝ่าย
แรงงานกลับประเทศ
จากที่ตกลงไว้หรือจาก ทรัพยากรบุคคล
2. ความสอดคล้องกับสัญญาจ้าง
สัญญาที่ลงนามแล้ว
(HR) ผู้บริหาร
นายจ้างจะไม่แก้ไขข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ทาให้
3. เงินประกัน เงินวางมัด สูงสุด ผู้สรรหา
แรงงานเสียเปรียบ นายจ้างจะจัดให้มีการแปล
จา
แรงงานไทย ใน
และอธิบายเพื่อให้แรงงานข้ามชาติเข้าใจ
ให้แรงงานวางเงิน
ระหว่างการสมัคร
ข้อกาหนดและเงื่อนไขและสัญญาณทั้งหมดโดย
ประกันหรือเงินมัดจา
และการดาเนินการ
ไม่มีการคุกคามหรือการบังคับ เพื่อให้แน่ใจว่า
(เป็นเงินสดหรืออื่นๆ)
ว่าจ้างใหม่ตาม
สัญญาและข้อตกลงทั้งหมดที่ได้ลงนามก่อนหน้า
เพื่อให้ได้งาน
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4. เงินให้กู้ยืม เบิกค่าจ้าง กฎระเบียบของ
ล่วงหน้า เสนอให้
นายจ้าง
แรงงานเบิกค่าจ้าง
ล่วงหน้าหรือให้กู้ยืมเงิน
แล้วเรียกเก็บดอกเบี้ย
ในอัตราสูง
5. ตัวเลือกที่พักอาศัย
การบังคับให้อยู่ในที่พัก
ที่ ควบคุมโดยนายจ้าง
หรือครอบครัวของ
นายจ้าง เพื่อแลกให้เกิด
บุญคุณ เกี่ยวกับเรื่องเงิน
หรืออื่น ๆ
6. เสรีภาพในการ
เคลื่อนย้ายเสรีภาพ
ส่วนบุคคล
ตัง้ ข้อจากัดในการเข้าถึง
สิ่งอานวยความสะดวก
ทั่วไป และเข้าถึงสถานที่
ทางาน
7. การฝึกอบรม
อบรมปฐมนิเทศและ
อบรมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ไทย
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3.

4.

5.

6.

นี้ตรงกับฉบับที่เป็นทางการล่าสุดที่ลงนาม ณ
สถานที่ของนายจ้าง
เอกสารส่วนบุคคลของแรงงาน
ให้แรงงานเก็บเอกสารส่วนตัวและสาเนาสัญญา
จ้างไว้เอง
เงินกู้และเบิกค่าจ้างล่วงหน้า
หากแรงงานมีการขอกู้ยืมเงินหรือเบิกค่าจ้าง
ล่วงหน้า นายจ้างอาจจะพิจารณาให้ได้ แต่จะไม่
เรียกเก็บดอกเบี้ยและอาจจะทาเอกสารด้วย
เงื่อนไขการชาระเงินคืนที่สมเหตุสมผลและทา
เอกสารแยกออกมาจากสัญญาจ้าง
การค้าประกันและเงินวางมัดจา
ไม่มีการค้าประกันหรือวางมัดจาไม่ว่าจะเป็นเงิน
สดหรือรูปแบบอื่น ๆ
การฝึกอบรมตามกฎหมายแรงงานไทย
กาหนดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ซึ่งเป็น
การจัดอบรมให้ก่อนเริ่มงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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ขั้นตอนที่ 4: การจ้างงานที่สถานประกอบการของนายจ้าง
สัญญาณเตือนภัยและข้อร้อง
ขั้นตอนการสรร
มาตรการป้องกัน / แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับนายจ้าง
ทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
หาและการจ้าง
(บริษัท )
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงาน
งาน / ความ
บังคับ
รับผิดชอบ
1. การจ่ายค่าจ้าง
ที่ไหน: การจ้าง
1. เงินเดือนและบันทึกการชาระเงิน
การจ่ายค่าจ้างตากว่า
งานที่สถาน
นายจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกการจ่าย
กฎหมายกาหนด
ประกอบการของ
เงินเดือนและบิลแสดงการคานวณค่าแรง
การจ่ายล่าช้า
นายจ้าง
ค่าล่วงเวลาและการหักเงินตามกฎหมายแสดง
การคานวณไม่ชัดเจน
อย่างชัดเจน
2. การหักเงิน
ใคร: ฝ่าย
2. การหักเงิน
บังคับให้ฝากเงิน
ทรัพยากรบุคคล
ต้องไม่มีการหักเงินที่ผิดกฎหมายเช่น สาหรับ
หรือบังคับหักเงินที่ผิด (HR) หัวหน้า
ค่าธรรมเนียมการสรรหาการค้าประกัน เงินวาง
กฎหมาย
ผู้บริหาร
มัดจา หรือสาหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลการ
3. ทางานล่วงเวลา
ระดับกลางและ
ฝึกอบรม การใช้สิ่งอานวยความสะดวกด้าน
ทางานล่วงเวลาโดยไม่ได้ ผู้บริหารระดับสูง
สุขอนามัยหรือน้าดื่ม
รับความยินยอมจาก
หน่วยงานราชการ
3. ตัวเลือกอาหารและทีพ
่ ัก
แรงงานหรือชั่วโมงมาก ในประเทศไทย
ตัวเลือกสาหรับที่พักและอาหารจะต้องตกลงกัน
เกินไป
โดยไม่มีแรงกดดันใด ๆ ในการใช้สิ่งอานวยความ
4. ความรุนแรงและการ
สะดวกหรือบริการของบริษัท
ละเมิด
4. เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย
การละเมิดโดยตรง/
แรงงานต้องสามารถเข้าถึงสถานทีท่ างาน ที่พัก
โดยอ้อม มาตรการทาง
และทรัพย์สิน มีเสรีภาพในการเดินทางในที่
วินัยที่รุนแรงและเป็น
ทางานหลังเวลาทางาน ระหว่างวันหยุดพักผ่อน
การละเมิดแรงงาน
วันลาและสามารถปฏิเสธการทางานล่วงเวลาได้
5. เสรีภาพส่วนบุคคลและ
5. ข้อร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
เสรีภาพในการ
แรงงานต้องมีช่องทางร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ
เคลื่อนย้าย การจากัด
ถูกกฎหมายและเป็นความลับ
ในเสรีภาพส่วนบุคคล
6. การฝึกอบรม
เสรีภาพในการ
นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะเกี่ยวกับ
เคลื่อนย้าย
สิทธิมนุษยชน ความรุนแรงทางเพศ
และการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
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6. ข้อร้องทุกข์และการ
แก้ไขเยียวยา
แรงงานไม่สามารถเข้าถึง
ช่องทางร้องทุกข์การไกล่
เกลี่ยหรือการแก้ไข
เยียวยา
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ตารางที่ ฉ-3: ประเภทของการแก้ไขเยียวยา
ข้อร้องทุกข์

วิธีการ

ประเภทของการ
แก้ไขเยียวยา
การพักฟื้นและฟื้นฟู
สมรรถภาพ

• แรงงานเด็ก

กลไกอื่นที่มิใช่
กลไกตาม
กระบวนการทาง
ศาล

• แรงงานบังคับ
• การค้ามนุษย์
• ล่วงละเมิดทางเพศ, การ
คุกคามทางเพศ

กลไกอื่นที่มิใช่
กลไกตาม
กระบวนการทาง
ศาลและ
กระบวนการทาง
ศาล

• การถึงแก่ชีวิต
• ความพิการหรือการ
บาดเจ็บร้ายแรงเนื่องจาก
ความเสี่ยงหรือการละเมิด
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

กลไกอื่นที่มิใช่ ค่าชดเชยหรือการ
กลไกตาม
ฟืน้ ฟู การป้องกัน
กระบวนการทาง
ศาล
และกระบวนการ
ทางศาล

ป้องกัน พักฟื้น
เยียวยา ฟื้นฟู
สมรรถภาพ
บทลงโทษผู้กระทาผิด

กลไกอื่นที่มิใช่ การฟื้นฟู, ค่าชดเชย,
• การยึดเอกสาร
การป้องกัน
• ไล่แรงงานออกจากงานเมื่อ กลไกตาม
เข้าร่วมการประชุมสหภาพ กระบวนการทาง
ศาล
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การดาเนินการเฉพาะ
• อย่าส่งเด็กไปยังสถานที่
ที่ไม่รู้จัก
• ติดต่อหน่วยงานคุ้มครองเด็ก
ในท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐ
• ให้การศึกษาแก่เด็ก ดูแล
สุขภาพและมาตรการอื่นๆ เพื่อ
สวัสดิการของเด็ก
• ให้การคุ้มครองผู้เสียหาย
โดยพาพวกเขาไปที่พัก
ที่ปลอดภัยหรือหน่วยงาน
สวัสดิการ จัดให้มีการ
รักษาพยาบาล
• ตรวจสอบและพิจารณาการ
จัดการ (เช่นการไล่ออก) หรือ
การลงโทษ (คดีความ)
• มาตรการป้องกัน
• ชดเชยผู้ติดตามของผู้เสียชีวิต
อย่างเหมาะสม
• ชาระค่ารักษาพยาบาลและการ
รักษาผู้บาดเจ็บ
• ย้ายคนพิการเข้าทางานใน
ตาแหน่งเดียวกันหรือตาแหน่ง
อื่นที่โรงงาน
• แก้ไขความเสี่ยงของ OHS
• ส่งคืนเอกสารส่วนตัว คืนสิทธิ์
แรงงานที่เข้าร่วมประชุม
สหภาพ
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• การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การสรรหาหรือรับประกัน
• การหักค่าจ้าง
ที่ผิดกฎหมาย
• อัตราค่าจ้างการทางาน
ล่วงเวลาไม่ถูกต้อง
• ไม่อนุญาตให้ลาคลอด
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• คืนเงินค่าธรรมเนียม การ
รับประกันและการหักค่าจ้าง
• จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าชดเชย
การลาคลอดให้เต็มจานวน
• การฝึกอบรมสาหรับ HR
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไทย
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ฟอร์ม ฉ-1: แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
เลขที่อ้างอิงเรื่องร้องทุกข์:
ยื่นเรื่องโดย

ชื่อ-สกุล:

เลขประจาตัวพนักงาน:

นามแฝง/ นามสมมุติ:

เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นความลับ:

แผนก:

วันที:่

ลายเซ็นหรือ
ลายนิ้วมือ:

ถ้อยแถลงร้องทุกข์ของพนักงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สาหรับฝ่ายทีด่ าเนินการเท่านั้น:
ผู้รับเรื่อง

ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล:

ตาแหน่ง:

วันที่:

ลายเซ็น:

ชื่อ-สกุล:

ตาแหน่ง:

วันที่:

ลายเซ็น:
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หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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ตารางที่ ฉ-2: แบบฟอร์มการสอบสวนและรายงานการร้องเรียน/ ร้องทุกข์
หมายเลขอ้างอิงการสอบสวนเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์::

ยื่นเรื่องโดย

หมายเลข ประเภท
อ้างอิง.

ชื่อ-สกุล:

วันที:่

ตาแหน่ง

ลายเซ็น

คาอธิบาย (โปรดระบุให้ชัดเจนที่สดุ )

แรงงานบังคับ /
แรงงานทาส

การเลือกปฏิบัติ

แรงงานเด็ก

การสรรหาด้วย
ความรับผิดชอบ
และเป็นธรรม
การต่อต้านการค้า
มนุษย์ (TIP)
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เสรีภาพในการ
สมาคมและการ
เจรจาต่อรองร่วม
สภาพการทางานที่
มีคุณค่า

โครงสร้างพื้นฐาน

ความสัมพันธ์ส่วน
บุคคล

สิทธิตามสัญญา

การล่วงละเมิดทาง
เพศ การคุกคาม
ทางเพศ

เสรีภาพในการ
เคลื่อนย้าย
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สิทธิชุมชน

การวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

การดาเนินการเพื่อปกป้องคนงานและการขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

การดาเนินการ
แก้ไขและการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ
เยียวยา

ระยะเวลาที่
คาดว่าจะ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
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การติดตาม
ครั้งที่ 1: วันที่
และการ
ปฏิบัติ (หาก
มี)

การติดตาม
ครั้งที่ 2: วันที่
และการ
ปฏิบัติ (หาก
มี)

การติดตาม
ครั้งที่ 2: วันที่ วันที่
และการ
ดาเนินการ
ปฏิบัติ (หาก เสร็จสมบูรณ์
มี)
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มาตรการป้องกัน

ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของฝ่ายบริหาร หรือข้อสรุปของทีมจัดการทางสังคม (SMS)

สาหรับฝ่ายที่ดาเนินการเท่านั้น
การติดตามครั้งที่ 1

ทวนสอบ
การปฏิบัติ
โดย

ชื่อ-สกุล:

ตาแหน่ง:

วันที่:

ลายเซ็น:

หมายเหตุ (ถ้ามี):
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การติดตามครั้งที่ 2

ทวนสอบ
การปฏิบัติ
โดย

ชื่อ-สกุล:

ตาแหน่ง:

วันที่:

ลายเซ็น:

หมายเหตุ (ถ้ามี):

การติดตามครั้งที่ 3

ทวนสอบ
การปฏิบัติ
โดย

ชื่อ-สกุล:

ตาแหน่ง:

วันที่:

ลายเซ็น:

หมายเหตุ (ถ้ามี):
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ภาคผนวก ช: ตารางเปรียบเทียบหลักการและมาตรฐานระดับสากล
ช-1: อนุสัญญา ILO ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน เทียบกับกฎหมายของประเทศไทยว่าด้วย
แรงงานไทยประมงและแรงงานข้ามชาติ
อนุสัญญา/หลักการ
เสรีภาพในการสมาคม

การไม่เลือกปฏิบัติ

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

ชั่วโมงทางานที่เหมาะสม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การไม่ใช้แรงงานเด็ก

การคุ้มครองแรงงานผู้เยาว์
การจ้างงานที่ไม่ต่อเนื่อง ไม่มั่นคง และอันตราย
การไม่ใช้แรงงานบังคับ
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กฎหมายแรงงานของประเทศไทย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) –
มาตรา 96, 98-99, 109; พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. 2518 - 12
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) –
มาตรา 15, 43, 53 ; การล่วงละเมิด -16; พ.ศ. 2551
(2008) – 8; 11/1 (ผู้รับเหมาช่วงและแรงงานประจา)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998)– มาตรา
10-12, 17, 29-36, 39/1, 116-121
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. (2019)– มาตรา 9,
17/1, 53, 57/1, 59, 70, 75, 120, 120/1
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) –
มาตรา 24-28, 56-63, 114-115; พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2562 (2019) – มาตรา 51
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) –
มาตรา 38-42; พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 (2011)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) –
มาตรา 44, 45 - 52 , 148/1-2; พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 (2003)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) –
มาตรา 40, 45-52; พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
(2003)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) –
มาตรา 20 (การจ้างงานที่ไม่ต่อเนื่อง)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (1998) –
มาตรา 24 (การทางานล่วงเวลาโดยไม่สมัครใจ), 28 (วันหยุด
ประจาสัปดาห์); พ.ศ. 2551 (2008), มาตรา 4,5 (เงินประกัน
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จริยธรรม

การค้ามนุษย์

การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ

บทบัญญัติด้านแรงงานในกฎหมายประมง /
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง

ทีไ่ ม่ได้รับอนุญาต), พระราชบัญญัติการทางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2551, มาตรา 24.ก (การเก็บใบอนุญาตไว้ ณ
สถานที่ทางาน)
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
(2008), แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2559 (2016); พฤติกรรมการ
สมรู้ร่วมคิด
พระราชกาหนดว่าด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2562);
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 (2016);
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 (2008, แก้ไขปรับปรุง 2015)
พระราชกาหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์การนาแรงงานข้ามชาติเข้า
มาในราชอาณาจักรเพื่อจัดหางาน พ.ศ. 2559 (2016);
พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 (2017)
กฎกระทรวงกาหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็น
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปีทางาน พ.ศ. 2559 (2016); พระราช
กาหนดการประมง พ.ศ. 2558 (2015); กฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 (2014)

ช-2: อนุสัญญา ILO ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน /หลักการสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรม
เทียบกับ BSCI 2014/2017
หลักการ & สิทธิมนุษยชน

สิทธิในเสรีภาพในการสมาคมและการ
เจรจาต่อรองร่วม

การไม่เลือกปฏิบัติ

อนุสัญญา ILO สหประชาชาติ

BSCI V2:2014

อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ.
1948 (ฉบับที่ 87); อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
ในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม
ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98)
อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียม
กัน ค.ศ. 1951 (ฉบับที่ 100); อนุสัญญา
ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและ
อาชีพ) ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 111)

หลักการคู่มือจรรณยา
บรรณธุรกิจ หลัก 1
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 3

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

หลักการคู่มือจรรณยา
บรรณธุรกิจ หลัก 2
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 4
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หลักการ & สิทธิมนุษยชน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

ชั่วโมงทางานที่เหมาะสม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การไม่ใช้แรงงานเด็ก

การคุ้มครองแรงงานผู้เยาว์
การจ้างงานที่ไม่ต่อเนื่อง ไม่มั่นคง และ
อันตราย
การไม่ใช้แรงงานบังคับ

อนุสัญญา ILO สหประชาชาติ

BSCI V2:2014

อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียม หลักการคู่มือจรรณยา
กัน ค.ศ. 1951 (ฉบับที่ 100)
บรรณธุรกิจ หลัก 3
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 5
อนุสัญญาว่าด้วยการทางานในภาค
หลักการคู่มือจรรณยา
ประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับที่ 188)
บรรณธุรกิจ หลัก 4
อนุสัญญาว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจา ตัวชี้วัดความสาเร็จ 6
สัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม ค.ศ. 1921
(ฉบับที่ 14)
อนุสัญญาว่าด้วยการทางานในภาค
หลักการคู่มือจรรณยา
ประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับที่ 188);
บรรณธุรกิจ หลัก 5
อนุสัญญาว่าด้วยการปฏิบัติโดยเท่าเทียม ตัวชี้วัดความสาเร็จ 7
กันในเรื่องค่าทดแทนสาหรับคนงานชาติ
ในบังคับ และคนต่างชาติ ค.ศ. 1925
(ฉบับที่ 19)
อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่าที่อนุญาตให้ หลักการคู่มือจรรณยา
จ้างงานได้ ค.ศ. 1973 (ฉบับที่ 138);
บรรณธุรกิจ หลัก 6
อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 8
ดาเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่
เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ.
1999 (ฉบับที่ 182); อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธี
สารเลือกรับ
อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่าที่อนุญาตให้ หลักการคู่มือจรรณยา
จ้างงานได้ ค.ศ. 1973 (ฉบับที่ 138)
บรรณธุรกิจ หลัก 7
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 9
คาประกาศของ ILO ว่าด้วยหลักการ
หลักการคู่มือจรรณยา
พื้นฐานและสิทธิในการทางาน
บรรณธุรกิจ หลัก 8
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 10
พิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 2014 หลักการคู่มือจรรณยา
(P29); อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิก
บรรณธุรกิจ หลัก 9
แรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105); ตัวชี้วัดความสาเร็จ 11
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หลักการ & สิทธิมนุษยชน

การค้ามนุษย์

การจ้างงานและการบริหารจัดการ
แรงงานข้ามชาติ - อนุสัญญาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประมง

อนุสัญญา ILO สหประชาชาติ
อนุสัญญาว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน หรือ
แรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29);
อนุสัญญาสันนิบาตชาติเพื่อปราบปราม
การค้าทาส ค.ศ. 1926; อนุสัญญา
เพิ่มเติมว่าด้วยการเลิกทาสการค้าทาส
และสถาบันและการปฏิบัติที่คล้ายคลึง
กับทาส ค.ศ. 1956
พิธีสารเพื่อป้องกันปราบปราม และ
ลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและ
เด็ก ค.ศ. 2000; หรือที่เรียกว่าพิธีสารปา
เลอร์โม; ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ค.ศ. 1948
อนุสัญญาว่าด้วยการจัดตังบริการจัดหา
งาน ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 88); อนุสัญญา
ว่าด้วยการย้ายถิ่นเพื่อการทางาน ค.ศ.
1949 (ฉบับที่ 97); อนุสัญญาว่าด้วย
แรงงานข้ามชาติ(บทบัญญัติเพิ่มเติม)
ค.ศ. 1975 (ฉบับที่ 143); อนุสัญญาว่า
ด้วยสานักจัดหางานภาคเอกชน ค.ศ.
1997 (ฉบับที่ 181); อนุสัญญาว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าสาหรับคนงานทางานบ้าน
ค.ศ. 2011 (ฉบับที่ 189); อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
แรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว
ค.ศ. 2003
อนุสัญญาว่าด้วยการทางานในภาค
ประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับที่ 188)
อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ.
2006
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BSCI V2:2014

หลักการคู่มือจรรณยา
บรรณธุรกิจ หลัก 9
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 11

ต้นแบบการสรรหาแรงงาน
ด้วยความรับผิดชอบของ
BSCI ปี 2017

ไม่เกี่ยวข้อง
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หลักการ & สิทธิมนุษยชน

อนุสัญญา ILO สหประชาชาติ

BSCI V2:2014

การสรรหาแรงงานโดยเคารพและ
ปกป้องหลักด้านสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานทั้ง 4 ประการของ ILO

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
– หลัก 1

การสรรหาแรงงานตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ไม่เคลื่อนย้าย
แรงงาน ลดมาตรฐานการทางานที่ดี
กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการจ้าง
งาน/การสรรหาแรงงานที่เหมาะสมซึง่ มี
ผลบังคับใช้กับแรงงาน ผู้สรรหาแรงงาน
และนายจ้างทุกคน
นโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริม
ความโปร่งใส การปกป้องและการให้
ความสาคัญกับทักษะ/คุณสมบัติ

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
– หลัก2; แนวทางการดาเนินงาน B.16
หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
– หลัก 3

ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ
ไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด
ของ BSCI; ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ 3, 4, 8, 11
ไม่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการจ้างงานและการสรรหา
แรงงานที่ชัดเจนและโปร่งใส การ
ลงทะเบียนที่ได้มาตรฐาน การออก
ใบอนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงการสรรหา
แรงงานที่หลอกลวงซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์
การสรรหาแรงงานข้ามพรมแดน
ควรเคารพกฎหมายระดับประเทศ
หลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล สัญญาการจ้างงาน
ข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศต้นทาง
ประเทศทางผ่าน และประเทศ
ปลายทาง

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
– หลัก 5

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
– หลัก 4

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
– หลัก 6
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เอกสารแนวทางของ BSCI
กันยายน 2017 แนว
ทางการสรรหาแรงงานด้วย
ความรับผิดชอบ
การสรรหาแรงงานด้วย
ความรับผิดชอบของ BSCI
เพื่อยุติการแสวงประโยชน์
จากแรงงาน; หลักการคู่มือ
จรรณยาบรรณธุรกิจ หลัก
11
เอกสารแนวทางของ BSCI
กันยายน 2017 แนว
ทางการสรรหาแรงงานด้วย
ความรับผิดชอบ

ไม่เกี่ยวข้อง
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หลักการ & สิทธิมนุษยชน

อนุสัญญา ILO สหประชาชาติ

ไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงาน
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บ
กับแรงงานหรือผู้ที่กาลังหางาน

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
การสรรหาแรงงานด้วย
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม ความรับผิดชอบของ BSCI
– หลัก 7; แนวทางการดาเนินงาน B.17 เพื่อยุติการแสวงประโยชน์
จากแรงงาน
หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
เอกสารแนวทางของ BSCI
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม กันยายน 2017 แนว
– หลัก 8
ทางการสรรหาแรงงานด้วย
ความรับผิดชอบ; ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ 10

การจ้างงานของแรงงานที่ระบุไว้ใน
สัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมี
ความเหมาะสม ตรวจสอบได้ เข้าใจได้
และสอดคล้องกับกฎหมาย
ระดับประเทศและข้อตกลงร่วม
ที่เกี่ยวข้อง ควรระบุสถานที่ทางาน
ภาระงาน สัญญาสาหรับแรงงานข้าม
ชาติจัดทาเป็นภาษาของแรงงาน
และมอบให้กับไว้ล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสัญญา
และบังคับใช้ได้
ข้อตกลงของแรงงานในข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของการสรรหาแรงงานและการ
จ้างงานโดยสมัครใจและปราศจาก
การหลอกลวงหรือการบีบบังคับ
แรงงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
ครอบคลุมและถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและ
เงื่อนไขในการสรรหาแรงงานและการ
จ้างงานของตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แรงงานมีอิสระที่จะเคลื่อนย้าย
ภายในประเทศหรือออกนอกประเทศ
เอกสารประจาตัวของแรงงานและ
สัญญาจะไม่ถูกยึด ทาลาย หรือเก็บ
รักษาไว้
แรงงานมีอิสระที่จะยุติการจ้างงาน
และเพื่อกลับไปยังประเทศของตน
สาหรับแรงงานข้ามชาติ และไม่ควรต้อง

BSCI V2:2014

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
– หลัก 9

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 10

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
– หลัก 10

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 5, 10

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
– หลัก 11

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 11

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
– หลัก 12

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 11
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

หลักการ & สิทธิมนุษยชน
ได้รับอนุญาตจากนายจ้างหรือผู้สรรหา
แรงงานในการเปลี่ยนนายจ้าง
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ แรงงานควร
เข้าถึงกลไกการร้องทุกข์และการระงับ
ข้อพิพาทอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หรือมีราคาไม่แพง
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการ
ประเมินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าง
รอบด้านขั้นตอนการสรรหาแรงงาน
ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานที่เรียก
เก็บจากแรงงานและผู้สรรหาแรงงาน ผลกระทบลูกโซ่ต่อคู่ค้าทางธุรกิจ
องค์กรและบริการสรรหาแรงงาน
สาธารณะจะไม่เก็บหนังสือเดินทาง
สัญญา และเอกสารประจาตัวอื่นๆ ของ
แรงงานไว้
การรักษาความลับของแรงงาน เพื่อให้
มั่นใจในความเคารพและการปกป้อง
ข้อมูล
การเคารพต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และหลักการพื้นฐานและสิทธิในการ
ทางาน (นโยบาย การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน)
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนรวมถึง
หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทางาน
ตามกฎหมาย ตลอดจนมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศในประเทศต้น
ทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ
ปลายทาง

อนุสัญญา ILO สหประชาชาติ

BSCI V2:2014

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการ
ของ ILO เพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม
– หลัก 13

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 2

แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
การจัดหางานที่เป็นธรรม – วิสาหกิจ
และบริการจัดหางานสาธารณะ - B.15
แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
การจัดหางานที่เป็นธรรม – วิสาหกิจ
และบริการจัดหางานสาธารณะ - B.17.2

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 1

แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
การจัดหางานที่เป็นธรรม – วิสาหกิจ
และบริการจัดหางานสาธารณะ - B.18

การสรรหาแรงงานด้วย
ความรับผิดชอบของ BSCI
เพื่อยุติการแสวงประโยชน์
จากแรงงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 11

แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
การจัดหางานที่เป็นธรรม – วิสาหกิจ
และบริการจัดหางานสาธารณะ - B.19.1
แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
การจัดหางานที่เป็นธรรม – ผู้สรรหา
แรงงาน – B.1.21

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 2;
หลักการคู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หลัก 11
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 2 ถึง
11

แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
การจัดหางานที่เป็นธรรม – ผู้สรรหา
แรงงาน – B.1.22

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 2 ถึง
11
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

หลักการ & สิทธิมนุษยชน

อนุสัญญา ILO สหประชาชาติ

BSCI V2:2014

การสรรหาแรงงานข้ามพรมแดนควร
เคารพข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีการ
ว่าด้วยโยกย้ายถิ่นซึ่งส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงสิทธิของแรงงาน
การตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพการ
ทางานและสภาพความเป็นอยู่ของ
แรงงานที่รับเข้ามาทางานนั้นเป็นไป
ตามที่สัญญาไว้
ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรความ
รับผิดชอบของหน่วยงานจ้างงาน
ชั่วคราวและกิจการของผู้ใช้ และ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดสรรดังกล่าว
รับประกันการคุ้มครองที่เพียงพอแก่
แรงงาน
สัญญาจ้างงานถูกเขียนขึ้นอย่างโปร่งใส
และแรงงานสามารถเข้าใจได้

แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
การจัดหางานที่เป็นธรรม – ผู้สรรหา
แรงงาน – B.1.23

ไม่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
การจัดหางานที่เป็นธรรม – ผู้สรรหา
แรงงาน – B.1.24

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 10

แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
การจัดหางานที่เป็นธรรม – ผู้สรรหา
แรงงาน – B.1.25

ไม่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
การจัดหางานที่เป็นธรรม – นายจ้าง B.2.26
การเข้าถึงการร้องทุกข์ การระงับข้อ
แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
พิพาทและการแก้ไขเยียวยา
การจัดหางานที่เป็นธรรม – นายจ้าง B.2.27
แรงงานทุกคนได้รับความคุ้มครองตาม แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
กฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงาน การจัดหางานที่เป็นธรรม – นายจ้าง สากลไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม
B.2.28
การรับรองและเคารพต่อเสรีภาพในการ แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
สมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกัน
การจัดหางานที่เป็นธรรม – นายจ้าง ของแรงงานทีร่ ับเข้ามาทางาน
B.2.29
การไม่ใช้บริษัทหรือนายหน้าจัดหา
แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
แรงงาน เพื่อหาแรงงานอื่นมาทางาน
การจัดหางานที่เป็นธรรม – นายจ้าง แทนที่แรงงานที่หยุดงานประท้วง
B.2.30
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ 2, 5,
10
ตัวชี้วัดความสาเร็จ 2

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 2

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 3

ตัวชี้วัดความสาเร็จ 3
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

หลักการ & สิทธิมนุษยชน

อนุสัญญา ILO สหประชาชาติ

เคารพต่อเสรีภาพของแรงงานข้ามชาติที่ แนวทางการดาเนินงานของ ILO เพื่อ
จะออกจากงานหรือเปลี่ยนย้ายนายจ้าง การจัดหางานทีเ่ ป็นธรรม – นายจ้าง หรือกลับไปยังประเทศต้นทาง
B.2.31
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ 11
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ภาคผนวก ซ: ตัวอย่างนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทนาร่อง
ซ-1: นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท มารีน ฟายน์ ฟูดส์ จากัด
ซ-1.1 ถ้อยแถลงและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

MARINE FINE FOODS CO.,LTD.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
( Procedure Manual )
เรื่อง : นโยบายเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
หมายเลขเอกสาร
PM-HR-HS-001
ฉบับที่
______________
12
จานวนหน้า(ไม่รวมปก) ______________
สาเนาฉบับที่
______________
ผู้จัดทา _________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางสาวบุปผา ชลสวัสดิ์ ) ผู้จัดการแผนกบุคคล
ผู้ทบทวน________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางศิริพร กลมเกลียว ) ผู้จัดการโรงงาน
ผู้อนุมัติ_________________________________________________________ วันที่_____________________
( นายเฉลิมชัย ลีวงศ์เจริญ ) กรรมการผู้จัดการ
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หมายเลข : PM-HR-HS-001
(Doc.No)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
Procedure Manual

เรือ่ ง : นโยบายเสรีภาพในการสมาคมและ
การร่วมเจรจาต่อรอง

วันที่บงั คับใช้

: 01/10/19

(Issue Date)

แก้ไขครัง้ ที่:

ฉบับที่

แผ่นที่ : 267

00

นโยบายเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
ควำมมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับโดยเด็ดขำด
บริษัทมีนโนบายไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อความพยายามที่จะขัดขวางหรือหลีกเลี่ยงการใช้สิทธิของ
พนักงานในการก่อตั้งหรือเข้าร่วมองค์กรหรือกลุ่มที่คนเหล่านั้นเลือก (รวมถึงสหภาพการค้า) เพื่อให้เป็น
ตัวแทนของตน เราตระหนักถึงสิทธิของผู้ปฏิบัติงานและพนักงานในการก่อตั้งกลุ่มซึ่งมีการจัดการอย่างเสรี
และมีสิทธิที่จะเข้าร่วมสหพันธ์และสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสากลของผู้ปฏิบัติงานและพนักงาน โดยไม่
ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกสลายหรือระงับยับยั้งโดยผู้ มีอานาจในการบริหาร66 เช่นเดียวกันเราจะไม่ยอมรับความ
พยายามที่จะขัดขวางกระบวนการร่วมเจรจาต่อรองร่วม อย่างเช่น การไล่พนักงานออก เนื่องจากเป็นสมาชิก
สหภาพหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของสหภาพ โดยเด็ดขาด เราขอยืนยันถึงความเข้าใจที่ว่า การเข้าร่วมสมาคม
ของผู้ปฏิบัติงานและพนักงานจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากการกระทาใดๆ ก็ตามที่เป็นการ
แทรกแซงโดยบุคคลอื่น67
บริษัทตระหนักว่าเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วมเป็นสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกัน หากไม่มีสิทธิอย่างแรกแล้ว สิทธิอย่างหลังก็คงไม่อาจดาเนินไปได้ด้วยดี เพราะพนักงานจะไม่มี
ตัวแทนที่เหมาะสม ในการจะมีตัวแทนที่เหมาะสมได้ พนักงานจะต้องมีเสรีภาพในการเลือกว่าจะมีตัวแทนใน
ลักษณะใดและบริษัทจะต้องไม่แทรกแซงกระบวนการนี้ ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลของไทย
โดยเฉพาะในองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง อาจจะไม่มี สหภาพแรงงานในสถานที่ทางาน แต่เราก็ยึด
มั่นในความตระหนักที่มีต่อสิทธิของพนักงานในการที่จะจัดการและร่วมเป็นตัวแทนเพื่อผลประโยชน์ของพวก
เขาในการเจรจากับบริษัท เราจะไม่ขัดขวางกระบวนนี้และจะเคารพในสิทธิในการจัดการและร่วมเจรจา
ต่อรองเรื่องสภาพการทางานและข้อตกลงในการจ้างงาน

66
67

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิ ทธิ ในการรวมตัวกัน ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปฏิบตั ิตามหลักการแห่ งสิ ทธิ ในการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรองร่ วม ค.ศ. 1949
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หมายเลข : PM-HR-HS-001
(Doc.No)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
Procedure Manual

เรือ่ ง : นโยบายเสรีภาพในการสมาคมและ
การร่วมเจรจาต่อรอง

วันที่บงั คับใช้

: 01/10/19

(Issue Date)

แก้ไขครัง้ ที่:

ฉบับที่

แผ่นที่ : 268

00

บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการมุ่งมั่นอย่างแข็งขันที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิของ
ผู้ปฏิบัติงานในการมีงานและรายได้ที่ดีสาหรับดูแลครอบครัวของตน รวมถึงผู้หญิงและบุตรที่จะมีสุขภาพที่ดี
ได้รับการศึกษา มีเกียรติ ได้มีพัฒนาการทั้งทางกายและทางใจ และมีสวัสดิภาพภายในสภาพแวดล้อมที่
คุ้มครองและส่งเสริม เราเตรียมพร้อมที่จะหารือกับพนักงานในเรื่องข้อตกลงที่จะนามาซึ่งประโยชน์ของทั้ง
สองฝ่าย ซึ่งจะทาให้ธุรกิจของเราสามารถสนับสนุนพวกเขาต่อไปได้ พร้อมๆ กับตอบสนองความต้องการและ
ข้อกังวลของพวกเขาถ้าหากและเมื่อพวกเขาเลือกที่จะใช้สิทธิของตน
บริษัทตระหนักรู้ว่าในประเทศไทยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้กาหนดให้บริษัทที่มีพนักงาน 50
คนขึ้นไปจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นมา ภายในคณะนี้ที่ก ากับควบคุมโดยพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์68 เฉพาะพนักงานไทยเท่านั้นที่สามารถก่อตั้ง และเป็นผู้นาสหภาพได้ แรงงานข้ามชาติอาจเข้าร่วม
สหภาพที่มีผู้นาเป็นคนไทยได้แต่ไม่อาจก่อตั้งสหภาพเองได้ เพื่อจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียมนี้โดยไม่ให้ขัด
ต่อกฎหมายแรงงานไทย บริษัทได้เชิญแรงงานข้ามชาติให้เข้าร่วมในคณะกรรมการสวัสดิการ โดยเป็นไปตาม
สัดส่วนแรงงานข้ามชาติภายในบริษัท
กำรใช้งำนและขอบเขต
บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่มีส่วนร่วมในการขัดขวางสิทธิของพนักงานในการจะมีเสรีภาพในการ
สมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วมในทุกรูปแบบ และจะไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทาดังกล่าวไม่ว่าจะ
ในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทมุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจกับองค์กรใดก็ตามที่ส่อนัยหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐานเหล่านี้หรือกระทาการใดๆ ที่ผิดจริยธรรมและมิชอบด้วยกฎหมายในการดาเนินกิจการ
ความร่วมมือ หรือในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะไม่จัดซื้อวัสดุและการบริการจากผู้จัดหาสินค้า
ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทนจัดหางาน บริษัทจัดหางาน ที่อาจจะ/ได้เกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิทธิในการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
ร่วมไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทจะไม่ใช้การบังคับใช้แรงงาน ความรุนแรง การข่มขู่ การล่วงละเมิด
68
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ทางกาย/ใจเป็นมาตรการลงโทษหรือตักเตือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่รายงานว่าเข้าร่วมสมาคมของพนักงาน หรือ
พนักงานที่เข้าร่วมสหภาพหรือกิจกรรมการร่วมเจรจาต่อรอง รวมถึงไม่ใช้เป็นหนทางในการเลือกปฏิบัติ
เนื่องมาจากเชื้อชาติ เพศสภาพ ศาสนา และอื่นๆ69
บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และ
พนักงาน จะปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข็มงวดที่สุดในการไม่มีส่วนร่วมและไม่สนับสนุนการกระทาใดๆ ที่ละเมิด
นโยบายฉบับนี้ตลอดเวลาทั้งในที่ทางานและในชีวิตส่วนตัว เช่ นเดียวกันบริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหาสินค้า ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า ตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจดหางาน รวมถึง
องค์กรธุรกิจที่เป็นสถาบันหรือวิสาหกิจชุมชน จะปฏิบัติตามนโยบายและจุดยืนของบริษัทในเรื่องสิทธิในการมี
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วม บริษัทต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรักษามาตร
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อการกระทาเอาไว้ในระดับสูง
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมและจัดกำรเรื่องควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
ด้วยความตระหนักถึงความสุ่มเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและ
บุตร หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ รวมไปถึงการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเพศสภาพโดยเฉพาะกับผู้หญิงและเด็กหญิง
บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้ความสาคัญเป็นพิเศษและจัดหาทรัพยากรให้อย่างสอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทและไม่
เกิดขีดศักยภาพบริษัท การปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้จะเป็นไปตามแผนการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งจะกระตุ้น
การรับรู้ เพิ่มการป้องกัน สร้างความตระหนักและการรายงานในทางลับ เปิดช่องทางการร้องทุกข์ และ
ทางเลือกในการแก้ไขเยียวยา เฝ้าจับตาและตรวจสอบให้กลยุทธ์เหล่านี้สามารถจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงส่งเสริมความพยายามที่จะระบุ ลด ป้องกัน และกาจัดความพยายาม
ใดๆ ก็ตามที่จะขัดขวางหรือป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิในการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
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แผนปฏิบัติตามนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง
ก. วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบาย
เสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรองร่วมของบริษัท
2. เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงาน
อื่น ๆที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรองร่วม
3. เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางรวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติและผู้หญิงเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้น
ข. การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วน
ชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาโดย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และตัวแทนจากฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR)
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษาจะ
รับผิดชอบในการร่าง แก้ไข และ/หรือตรวจสอบขั้นตอนนโยบายและแผนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท (QMS) การควบคุมเอกสาร การกาหนดระบบหมายเลขที่อธิบาย
ไว้ภายใต้ขั้นตอน และนาไปใช้กับเอกสารที่จัดทาขึ้นสาหรับระบบจัดการทางสังคม (SMS)
3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และขั้นตอนการดาเนินนโยบายจากการทบทวน
และเสนอแนะจากทีมระบบจัดการทางสังคม การด าเนินการนี้จะท าภายในเวลาที่เหมาะสมหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อย หรือ
แผนการนาไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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4. เมื่อกรรมการผู้จัดการอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติจะปิดประกาศบนกระดานข่าวภายในหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติ นโยบายจะประกาศในระหว่างการปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่และ
การฝึกอบรมสาหรับพนักงานทุกคน
5. นโยบายและแผนปฏิบัติจะบรรจุในวาระการทบทวนการจัดการประจาปี ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ
จะต้องรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุม เอกสารกระบวนการตรวจสอบ บันทึกการประชุม
และผลการดาเนินการตามขั้นตอน QMS
6. ที ม ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ซึ ่ ง สมาชิ ก ในที ม อาจมาจากที ม ระบบการจั ด การทางสั ง คม
(SMS) จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินนโยบายและแผนปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินทา
ตามขั้นตอน และบักทึกในแบบฟอร์มตามขั้นตอน QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท70
1. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับและกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงการปกป้อง
สตรีและเด็กในประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ ข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ รั บ ผิ ดชอบและบัง คั บใช้ก ฎหมาย กฎหมาย
ระดับชาติ อนุสัญญา มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางานของบริษัท
รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain
mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ
2. จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอก
อื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้ จัดทาเอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่
จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบเป็นพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทาง
สังคม
3. ส าหรับการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจากบริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรกเช่น บริษัทจัดหางาน
และซัพพลายเออร์ เช่น สาหรับอาหารทะเลวัตถุดิบหลักของบริษัท โดยใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ใน
การพิจารณาพนักงานที่เปราะบางและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์
70

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบตั กิ ารเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
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4. การประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในคู่ค้าของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับและให้คะแนนจะเป็นตัวกาหนดคู่ค้าที่
สาคัญ
5. จัดทาจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยมและนโยบายของบริษัท และส่งไปยังคู่ค้า
ที่สาคัญเพื่อลงนามแสดงข้อตกลงในการทาธุรกิจกับบริษัทอย่างโปร่งใส รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัท
6. ขึ้นอยู่กับบุคลากรและเวลาที่มีอยู่ การประเมินคู่ค้าที่สาคัญจะกาหนดตามการจัดอันดับการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายหลัก 8 นโยบายและข้อกาหนดระบบจัดการทางสังคมอื่น ๆ การ
จัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน
7. นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง – บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและบริการจากซัพพลายเออร์, ผู้รับเหมา
, ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของเราและลงนามข้อตกลงโดยสุจริตใจที่จะท างานร่วมกับ
บริษัทบนพื้นฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ (CoC) การประเมิน
ซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความเสี่ยงทางสังคมจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึง
การสรรหา (อ้างถึงจรรยาบรรณ (CoC) ที่ลงนาม การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมิน
ความเสี่ยงทางสังคม)
8. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกของบริษัท ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดาเนื่องจากการละเมิดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ
ILO หลักการใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์และลิงก์ระหว่างประเทศ คุณสมบัติ
ก่อนที่จะจ้างงานหรือทาธุรกิจด้วย อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการ
ข่าวหรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชา
สังคมหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ(เว็บไซต์และลิงก์ต่างๆ จะแสดงไว้ในรายการ)
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้ระเบียบการประชุม การประชุมประจาสัปดาห์ส าหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและ
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เจรจาต่อรองร่วม ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับอนุมัตินโยบายการสรรหาที่เป็นธรรมหรือเมื่อมีการ
แก้ไขปรับปรุงนโยบาย
การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและเจรจา
ต่อรองร่วมของบริษัท และขั้นตอนการดาเนินการ ข้อกาหนดเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับแรงงานไทยที่มีความโปร่งใสสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การป้องกันพนักงานทุก
คนตลอดกระบวนการสรรหาและการจ้างงานและการเข้าถึงการร้องทุกข์ การระงับข้อพิพาทและการ
แก้ไขที่เหมาะสม ส าหรับแต่ละหัวข้อเหล่านี้จะมีการปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติที่ไม่ยอมรับ รวมถึง
กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
ในระหว่างการฝึกอบรมการด าเนินการต่อมา จะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม
เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของบริษัทให้กับซัพพลายเออร์และบริษัท
จัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด วิธีการปกป้องผู้เสียหาย
และผู้แจ้งเบาะแส วิธีการตรวจสอบ ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและ
ป้องกัน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาปีเพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายและพนักงานทั้งหมดภายใน
ระยะเวลาหกเดือนหลังจากประกาศนโยบาย
ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
มอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดปี
ละครั้ง
ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงไม่เพียงแต่ในโรงงาน แต่ยังไปถึงชุมชน
โดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือ
ข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูล
ปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติที่มีความสาคัญใน
เชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
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การป้องกัน
1. นโยบายการสรรหาว่าจ้าง โดยบริษัทจะไม่กระทาการดังต่อไปนี้ (โปรดดูแผนปฏิบัติตามนโยบายการ
สรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม)
ก.

จะไม่อนุญาตให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสอบถามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหภาพของผู้สมัคร
หรือมีส่วนร่วมในกลุ่มพนักงาน รวมถึงไม่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงาน
ข. ดาเนินการสอบทานธูรกิจของบริษัทจัดหางานที่เป็นตัวแทนจัดหาพนักงานของบริษัทอย่าง
เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจัดหางานมีนโยบายและขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐานเหล่านี้
ค. จะไม่ใช้วิธีการหลอกลวงและทาให้เข้าใจผิดในการรับสมัครงานและจ้างแรงงาน รวมทั้งบอก
พวกเขาให้ ส มั ค รเพราะเพื ่ อ นของพวกเขาเป็ น สมาชิ ก ของสหภาพหรื อ คณะกรรมการ
สวัสดิการและทาให้ได้เปรียบในการเจรจาข้อตกลงการจ้างงานที่ดี
ง. ไม่ใช้กาลังบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อบุคคลที่มาสมัครงาน ในการพิจารณารับเข้า
ทางานรวมถึงไม่บังคับให้พวกเขารับรองว่าจะไม่จัดตั้งหรือเข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือกลุ่ม
เจรจาต่อรอง
จ. ทาสัญญากับนายหน้าที่ไม่มีใบอนุญาต บริษัทจัดหางานที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ละเมิด
นโยบายนี้อย่างเด็ดขาด
ฉ. ไม่ทาธุรกิจกับคู่ค้า ผู้ประกอบการ นายหน้า บริษัทจัดหางานที่ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติ
สิทธิด้านแรงงานอื่นๆ ที่ชัดเจนและโปร่งใส
ช. กาหนดให้ บริษัท และผู้ประกอบการต่างๆรวมถึงนายหน้าและบริษัทจัดหางานต้องมีเอกสาร
อธิบายถึงสิทธิและความรับผิดชอบของแรงงาน
ซ. ไม่ทางานร่วมกับผู้ประกอบการที่ไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายแรงงานหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับแรงงานใดๆ
ฌ. ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ และกลยุทธ์การแก้ไขเยียวยา เมื่อแรงงานถูกไล่
ออกหรือลาออกจากงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของแรงงานข้ามชาติ
2. นโยบายการจ้างงาน อ้างถึงนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า
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ต้องทาให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ได้รับทราบและเข้าใจถึงความหมายของ
นโยบายเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมของบริษัท
ต้องท าให้มั่นใจว่าพนักงานและลูกจ้างทุกคนได้รับการแจ้งถึงข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ ใน
กฎหมายแรงงานไทยเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการ
ตรวจสอบว่าการประเมินของผู้สมัครงานตามคุณสมบัติและอิงตามคุณธรรม ดังนั้นจึงไม่มี
ข้อยกเว้นหรืออคติในการจ้างงานบุคคลที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือสมาชิกกลุ่มการ
เจรจาต่อรองอื่น ๆ
เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานยินดีและสมัครใจที่จะทางานกับบริษัท โดยไม่ได้ถูกบังคับ หลอกลวง
หรือข่มขู่ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท บริษัทจัดหางาน เพื่อให้ยกเลิกการเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานหรือกลุ่มการเจรจาต่อรองโดยร่วมซึ่งเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าสาหรับการจ้างงาน
สัญญาว่าจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัทและแรงงานที่ได้รับการว่าจ้างรายใหม่
จะต้องได้รับการจัดทาขึ้นเป็นภาษาในภาษาที่แรงงานเข้าใจ ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการจ้าง
งานต้องตรงกับความเป็นจริง ไม่มีการให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวง ข้อบังคับของบริษัทจะ
แนบไปกับสัญญาพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานทราบถึงสิทธิที่พวกเขาจะได้รับ (ดูด้านล่าง)
จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อชี้แจงถึงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานหลัก 4 ประการ ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน
ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการเลือกปฏิบัติ สิทธิในเสรีภาพในการสมาคม สาหรับโรงงานที่มี
พนั ก งานมากกว่ า 50 คนจะต้ อ งอธิ บ ายถึ ง สิ ท ธิ ใ นการเป็ น ตั ว แทนของแรงงานใน
คณะกรรมการสวัสดิการด้วย
ต้องไม่ยุติหรือปฏิเสธที่จะต่อสัญญาเนื่องจากพนักงานมีส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกสหภาพ
แรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการ
ต้ อ งไม่ ล งโทษทางวิ น ั ย หรื อ ลงโทษทางกฎหมายพนั ก งานที ่ เ ข้ า ร่ ว มสหภาพแรงงาน
คณะกรรมการสวัสดิการหรือกลุ่มเจรจาต่อรองอื่น ๆ หรือหักออกจากค่าจ้าง จากเวลาที่ใช้ใน
การเข้าร่วมประชุม
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ฌ.

ไม่ยุติการประท้วงด้วยการใช้ก าลังหรือความรุนแรงและไม่น าแรงงานจากที่อื่นมาท างาน
แทนที่แรงงานที่กาลังประท้วง
ญ. พัฒนาเอกสารการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์และกลยุทธ์การแก้ไขเยียวยาที่ตรงตามข้อกาหนด
ทางกฎหมาย เมื่อเกิดการละเมิดนโยบายนี้
3. คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน การจัดการของบริษัท
ก. ต้องแน่ใจว่ามีตัวแทนพนักงานอย่างน้อย 5 คนสาหรับโรงงานที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสวัสดิการ
ข. ส่งเสริมให้สมาชิกของคณะกรรมการสวัสดิการเป็นตัวแทนของกลุ่มแรงงานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติ
ค. ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งตัวแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
ง. จะไม่หักจากค่าจ้างจากเวลาที่ใช้ในการประชุมโดยสมาชิกของคณะกรรมการสวัสดิการ และ
อาจให้สิ่งจูงใจเล็กน้อยเพื่อให้พนักงานเข้าร่วม
จ. ต้ อ งจั ด อุ ป กรณ์ ท ี่ จ าเป็ น ให้ก ั บคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารใช้ ใ นการสื่ อ สารกิจ กรรมและ
วัตถุประสงค์โดยใช้วัสดุที่ใช้งานง่ายในภาษาของพนักงาน
ฉ. ต้องอนุญาตให้คณะกรรมการสวัสดิการจัดประชุมความถี่ที่ก าหนดโดยพระราชบัญ ญั ติ
คุ้มครองแรงงาน (อย่างน้อยทุก 3 เดือน)
ช. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
หารือเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สาคัญและจัดลาดับ
ความส าคัญของแรงงาน รายงานการประชุมจะต้องจัดท าเป็นเอกสารและเก็บไว้ในแฟ้ม
เพื่อให้พนักงานผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้รับทราบ
ซ. จะต้องไม่ขัดขวางความพยายามของคณะกรรมการสวัสดิการในการเข้าถึงสหภาพการค้าและ
องค์กรภาคประชาสังคม
4. การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน
ก. บริษัทจะไม่ทาลาย ปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารตรวจคน
เข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ เช่นสมุดบัญชี
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ธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็มของพนักงาน เพื่อเป็นการลงโทษพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพหรือ
กลุ่มการเจรจาต่อรองร่วม
ในกรณีที่บริษัทหรือนายหน้า ต้องจัดเก็บเอกสารส่วนตัว ของพนักงานเป็นการชั่ว คราว
เนื่องจากข้อกาหนดทางกฎหมาย จะส่งเอกสารคืนให้พนักงานทันทีเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ในกรณีที่มีการน าเก็บไว้เอกสารแรงงานชั่วคราว จะมีขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
ป้องกันการละเมิด และอธิบายต่อพนักงานหรือตัวแทนของคนงาน(อ้างถึงนโยบายการสรรหา
และสภาพการทางาน)
ในช่วงเวลาที่น าเอกสารของพนักงานมาด าเนินการต่ออายุตามกฎหมาย จะมีการส าเนา
เอกสารให้พนักงานและแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ

5. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนา และ การแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด อนุสัญญาต่างๆและมาตรฐานสากล ใน
ท านองเดีย วกัน บริษ ัทจะแจ้ง ข้ อก าหนดให้ผ ู้ซื ้อ ทราบและข้อ ก าหนด ความต้องการของตลาด
กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการด าเนินการที่พวกเขามี ส ่ว น
เกี่ยวข้อง
6. การฝึกอบรมพิเศษส าหรับพนักงานที่เปราะบาง การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในเรื่องนโยบายและ
แผนปฏิบัติตามนโยบายนี้ การค้ามนุษย์และมาตรฐานแรงงานสากลที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องสาหรับ
การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และเสรีภาพในการสมาคม จะด าเนินการโดยใช้ภาษาที่
แรงงานเข้าใจหรือใช้ล่ามเพื่อการสื่อสาร หากและเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้หญิง จะมีการให้การ
ฝึกอบรมพิเศษเพื่อป้องกันตนเอง สร้างความมั่นใจ และรับมือกับการคุกคามทางเพศ ล่วงละเมิด และ
เอาเปรียบเพื่อเสริมพลังให้กับผู้ หญิง หัวข้อรายการในการฝึกอบรมหลักประจาปี และในกรณีที่มี
ความต้องการอบรมเพิ่ม จะนาเอาการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมารวมไว้ด้วย
จ. การรับรู้
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1. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายการการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายประเภทต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล สภาพแวดล้อม สถานที่ประกอบกิจการ โดยจะแบ่งออกเป็น
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและมาตรฐานที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงาน
ไทย จะจัดอันดับตามความรุนแรง จัดให้มีช่องทางร้องทุกข์และการแก้ไขที่เหมาะสม
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นของแรงงานไทย
และแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กร
ภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนบริษัทในการจัดการกับความคับข้องใจและการ
แก้ไขเหตุการณ์ ส าหรับการไม่ปฏิบัติตามหรือการละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการ
เจรจาต่อรองโดยรวมรวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาหลักของ ILO การค้ามนุษย์ การบังคับ
ใช้แรงงานหรือเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ
ฉ. การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทัน ทีเมื่อพบเห็นการ
กระท าที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริงหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท
นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบว่าจะต้องติดต่อกับใครรวมถึงวิธีการในการ
ติดต่อโดยไม่ต้องแจ้งชื่อ จะต้องมีการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในการติดต่อกับพนักงานระดับ
หัวหน้างานของบริษัทในกรณีฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายการผลิต
ผู้บริหารสูงสุดหรือกรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านศีลธรรม (ถ้ามี
การมอบหมาย) หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ที่เป็นความลับ รวมทั้งลิงก์แบบออนไลน์ ซึ่งจะมี
การระบุถึงวิธีการในการดาเนินการและแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไปได้
3. ไม่ดาเนินการทางวินัยหรือตอบโต้ใด ๆ ต่อบุคคลที่แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานมี
การละเมิดนโยบายนี้หรือกระทาการผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษทางวินัยซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้าง
นอกจากนี้ บริษัทอาจดาเนินการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่จะช่วยปกปิดหรือทาให้เกิดความ
ล่าช้าหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือช่วยปกปิดการละเมิดนโยบายนี้
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4. ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อปกป้องผู้เสียหายหรือผู้แจ้งเบาะแส ทางบริษัทจะใช้
ความระมัดระวังในการรักษาความลับของบุคคลทั้งหลายที่เป็นผู้แจ้งเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายคือ
กันนโยบายฉบับนี้ตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือการกระทาการที่ไม่
เหมาะสมซึ่งถูกกล่าวหา ไม่ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่
5. จัดให้มีขั้นตอนส าหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่ เป็นผู้หญิงและเด็กที่มีความ
อ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย การล่วงละเมิด ถูกคุกคาม หรือการแสวง
ประโยชน์มากกว่าเดิม
ช. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
1. จะมีระบบที่พร้อมใช้งานสาหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวน การแก้ไขปัญหา และการบันทึกคา
ร้องและการร้องทุกข์ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่และจัดลาดับความสาคัญสาหรับการดาเนินการและ
การแก้ไขเยียวยา การตรวจสอบติดตาม การระบุถึงประวัติและรูปแบบของเหตุการณ์และประเภท
ของเหตุการณ์
2. ทางบริษัทจะจัดท ารายการของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ
นโยบาย โดยที่หมวดหมู่ที่แนะนาก็คือ สิทธิมนุษยชน กระบวนการในการจัดหาแรงงานจากบริษัท
จัดหางาน การว่าจ้างภายในองค์กร การทาสัญญาจ้าง
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดท าเป็น
เอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของผู้เสียหาย มีมาตรการเฉพาะ
เพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่
ปลอดภัยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชา
สังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจหรือ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็ก
และครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
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4. ในส่วนของการพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือการดาเนินการทางกฎหมาย ก็
จะต้องถูกนามาใช้กับผู้กระทาผิด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร) โดยใช้วิธีการที่มีความเท่าเทียมกับ
การดาเนินการต่อการฝ่าฝืน ซึ่งเที่ยงธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ซ. การแก้ไขเยียวยา
1. จัดทารายการมาตรการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น คาดหวัง
ว่าจะถูกนาไปใช้กับซัพพลายเออร์ บริษัทจัดหางาน ผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้าอื่น ๆอย่างเท่าเทียมกัน
2. กาหนดเวลาที่เหมาะสมในการดาเนินการด้วยความช่วยเหลือของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานกับสหภาพและกลุ่มการเจรจาต่อรองอื่น ๆ
3. แผนการแก้ไขเยียวยาจะต้องมีกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กผู้หญิง
ที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
ฌ. การตรวจสอบ
1. การตรวจประเมิ น ภายในเพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายนี ้ จ ะต้ อ งท าในระบบจั ด การทางสั ง คม
(SMS) ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และขอบเขตตามเอกสารคู่มือการใช้งาน
ระบบบริห ารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
2. การตรวจประเมินระบบจัดการทางสังคมภายในบางส่วนหรือครอบคลุมทั้งหมด อาจกาหนดความถี่ที่
แตกต่างกันและอาจขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในภาคอุตสาหกรรมหรือค าขอของผู้ซื้ อใน
ต่างประเทศ
3. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับ
ความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
4. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับ
กิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
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5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูกนามาใช้
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายและระบบการจัดการทางสังคมของบริษัท
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ซ-1.2 ถ้อยแถลงและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์

MARINE FINE FOODS CO.,LTD.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
( Procedure Manual )
เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์
หมายเลขเอกสาร
ฉบับที่
จานวนหน้า(ไม่รวมปก)
สาเนาฉบับที่

PM-HR-HS-001
______________
09
______________
______________

ผู้จัดทา _________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางสาวบุปผา ชลสวัสดิ์ ) ผู้จัดการแผนกบุคคล
ผู้ทบทวน________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางศิริพร กลมเกลียว ) ผู้จัดการโรงงาน
ผู้อนุมัติ_________________________________________________________ วันที่_____________________
( นายเฉลิมชัย ลีวงศ์เจริญ ) กรรมการผู้จัดการ
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นโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์
มุ่งมั่นที่จะต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์อย่ำงเด็ดขำด
บริษัทมีนโยบายที่ไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งหมายถึง การจัดหา การขนส่ง การ
ส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กาลัง หรือด้วยการบีบบังคับ
ในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อานาจโดยมิชอบ หรือด้วย
การใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอานาจ ควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ในรูปแบบ
ของการบังคับใช้แรงงาน71 การค้าทางเพศของผู้หญิงและเด็กและรูปแบบอื่น ๆ ของการค้ามนุษย์ 72
บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและ
ช่วยให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองและมั่นใจว่าได้รับการปกป้อง
และยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงยืนหยัดที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ โดย
ตระหนักถึงผลกระทบของการค้ามนุษย์ ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ หญิงและเด็ก
และตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะมีอันตรายด้านร่างกายและจิตใจที่อาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือถาวร
สาหรับชีวิตและการทางาน
กำรบังคับใช้และขอบเขต
บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ การบังคับใช้แรงงานและการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา นายหน้า บริษัทจัดหางานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
บริษัทคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ได้แก่ เจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการและพนักงานจะ
อยู่ในระดับมาตรฐานสูงสุดที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สนับสนุ นการละเมิดนโยบายนี้ ไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่รุนแรง
ตลอดเวลาที่ทางานหรือนอกเวลาทางาน บริษัทมีความคาดหวังเช่นเดียวกันนี้กับซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง

71
72

พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 (2008), แก้ไขเพิ่มเติม 2015), แก้ไขเพิ่มเติม 2019
The United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,2000 (Palermo Protocol)
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นายหน้า บริษัทจัดหางาน ผู้ประกอบการ องค์กรหรือชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้วยความรับผิดชอบ
และโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
บริษัทจะพิจารณาการปกป้องพิเศษส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางเช่น แรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก สตรีมีครรภ์ และคนพิการ ตามแผนดาเนินการที่ท าให้เกิดความตระหนัก , เพิ่ม
ทักษะในการป้องกันตนเอง รับรู้ และการรายงานที่เป็นความลับ จัดให้มีช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางเลือก
ในการแก้ไขเยียวยา การติดตามตรวจสอบกลยุทธ์เหล่านี้จะจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ เพื่อลดความเสี่ยงในการค้ามนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้น
แผนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์
ก. วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การค้ามนุษย์ของบริษัท
2. เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงาน
อื่น ๆที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์
3. เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางรวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติและผู้หญิงเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้น
ข. การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วน
ชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาโดย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และตัวแทนจากฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR)
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษาจะ
รับผิดชอบในการร่าง แก้ไข และ/หรือตรวจสอบขั้นตอนนโยบายและแผนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
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ระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท (QMS) การควบคุมเอกสาร การกาหนดระบบหมายเลขที่อธิบาย
ไว้ภายใต้ขั้นตอน และนาไปใช้กับเอกสารที่จัดทาขึ้นสาหรับระบบจัดการทางสังคม (SMS)
3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และขั้นตอนการดาเนินนโยบายจากการทบทวน
และเสนอแนะจากทีมระบบจัดการทางสังคม การด าเนินการนี้จะท าภายในเวลาที่เหมาะสมหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อย หรือ
แผนการนาไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติจะปิดประกาศบนกระดานข่าวภายในหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติ นโยบายจะประกาศในระหว่างการปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่และ
การฝึกอบรมสาหรับพนักงานทุกคน
5. นโยบายและแผนปฏิบัติจะบรรจุในวาระการทบทวนการจัดการประจาปี ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ
จะต้องรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุม เอกสารกระบวนการตรวจสอบ บันทึกการประชุม
และผลการดาเนินการตามขั้นตอน QMS
6. ที ม ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ซึ ่ ง สมาชิ ก ในที ม อาจมาจากที ม ระบบการจั ด การทางสั ง คม
(SMS) จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินนโยบายและแผนปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินทา
ตามขั้นตอน และบักทึกในแบบฟอร์มตามขั้นตอน QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท73
1. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับและกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงการปกป้อง
สตรีและเด็กในประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ ข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ รั บ ผิ ดชอบและบัง คั บใช้ก ฎหมาย กฎหมาย
ระดับชาติ อนุสัญญา มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางานของบริษัท
รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain
mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ

73

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบตั กิ ารเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
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2. จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอก
อื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้ จัดทาเอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่
จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบเป็นพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทาง
สังคม
3. ส าหรับการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจากบริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรกเช่น บริษัทจัดหางาน
และซัพพลายเออร์ เช่น สาหรับอาหารทะเลวัตถุดิบหลักของบริษัท โดยใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ใน
การพิจารณาพนักงานที่เปราะบางและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์
4. การประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในคู่ค้าของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับและให้คะแนนจะเป็นตัวกาหนดคู่ค้าที่
สาคัญ
5. จัดทาจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยมและนโยบายของบริษัท และส่งไปยังคู่ค้า
ที่สาคัญเพื่อลงนามแสดงข้อตกลงในการทาธุรกิจกับบริษัทอย่างโปร่งใส รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัท
6. ขึ้นอยู่กับบุคลากรและเวลาที่มีอยู่ การประเมินคู่ค้าที่สาคัญจะกาหนดตามการจัดอันดับการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายหลัก 8 นโยบายและข้อกาหนดระบบจัดการทางสังคมอื่น ๆ การ
จัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน จะดาเนินการตามเอกสาร
ง.

สร้างความเข้าใจกับพนักงานทุกคน
1. จัดให้ระเบียบการประชุม การประชุมประจาสัปดาห์เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจนโยบายการค้ามนุษย์
ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานทุกระดับภายในหนึ่งเดือนหลังจาก
นโยบายได้รับการอนุมัติ
2. สาหรับการฝึกอบรมจะสร้างความตระหนักการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ของบริษัท
และแผนปฏิบัติ คานิยามของการค้ามนุษย์ ในแง่ของประเภท การกระทา วิธีการและวัตถุประสงค์
อธิบายการค้ามนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในที่ทางานทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ชี้แจงว่าทาไมถึงเกิดขึ้น
อธิบายว่าแรงจูงใจของผู้กระท าผิดคืออะไรผลกระทบที่มีต่อผู้เสียหายคืออะไร รวมทั้งให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ที่มีอยู่

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

: 01

286

หมายเลข : PM-HR-HS-001
(Doc.No)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
Procedure Manual

เรือ่ ง

:

นโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์

วันที่บงั คับใช้

: 01/10/19

(Issue Date)

แก้ไขครัง้ ที่:

ฉบับที่

แผ่นที่ : 287

00

3. ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป เพิ่มความเข้าใจให้กับทีม SMS เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารระดับนโยบายและ
แผนปฏิบัติให้กับซัพพลายเออร์และบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการละเมิดและ
ปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส วิธีการตรวจสอบ แก้ไขและติดตามเหตุการณ์
4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประจาปีตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการ
ของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจาก
ประกาศนโยบาย
5. อบรมทบทวนส าหรับผู้จัดการและพนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละครั้ง โดยผู้ฝึกอบรมจะได้รับการ
ฝึกอบรมจากทีม ระบบจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมงานตรวจประเมินภายใน (IQA)
6. ทีมงานตรวจสอบภายในของระบบจัดการทางสังคมจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินความ
เสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีเปราะบางไม่เพียงแต่ในโรงงานเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงชุมชนโดยรอบ
โดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือข้อมูลทุติยภูมิ
เป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือน าข้อมูลปฐมภู มิมา
สังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติด้วย
จ. วิธีป้องกัน
1. นโยบายการสรรหาว่าจ้าง – โดยบริษัทจะไม่กระทาการดังต่อไปนี้ (โปรดดูนโยบายการดาเนินการสรร
หาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม)
ก.

ใช้วิธีการหลอกลวงและทาให้บุคคลเข้าใจผิดในการสรรหาและจ้างพนักงาน

ข.

ใช้ความรุนแรงทางตรงหรือทางอ้อมการบีบบังคับหรือการใช้อานาจในทางมิชอบเพื่อ
บังคับให้บุคคลที่มาสมัครงานเข้าไม่ถึงสิทธิของพนักงานที่ควรจะได้รับ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูก
เอารัดเอาเปรียบได้

ค.

ท าสัญญากับนายหน้าที่ไม่มีใบอนุญาต บริษัทจัดหางานที่มี ส่วนร่วมในการปฏิบัติที่
ละเมิดนโยบายนี้อย่างเด็ดขาด

ง.

ทาธุรกิจกับคู่ค้าที่ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนและโปร่งใส
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ทางานร่วมกับผู้ประกอบการที่ไม่ทราบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เป็น
แหล่งที่มาและประเทศปลายทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ

2. นโยบายการจ้างงาน – บริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครงาน ประเมิน
ผู้สมัครตามคุณสมบัติและอิงตามทักษะความรู้ มีการทาสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษา
ของพนักงานเข้าใจ (อ้างถึงนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า / คู่มือบริษัท )
ก.

ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครงานจากบริษัท นายหน้าและบริษัทจัดหางาน

ข.

ประเมินผู้สมัครตามคุณสมบัติและอิงตามทักษะความรู้

ค.

ถ้าใช้บริษัทจัดหางาน จะต้องไม่มีการบังคับหรือขู่เข็ญหรือข่มขู่ให้พนักงานรับภาระหนี้
หรือได้รับคาสัญญาที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการจ้างงานและสถานที่ทางาน

ง.

ในการว่าจ้างพนักงานจะต้องมีเอกสารอย่างเป็นทางการ – บัตรประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองโดยประเทศต้นทางวีซ่าและใบอนุญาตทางานที่
ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่ได้รับอนุญาต

จ.

พนักงานได้ร ับ สัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาของพวกเขาเข้าใจ โดย
เห็นชอบในข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่มีสัญญาที่เป็นเท็จการคุกคามหรือการลงโทษ
และอธิบายให้ด้วยภาษาที่พนักงานเข้าใจก่อที่จะมีการเซ็นสัญญา

3. การเก็บรักษาเอกสารโดยแรงงาน - อ้างถึงแผนปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ
4. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง – บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้ อวัสดุและบริการจากซัพพลายเออร์ ,
ผู้รับเหมา, ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของเราและลงนามข้อตกลงโดยสุจริตใจที่จะทางาน
ร่วมกับเราบนพื้นฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ (CoC) การ
ประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความเสี่ยงทางสังคมจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทาง
สังคมรวมถึงการสรรหา (อ้างถึงจรรยาบรรณ (CoC) ที่ลงนาม การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการ
ประเมินความเสี่ยงทางสังคม)
5. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกของบริษัทไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดาจากการละเมิดนโยบายนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ
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เว็บไซต์ต่างประเทศและการตรวจสอบสถานะของบุคคล คู่ค้าก่อนที่จะมีการจ้างงานหรือดาเนินธุรกิจ
ระหว่างกัน อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการข่าวหรือและถ้าหาก
เป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคมหรือสมาคม
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ(เว็บไซต์และลิงก์ต่างๆ จะแสดงไว้ใน รายการ)
6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดอ้างอิง การแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด อนุสัญญาต่างๆ
และมาตรฐานสากล ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อกาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อกาหนด ความ
ต้องการของตลาด กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่
พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
7. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง - การฝึกอบรมของแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับความ
ตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์ และแนวปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์จะดาเนินการในภาษาของ
พวกเขาหรือด้วยการใช้ล่าม หากมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิงควรจัดให้มีการฝึกอบรม
พิเศษเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้ สร้ างความมั่นใจและจัดการเมื่อถูกล่วงละเมิด แสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง ขั้นตอนการฝึกอบรม การฝึกอบรมพิเศษจะ
รวมอยู่ในแผนฝึกอบรมประจาปีตามความเหมาะสม
ฉ. การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะรวบรวมรายการประเภทของการค้ามนุษย์ ที่อาจเกิดขึ้นในห่วง
โซ่อุปทานอาหารทะเล สิ่งแวดล้อมและสถานที่ตั้งของโรงงาน ซึ่งจะจัดอันดับในแง่ของความรุนแรง
พร้อมจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์และการแก้ไขที่เหมาะสม
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) รวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นของคนไทย
และแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กร
ภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนในการจัดการการร้องทุกข์ ร้องเรียนและการ
แก้ไขฟื้นฟูตามความเหมาะสม
ช.

การรายงาน
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1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการ
กระท าที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริงหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท
นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงวิธีการติดต่อ รายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (หัวหน้างาน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายผลิต ผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่กากับ
ดูแลด้านจริยธรรม) กาหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล ลิงก์ออนไลน์อื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้ง
ชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและเก็บข้อมูลเป็นความลับในแบบฟอร์มข้อมูลของบริษัท
3. ไม่ดาเนินการทางวินัยหรือตอบโต้ใด ๆ ต่อบุคคลที่แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานมี
การละเมิดนโยบายนี้หรือกระทาการผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษทางวินัยซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้าง
นอกจากนี้ บริษัทอาจดาเนินการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่จะช่วยป้องกัน หรือทาให้เกิด
ความล่าช้าหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือช่วยปกปิดการละเมิดนโยบายนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะท าตามหน้าที่ให้ดีที่สุดในการปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส เก็บรักษา
ความลับของบุคคลที่ร ายงานการกระท าที่ผ ิดกฎหมายหรือการละเมิดนโยบายนี้รวมถึ งบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าการละเมิด
นั้นจริงหรือไม่
5. จัดให้มีขั้นตอนที่เป็นเอกสารสาหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่
มีความอ่อนไหวทางเพศเพื ่อ ปกป้ องพวกเขาจากความเสื่ อมเสีย การล่ว งละเมิดหรือ การแสวง
ประโยชน์เพิ่มเติม
ซ.

กลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์
1. จัดให้มีระบบสาหรับ การรับเรื่อง สืบสวน ระบุและบันทึกข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ จัดประเภทและ
จัดลาดับความรุนแรงสาหรับการดาเนินการแก้ไข ติดตามและระบุประวัติและรูปแบบ ประเภทตาม
กรณีที่เกิด
2. จัดทารายการข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ไว้ล่วงหน้า ประเภทหลักที่สาคัญคือ
สิทธิมนุษยชน สภาพการทางาน กระบวนการสรรหา
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3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความส าคัญกับผู้แจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้เสียหาย มีการจัดท าเป็น
เอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของผู้ที่เสียหายรวมถึงมาตรการ
เฉพาะเพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พัก
ที่ปลอดภัยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชา
สังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจหรือ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดต่อและเข้าถึงสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เพื่อเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว, การ
ดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
4. การพิจารณาจากผู้กระทาความผิด(บุคคลหรือองค์กร) บทลงโทษทางวินัยที่อาจนาไปสู่การเลิกจ้าง
หรือดาเนินการตามกฎหมายต้องดาเนินการด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรมสาหรับทุกคน
ฌ.

การแก้ไขเยียวยา
1. จัดทามาตรการแก้ไข การฟื้นฟูเยียวยาไว้ล่วงหน้า
2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ (ในทันที ระยะสั้น ระยะยาว) ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง
ของการละเมิด การพิจารณาและจัดทาเอกสารล่วงหน้า มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทาง
วินัยภายในหรือการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิด การจ่ายค่าชดเชย การช่วยเหลือทาง
การแพทย์และ หรือทางกฎหมาย การพักฟื้นหรือให้การศึกษาเพิ่มเติมสาหรับผู้เสียหาย
3. แผนการฟื้นฟูเยียวยาจะต้องมีกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน กิจกรรมเสริมสร้างพลัง ทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับพนักงานหญิงและเด็ก

ญ. การตรวจสอบ
2. การตรวจประเมิ น ภายในเพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายนี ้ จ ะต้ อ งท าในระบบจั ด การทางสั ง คม
(SMS) ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และขอบเขตตามเอกสารคู่มือการใช้งาน
ระบบบริห ารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
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3. การตรวจประเมินระบบการจัดการทางสังคมภายในเฉพาะบางส่วนหรือทั้งระบบ อาจจะก าหนด
ความถี่ที่ แ ตกต่ างกัน และตามเหตุ ก ารณ์ ท ี่เ กิด ขึ ้น ในภาคอุ ตสาหกรรม การร้องขอจากผู ้ซ ื ้ อ ใน
ต่างประเทศ
4. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับ
ความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
5. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับ
กิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
6. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูกนามาใช้
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายและระบบการจัดการทางสังคมของบริษัท
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MARINE FINE FOODS CO.,LTD.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
( Procedure Manual )
เรื่อง : นโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา

หมายเลขเอกสาร
ฉบับที่
จานวนหน้า(ไม่รวมปก)
สาเนาฉบับที่

PM-HR-HS-001
______________
19
______________
______________

ผู้จัดทา _________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางสาวบุปผา ชลสวัสดิ์ ) ผู้จัดการแผนกบุคคล
ผู้ทบทวน________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางศิริพร กลมเกลียว ) ผู้จัดการโรงงาน
ผู้อนุมัติ_________________________________________________________ วันที่_____________________
( นายเฉลิมชัย ลีวงศ์เจริญ ) กรรมการผู้จัดการ
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นโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
ควำมมุ่งมั่นที่จะให้มีกำรเจรจำและคุ้มครอง
บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาช่องทางการสื่อสารสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่มี
ความเปราะบาง อาทิ แรงงานต่างด้าว ผู้หญิงและเด็ก เพราะคนเหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น ข้อห่วง
กังวล คาร้องเรียน และคาร้องทุกข์ ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายสาหรับการปฏิบัติตามเสาหลักของการทางานที่
ดี ซึ่งได้แก่ การเคารพในหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทางาน (ILO มาตรฐานแรงงานที่สาคัญ) การสร้าง
การจ้างงานที่ก่อให้เกิดผลและโอกาสในการสร้างรายได้แก่หญิงและชาย การให้ความคุ้มครองทางสังคม และ
การส่งเสริมการเจรจาทางสังคม74 บริษัทตระหนักว่าผลสะท้อนกลับจากสถานที่ทางานนั้น เป็นวิธีการอันมีค่า
ในการที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ในการปกป้องพนักงาน ป้องกันพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม
และบรรเทาผลกระทบไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงจากภายในบริษัทหรือโดยทางอ้อมจากข้อต่ออื่นๆ ในห่วงโซ่
อุปทานของบริษัท75 ตั้งแต่การทาร้ายพนักงานไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ ตลอดไปจนถึงการล่วงละเมิดหรือ
เอารัดเอาเปรียบหรือสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยหรือสถานการณ์อื่นใดที่ล ะเมิดสิทธิ เสรีภาพ ความ
ปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านี้ บริษัทจะให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ก ารป้องกันและการ
บรรเทามาเป็นอันดับแรกในกรณีที่เกิดเหตุและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการใช้ชีวิต เสรีภาพ และ
ความมั่นคงส่วนบุคคลของพนักงาน รวมไปถึงให้ความสาคัญกับเสรีภาพจากความเป็นทาสและภาวะจายอม
รวมถึงเสรีภาพที่จะไม่ถูกทรมาน76
บริษัทมองว่าการเจรจาทางสังคมและการคุ้มครองทางสังคมเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นต่อการสร้างสิ่ง
กระตุ้นทางเศรษฐกิจเซึ่งส่งเสริมเป้าหมายทางด้านสังคมของบริษัทและภาคส่วนธุรกิจการค้าอาหารทะเล
โดยรวม เราตระหนักว่าระบบที่อ่อนแอในการแก้ปัญหาภายในสถานที่ทางานจะนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของการ
ล่วงละเมิดที่ ไม่อาจตรวจสอบได้ จะเป็นปัญหาส าหรับทั้งภาคส่วนอุตสาหกรรมและในบางกรณี อาจเป็น
ปัญหาต่อทั้งประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงเตรียมพร้อมที่จะลงทุนเรื่องระบบที่สร้างขวัญกาลังใจ ความไว้วางใจและ
74

ILO คาประกาศว่าด้วยเรือ่ งการมีงานที่ดีสาหรับทุกคนในเศรษฐกิจระดับโลก 1999
BSCI การคัดสรรบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อยุตกิ ารแสวงหาประโยชน์จากผู้ปฏิบัติงาน กันยายน 2017
76 BSCI คู่มอ
ื ระบบ เวอร์ชั่น 2 พฤศจิกายน 2014 ข้อ 1.7 วิธกี ารเยียวยา
75
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ทักษะสาหรับความสามารถในการผลิตในระยะยาว ตาแหน่งงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้ อมการทางาน
ที่มั่นคงปลอดภัยมากขึ้น และความเท่าเทียมทางเพศในกาลังคนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เรื่องที่ไม่ยอมรับโดยเด็ดขาด
บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมที่เคารพในสิทธิมนุษยชนและเอื้อให้ทุกคนรวมถึง
ผู้หญิงและเด็กหญิงสามารถบรรลุศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และยืนยันให้มั่นใจได้ว่าสวัสดิภาพของคน
เหล่านี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปกป้องและส่งเสริม ดังนั้น เราจึงมีนโยบายไม่ยอมรับการปฏิบัติที่ลดทอนความ
เป็นมนุษย์ในทุกรูปแบบ ทุกการแสดงออก ทุกการบ่งบอก และทุกหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การ
บังคับ การกักไว้เป็นตัวประกัน การเป็นทาส การทาสัญญาผูกมัด และการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ การใช้
แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความพิการ รวมถึง
การคุกคามทางเพศ ตลอดจนสิทธิในการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาร รวมถึงการกระทาใดๆ ที่
อาจท าให้ชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีของผู้สมัครงานและพนักงานต้องตกอยู่ในความเสี่ยง
บริษัทมองว่าการกระทาดังกล่าวไม่อาจประนีประนอมได้ ขาดจริยธรรม และมิชอบด้วยกฎหมาย เราจึงจะ
ดาเนินการกับผู้กระท าความผิดด้วยตระหนักรู้ว่าการกระทาดังกล่าวท าร้ายหรือท าให้ทุกคนต้องตกอยู่ใน
อันตรายโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สุ่มเสียงอย่างผู้หญิงและเด็กหญิง ด้วยการก่อภาระหนี้หรือนาไปสู่การ
สูญเสียชีวิต สูญสิ้นเสรีภาพ การตกเป็นทาสโดยไม่ยินยอม ความเสี่ยงทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจทาให้เกิด
ความเสียหายหรือบาดเจ็บแบบชั่วคราวหรือถาวรต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือสวัสดิภาพของพนักงาน รวมไปถึง
โอกาสและความสามารถที่จะมีงานและรายได้ที่ดีด้วย
การนาไปใช้และขอบเขต
บริษัทตระหนักว่ากลไกการร้องทุกข์ที่ดีคือเครื่องมือในการพัฒนาสภาพการทางานและคุ้มครองสิทธิ
พนักงาน เราจะดาเนินการในทันทีเพื่อจัดการกับปัญหา ข้อกังวล และประเด็นที่ได้รับแจ้ง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้
อาจก่อให้เกิดความเสียหายและขัดขวางหรือทาลายการดาเนินกิจการ ชื่อเสียง พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
อื่นๆ ดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ผู้บริหารระดับกลาง
และพนักงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และกลยุทธ์การเยียวยา ซึ่งสามารถพัฒนา
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ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบริหารผ่านทางวิธีการให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันหรือ
แก้ไขข้อขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันบริษัทก็คาดหวังความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากบุคคลหรือองค์กรที่เราทาธุรกิจ
หรือทาสัญญาด้วย โดยเฉพาะนายหน้าและบริษัทจัดหางาน เพื่อที่จะดารงไว้ซึ่งความโปร่งใสและไว้วางใจได้ใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาและการปกป้องพนักงานตามนโยบาย
ฉบับนี้ เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทาธุรกิจกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกล่าวหา ต้องสงสัย หรือได้รับพิสูจน์โดยไร้
ข้อกังขาว่า ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้โดยเด็ดขาด
รวมถึงการปฏิเสธไม่ให้พนักงานใช้สิทธิในการยื่นคาร้องทุกข์และได้รับการเยียวยาในการดาเนินกิจการของ
องค์กรเองหรือภายในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจะไม่จัดซื้อวัสดุหรือการบริการจากผู้จัดหา
สินค้า ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน รวมถึงผู้คัดสรรบุคลากร ซึ่งตรวจสอบได้/ตรวจสอบพบว่า
เกี่ยวข้องกับการกระทาที่ผิดจริยธรรมและมิชอบด้วยกฎหมายตามที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้น บริษัทจะไม่ใช้การ
บังคับใช้แรงงานมาเป็นมาตรการลงโทษหรือตักเตือนส าหรับพนักงานที่แสดงความคิดเห็นหรือสมาคมกับ
พนักงานคนอื่นๆ หรือรายงานการละเมิดนโยบายฉบับนี้ รวมไปถึงจะไม่ใช้เป็นหนทางในการเลือกปฏิบัติอัน
เนื่องมาจากเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นๆ ด้วย77
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามและจัดการเรื่องความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยความตระหนักถึงความเปราะบางของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิง
และบุตร ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ผู้พิการ บริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะให้ความสาคัญเป็นพิเศษและจัดหาทรัพยากรให้อย่าง
สอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทและไม่เกิดขีดศักยภาพบริษัท การปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้จะเป็นไปตาม
แนวทางในเอกสารกระบวนการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งจะกระตุ้นการรับรู้ เพิ่มการป้องกัน สร้างความตระหนัก
และการรายงานในทางลับ เปิดช่องทางการร้องทุกข์และทางเลือกในการเยียวยา เฝ้าจับตาและตรวจสอบให้กล
ยุทธ์เหล่านี้สามารถจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริมความพยายามที่
จะปฏิบัติตามหลักการการมีงานที่ดีด้วย

77

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105)
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แผนปฏิบัติตามนโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
ก. วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายกลไก
การร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยาของบริษัท
2. เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงาน
อื่น ๆที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไข
เยียวยา
3. เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเปราะบางรวมถึง
แรงงานข้ามชาติและผู้หญิงเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้น
ข. การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วน
ชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาโดย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และตัวแทนจากฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR)
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษาจะ
รับผิดชอบในการร่าง แก้ไข และ/หรือตรวจสอบขั้นตอนนโยบายและแผนปฏิ บัติตามกฎระเบียบ
ระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท (QMS) การควบคุมเอกสาร การกาหนดระบบหมายเลขที่อธิบาย
ไว้ภายใต้ขั้นตอน และนาไปใช้กับเอกสารที่จัดทาขึ้นสาหรับระบบจัดการทางสังคม (SMS)
3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และขั้นตอนการดาเนินนโยบายจากการทบทวน
และเสนอแนะจากทีมระบบจัดการทางสังคม การด าเนินการนี้จะท าภายในเวลาที่เหมาะสมหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อย หรือ
แผนการนาไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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4. เมื่อกรรมการผู้จ ัดการอนุมั ตินโยบายและแผนปฏิบัติจะปิดประกาศบนกระดานข่าวภายในหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติ นโยบายจะประกาศในระหว่างการปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่และ
การฝึกอบรมสาหรับพนักงานทุกคน
5. นโยบายและแผนปฏิบัติจะบรรจุในวาระการทบทวนการจัดการประจาปี ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ
จะรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุม เอกสารกระบวนการตรวจสอบ บันทึกการประชุมและ
ผลการดาเนินการตามขั้นตอน QMS
6. ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งสมาชิกในทีมอาจมาจากทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS)
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการด าเนินนโยบายและแผนปฏิบัติ เกณฑ์การประเมิ นท าตาม
ขั้นตอน และบักทึกในแบบฟอร์มตามขั้นตอน QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท78
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับและกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงการปกป้องสตรีและ
เด็กในประเทศต้ น ทางส าหรับ แรงงานข้ ามชาติ ข่าวเหตุการณ์ ที ่เ กิ ด ขึ้ นเกี่ ยวกับ การค้า มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่ ว ยงานของรั ฐ ที ่ร ับ ผิ ดชอบและบั ง คับ ใช้ก ฎหมาย กฎหมาย
ระดับชาติ อนุสัญญา 79 มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางานของ
บริษัท รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน ( supply
chain mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ
2. จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอก
อื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้ จัดทาเอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่
จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบเป็นพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทาง
สังคม
3. สาหรับแต่ละการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน เริ่มต้นด้วยโรงงาน ผู้จัดหาบริการลาดับแรก ตัวอย่างเช่น
บริษัทจัดหางาน และผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบหลักอาหารทะเล บริษัทจัดทาข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ในการ
กาหนดแรงงานที่มีความเสี่ยง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานที่ถูกบังคับ/แรงงานขัดหนี้ ใน
78
79

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบัติการเพือ่ การจัดหางานที่เป็นธรรม BSCI สาหรับผู้เข้าร่วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบัติการเพือ่ การจัดหางานที่เป็นธรรมขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ, 2016
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ทุกขั้นตอนจากการสรรหาไปจนถึงการจ้างงาน ส าหรับบริษัทจัดหางานที่ประเทศต้นทาง ข้อมูล
สาหรับการสมัครล่วงหน้า และขั้นตอนหลังการจ้างงานจะรวมอยู่ด้วย
4. แต่ละการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานจะได้รับการประเมิน และให้คะแนนตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับ
และให้คะแนนจะกาหนดคู่ค้าที่สาคัญทางธุรกิจ
5. จัดเตรียมจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ ยวกับค่านิยม และนโยบายของบริษัท ส่งให้คู่ค้า
ทางธุรกิจที่สาคัญเพื่อลงนามที่จะทาธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตามนโยบายของบริษัท
6. ขึ้นอยู่กับบุคลากร และเวลาที่มีอยู่ การประเมินของคู่ค้าที่สาคัญทางธุรกิจจะได้รับการกาหนดตาม
อันดับความเสี่ยงในการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายที่ไม่บังคับใช้แรงงาน/ไม่ใช้แรงงานขัดหนี้
นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ และข้อกาหนดอื่นๆ ของระบบจัดการทางสังคม การจัดซื้อ ขั้นตอนตาม
QP
7. นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างบริการจาก ผู้จัดหา
ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ที่ยินดีจะปฏิบัติตามนโยบายและลงนามในข้อตกลงโดยสุจริตใจเพื่อที่จะ
ทางานกับอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จรรยาบรรณ (CoC) การประเมินซัพพลายเออร์
เอกสารการประเมินความเสี่ยงทางสังคมจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรรหา (อ้าง
ถึงจรรยาบรรณ (CoC) ที่ลงนาม การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความเสี่ยงทาง
สังคม)
8. การตรวจสอบพิเศษในส่วนขององค์กรและบุคคล เพื่อที่จะท าให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส ่วนเสีย ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กรไม่ถูกขึ้นบัญชีผู้กระทาผิดในเรื่องของการฝ่าฝื นมาตรฐานแกนหลักด้าน
แรงงานสากลของ ILO บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเว็บไซต์ต่างประเทศและลิงค์ต่างๆ ที่แสดง
รายละเอียดของคู่สัญญาที่ถูกยกเว้นและรายชื่อของผู้ที่ถูกลงโทษเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่จะมี
การว่าจ้างหรือร่วมทาธุรกิจด้วย อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการข่าว
Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

: 01

299

หมายเลข : PM-HR-HS-001
(Doc.No)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
Procedure Manual

เรือ่ ง : นโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์
และการแก้ไขเยียวยา

วันที่บงั คับใช้

: 01/10/19

(Issue Date)

แก้ไขครัง้ ที่:

ฉบับที่

แผ่นที่ : 300

00

หรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม
หรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ(เว็บไซต์และลิงก์ต่างๆ จะแสดงไว้ใน รายการ)
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้ระเบียบการประชุม การประชุมประจาสัปดาห์สาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมด นับตั้งแต่
ผู้บริหารในระดับสูงไปจนถึงพนักงานฝ่ายผลิต ในเรื่องกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไข
เยียวยาที่เหมาะสมภายใน (สิทธิมนุษยชนข้อสาคัญ การคัดสรรบุคคล สภาพการทางาน) ระยะเวลา 1
เดือนหลังจากที่นโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยารวมถึงส่วนที่มีการปรับปรุง
แก้ไขได้รับการอนุมัติ
2. การฝึกอบรมเพื่อกระตุ้นตระหนัก สร้างความเข้าใจในมถึงการปฏิบัติตามนโยบายกลไกการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา ในการฝึกอบรมจะมีการนิยามว่าสิ่งใดที่ถือเป็น “การ
ร้องทุกข์” ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการร้องเรียน แนะนา และร้องทุกข์ อธิบายประเภท
การร้องทุกข์ที่มีความหลากหลายและประเภทใดที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกในการแก้ไข
อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที อธิบายขั้นตอนและลักษณะกลไกการร้องเรียนที่ดี นิยามคา
ว่า “การแก้ไขเยียวยา” อธิบายวิธีการที่หลากหลายซึ่งสามารถนามาใช้ในการเยียวยาได้ ชี้ให้เห็น
ว่าการร้องทุกข์อาจเกิดขึ้นตรงไหนและอย่างไรและจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยการเยียวยาที่
เหมาะสมในกระบวนการสรรหาบุคคลและการจ้างงาน อธิบายสิทธิในการอุทธรณ์ของพนักงาน
ถ้าหากคาร้องทุกข์ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพอใจ ชี้ให้เห็นถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้มี
ส่ว นได้ส ่ว นเสีย ในการที่จ ะปฏิบัติตามหลัก การของนโยบายนี้ เพื่ อให้เป็น ไปตามกฎหมาย/
มาตรฐาน แต่ที่สาคัญที่สุดคือเพื่อสร้างความไว้วางใจและขวัญกาลังใจในสถานที่ทางาน ให้ข้อมูล
ในเรื่องกรอบการทางานตามกฎหมายที่จะนาไปใช้และช่องทางการเยียวยาที่เป็นทางการ/ไม่เป็น
ทางการ
3. ในการฝึกอบรมเรื่องการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทจะเพิ่มพูนความเข้าใจให้กับทีมระบบการ
จัดการทางสังคม (SMS) ในเรื่องวิธีการถ่ายทอดกระบวนการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทให้ผู้
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จัดหาสินค้าและบริษัทจัดหางานเข้าใจ รวมถึงเรื่องการป้องกัน ตระหนักรู้ การรายงานการละเมิด
และการปกป้องผู้เสียหายกับผู้แจ้งเบาะแส การเฝ้าจับตา ตรวจสอบ เยียวยา และติดตามผล
หลังจากเกิดเหตุ ตลอดจนถึงการดาเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันด้วย
4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการน าไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจ าซึ่งจะรวมอยู่ในการ
ฝึกอบรมปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประจาปีตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
กาหนดการของโรงงาน เพื่อสื่อสารท าความเข้าใจกับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดภายใน
ระยะเวลาหกเดือนหลังจากประกาศนโยบาย
5. ผู้ฝ ึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัด การทางสังคมหรือที มตรวจประเมินภายในและ
มอบหมายหัว ข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายส าหรับฝ่ายบริหารและพนั กงาน
ทั้งหมดปีละครั้ง
6. ทีมระบบจัดการทางสัง คมหรือ ที มตรวจประเมินภายในจะได้ รับ การฝึก อบรมเกี ่ยวกั บ การ
ด าเนิน การประเมิน ความเสี่ ย งส าหรั บ พนั ก งานที่ มี ความเสี่ ยงไม่ เ พีย งแต่ ในโรงงาน แต่ยั ง
ครอบคลุมไปถึงชุมชนโดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม
หรือสังเกตุการณ์หรือข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจาก
ข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของ
แรงงานข้ามชาติ รวมถึงการเน้นย้าในเชิงลึกในการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
จ. การรับรู้
1. บริษัทจะจัดการประชุมกลุ่มส าหรับผู้จัดการและพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไป
จนถึงพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อหารือเรื่องกลไกการร้องทุกข์และกลยุทธ์การเยียวยาที่เหมาะสม
(สิทธิมนุษยชนข้อสาคัญ การคัดสรรบุคคล สภาพการทางาน) ภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากมี
การอนุมัตินโยบายหรือการปรับแก้ไข
2. การฝึกอบรมเพื่อกระตุ้นตระหนัก สร้างความเข้าใจในมถึงการปฏิบัติตามนโยบายกลไกการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา ในการฝึกอบรมจะมีการนิยามว่าสิ่งใดที่ถือเป็น “การ
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ร้องทุกข์” ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการร้องเรียน แนะนา และร้องทุกข์ อธิบายประเภท
การร้องทุกข์ที่มีความหลากหลายและประเภทใดที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกในการแก้ไข
อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที อธิบายขั้นตอนและลักษณะกลไกการร้องเรียนที่ดี นิยามคา
ว่า “การแก้ไขเยียวยา” อธิบายวิธีการที่หลากหลายซึ่งสามารถนามาใช้ในการเยียวยาได้ ชี้ให้เห็น
ว่าการร้องทุกข์อาจเกิดขึ้นตรงไหนและอย่างไรและจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยการเยียวยาที่
เหมาะสมในกระบวนการสรรหาบุคคลและการจ้างงาน อธิบายสิทธิในการอุทธรณ์ของพนักงาน
ถ้าหากคาร้องทุกข์ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพอใจ ชี้ให้เห็นถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้มี
ส่ว นได้ส ่ว นเสีย ในการที่จ ะปฏิบัติตามหลัก การของนโยบายนี้ เพื่ อให้เป็น ไปตามกฎหมาย/
มาตรฐาน แต่ที่สาคัญที่สุดคือเพื่อสร้างความไว้วางใจและขวัญกาลังใจในสถานที่ทางาน ให้ข้อมูล
ในเรื่องกรอบการทางานตามกฎหมายที่จะนาไปใช้และช่องทางการเยียวยาที่เป็นทางการ/ไม่เป็น
ทางการ
3. ในการฝึกอบรมเรื่องการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทจะเพิ่มพูนความเข้าใจให้กับทีมระบบการ
จัดการทางสังคม (SMS) ในเรื่องวิธีการถ่ายทอดกระบวนการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทให้ผู้
จัดหาสินค้าและบริษัทจัดหางานเข้าใจ รวมถึงเรื่องการป้องกัน ตระหนักรู้ การรายงานการละเมิด
และการปกป้องผู้เสียหายกับผู้แจ้งเบาะแส การเฝ้าจับตา ตรวจสอบ เยียวยา และติดตามผล
หลังจากเกิดเหตุ ตลอดจนถึงการดาเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันด้วย
4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการน าไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจ าซึ่งจะรวมอยู่ในการ
ฝึกอบรมปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจ าปีเพื่อสื่อสารท าความเข้าใจกับฝ่ายและพนักงาน
ทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากประกาศนโยบาย
5. ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
มอบหมายหัว ข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายส าหรับฝ่ายบริหารและพนั กงาน
ทั้งหมดปีละครั้ง
6. ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงไม่เพียงแต่ในโรงงาน แต่ยังไปถึง
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ชุมชนโดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุ
การณ์หรือข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น
หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ
ที่มีความสาคัญในเชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
ฉ. ข้อกาหนด
บริษัทตั้งใจจะสร้างกลไกการร้องทุกข์และกลยุทธ์การเยียวยาที่ดีซึ่งจะส่งเสริมการเจรจาในหมู่
พนักงาน ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทาให้สามารถแก้ไขความขัดแย้งและข้อกังวลได้
อย่างทันท่วงทีในแบบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความไว้ใจและมั่นใจให้กับพนักงาน เพื่อที่การ
ดาเนินกิจการของบริษัทจะทาให้พวกเขามีสถานที่ทางานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการสร้างงาน โดยจะ
ใช้แนวทางต่อไปนี้ในการทางานเพื่อสร้างและพัฒนาระบบจัดการทางสังคม
1. คานิยามที่ชัดเจน บริษัทจะใส่เหตุที่อาจเกิดขึ้นไว้ในรายการอ้างอิงและในการยื่นคาร้องเรียนและร้อง
ทุกข์จริงๆ เหตุดังกล่าวต้องเป็นไปตามนี้
ก.“การร้องทุกข์” ถ่ายทอดความไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย ความคับข้องใจและต่อต้านการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือการละเมิดกฎและมาตรฐานในที่ทางานหรือการละเมิดสิทธิ
แรงงาน การร้องทุกข์อาจเรียกว่าการร้องเรียน แต่อย่างแรกมักจะใช้กับกรณีที่
รุนแรงเกี่ยวเนื่องกับสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับอันตรายต่อชีวิต ผลกระทบต่อ
สุขภาพและสวัสดิภาพ อันตรายทางร่างกายหรือจิตใจและ/หรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบุคคล ส่วนการร้องทุกข์จะเกี่ยวข้องกับสภาพการทางาน
ผลประโยชน์ และสวัสดิการ
ข.“การแก้ไขเยียวยา” คือกระบวนการแก้ไข ทาให้ถูกต้อง บรรเทาและ/หรือป้องกัน
อันตรายเมื่อบริษัทมีส่วนหรือก่อให้เกิดอันตรายไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมโดย
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แก่บุคคล ธุรกิจ หรือชุมชน
2. กลไกการร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ บริษัทจะดาเนินการให้แน่ใจว่ามีสิ่งต่อไปนี้
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ก. การเข้าถึงและความชอบธรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับสูงไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานในสายงานทุกข์ระดับชั้นในบริษัทจะต้องเข้าถึงช่องทาง
การสื่อสารเพื่อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ สาหรับแรงงานข้ามชาติ จะมีการจัดการให้
สามารถเข้าถึงได้และจัดหาเครื่องมือสาหรับการเข้าถึงด้วยภาษาที่พวกเขาเข้าใจ
เช่นเดียวกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกจะต้องสามารถเข้าถึงช่องทางการ
สื่อสารเพื่อแจ้งข้ อ กังวลของตนได้ กลไกการร้องทุก ข์จ ะต้ อ งเป็น ไปตามหลั ก
กฎหมาย สอดคล้องกับสิทธิที่จะมีความชอบธรรม เชื่อถือได้ และซื่อสัตย์ เพื่อแสดง
ถึงความรับผิดชอบของบริษัท
ข. ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม พนักงานมีสิทธิมีเสียงผ่านตัวแทนของตนในระหว่างการ
พัฒนาช่องทางร้องทุกข์ ก าหนดเวลาในการตอบสนอง และกลยุทธ์การเยียวยา
พนักงานที่สุ่มเสี่ยงได้รับทราบถึงสิทธิและความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงได้รับ
การยืนยันให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบในทางลบต่อพวกเขาหรืองานของเขาหากเข้า
ร่วม
ค. เป็นความลับแต่โปร่งใส ส่งเสริมให้มีการร้องเรียนและร้องทุกข์โดยไม่เปิดเผย
ตัวตน แต่การสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะของการร้องทุกข์ ขั้นตอนในการจัดการ และ
ความคืบหน้าในการแก้ไขจะต้องโปร่งใส ชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับปกป้อง
และไม่เปิดเผยตัวตน
ง. บันทึกและสื่อสาร โครงสร้างกลไกการร้องทุกข์ อาทิ ขั้นตอนในกระบวนหลั ก
ส าหรับส่งคาร้องเรียนหรือร้องทุกข์ การรับเรื่อง การตรวจสอบ การตัดสินใจ การ
แก้ไข การบันทึกข้อมูล การอุทธรณ์ (หากจาเป็น) จะได้รับการบันทึกไว้ตามแผ่นผัง
กระบวนการซึ่งจะสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกทั้งหมด
จ. บุคลากรที่ได้รับการฝึก ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกระบวนการจะได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสม (อาทิ คาถาม
สัมภาษณ์และวิธีการ) รวมถึงการจัดการกรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องเพศสภาพ
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การอบรมจะเน้นไปที่การจัด การความขัดแย้งในสถานที่ทางาน การไกล่เกลี่ย และ
การเยียวยาแทนการดาเนินการตามกฎหมายที่เข้มแข็ง
ฉ. ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ จะมีการจัดทารายการคาร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับนโยบายอื่นๆ ของบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการ
ดาเนินการแก้ไขหรือเยียวยาภายในกาหนดเวลาที่เหมาะสม รายการดังกล่าวยังจะ
ส่งเสริมให้เกิดการหารือเรื่องมาตรการป้องกัน การวิเคราะห์เหตุที่เกิดขึ้นในอดีต
เพื่อหาแนวโน้มและรูปแบบของประเภทคาร้องทุกข์และการแก้ไขจะมีคุณค่าต่อการ
ประเมินความมีประสิทธิภาพและใช้ปฏิบัติได้จริงของการปฏิบัติตาม
3. จาแนกประเภทการร้องทุกข์ บริษัทจะจัดทารายการประเด็นร่วมที่อาจทาให้เกิดการร้องทุกข์
และร้องเรียนหรือที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต เพื่อหาว่าประเด็นใดที่จะต้องให้ความสาคัญใน
ระหว่างการเฝ้าจับตา ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของบางประเภท
ก. การคัดสรรบุคคลข ค่าธรรมเนียมพิเศษ สัญญาลมปาก สภาพการขนส่งเดินทางที่
ไม่ดี
ข. สภาพการทางาน
ไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ จ่ายค่าแรงไม่ตรงเวลา ไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
ค. โครงสร้างพื้นฐาน
อาคารไม่ปลอดภัย อากาศถ่ายเทไม่ดี ไม่มีทางออกฉุกเฉิน
ง. สิทธิตามสัญญา ถูกปฏิเสธวันลาประจาปี ไม่ให้ลาคลอด หรือไม่ได้รับเงินชดเชย
เมื่อออกจากงาน
จ. สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน การบังคับใช้แรงงาน การเลือกปฏิบัติ มาตรการลงโทษที่
เกินพอดี การกาจัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงาน
ฉ. ความสัมพันธ์บุคคล การคุกคามทางเพศ การใช้ภาษาส่อเสียด การข่มขู่ การ
ฉ้อโกง
ช. ความสัมพันธ์กับชุมชน การทาลายสิ่งแวดล้อม มลพิษจากโรงงาน
4. ลาดับความสาคัญในการเยียวยา บริษัทจะพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อพัฒนากลยุทธ์การตอบสนอง
เยียวยา และบรรเทาสาหรับการร้องเรียน เหตุ และการร้องทุกข์
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ประเภทการร้องทุกข์ โดยปกติแล้ว เหตุที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน
จะรุนแรงมากกว่าและจะถือว่าสาคัญมากกว่าเมื่อวางแผนการเยียวยา
ข. ความรุนแรง เหตุที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานจะต้องสาคัญเป็นอันดับ
ต้นๆ ด้วยความที่เหตุเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการสูญเสียชีวิต ความทุพลภาพอย่างถาวร
เนื่องจากอัน ตรายทางกายและการบาดเจ็บอย่างรุนแรง อันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ใหญ่และเด็กในรูปแบบอื่นๆ แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้มีส่วนในการก่อให้เ กิด
อันตรายโดยตรง แต่ก็ต้องเตรียมแผนการเยียวยาเพื่อจัดการกับเหตุเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น
สาหรับการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน การคุกคามทางเพศ และการละเมิดที่รุนแรง
ในรูปแบบอื่น จะต้องมีการเตรียมเอกสารอธิบายกระบวนการไว้ล่วงหน้า
ค. ระดับผลกระทบ ต้องให้ความสาคัญกับเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจานวนมากเป็นอันดับ
แรก
ง. การเกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อม กรณีที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะด้วย
ความตั้งใจหรือไม่ จะถูกยกให้มีความสาคัญเป็นอันดับแรก สาหรับเหตุที่อันตรายเกิดมาจาก
องค์กรอื่นในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท บริษัทก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องทาการตรวจสอบ ให้
ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แรงงาน หรือตัดผู้จัดหาสินค้ารายดังกล่าวออก
จ. เอกสารแผนการเยียวยาที่จัดเตรียมไว้ก่อน บริษัทขอยืนยันความตั้งใจที่จะหยุดยั้งหรือแก้ไข
การกระท าที ่ก ่ อให้เ กิ ด อั นตรายไม่ว ่ าจะในทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มภายในก าหนดเวลาที่
เหมาะสมในทันที ขณะเดียวกัน แผนนี้จะระบุวิธีการและทรัพยากรสาหรับใช้ในการชดเชย
ให้กับเหยื่อรวมถึงการป้องกันไม่เหตุเกิดขึ้นซ้าอีก
ฉ. การสนับ สนุนจากรัฐหรือสถาบันบุคคลที่ส าม บริษัทตระหนักถึงขีดจ ากัดในการเสนอ
ทางแก้ไขโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้นเราจึงได้จัดทารายชื่อ
กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐระดับจังหวัดหรือองค์กรอื่นๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กร
ภาคประชาสังคม สหภาพการค้า สานักงานแรงงาน ผู้นาชุมชนท้องถิ่นขึ้นมา
5. กลยุทธ์การแก้ไขเยียวยา บริษัทจะจัดทาเอกสารกระบวนการสาหรับการตอบสนองต่อการร้องทุกข์ที่
พบหรือที่ได้รับแจ้ง จะใช้หนึ่งในวิธีการเยียวยาต่อไปนี้หากตรวจสอบข้อกล่าวหาแล้ว พบหลักฐานที่
Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

: 01

306

หมายเลข : PM-HR-HS-001
(Doc.No)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
Procedure Manual

เรือ่ ง : นโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์
และการแก้ไขเยียวยา

วันที่บงั คับใช้

: 01/10/19

(Issue Date)

แก้ไขครัง้ ที่:

ฉบับที่

แผ่นที่ : 307

00

เชื่อถือได้ ซึ่งชี้ว่าสาเหตุหลักมาจากบริษัทไม่ว่ าจะในทางตรงหรือทางอ้อม เราจะชดเชยและแก้ไข
รวมถึงหาวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้าอีก เราจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและสถาบัน
บุคคลที่สามเพื่อไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหา
ก. การชดเชย อาจเป็นไปในรู ปของเงินหรือไม่ใช่เงินก็ได้ ในระยะสั้นหรือระยะยาวส าหรับ
อันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือจิตใจ
ข. การชดใช้ อาจเป็นการขอโทษและการรับรองที่จะทาให้เหยื่อฟื้นกลับสู่สภาพปกติ
ค. การลงโทษ อาจหมายถึงการดาเนินการกับผู้กระทาผิดในส่วนของการบริหาร (ไล่ออก ลด
ขั้น หรือส่งตัวไปที่อื่น) หรือการลงโทษตามกฎหมาย (การลงโทษทางอาญา ปรับและ/หรือ
จาคุก เนรเทศ ส่งกลับประเทศ)
ง. การป้องกัน ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สาเหตุหลักและการป้องกันไม่ให้เหตุเกิดขึ้น
อีก
6. กระบวนการร้องทุกข์ต่อนายหน้า บริษัทจัดหางานและการแก้ไขเยียวยา-บริษัทตระหนักดีว่าการสรร
หาบุคคลมีส่วนที่ค่อนข้างล่อแหลมเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เราจึงเชื่อว่าวิธีการที่ดี
ที่สุดคือการเฝ้าจับตาการร้องเรียนและร้องทุกข์ใดๆ จากกระบวนการก่อนการจ้างงาน ไม่ว่าจะใช้
พนักงานฝ่ายทรัพยากรจากภายในของเราเองหรือท าสั ญญากับนายหน้า บริษัทจัดหางานก็ต าม
นโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมของบริษัทได้กาหนดกฎเกณฑ์บางอย่างไว้และ
ด้านล่างนี้คือส่วนที่สนับสนุนกฎเหล่านั้น
ก. การสอบทานธุรกิจที่เราจะดาเนินการกับนายหน้า บริษัทจัดหางานจะเป็นการประเมินความ
เหมาะสมในการจัดทาบันทึกและประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามกลไกการร้องทุกข์และ
แผนการเยียวยา
ข. จะประเมินความเข้าใจที่นายหน้า บริษัทจัดหางานมีต่อเรื่องสิทธิมนุษย์ชนและสิทธิแรงงาน
ขั ้ น พื ้ น ฐาน รวมถึ ง กฎหมายแรงงานแห่ง ชาติท ั ้ง ในประเทศต้ นทางและปลายทางและ
ตรวจสอบกฎหมายที่ยังคับใช้ในปัจจุบันด้วย
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ค.

บริษัทจัดหางานตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน นายหน้า ตัวแทน (ถ้ามี) แบบเป็น
รายบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎหมายตลอดเวลา
ง. บริษัทจัดหางานมีระบบการปฏิบัติตาม พนักงานที่ไว้วางใจได้ และกระบวนการที่ชัดเจน ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมถึงหลักจริยธรรมที่ห้ามไม่ให้มี
การค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
จ. บริษัทจัดหางานมีกลไกสาหรับรายงานในทางลับเมื่อเกิดการไม่ปฏิบัติตาม มีกลไกการร้อง
ทุกข์ที่ร ะบุกระบวนการสอบสวน การรายงานในทางลับ และการคุ้มครองเหยื่อ/ผู้แจ้ง
เบาะแส
ฉ. บริษัทจัดหางานมีกระบวนการสาหรับการเยียวยาในกรณีที่มีการยื่นคาร้องทุกข์โดยที่องค์กร
เป็นผู้กระทาผิด รวมถึงกลยุทธ์ในการชดเชยให้กับพนักงานตามจานวนที่สมควรอันเป็นผลมา
จากการกระทาของบริษัทจัดหางาน
7. การคุกคามทางเพศ บริษัทได้กาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการกับการเลือกปฏิบัติในรูปแบบที่
ร้ายแรงไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสารการปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า เราคาดหวังว่าผู้
ให้บริการที่ทาสัญญากับเราโดยเฉพาะบริษัทจัดหางานจะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท นอกจากนั้น
บริษัทจะประเมินสิ่งต่อไปนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบทานธุรกิจ
ก. บริษัทจัดหางานมีน โยบายไม่ยอมรับการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศโดยเด็ดขาด มี
เอกสารระบุกระบวนการป้องกันการละเมิดในทุกขั้นของกระบวนการคัดสรรบุคคลและมีบ
หลักฐานที่แสดงว่ามีการปฏิบัติตาม เช่น ภาพถ่าย
ข. นายหน้า บริษัทจัดหางานแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันดีที่มีต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน/แรงงาน
ขั้นพื้นฐานและกฎหมายแรงงานของประเทศทั้งต้นทาง/ปลายทาง
ค. บริษัทจัดหางานตรวจสอบการทางานของพนักงาน นายหน้า ตัวแทน (ถ้ามี) เป็นรายบุคคล
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าพวกเขาปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎหมายตลอดเวลา
ง. บริษัทจัดหางานมีเอกสารระบุกระบวนการที่เหมาะสมและหลักฐานการปฏิบัติตามกลไกการ
ร้องทุกข์และเอกสารแผนการเยียวยาที่จัดทาไว้ก่อนแล้วอย่างเป็นระบบ
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จ.

บริษัทจัดหางานมีกลไกสาหรับการรายงายการไม่ปฏิบัติตามในทางลับ กลไกการร้องทุกข์ที่
ระบุกระบวนการตรวจสอบ การรายงานในทางลับ และการคุ้มครองเหยื่อ/ผู้แจ้งเบาะแส
ฉ. จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อว่าจ้างผู้หญิงให้มาสัมภาษณ์ผู้หญิงด้วยกันในกรณีที่มีความสุ่มเสี่ยง
เรื่องเพศสภาพและจะจัดให้มีทนายความหญิงไปกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเมื่อต้องไปแจ้ง
ความกับตารวจ
ช. บริษัทจัดหางานมีกระบวนการแก้ไขเยียวยาสาหรับกรณีที่มีการยื่นคาร้องทุกข์โดยที่องค์กร
เป็นผู้กระทาความผิด รวมถึงกลยุทธ์ในการชดเชยให้กับพนักงานตามจานวนที่สมควรได้รับ
เนื่องจากการกระทาของบริษัทจัดหางาน
ซ. บริษัทจัดหางานท าการวิเคราะห์ห าสาเหตุหลักของการร้องทุกข์และร้อ งเรียน และได้
กาหนดการดาเนินการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก
ฌ. บริษัทจัดหางานจะจัดทารายชื่อกระทรวงของประเทศหรือหน่วยงานรัฐในระดับจังหวัดหรือ
สถาบัน อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม สหภาพการค้า ส านักงาน
แรงงาน ผู้นาชุมชนท้องถิ่นสาหรับขอความช่วยเหลือ คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ และการ
อานวยความสะดวกเท่าที่จะเป็นไปได้ (ที่พักพิง การศึกษา ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ
และกฎหมาย) ในการไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหา
8. การจัดทาบันทึก บริษัทจะจัดทาเอกสารที่สาคัญดังต่อไปนี้สาหรับกระบวนการปฏิบัติตามนโยบาย
การร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
ก. ใบอนุญาตและการจดทะเบียนสาหรับบริษัทจัดหางานและพนักงาน
ข. แผนผังกระบวนการสาหรับกระบวนการร้องทุกข์ เยียวยา และอุทธรณ์ ที่แสดงทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การรับเรื่อง การสอบสวน การวิเคราะห์ การไกล่เกลี่ย
การปิดเรื่อง การอุทธรณ์ และการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย
ค. กระบวนการหรือคาสั่งงานสาหรับขั้นตอนต่างๆ ในแผนผังกระบวนการ
ง. ประเภทและหมวดหมู่ของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมจานวนรูปแบบ รวมถึงระดับความ
รุนแรงและลาดับความสาคัญ การวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มในอดีต ถ้ามี
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เอกสารแผนการเยียวยาที่จัดทาไว้แล้วสาหรับการร้องทุกข์แต่ละประเภท ซึ่งถูกจัดทาขึ้น
หลังจากที่มีการหารือว่าแบบใดที่ยุติธรรม ทาได้ และเหมาะสมกับข้อร้องทุกข์
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการการร้องทุกข์และการเยียวยาและหน้าที่/
อานาจของคนเหล่านั้น เช่น ใครจะเป็นผู้ติดต่อบริษัทจัดหางานหรือภาครัฐหรือเครือข่าย
อื่นๆ
กระบวนการสาหรับการรายงานในทางลับและการคุ้มครองผู้เสียหาย/ผู้แจ้งเบาะแส
รายการกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและมาตรฐานสิทธิแรงงานและสิทธิ
มนุษยชนภายใน
รายชื่อกระทรวงของประเทศหรือหน่วยงานรัฐในระดับจังหวัดหรือสถาบันอื่นๆ อาทิ องค์กร
พัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม สหภาพการค้า ส านักงานแรงงาน ผู้น าชุมชน
สาหรับขอความช่วยเหลือ คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ และสิ่งอานวยความสะดวกหรือความ
ช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่เท่าที่เป็นไปได้ (เช่นที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว โรงเรียน
โรงพยาบาล สานักงานกฎหมาย)

9. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง
การพั ฒ นา และการแก้ ไ ขกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ เกี ่ ย วกั บ แรงงานไทย อนุ ส ั ญ ญาต่ า งๆและ
มาตรฐานสากล ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อกาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อกาหนด ความต้องการ
ของตลาด กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่พวกเขามี
ส่วนเกี่ยวข้อง
10. กระบวนการและการฝึกอบรมพิเศษส าหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง (สาหรับแรงงานก่อนเข้ามาถึง
ประเทศปลายทาง) บริษัทจัดหาแรงงานที่ทาสัญญาไว้กับทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด
และการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษสาหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพศหญิงในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ในการจัดหาแรงงานในระยะที่มีการเดินทางมาถึงก่อนการดาเนินการ ตัวอย่างเช่น การแจ้งให้ทราบ
ถึงตาแหน่งงานว่างและลักษณะของงาน ข้อกาหนดในการเดินทาง การดาเนินการสัมภาษณ์และการ
ฝึกอบรม รวมถึงหัวข้อที่มีการสอน วิธีการที่ถูกนามาใช้ คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม และปัญหาโดยรวม
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ที่มีความจาเพาะเจาะจงต่อการระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้สาหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพศ
หญิง
11. การฝึกอบรมพิเศษส าหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง (สาหรับแรงงานหลังเข้ามาถึงประเทศปลายทาง)
การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในเรื่องของการตระหนักถึงการค้ามนุษย์ (TIP) และการนาเอานโยบาย
ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไปใช้ รวมถึงการฝึกอบรมในเรื่องของมาตรฐานแกนหลักทางด้านแรงงาน
ของ ILO ซึ่งจะได้รับการจัดขึ้นโดยใช้ภาษาที่แรงงานเข้าใจและใช้ล่ามในการสื่อสาร หากพบว่าอาจ
เกิดความเสี่ยงขึ้นได้กับพนักงานหญิง ก็จะมีการจัดอบรมเป็นพิเศษในเรื่องของการป้องกันตนเอง การ
สร้างความมั่นใจ และการจัดการกับภัยคุกคามทางเพศ รวมถึงการข่มเหงทางเพศและการแสวงหา
ผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อที่จะให้แรงงานหญิงมีศักยภาพเพิ่มขึ้น หัวข้อรายการในการฝึกอบรมหลัก
ประจาปีจะถูกกาหนดโดยกระบวนการในการฝึกอบรม และในกรณีที่มีความต้องการอบรมเพิ่ม ก็จะ
นาเอาการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมารวมไว้ด้วย
ช. ความตระหนักรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะรวบรวมรายการการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น การไม่ปฏิบัติตาม และ
การขัดขวางนโยบายฉบับนี้ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน ห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล และสภาพแวดล้อม/
ตาแหน่งที่ตั้งซึ่งโรงงานประกอบกิจการอยู่ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยจะเรียงลาดับตามความ
รุนแรง (หากทาได้) พร้อมกับระบุช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์และกลยุทธ์การเยียวยา ซึ่งรวมถึง
การดาเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันเท่าที่สามารถทาได้ภายในระบบจัดการทางสังคมของบริษัท
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานรัฐ กลุ่มชุมชนในท้องถิ่นสาหรับคนไทย
และแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กร
ภาคประชาสังคม (CSO) ที่ดาเนินงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือโรงงานในการ
จั ด การกั บ ค าร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการเยี ย วยาการร้ อ งทุ ก ข์ ป ระเภทต่ า งๆ ที ่ ก ล่ า วถึ ง ในนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติตามนโยบายได้ โดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้โดยเด็ดขาด ซึ่งรวมถึงการ
เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพและการคุกคามทางเพศ
Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

: 01

311

หมายเลข : PM-HR-HS-001
(Doc.No)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
Procedure Manual

เรือ่ ง : นโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์
และการแก้ไขเยียวยา

วันที่บงั คับใช้

: 01/10/19

(Issue Date)

แก้ไขครัง้ ที่:

ฉบับที่

แผ่นที่ : 312

00

ซ. การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการ
กระท าที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริงหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท
นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องทราบข้อมูลบุคคลสาหรับติดต่อและวิธีการติดต่อโดยไม่เปิดเผย
ตัวตน จะมีการประกาศรายชื่อบุคคลสาหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงในส่วนของ
ผู้บริหารบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้จัดการฝ่ายการผลิต ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้อานวยการ
บริษัท เจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมหากมีการแต่งตั้ง เบอร์สายด่วน หรือ
อีเมลลับเฉพาะและลิงก์ออนไลน์อื่นๆ พร้อมกับคาแนะนาการใช้งานและแบบฟอร์มสาหรับกรอก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทไม่อนุญาตให้ด าเนินการลงโทษหรือตอบโต้หรือกระท าการใดๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคลที่
รายงานการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ด้วยความตั้งใจที่ดี แต่หากพบว่าพนักงานได้ฝ่าฝืนนโยบายนี้หรือ
กระทาการที่มิชอบด้วยกฎหมาย พนักงานคนดังกล่าวก็จะต้องได้รับการลงโทษซึ่งอาจเป็นไปจนถึงขั้น
ไล่ออก นอกจากนั้น บริษัทยังอาจดาเนินการกับบุคคลหรือองค์ กรใดๆ ที่ขัดขวางหรือประวิงเวลา
หรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือค้นหาความจริงเรื่องการละเมิดนโยบายฉบับนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส บริษัทจะด าเนิน
มาตรการป้องกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับของบุคคลที่รายงานการกระทาที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือ
ละเมิดนโยบายฉบับนี้ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการกระทาที่ไม่เหมาะสมตามที่ถูก
กล่าวหา ไม่ว่าการละเมิดนั้นจะได้รับพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม
5. มีเอกสารกระบวนการส าหรับรับมือกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เ ป็นผู้หญิงโดยคานึงถึงเพศ
สภาพ เพื่อปกป้องพวกเธอไม่ให้ได้รับความเสื่อมเสีย คุกคาม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบมากยิ่งขึ้น
ช. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
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1. จะมีระบบที่พร้อมใช้งานสาหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวน การแก้ไขปัญหา และการบันทึกคา
ร้องและการร้องทุกข์ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่และจัดลาดับความสาคัญสาหรับการดาเนินการและ
การแก้ไขเยียวยา การตรวจสอบติดตาม การระบุถึงประวัติและรูปแบบของเหตุการณ์และประเภท
ของเหตุการณ์
2. ทางบริษัทจะจัดท ารายการของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ
นโยบาย โดยที่หมวดหมู่ที่แนะนาก็คือ สิทธิมนุษยชน กระบวนการในการจัดหาแรงงานจากบริษัท
จัดหางาน การว่าจ้างภายในองค์กร การทาสัญญาจ้าง
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดท าเป็น
เอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของผู้เสียหาย มีมาตรการเฉพาะ
เพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่
ปลอดภัยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชา
สังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิ งให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจหรือ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็ก
และครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
4. ในส่วนของการพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือการดาเนินการทางกฎหมาย ก็
จะต้องถูกนามาใช้กับผู้กระทาผิด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร) โดยใช้วิธีการที่มีความเท่าเทียมกับ
การดาเนินการต่อการฝ่าฝืน ซึ่งเที่ยงธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ซ. การแก้ไขเยียวยา
1. บริษัทจะพัฒนาขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้รับการคุ้มครองจากสภาพการทางานที่เป็นอันตราย จาก
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่น การค้ายาเสพย์ติด การค้าประเวณี) สามารถเข้าถึงการศึกษา หรือการ
อบรมสายอาชีพจากองค์กรใกล้เคียง และ โครงการคุ้มครองเด็กโดยรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน /
องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนอื่น ๆ
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2. กาหนดเวลาที่เหมาะสมในการดาเนินการด้วยความช่วยเหลือของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานกับสหภาพและกลุ่มการเจรจาต่อรองอื่น ๆ
3. แผนการแก้ไขเยียวยาจะต้องมีกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ห ญิง และ
เด็กผู้หญิง ที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องผู้เสียหาย
ฌ. การตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้จะต้องท าในระบบจัดการทางสังคม
(SMS) ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และขอบเขตตามเอกสารคู่มือการใช้
งานระบบบริหารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อ
ค้นพบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
2. การตรวจประเมินระบบจัดการทางสังคมภายในบางส่วนหรือครอบคลุมทั้งหมด อาจกาหนด
ความถี่ที่แตกต่างกันและอาจขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในภาคอุตสาหกรรมหรือ คาขอของ
ผู้ซื้อในต่างประเทศ
3. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับ
ระดับความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
4. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับ
กิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูก
นามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายและระบบการจัดการทาง
สังคมของบริษัท
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ซ-1.4 ถ้อยแถลงและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก

MARINE FINE FOODS CO.,LTD.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
( Procedure Manual )
เรื่อง : นโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก
หมายเลขเอกสาร
PM-HR-HS-001
ฉบับที่
______________
15
จานวนหน้า(ไม่รวมปก)
______________
สาเนาฉบับที่
______________
ผู้จัดทา _________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางสาวบุปผา ชลสวัสดิ์ ) ผู้จัดการแผนกบุคคล
ผู้ทบทวน________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางศิริพร กลมเกลียว ) ผู้จัดการโรงงาน
ผู้อนุมัติ_________________________________________________________ วันที่_____________________
( นายเฉลิมชัย ลีวงศ์เจริญ ) กรรมการผู้จัดการ
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นโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก (No Child Labour Policy)
มุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับกำรใช้แรงงำนเด็กอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทจะไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ซึ่งก็คือ “งานที่ไม่เหมาะสมกับอายุเด็ก ที่ส่งผล
กระทบต่อการศึกษาและ หรือเกิดอันตรรายต่อสุขภาพของเด็ก หรือศีลธรรม”80 บริษัทตระหนักดีว่าอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ห้ามอย่างเคร่งครัดในการสรรหาและจ้างงานเด็ก ในที่นี้หมายถึ ง เด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
และ อายุขั้นต่าสาหรับงานทุกประเภทที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและศีลธรรมของเด็ก ในที่นี้
หมายถึง เด็กที่มีอายั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป81
บริษัทยืนยันจะปฏิบัติอย่างเข้มงวดกับนโยบายนี้ 82 เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายที่สุ ด
รวมถึงในทุกรูปแบบ การบังคับใช้แรงงานแทนการช าระหนี้ , แรงงานทาส, สัญญาผูกมัด หรือการบังคับใช้
แรงงานโดยไม่สมัครใจ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบต่างๆ จากเด็ก การจัดหาหรือใช้เด็กทางาน
ที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและการค้ายาเสพติด
บริษัทเข้าใจถึงอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ อนุญาตให้รัฐบาลกาหนดกาหนดอายุแรงงานขั้นต่า
คือ 16 ปี ที่สามารถทางานได้ ถ้างานนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรม และให้การ
คุ้มครองอย่างเต็มที่และให้การฝึกอบรมเฉพาะอย่างเพียงพอ 83 ในภาคอุตสาหกรรมอื่นสามารถใช้แรงงาน
ผู้เยาว์ได้ แต่ในสวนของภาคอุตสาหกรรมประมง กฎหมายกาหนดไว้ว่า “ห้ามใช้แรงงานที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี”
84

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของเด็ก
โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่จะได้รับการศึกษา มีศักดิ์ศรี การพัฒนาศั กยภาพทางร่างกายและจิตใจอย่าง
เต็มรูปแบบ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่พร้อมจะปกป้องและสนับสนุนพวกเขา และตระหนักดีว่า
แรงงานเด็กเป็นวัฏจักรของความยากจนในพื้นที่ชนบทและในเมือง โดยบังคับให้เด็กท างานและเวลาที่ไม่

อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขนั้ ต่าที่ให้จา้ งงานได้ มาตรา 2.3
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขนั้ ต่าที่ให้จา้ งงานได้ มาตรา 3.1
82
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการขจัดปัญหาการใช้แรงงาน เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มาตรา 3
83
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขนั้ ต่าที่ให้จา้ งงานได้ มาตรา 3.3
84
กฎกระทรวง กาหนดสถานที่ท่หี า้ มนายจ้าง ให้ลกู จ้างซึง่ เป็ นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปี ทางาน พ.ศ. ๒๕๕๙ (2016)
80

81
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เหมาะสมทาให้พวกเขาไม่มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะซึ่งอาจขัดขวางโอกาสในการเข้าถึงงานที่
มีคุณค่า และโอกาสการจ้างงานที่มีประสิทธิผลต่อชีวิตในภายหลัง
อันตรายที่เกิดกับเด็กย่อมส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานที่
มีความกระตือรือร้นและมีทักษะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้ นบริษัทจึงเลือกที่จะยืนหยัดต่อสู้กับการใช้แรงงาน
เด็กทุกรูป แบบ โดยตระหนักว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นอันตรายต่อพนักงานทุกคน ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย ที่
เปราะบางโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยตัดโอกาสในการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต การป้องกัน ความ
ปลอดภัย ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพและเติบโตขึ้นมาในฐานะผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสามารถ
เข้าถึงงานที่มีคุณค่า รายได้ที่เหมาะสม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ยอมให้การ
ใช้แรงงานเด็กสร้างวงจรของความยากจนซึ่งนาไปสู่ภาระหนี้ การสูญเสียอิสรภาพ ภาระจายอมโดยไม่สมัครใจ
แรงงานบังคับ การละเมิดทางร่างกายและจิตใจที่อาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือถาวรต่อชีวิตของเด็ก
ครอบครัวและชุมชน
กำรนำไปใช้และขอบเขต
บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่กระทาการดังนี้คือ มีส่วนร่วมในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดและทุกรูปแบบ
ของการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทาเหล่านี้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม บริษัท
มุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจกับองค์กรหรือคู่ค้าใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือต้องสงสัย จะต้องพิสูจน์ว่าผิดจริงโดย
ปราศจากข้อสงสัย ในการใช้ / มีการใช้แรงงานเด็ก หรือถูกกล่าวหาว่าจะใช้ หรื อ ได้ใช้แรงงานบังคับ , การ
บังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้, หรือแรงงานทาส ในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า บริษัทจัดหางาน ที่อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานใด ๆ, การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้ , แรงงานทาส บริษัทจะไม่ซื้อ
สินค้าหรือบริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน บริษัทจัดหางาน ที่อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทาใดๆที่ขัดต่อศีลธรรมและผิดกฎหมายตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัทจะไม่ลงโทษหรือใช้
มาตรการทางวินัยสาหรับพนักงานที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือทารวมกลุ่มกับพนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งไม่
แบ่งแยก เชื้อชาติ เพศ ศาสนาหรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ 85
85

อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานบังคับ
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รวมถึงคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่เข้มงวดที่สุดในการไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สนับสนุนการละเมิดนโยบายนี้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและ
นอกเวลางาน ในทานองเดียวกัน บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ได้แก่ ผู้จาหน่าย, ผู้รับ
จ้างช่วง, นายหน้า, โดยเฉพาะบริษัทจัดหางาน ผู้ประกอบการหรือชุมชนรอบๆ บริษัทปฏิบัติตามนโยบายไม่
ใช้แรงงานเด็ก บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษามาตรฐานระดับสูงสุดด้วยความรับผิดชอบ
และโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและลูกๆของพวกเขา
หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ และส าหรับแรงงานเด็ก โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิง บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้การ
พิจารณากลุ่มคนเหล่านี้เป็นพิเศษ และจัดหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและตามศักยภาพของบริษั ท
การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายที่สร้างความตระหนัก
เพิ่มการป้องกัน สร้างการรับรู้ การรายงานข้อมูลที่เป็นความลับ และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส จัดให้มีช่องทาง
การร้องเรียน ร้องทุกข์ และทางเลือกในการแก้ไข ตรวจสอบและยืนยันว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้สามารถจัดการ
ปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนความพยายามในการดาเนินการ
ตามนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ ซึ่งสามารถลด จากัด และป้องกันความเสี่ยงด้านแรงงานของผู้มีส่วนได้ส่วนได้
เสียทุกคน และรวมถึงแรงงานที่เปราะบาง
แผนปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก
ก. วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้
แรงานเด็กของบริษัท
2. เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงาน
อื่น ๆที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก
3. เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางรวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติและผู้หญิงเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้น
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ข. การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วน
ชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาโดย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และตัวแทนจากฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR)
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)
2. ทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน(IQA) หรือที่ปรึกษาจะ
รับผิดชอบในการร่าง แก้ไขและ หรือติดตามการดาเนินนโยบายและแผนปฏิบัติ การควบคุมเอกสาร
และระบบลาดับเลข(QMS) ระบบการจัดการคุณภาพที่อธิบายไว้ในขั้นตอน และนาไปใช้สาหรับระบบ
การจัดการทางสังคม (SMS)
3. เมื่อทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) จัดทานโยบายและแผนปฏิบัติ และส่งให้กรรมการผู้จัดการ
ทบทวนและอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติ จะดาเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหนึ่งสัปดาห์
หลังจากสิ้ น สุ ด การแก้ ไขหรื อเปลี ่ย นแปลงหรื อ พั ฒ นานโยบายใหม่ นโยบายย่อยหรื อ แผนการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติจะปิดประกาศบนกระดานข่าวภายในหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติ นโยบายจะประกาศในระหว่างการปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่และ
การฝึกอบรมสาหรับพนักงานทุกคน
5. นโยบายและแผนปฏิบัติจะบรรจุในวาระการทบทวนการจัดการประจาปี ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ
จะต้องรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุม เอกสารกระบวนการตรวจสอบ บันทึกการประชุม
และผลการดาเนินการทาตามขั้นตอน QMS
6. ที ม ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ซึ ่ ง สมาชิ ก ในที ม อาจมาจากที ม ระบบการจั ด การทางสั ง คม
(SMS) จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินนโยบายและแผนปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินทา
ตามขั้นตอน
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท86

86

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบตั กิ ารเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
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1. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กรวมถึงการ
ปกป้องสตรีและเด็กในประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ ข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
แรงงานเด็ก โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายระดับชาติ อนุสัญญา มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางาน
ของบริษัท รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply
chain mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ
2. จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอก
อื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้ จัดทาเอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่
จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบเป็นพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทาง
สังคม
3. ส าหรับการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจากบริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรกเช่น บริษัทจัดหางาน
และซัพพลายเออร์ เช่น สาหรับอาหารทะเลวัตถุดิบหลักของบริษัท โดยใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ใน
การพิจารณาพนักงานที่เปราะบางและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แรงงานเด็ก
4. การประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในคู่ค้าของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับและให้คะแนนจะเป็นตัวกาหนดคู่ค้าที่
สาคัญ
5. จัดทาจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยมและนโยบายของบริษัท และส่งไปยังคู่ค้า
ที่สาคัญเพื่อลงนามแสดงข้อตกลงในการทาธุรกิจกับบริษัทอย่างโปร่งใส รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัท
6. ขึ้นอยู่กับบุคลากรและเวลาที่มีอยู่ การประเมินคู่ค้าที่สาคัญจะกาหนดตามการจัดอันดับการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายหลัก 8 นโยบายและข้อกาหนดระบบจัดการทางสังคมอื่น ๆ การ
จัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน
7. นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง – บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและบริการจากซัพพลายเออร์, ผู้รับเหมา
, ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของเราและลงนามข้อตกลงโดยสุจริตใจที่จะท างานร่วมกั บ
บริษัทบนพื้นฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ (CoC) การประเมิน
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ซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความเสี่ยงทางสังคมจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึง
การสรรหา (อ้างถึงจรรยาบรรณ (CoC) ที่ลงนาม การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมิน
ความเสี่ยงทางสังคม)
8. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกของบริษัท ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดาเนื่องจากการละเมิดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ
ILO หลักการใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์และลิงก์ระหว่างประเทศ คุณสมบัติ
ก่อนที่จะจ้างงานหรือทาธุรกิจด้วย อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการ
ข่าวหรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชา
สังคมหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ(เว็บไซต์และลิงก์ต่างๆ จะแสดงไว้ใน รายการ)
9. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง – ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง
การพั ฒ นา และการแก้ ไ ขกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ เกี ่ ย วกั บ แรงงานไทย อนุ ส ั ญ ญาต่ า งๆและ
มาตรฐานสากล ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อกาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อกาหนด ความต้องการ
ของตลาด กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่พวกเขามี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้ระเบียบการประชุม การประชุมประจาสัปดาห์ ส าหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์
แรงงานบังคับ แรงงานทาส ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับอนุมัตินโยบายการสรรหาที่เป็นธรรมหรือ
เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย
2. การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก จะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กของบริษัท อธิบาย
ถึงคานิยามของคาว่า “เด็ก” และอายุขั้นต่าตามอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ความเข้าใจถึงคา
จากัดความของคาว่า “แรงงานผู้เยาว์” อธิบายถึงอะไรคือการใช้แรงงานเด็กรวมถึงอธิบายถึงรูปแบบ
ที่เลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนใดบ้าง เกิดขึ้นได้อย่างไร
ตั้งแต่กระบวนการสรรหาแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติ และข้อควรระวังของกฎหมาย
แรงงานไทยที่ไม่อนุญาตให้มีการจ้างงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีในอุตสาหกรรมประมง ขั้นตอนการ
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ดาเนินการ ข้อกาหนดเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับแรงงานไทยที่มีความโปร่งใส
สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แนะนาสิทธิและความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามนโยบายนี้ให้กับ
พนักงานและผู้ว่าจ้างโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายที่มีอยู่สาหรับการใช้แรงงานเด็ก
ในระหว่างการฝึกอบรม การดาเนินการต่อมาจะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม
เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของบริษัทให้กับซัพพลายเออร์และบริษัท
จัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด วิธีการปกป้องผู้เสียหาย
และผู้แจ้งเบาะแส วิธีการตรวจสอบ ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและ
ป้องกัน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประจาปีตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการ
ของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจาก
ประกาศนโยบาย
ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในและมอบหมาย
หัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนปีละครั้ง
ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงไม่เพียงแต่ในโรงงาน แต่ยังครอบคลุมไปถึงชุมชน
โดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือ
ข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูล
ปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการเน้น
ย้าในเชิงลึกในการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน

จ. การป้องกัน
1. นโยบายการสรรหา อ้างถึงแผนปฏิบัติในการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ก. ต้องแน่ใจว่าขั้นตอนการตรวจสอบอายุอย่างเข้มงวด และไม่มีการจ้างงานเด็กอายุต่ากว่า 18
ปี ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท
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เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลจะได้รับการฝึกอบรม (ภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน)
เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพและได้รับความไว้วางใจจากแรงงานรวมทั้งผู้หญิง
และแรงงานข้ามชาติที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในระหว่างการสัมภาษณ์
บริษัทไม่ใช้วิธีหลอกลวงหรือข่มขู่ในการรับสมัครและจ้างงาน รวมถึงให้ผู้สมัครงานโกงอายุ
ของพวกเขา
ไม่ใช้ก าลังบังคับผู้สมัครงานทั้งทางตรงและทั้งทางอ้ อม แต่จะพิจารณาตามทักษะและ
คุณสมบัติของผู้สมัครงานรวมถึงไม่ใช้กาลังบังคับให้ผู้สมัครงานโกหกอายุของพวกเขา
บริษัทไม่ทาธุรกิจกับนายหน้า บริษัทจัดหางานที่ไม่มีใบอนุญาต ที่รู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการ
ละเมิดนโยบายนี้
บริษัทจะไม่ท าธุรกิจกับบริษัท ผู้ประกอบการ รวมนายหน้า ที่ไม่มีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติด้านการสรรหาแรงงานที่ชัดเจนและโปร่งใส รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารเรื่องอายุ
ของผู้สมัคร
ร้องขอให้บริษัท ผู้ประกอบการ บริษัทจัดหางานรวมถึงนายหน้า จัดท าเอกสารนโยบาย
คุ้มครองเด็กรวมถึงแรงงานแรงงานผู้เยาว์
จะไม่ท าธุร กิจ หรือท างานกั บองค์กรที่ไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบี ยบ
ข้อบังคับแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลจะได้รับการฝึกอบรม (ภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน)
เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้เยาว์เพื่ อ
ปกป้องพวกเขา หากพวกเขาถูกค้นพบในสถานะพนักงานของบริษัท
มีเอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา หากพบเด็กหรือแรงงานผู้เยาวาสมัคร
งานหรือจ้างงานโดยไม่ตั้งใจ

2. นโยบายจ้างงาน – อ้างถึงแผนปฏิบัติตามนโยบายสภาพทางานที่มีคุณค่า
ก. ต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการตรวจสอบอายุมีประสิทธิภาพ และไม่มีการจ้างงานพนักงานที่อายุต่า
กว่า 18 ปี โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท
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ประเมินผู้สมัครงานด้วยคุณสมบัติ และทักษะที่เหมาะสมกับงานโดยไม่มีการใช้อานาจโดยมิ
ชอบในการรับสมัครงานหรือรับเด็กเข้ามาทางาน
ทาให้มั่นใจว่าพนักงานสมัครใจมาทางานกับบริษัทโดยที่ไม่ถูกบังคับ ข่มขู่ หรือทาให้เกิด
ภาระหนี้ อันเป็นเหตุให้พนักงานต้องมาทางานกับบริษัท
แจ้งให้ผู้ปกครองของแรงงานผู้เยาว์ ทราบถึงายละเอียด ลักษณะของงาน หากได้รับอนุญาต
ให้จ้างงาน โดยกาหนดประเภทของงาน
สัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่พนักงานเข้าใจ ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง อธิบาย
รายละเอียดให้พนักงงานเข้าใจและเต็มใจที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขร่วมกันระหว่าง
พนักงานและบริษัท ในทางกลับกันบริษัทและ / หรือ บริษัท จัดหางานจะต้องจัดเตรียม
เอกสารทางราชการที่ได้ รับการรับรอง เพื่อเป็นหลักฐานรับรองอายุของพนักงานใหม่และ
หากจาเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติม เช่น สูติบัตร
จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อชี้แจงถึงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานหลัก 4 ประการ ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน
ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการเลือกปฏิบัติ สิทธิในเสรีภาพในการสมาคม
พัฒนากลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแก้ไขเยียวยา หากพบเด็กหรือแรงงานผู้เยาว์
ระหว่างรับสมัครงานหรือหลังจากว่าจ้างหรือลงนามในสัญญา (ดูในส่วนการแก้ไขเยียวยาใน
หัวข้อ I)

3. ขัน้ ตอนการตรวจสอบอายุ
ก. ในส่วนของการสอบทานธุรกิจ จะมีรายการประเมินความเสี่ยงสาหรับการจ้างงานรวมอยู่ด้วย
ข. ในการตรวจสอบอายุของผู้สมัครงานหรือพนักงานใหม่ ใช้บัตรประจาตัวประชาชนสาหรับคน
ไทย หนังสือเดินทางหรือเอกาทางราชการอื่นๆ ที่ออกดดยหน่วยงานที่มีอ านาจที่ไ ด้รับ
อนุญาตจากประเทศต้นทาง สาหรับแรงงานข้ามชาติ
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หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของอายุผู้สมัครงาน พนักงานใหม่ ที่ระบุไว้ในเอกสาร
บริษัทจะหาวิธีรวจสอบอื่นๆ เช่น สอบถามกับผู้ส มัครงาน พนักงานใหม่ที่มาจากพื้นที่
เดียวกัน หรือนายจ้างเก่า หรือจากสูติบัตร
บริษัทจัดหางานทั้งหมดของบริษัท จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความอ่อนไหวทางเพศ
สภาพ วิธีสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบข้ามเพื่อหาอายุที่แท้จริงขิงแรงงาน
หากมีการทดสอบทางการแพทย์หรือตรวจสอบทางกายภาพ จะต้องไม่ละเมิดศักดิ์ศรีของ
ผู้สมัครงานหรือพนักงานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เช่น จะไม่ร้องขอให้
ถอดเสื้อผ้า ตรวจสอบความบริสุทธ์ หรือการตรวจสอบอื่นๆ การกระทาที่ไม่สุภาพ ไม่เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สมัครงานหรือพนักงานใหม่ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
จิตใจ รวมถึงอาจก่อให้เกิดการละเมิดหรือก่อให้เกิดความราคาญทางเพศ
ข้อควรระวังเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมทางอ้อมในการใช้แรงงานเด็กผ่านบริษัท
จัดหางานหรือการจ้างงานตามฤดูกาล แรงงานที่ทางานที่บ้าน และอาจใช้เด็กให้ช่วยทางาน
บรัทจะติดตามผลและบันทึก
• แรงงานข้ามชาติและแรงงานตามฤดูกาล เก็บข้อมูลชื่อ อายุ ข้อมูลของโรงเรียน
ตารางเรียนของเด็ก
• อายุและบัตรประจาตัวของพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างผ่านบริษัทจัดหางาน

• ขั้นตอนการตรวจสอบและพิสูจน์เอกสารหรือตรวจสอบอายุด้วยวิธีอื่นๆ ของบริษัท
จัดหางาน
4. แรงงานผู้เยาว์
ก. อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยเรื่องอายุขั้นต่าของแรงงาน อนุญาตให้กฎหมายสามารถออก
กฎหมายการจ้างงานของบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปี แต่ต่ากว่า 18 ปีภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
“แรงงานผู้เยาว์” 87 จะไม่สามารถทางานในตอนกลางคืนและสภาพการทางานต้องไม่เป็น
อันตราย ปลอดภัย ถูกศีลธรรม และพัฒนาทักษะของพวกเขา

87

กฎหมายแรงงานไทยไม่ได้ใช้คาว่า แรงงานผูเ้ ยาว์ แต่จะใช้คาว่าแรงงานเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ต่ากว่า 18 ปี
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หากมีการจ้างแรงงานผู้เยาว์ท างาน เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแรงงานไทย
ชั่วโมงการทางานต้องไม่กระทบกับการศึกษา การเข้าร่วมในการฝึกอบรมสายอาชีพที่ได้รับ
อนุมัติจากหน่วยงานที่มีอานาจและเข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมภายในบริษัท
หากมีการจ้างแรงงานผู้เ ยาว์ ท างาน จะต้องมีการประเมิน ด้านอาชีว อนามัย และความ
ปลอดภัย รวมถึงแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาเป็นพิเศษสาหรับแรงงานผู้เยาว์
ตัวแทนพนักงานจะต้องให้คาปรึกษาเพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น
หากมีการจ้างแรงงานผู ้เยาว์ ท างาน จะต้องมีการฝึ กอบรมในเรื่ องความเสี่ย งเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่ทางานและลักษณะงานของพวกเขา

5. การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน
ก. บริษัทจะไม่ทาลาย ปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารตรวจคน
เข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ เช่นสมุดบัญชี
ธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็มของพนักงาน
ข. ในกรณีที่บริษัทหรือนายหน้า ต้องจัดเก็บเอกสารส่วนตัว ของพนักงานเป็นการชั่ว คราว
เนื่องจากข้อกาหนดทางกฎหมาย จะส่งเอกสารคืนให้พนักงานทันทีเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ค. ในกรณีที่มีการน าเก็บไว้เอกสารแรงงานชั่วคราว จะมีขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ
ป้องกันการละเมิด และอธิบายต่อพนักงานหรือตัวแทนของคนงาน(อ้างถึงนโยบายการสรรหา
และสภาพการทางาน)
ง.

ในช่วงเวลาที่น าเอกสารของพนักงานมาด าเนินการต่ออายุตามกฎหมาย จะมีการส าเนา
เอกสารให้พนักงานและแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ

6. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง – ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง
การพั ฒ นา และการแก้ ไ ขกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ เกี ่ ย วกั บ แรงงานไทย ระเบี ย บแบบแผนและ
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มาตรฐานสากล ตลอดจนข้อกาหนดและข้อมูลของผู้ซื้อและความต้องการของตลาด เพื่อที่จะท าให้
นโยบายและกระบวนการในการนาเอาไปใช้มีความสอดคล้อง
7. การฝึกอบรมพิเศษส าหรับพนักงานที่เปราะบาง การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในเรื่องนโยบายและ
แผนปฏิบัติตามนโยบายนี้ การค้ามนุษย์และมาตรฐานแรงงานสากลที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องสาหรับ
การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และเสรีภาพในการสมาคม จะด าเนินการโดยใช้ภาษาที่
แรงงานเข้าใจหรือใช้ล่ามเพื่อการสื่อสาร หากและเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้หญิง จะมีการให้การ
ฝึกอบรมพิเศษเพื่อป้องกันตนเอง สร้างความมั่นใจ และรับมือกับการคุกคามทางเพศ ล่วงละเมิด และ
เอาเปรียบเพื่อเสริมพลังให้กับผู้หญิง หัวข้อรายการในการฝึกอบรมหลักประจาปี และในกรณีที่มี
ความต้องการอบรมเพิ่ม จะนาเอาการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมารวมไว้ด้วย
8. การฝึกอบรมพิเศษส าหรับบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล - บริษัทตระหนักถึงบทบาทที่สาคัญของ
บุคลากรจากภายใน บริษัท หรือจากนายหน้า บริษัทจัดหางานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ส าคั ญ ใน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เยาว์ แรงงานเปราะบางรวมถึงผู้ปกครองของแรงงานเปราะบาง และแรงงานข้ามชาติ
ดังนั้น บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมที่เน้นไปถึงความอ่อนไหวทางเพศและการคุ้มครองเด็กเป็นพิเศษ
เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถจัดการกับความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เสียหายได้
ฉ. การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายการการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายแรงงานเด็ ก
ประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล สภาพแวดล้อม สถานที่ประกอบกิจการ
โดยจะแบ่งออกเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและมาตรฐานที่ระบุไว้
ในกฎหมายแรงงานไทย จะจัดอันดับตามความรุนแรง จัดให้มีช่องทางร้องทุกข์และการแก้ไ ขที่
เหมาะสม
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นของแรงงานไทย
และแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กร
ภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนบริษัทในการจัดการกับความคับข้องใจและการ
แก้ไขเหตุการณ์และกรณีดังกล่าว
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ช. การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการ
กระท าที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริงหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท
นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบว่าจะต้องติดต่อกับใครรวมถึงวิธีการในการ
ติดต่อโดยไม่ต้องแจ้งชื่อ จะต้องมีการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในการติดต่อกับพนักงานระดับ
หัวหน้างานของบริษัทในกรณีฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายการผลิต
ผู้บริหารสูงสุดหรือกรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านศีลธรรม (ถ้ามี
การมอบหมาย) หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ที่เป็นความลับ รวมทั้งลิงก์แบบออนไลน์ ซึ่งจะมี
การระบุถึงวิธีการในการดาเนินการและแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไปได้
3. ไม่ดาเนินการทางวินัยหรือตอบโต้ใด ๆ ต่อบุคคลที่แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานมี
การละเมิดนโยบายนี้หรือกระทาการผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษทางวินัยซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้าง
นอกจากนี้ บริษัทอาจดาเนินการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่จะช่วยปกปิดหรือทาให้เกิดความ
ล่าช้าหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือช่วยปกปิดการละเมิดนโยบายนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อปกป้องผู้เสียหายหรือผู้แจ้งเบาะแส ทางบริษัทจะใช้
ความระมัดระวังในการรักษาความลับของบุคคลทั้งหลายที่เป็นผู้แจ้งเป็นการกระทาที่ผิ ดกฎหมายคือ
กันนโยบายฉบับนี้ตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือการกระทาการที่ไม่
เหมาะสมซึ่งถูกกล่าวหา ไม่ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่
5. จัดให้มีขั้นตอนส าหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิ งและเด็กที่มีความ
อ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย การล่วงละเมิด ถูกคุกคาม หรือการแสวง
ประโยชน์มากกว่าเดิม
ซ. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
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1. จะมีระบบที่พร้อมใช้งานสาหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวน การแก้ไขปัญหา และการบันทึกคา
ร้องและการร้องทุกข์ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่และจัดลาดับความสาคัญสาหรับการดาเนินการและ
การแก้ไขเยียวยา การตรวจสอบติดตาม การระบุถึงประวัติและรูปแบบของเหตุการณ์และประเภท
ของเหตุการณ์
2. ทางบริษัทจะจัดทารายการของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีความเกี่ยวข้ องกับ
นโยบาย โดยที่หมวดหมู่ที่แนะนาก็คือ สิทธิมนุษยชน กระบวนการในการจัดหาแรงงานจากบริษัท
จัดหางาน การว่าจ้างภายในองค์กร การทาสัญญาจ้าง
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดท าเป็น
เอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของผู้เสียหาย มีมาตรการเฉพาะ
เพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่
ปลอดภัยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชา
สังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจหรือ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็ก
และครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
4. ในส่วนของการพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือการดาเนินการทางกฎหมาย ก็
จะต้องถูกนามาใช้กับผู้กระทาผิด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร) โดยใช้วิธีการที่มีความเท่าเทียมกับ
การดาเนินการต่อการฝ่าฝืน ซึ่งเที่ยงธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ฌ. การแก้ไขเยียวยา88
1. บริษัทจะพัฒนาขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้รับการคุ้มครองจากสภาพการทางานที่เป็นอันตราย จาก
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่น การค้ายาเสพย์ติด การค้าประเวณี) สามารถเข้าถึงการศึกษา หรือการ

88

The UN Convention on the Rights of the Child emphasizes a child’s right to health, education and protection from all forms of
abuse, neglect, exploitation and violence. Remediation shall uphold these rights.
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อบรมสายอาชีพจากองค์กรใกล้เคียงและโครงการคุ้มครองเด็กโดยรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน /
องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนอื่น ๆ
จัดทารายการมาตรการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุในแรงงานเด็ก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทจะเน้นทางเลือกสาหรับการนาเด็ก
ออกจากระบบอย่างรับผิดชอบและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กเพื่อให้เข้าสู่สังคม
ความรับผิดชอบในการนาเด็กออกจากระบบและฟื้นฟูสภาพของเด็ก หมายถึง บริษัทจะไม่เพิกเฉย
หรือกระทาการนาเด็กออกมาจากระบบทันทีโดยไม่มีการดูแลฟื้นฟูอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทาให้เด็ก
กลับไปทางานที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมายได้
ขั้นตอนการดาเนินการจะมุ่งเน้นไปที่การกาหนดเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขและการนาเด็กออกจาก
ระบบการทางาน ความคาดหวังเหล่านี้จะรวมไปถึง ซัพพลายเออร์ บริษัทจัดหางาน ผู้รับเหมาช่วง
และคู่ค้าของบริษทั
กาหนดเวลาที่เหมาะสมในการดาเนินการด้วยความช่วยเหลือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองเด็กเช่น หน่วยงานราชการหรือองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานที่มี
อานาจหน้าที่ในการรับผิดชอบคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งเป็น
ที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัวรวมถึงการดูแลสุขภาพและความช่วยเหลือทางกฎหมาย
การนาเด็กออกจากระบบการทางานต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เด็ก
สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือจัดการเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกลับเข้าโรงเรียนปกติ
แผนการแก้ไขเยียวยาจะต้องมีกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กผู้หญิง
ที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ เช่นจัดหาสถานที่พักที่และไม่เปิดเผย ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐบาล หรือนักกฎหมายที่เป็นผู้หญิง
ที่มาพร้อมกับผู้เสียหายหญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อตารวจเพื่อทาการสอบสวนต่อไป
นอกจากนี้ กิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เช่น การป้องกันตนเองการ
สร้างความมั่นใจและการฝึกความกล้าแสดงออกเมื่อเผชิญกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือสถานการณ์
การแสวงประโยชน์ทางเพศ
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ญ. การตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้จะต้องทาในระบบจัดการทางสังคม (SMS)
ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และขอบเขตตามเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
บริหารคุณภาพ ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การติดตามผล
2. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับ
ระดับความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
3. นาเครื่องมือวิเคราะห์ความละเอียดอ่อนมิติชายหญิง มาใช้ในการตรวจสอบผู้จัดหาแรงงานและ
บริษัทจัดหางาน
4. จะพิจารณานารายการตรวจสอบการล่วงละเมิดทางเพศและเครื่องมืออื่นๆในการประเมินความ
คืบหน้าความเท่าเทียมกันในสถานที่ทางานมาใช้ในระหว่างตรวจประเมินภายในส าหรับระบบ
จัดการทางสังคมในบริษัท
5. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับ
กิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
6. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ - บางส่วนหรือทั้งหมด - จะถูก
นามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายและระบบการจัดการทางสังคม
ของบริษัท
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ซ-1.5 ถ้อยแถลงและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้

MARINE FINE FOODS CO.,LTD.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
( Procedure Manual )
เรื่อง : นโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
หมายเลขเอกสาร
PM-HR-HS-001
ฉบับที่
______________
11
จานวนหน้า(ไม่รวมปก)
______________
สาเนาฉบับที่
______________
ผู้จัดทา _________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางสาวบุปผา ชลสวัสดิ์ ) ผู้จัดการแผนกบุคคล
ผู้ทบทวน________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางศิริพร กลมเกลียว ) ผู้จัดการโรงงาน
ผู้อนุมัติ_________________________________________________________ วันที่_____________________
( นายเฉลิมชัย ลีวงศ์เจริญ ) กรรมการผู้จัดการ
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นโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ (No Forced/Bonded Labour)
มุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับทุกรูปแบบของกำรใช้แรงงำนบังคับอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทมีนโยบายที่ไม่ยอมรับทุกรูปแบบของการใช้แรงงานบังคับ , การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระ
หนี้, แรงงานทาส, สัญญาผูกมัด หรือการบังคับใช้แรงงาน หมายถึง "งานหรือบริการทั้งหมดที่เรียกร้องจาก
บุคคลใดภายใต้การคุกคาม การลงโทษใด ๆ และงานที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้เสนอตัวเองโดยสมัครใจ" บริษัทรับรู้
ว่างานบังคับประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้: "การกระทาใดๆที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ
ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกคุกคามหรือบุคคลอื่นใด การข่มขู่ การใช้กาลัง การเก็บรักษาเอกสารแสดง
ตน การใช้ภาระหนี้สะสมที่เกิดขึ้นโดยบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลอื่นใดในฐานะภาระผูกพันที่ผิดกฎหมาย และ
การกระทาใด ๆ ที่คล้ายคลึงกับวิธีการข้างต้นซึ่งทาให้บุคคลอื่นอยู่ภายใต้ความกดดั นที่ไม่อาจต้านทานได้ ”89
ถือว่าเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ การกระทาต่างๆที่ผิดกฎหมายที่บริษัทจะไม่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุน หรือ
ยอมรับตลอดเวลากับทุกองค์กร คู่ค้าของบริษัท
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของความมุ่งมั่นต่อหลักจริยธรรม ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและช่วยให้ทุก
คน โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง และสร้างความมั่นใจใน
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการสนับสนุน ดังนั้นบริษัทจะยืนหยัดอย่ าง
แข็งแกร่งต่อทุกๆรูปแบบของแรงงานบังคับ , การบังคับใช้แรงงานแทนการช าระหนี้, แรงงานทาส, สัญญา
ผูกมัด หรือการบังคับใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ บริษัทตระหนักถึงการกระทาดังกล่าวเป็นอันตรายหรือเป็น
สาเหตุให้เกิดอันตรายต่อทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็ก โดยการ
สร้างภาระหนี้ ทาให้สูญเสียอิสรภาพ การถูกใช้แรงงานโดยมิได้สมัครใจ ความเสี่ยงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่ง
อาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือถาวร หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงโอกาสในการ
ทางานที่มีคุณค่าและการมีรายได้ที่เหมาะสม
กำรบังคับใช้และขอบเขต

89

พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (2008)
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บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่กระทาการดังนี้คือ มีส่วนร่วมในรูปแบบของการบังคับใช้แรงงานใด ๆ,
การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้ , แรงงานทาส รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทาเหล่านี้ทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม บริษัทมุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจกับองค์กรหรือคู่ค้าใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือต้องสงสัย
จะต้องพิสูจน์ว่าผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย หรือถูกกล่าวหาว่าจะใช้ หรือ ได้ใช้แรงงานบังคับ , การบังคับใช้
แรงงานแทนการชาระหนี้, หรือแรงงานทาส ในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทาน หรือถูกกล่าวหาว่าจะใช้
หรือ ได้ใช้แรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้ , หรือแรงงานทาส ในการดาเนินงานหรือห่วง
โซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า
บริษัทจัดหางาน ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานใด ๆ, การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้ ,
แรงงานทาส โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง บริษัทจะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ
นายหน้า ตัวแทน บริษัทจัดหางาน ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาใดๆที่ขัดต่อศีลธรรมและผิดกฎหมาย
ตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัทจะไม่ลงโทษหรือใช้มาตรการทางวินัยสาหรับพนักงานที่มีการแสดงความคิดเห็น
หรือทารวมกลุ่มกับพนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ เพศ ศาสนาหรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ90
และคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม
มาตรการที่เข้มงวดที่สุดในการไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สนับสนุนการละเมิดนโยบายนี้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและนอก
เวลางาน ในทานองเดียวกัน บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ได้แก่ ผู้จาหน่าย, ผู้รับจ้าง
ช่วง, นายหน้า, โดยเฉพาะบริษัทจัดหางาน ผู้ประกอบการหรือชุมชนรอบๆ บริษัทปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้
แรงงานบังคับ บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษามาตรฐานระดับสูงสุดด้วยความรับผิดชอบ
และโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและลูกๆของพ วกเขา
หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ และกลุ่มอื่น ๆ ที่จะเกิดการเลือกปฏิบัติ และการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม บริษัทมุ่งมั่นที่จะ
ให้การพิจารณากลุ่มคนเหล่านี้เป็นพิเศษ และจัดหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและตามศักยภาพของ

90

อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ 1957
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บริษัท การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายที่สร้างความ
ตระหนัก เพิ่มการป้องกัน สร้างการรับรู้ การรายงานข้อมูลที่เป็นความลับ และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส จัดให้
มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และทางเลือกในการแก้ไข ตรวจสอบและยืนยันว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้
สามารถจัดการปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนความพยายามใน
การดาเนินการตามนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ ซึ่งสามารถลด จากัด และป้องกันความเสี่ยงด้านแรงงานของผู้
มีส่วนได้ส่วนได้เสียทุกคน และรวมถึงแรงงานที่เปราะบางด้วย
แผนปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ/ไม่ใช้แรงงานขัดหนี้
ก.

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ/ไม่ใช้แรงงานขัดหนี้ของบริษัท เป็นที่เข้าใจกันโดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกทั้งหมด
2. เพื่ออานวยความสะดวกในการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และความเหมาะสม ความโปร่งใส
และความรับผิดชอบอื่นๆ ที่บริษัทดาเนินนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานขัดหนี้
3. เพื่อเพิ่มเติมการคุ้มครอง หรือข้อพิจารณาพิเศษต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเปราะบาง รวมทั้ง
แรงงานข้ามชาติและผู้หญิง เพื่อที่จะจัดการปัญหาแรงงานที่อาจจะมีความไม่เท่าเทียมกัน
ข.
การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วน
ชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาทีมโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และประกอบด้วย
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ ทั้งจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้จัดการระดับกลาง ตัวอย่างเช่น พนักงานจากฝ่าย
ขาย การผลิต จัดซื้อ ประกันคุณภาพ ( QA) ตัวแทนฝ่ายจัดการคุณภาพ (QMR) อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OHS)
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษาจะ
รับผิดชอบในการร่าง แก้ไข และ/หรือตรวจสอบขั้นตอนนโยบายและแผนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท (QMS) การควบคุมเอกสาร การกาหนดระบบหมายเลขที่อธิบาย
ไว้ภายใต้ขั้นตอน และนาไปใช้กับเอกสารที่จัดทาขึ้นสาหรับระบบจัดการทางสังคม (SMS)
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3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และขั้นตอนการดาเนินนโยบายจากการทบทวน
และเสนอแนะจากทีมระบบจัดการทางสังคม การด าเนินการนี้จะท าภายในเวลาที่เหมาะสมหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อย หรือ
แผนการนาไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการบริษัทอนุมัตินโยบาย และแผนการปฏิบัติ จะประกาศบนกระดานข่าวของ
บริษัทภายในหนึ่งสัปดาห์ของการอนุมัติ นโยบายและ/หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะได้รับการประกาศ
ในระหว่างการกาหนดทิศทางองค์กร และการฝึกอบรมทั่วไปสาหรับพนักงานทุกคน
5. นโยบายและแผนการปฏิบัติ จะรวมอยู่ในวาระการประชุมการทบทวนฝ่ายบริหารประจาปี ตัวแทน
ฝ่ายบริหารจะรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุม การจัดเก็บเอกสาร กระบวนการตรวจสอบ
รายงานการประชุมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามขั้นตอนในเอกสาร QMS
6. ทีมตรวจประเมิน คุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นสมาชิกในทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) ซึ่งจะ
รับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินงานของนโยบาย และแผนการปฏิบัติ การประเมินผลระเบียบ
การปฏิบัติงานจะเป็นไปตามขั้นตอนในเอกสาร QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท91
1. มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับและกฎหมายสาหรับการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน
รวมถึงการปกป้องผู้หญิงและเด็ก ในประเทศต้นทางและประเทศปลายทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ
ข่าวเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอาหารทะเล หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในการออก
กฎหมายและบังคับใช้ กฎหมายแห่งชาติ อนุสัญญาระหว่างประเทศและมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สรรหา
บุคลากร/บริษัทจัดหางานที่ดาเนินการในบริษัท งานวิจัย ศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยองค์กรพัฒนาเอกชน /
องค์กรภาคประชาสังคม รายการและเอกสารเหล่านี้จะนามาใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทา
แผนที่ห่วงโซ่อุปทาน การประเมินความเสี่ยงทางสังคม และการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินการอื่นๆ

91

หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบตั กิ ารเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
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2. จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอก
อื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้ จัดทาเอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่
จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบเป็นพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทาง
สังคม
3. สาหรับแต่ละการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน เริ่มต้นด้วยโรงงาน ผู้จัดหาบริการลาดับแรก ตัวอย่างเช่น
บริษัทจัดหางาน และผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบหลักอาหารทะเล บริษัทจัดทาข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ในการ
กาหนดแรงงานที่มีความเสี่ยง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานที่ถูกบังคับ/แรงงานขัดหนี้ ใน
ทุกขั้นตอนจากการสรรหาไปจนถึงการจ้างงาน ส าหรับบริษัทจัดหางานที่ประเทศต้นทาง ข้อมูล
สาหรับการสมัครล่วงหน้า และขั้นตอนหลังการจ้างงานจะรวมอยู่ด้วย
4. แต่ละการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานจะได้รับการประเมิน และให้คะแนนตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับ
และให้คะแนนจะกาหนดคู่ค้าที่สาคัญทางธุรกิจ
5. จัดเตรียมจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยม และนโยบายของบริษัท ส่งให้คู่ค้า
ทางธุรกิจทีส่ าคัญเพื่อลงนามที่จะทาธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตามนโยบายของบริษัท
6. ขึ้นอยู่กับบุคลากร และเวลาที่มีอยู่ การประเมินของคู่ค้าที่สาคัญทางธุรกิจจะได้รับการกาหนดตาม
อันดับความเสี่ยงในการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายที่ไม่บังคับใช้ แรงงาน/ไม่ใช้แรงงานขัดหนี้
นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ และข้อกาหนดอื่นๆ ของระบบจัดการทางสังคม การจัดซื้อ ขั้นตอนตาม
QP
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้ระเบียบการประชุม การประชุมประจาสัปดาห์ ส าหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการไม่ใช้แรงงานบังคับ
ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับอนุมัตินโยบายการไม่ใช้แรงงานบังคับหรือเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุง
นโยบาย
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2. การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการไม่ใช้แรงงานบังคับของบริษัท
และขั้นตอนการดาเนินการ ข้อกาหนดเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับแรงงานไทย
ที่มีความโปร่งใสสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การป้องกันพนักงานทุกคนตลอดกระบวนการสรร
หาและการจ้างงานและการเข้าถึงการร้องทุกข์ การระงับข้อพิพาทและการแก้ไขที่เหมาะสม สาหรับ
แต่ละหัวข้อเหล่านี้จะมีการปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติที่ไม่ยอมรับ รวมถึงกฎหมายภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
3. ในระหว่างการฝึกอบรมการด าเนินการต่อมา จะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม
เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของบริษัทให้กับซัพพลายเออร์และบริษัท
จัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด วิธีการปกป้องผู้เสียหาย
และผู้แจ้งเบาะแส วิธีการตรวจสอบ ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและ
ป้องกัน
4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประจาปีตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการ
ของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือน
หลังจากประกาศนโยบาย
5. ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
มอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดปี
ละครั้ง
6. ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงไม่เพียงแต่ในโรงงาน แต่ยังไปถึงชุมชน
โดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุก ารณ์หรือ
ข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูล
ปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติที่มีความสาคัญใน
เชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
จ.
การป้องกัน
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1. นโยบายการสรรหาว่าจ้าง โดยบริษัทจะไม่กระทาการดังต่อไปนี้ (โปรดดูนโยบายการสรรหาด้วย
ความรับผิดชอบและเป็นธรรม)
ก.

ใช้วิธีการหลอกลวงและทาให้บุคคลเข้าใจผิดในการสรรหาและจ้างพนักงาน

ข.

ใช้ความรุนแรง กาลังบังคับ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือการใช้อานาจในทางมิชอบ
เพื่อบังคับให้บุคคลที่มาสมัครงานเข้าไม่ถึงสิทธิของพนักงานที่ควรจะได้รับ ซึ่งเสี่ยง
ต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบได้

ค.

ทาสัญญากับนายหน้าที่ไม่มีใบอนุญาต บริษัทจัดหางานที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่
ละเมิดนโยบายนี้อย่างเด็ดขาด

ง.

ทาธุรกิจกับคู่ค้าที่ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนและ
โปร่งใส

จ.

ทางานร่วมกับผู้ประกอบการที่ไม่ทราบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่
เป็นแหล่งที่มาและประเทศปลายทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ

2. นโยบายการจ้างงาน บริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครงาน ประเมิน
ผู้สมัครตามคุณสมบัติและอิงตามทักษะความรู้ มีการทาสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรใน
ภาษาของพนักงานเข้าใจ (อ้างถึงนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า / คู่มือบริษัท )
ก.

ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครงาน โดยบริษัทหรือตัวแทนจัดหางานของ
บริษัท

ข.

ประเมินผู้สมัครตามคุณสมบัติและอิงตามทักษะความรู้

ค.

ผู้สมัครมาสมัครงานกับบริษัทด้วยความเต็มใจ

ง.

ถ้าใช้บริษัทจัดหางาน จะต้องไม่มีการบังคับหรือขู่เข็ญหรือข่มขู่ให้พนักงานรับภาระ
หนี้หรือได้รับคาสัญญาที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการจ้างงานและสถานที่ทางาน

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

: 01

339

หมายเลข : PM-HR-HS-001
(Doc.No)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
Procedure Manual

เรือ่ ง : นโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงาน
ขัดหนี ้

วันที่บงั คับใช้

: 01/10/19

ฉบับที่

แผ่นที่: 340

(Issue Date)

แก้ไขครัง้ ที่:

00

จ.

พนักงานได้รับสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาของพวกเขาเข้าใจ โดย
เห็นชอบในข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่มีส ัญญาที่เป็นเท็จการคุกคามหรื อ การ
ลงโทษและอธิบายให้ด้วยภาษาที่พนักงานเข้าใจก่อที่จะมีการเซ็นสัญญา

ฉ.

ในการว่าจ้างพนักงานจะต้องมีเอกสารอย่างเป็นทางการ – บัตรประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองโดยประเทศต้นทางวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่ได้รับอนุญาต

ช.

บริษัทปราศจากทุกรูปแบบของการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ แรงงานที่
ทางานโดยไม่สมัครใจ

3. การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน
ก. บริษัทจะไม่ทาลาย ปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสาร
ตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ
เช่นสมุดบัญชีธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็มของพนักงาน
ข. ในกรณีที่บ ริษัทหรือนายหน้า ต้องจัดเก็บเอกสารส่ว นตัว ของพนักงานเป็น การ
ชั่วคราวเนื่อ งจากข้อก าหนดทางกฎหมาย จะส่งเอกสารคืนให้พนักงานทันทีเมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ค. ในช่วงเวลาที่นาเอกสารของพนักงานมาดาเนินการต่ออายุตามกฎหมาย จะมีการ
สาเนาเอกสารให้พนักงานและแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ (อ้างอิงนโยบาย
การสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม)
4. นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัส ดุและบริการจากซัพพลายเออร์ ,
ผู้รับเหมา, ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของเราและลงนามข้อตกลงโดยสุจริตใจที่จะ
ทางานร่วมกับบริษัทบนพื้นฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ
(CoC) การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความเสี่ยงทางสังคมจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบทางสังคมรวมถึงการสรรหา (อ้างถึงจรรยาบรรณ (CoC) ที่ลงนาม การประเมินซัพพลาย
เออร์ เอกสารการประเมินความเสี่ยงทางสังคม)
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5. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกของบริษัทไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดาจากการละเมิดนโยบายนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างประเทศและการตรวจสอบสถานะของบุคคล คู่ค้าก่อนที่จะมีการจ้างงาน
หรือดาเนินธุรกิจระหว่างกัน อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการข่าว
หรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชา
สังคมหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ(เว็บไซต์และลิงก์ต่างๆ จะแสดงไว้ใน
รายการ)
6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดอ้างอิง การแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด อนุสัญญา
ต่างๆและมาตรฐานสากล ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อกาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อกาหนด
ความต้องการของตลาด กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการ
ดาเนินการที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
7. การฝึกอบรมพิเศษส าหรับพนักงานที่เปราะบาง การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในเรื่องนโยบาย
และแผนปฏิบัติตามนโยบายนี้ การค้ามนุษย์และมาตรฐานแรงงานสากลที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้อง
สาหรับการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และเสรีภาพในการสมาคม จะดาเนินการโดยใช้
ภาษาที่แรงงานเข้าใจหรือใช้ล่ามเพื่อการสื่อสาร หากและเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้หญิง จะมี
การให้การฝึกอบรมพิเศษเพื่อป้องกันตนเอง สร้างความมั่นใจ และรับมือกับการคุกคามทางเพศ
ล่วงละเมิด และเอาเปรียบเพื่อเสริมพลังให้กับผู้หญิง หัวข้อรายการในการฝึกอบรมหลักประจาปี
และในกรณีที่มีความต้องการอบรมเพิ่ม จะน าเอาการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวไว้
ข้างต้นมารวมไว้ด้วย
ฉ.

การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะรวบรวมรายการประเภทของแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ที่อาจ
เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล สิ่งแวดล้อมและสถานที่ตั้งของโรงงาน ซึ่งจะจัดอันดับในแง่ของ
ความรุนแรงพร้อมจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์และการแก้ไขที่เหมาะสม
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2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) รวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นสาหรับคนไทย
และแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กร
ภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนในการจัดการการร้องทุกข์ ร้องเรียนและการ
แก้ไขฟื้นฟูตามความเหมาะสม
ช.

การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการ
กระท าที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริงหรืออาจเป็นเพีย งข้อสงสัย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท
นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงวิธีการติดต่อ รายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (หัวหน้างาน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายผลิต ผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่กากับ
ดูแลด้านจริยธรรม) กาหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ ลิงก์ออนไลน์อื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้ง
ชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและเก็บข้อมูลเป็นความลับในแบบฟอร์มข้อมูลของบริษัท
3. ไม่ดาเนินการทางวินัยหรือตอบโต้ใด ๆ ต่อบุคคลที่แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานมี
การละเมิดนโยบายนี้หรือกระทาการผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษทางวินัยซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้าง
นอกจากนี้ บริษัทอาจดาเนินการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่จะช่วยป้องกันหรือทาให้เกิด
ความล่าช้าหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือช่วยปกปิดการละเมิดนโยบายนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะท าตามหน้าที่ให้ดีที่สุดในการปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส เก็บรักษา
ความลับของบุคคลที่รายงานการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดนโยบายนี้รวมถึงบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าการละเมิด
นั้นจริงหรือไม่
5. จัดให้มีขั้นตอนที่เป็นเอกสารสาหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่
มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย การล่วงละเมิดหรือการแสวงประโย
ชน

ซ.

กลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์
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1. จัดให้มีระบบสาหรับ การรับเรื่อง สืบสวน ระบุและบันทึกข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ จัดประเภทและ
จัดลาดับความรุนแรงสาหรับการดาเนินการแก้ไข ติดตามและระบุประวัติและรูปแบบ ประเภทตาม
กรณีที่เกิด
2. จัดทารายการข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ไว้ล่ วงหน้า ประเภทหลักที่สาคัญคือ
สิทธิมนุษยชน สภาพการทางาน กระบวนการสรรหา
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดท าเป็น
เอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของผู้เสียหาย รวมถึงมีมาตรการ
เฉพาะเพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พัก
ที่ปลอดภัยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชา
สังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิ งเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจหรือ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็ก
และครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
4. การพิจารณาจากผู้กระทาความผิด(บุคคลหรือองค์กร) บทลงโทษทางวินัยที่อาจนาไปสู่การเลิกจ้าง
หรือดาเนินการตามกฎหมายต้องดาเนินการด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรมสาหรับทุกคน
ฌ.

การแก้ไขเยียวยา
1. จัดทารายการมาตรการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ (ในทันที ระยะสั้น ระยะยาว) ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง
ของการละเมิด การพิจารณาและจัดทาเอกสารล่วงหน้า มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทาง
วินัยภายในหรือการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิด การจ่ายค่าชดเชย การช่วยเหลือทาง
การแพทย์และ หรือทางกฎหมาย การพักฟื้นหรือให้การศึกษาเพิ่มเติมสาหรับผู้เสียหาย
3. แผนการฟื้นฟูเยียวยาจะต้องมีกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน กิจกรรมเสริมสร้างพลัง ทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับพนักงานหญิงและเด็ก

ญ.

การตรวจสอบ
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1. การตรวจประเมิ น ภายในเพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายนี ้ จ ะต้ อ งท าในระบบจั ด การทางสั ง คม
(SMS) ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และขอบเขตตามเอกสารคู่มือการใช้งาน
ระบบบริห ารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
2. การตรวจประเมินระบบการจัดการทางสังคมภายในเฉพาะบางส่วนหรือทั้งระบบ อาจจะก าหนด
ความถี่ที่ แ ตกต่ างกัน และตามเหตุ ก ารณ์ ท ี่เ กิด ขึ ้น ในภาคอุ ตสาหกรรม การร้องขอจากผู ้ซ ื ้ อ ใน
ต่างประเทศ
3. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับ
ความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
4. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับ
กิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ - บางส่วนหรือทั้งหมด - จะถูก
นามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายและระบบการจัดการทางสังคมของ
บริษัท
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ซ-1.6 ถ้อยแถลงและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ

MARINE FINE FOODS CO.,LTD.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
( Procedure Manual )
เรื่อง : นโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
หมายเลขเอกสาร
PM-HR-HS-001
ฉบับที่
______________
09
จานวนหน้า(ไม่รวมปก)
______________
สาเนาฉบับที่
______________
ผู้จัดทา _________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางสาวบุปผา ชลสวัสดิ์ ) ผู้จัดการแผนกบุคคล
ผู้ทบทวน________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางศิริพร กลมเกลียว ) ผู้จัดการโรงงาน
ผู้อนุมัติ_________________________________________________________ วันที่_____________________
( นายเฉลิมชัย ลีวงศ์เจริญ ) กรรมการผู้จัดการ

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

345

หมายเลข : PM-HR-HS-001
(Doc.No)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
Procedure Manual

เรือ่ ง

:

นโยบายไม่เลือกปฏิบตั ิ

วันที่บงั คับใช้

: 01/10/19

ฉบับที่

แผ่นที่: 346

(Issue Date)

แก้ไขครัง้ ที่:

00

นโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
ควำมมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับกำรเลือกปฏิบัติโดยเด็ดขำด
บริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ซึ่งนิยามโดยทั่วไปว่า “การ
แบ่งแยก กีดกัน หรือให้สิทธิพิเศษใดๆ เนื่องจากเชื่อชาติ สีผิว เพศสภาพ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
เชื้อชาติหรือต้นกาเนิดทางสังคม”92 บริษัทของเรามุ่งมั่นเป็นพิเศษที่จะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ
โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเกิดมาจากเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา
ชาติพันธุ์ ความพิการ สุขภาพ การคบค้าสมาคมในหมู่พนักงาน และการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับที่ทางาน
บริษัทเลือกที่จะใช้มาตรฐานอันแข็งแกร่งเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เพราะตระหนักว่าการกระทาที่
เป็นการเลือกปฏิบัตินั้นทาลายความเท่าเทียมทางโอกาสหรือการปฏิบัติในการจ้างงานหรือประกอบอาชีพ เรา
แน่วแน่ในความมุ่งมั่นที่จะท าตามหลักการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ชายและผู้หญิงที่ว่า เงิน
เท่ากันคุณค่าเท่ากันส าหรับประเภทงานที่เหมือนหรือต่างกัน โดยค่าตอบแทนหมายถึงค่าแรงขั้นต ่าหรือ
เงินเดือนบวกกับค่าสวัสดิการ โบนัส หรือเงินจูงใจที่จ่ายให้ กับพนักงานตามข้อบังคับในกฎหมายแรงงานไทย
ฉบับปัจจุบันและ/หรือเป็นไปตามคุณวุฒิและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน
เราตระหนักว่าการเลือกปฏิบัติอาจเกิดขึ้นในรูปแบบที่แยบยล ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ อาจจะเป็นไป
ในทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเสมอไป การเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อมอาจแสดงออกมา
ผ่านทางการกระทาที่เป็นกลางและดูเหมือนบริสุทธิ์ใจ แต่ก็ก่อให้เกิดเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นกลางและผลเสีย
ซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจรับได้พอๆ กับการเลือกปฏิบัติโดยทางตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทมีความมุ่งมั่น
ที่จะกาจัดการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพ ซึ่งการแสดงออกในลักษณะเช่นนี้อย่างรุนแรงถือเป็นการ
คุกคามทางเพศ93 บริษัทของเราจะดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็นเพื่อสร้างสถานที่ทางานที่ปลอดภัยและเอื้อ

อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 111)
93
เอกสารแนวทางการตรวจสอบความรับผิดชอบทางสังคมระดับสากล (SAI) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 20 กันยายน 2013
92
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ต่อการสร้างงาน ซึ่งทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับเกียรติ ความปลอดภัย ความคุ้มครอง
และการยอมรับ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะแรงงานเปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและบุตร นั่นทา
ให้บริษัทจาเป็นต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างให้เกียรติและเปิดโอกาสให้เข้าถึงงานที่ดี การจ้างงานที่มีคุณค่า และ
รายได้ที่เหมาะสม เพื่อให้พวกเขามั่นใจในสวัสดิภาพของตนเองภายในสภาพแวดล้อมที่คุ้มครองและส่งเสริม
ดังนั้นบริษัทจึงแน่วแน่ในนโยบายไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการเลือก
ปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพในรูปแบบของการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยตระหนักว่าการกระทา
ดังกล่าวทาลายหรือทาให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กหญิงต้อง
ประสบกับอันตราย ด้วยการริดรอนเกียรติยศและลดทอนความมั่นใจของคนเหล่านั้น ซึ่งนั่นเป็นการทาลาย
ความมั่นใจ แทรกแซงสิทธิที่จะมีความมั่นคงและได้รับความคุ้มครอง ขั ดขวางไม่ให้พวกเขาได้พัฒนาจนสุดขีด
ความสามารถเพื่อจะได้มีส่วนช่วยสร้างเสริมชุมชนหรือกาลังคนอย่างมีความหมาย บริษัทของเราจะไม่ยอมรับ
การกระทาที่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการล่วงละเมิดทางกายและทางใจไม่ว่าจะในทางตรง
หรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด เพราะการกระทาเหล่านี้จะทาให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บทั้งแบบชั่วคราวหรือ
ถาวรต่อชีวิตและสวัสดิภาพของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของเรา รวมถึงครอบครัวและชุมชนของพวกเขาด้วย
กำรนำไปใช้และขอบเขต
บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่ เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะในทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือรุนแรงเพียงใด รวมถึงการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพและการคุกคามทางเพศ ตลอด
จนถึงการส่งเสริมการกระทาดังกล่าวไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทมุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจกับองค์กร
ใดๆ หรือองค์กรที่ว่าจ้างบุคคล ซึ่งถูกกล่าวหาหรือได้รับการพิสู จน์อย่างไร้ข้อกังขาว่าเกี่ยวข้องหรือสนับสนุน
การกระทาที่เป็นการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือรุนแรงเพียงใดในการดาเนินกิจการ
ความร่วมมือ หรือในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดซื้อวัสดุหรือการบริการจากผู้จัดหาสินค้า
ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน ผู้คัดสรรบุคคล องค์กรคัดสรรบุคคล ซึ่งอาจ/ได้เกี่ยวข้องกับการ
กระทาที่เป็นการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมหรือรุนแรงในระดับใด รวมถึงการเลือกปฏิบัติอัน
เนื่องมาจากเพศสภาพ การคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ถ้าหากการสอบทานธุรกิจของเราเผยให้ เห็ น
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หลักฐานการฝ่าฝืนนโยบายไม่เลือกปฏิบัติของเรา บริษัทจะไม่ใช้การบังคับใช้แรงงาน ความรุนแรง การข่มขู่
การล่วงละเมิดทางกาย/ทางใจเป็นมาตรการลงโทษหรือตักเตือนพนักงานที่รายงานการเลือกปฏิบัติหรือแสดง
ความเห็นหรือพูดคุยกับพนักงานคนอื่น ทั้งยังไม่ใช้เป็นหนทางในการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ ด้วย94
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ จะถูกนาไปใช้กับทุกระดับชั้นในบริษัท
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานทุกคน ผู้สมัครงาน ผู้หางาน ไม่ว่าจะมีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติ
ไทย แรงงานข้ามชาติ พนักงานที่ทาสัญญารับจ้างและผู้ที่ทางานจากที่บ้าน บริษัทคาดหวังว่า ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ พนักงาน จะปฏิบัติตามมาตรฐานอันเข้มงวดที่จะไม่
เกี่ยวข้องและไม่สนับสนุนการกระทาใดๆ ที่เป็นการละเมิดนโยบายฉบับนี้ตลอดเวลาทั้งในที่ทางานและในชีวิต
ส่วนตัว บริษัทของเรายังคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหาสินค้า ผู้รับเหมาช่วง
นายหน้า ตัวแทน โดยเฉพาะองค์กรคัดสรรบุคคล รวมถึงองค์กรธุรกิจที่เป็นสถาบันหรือวิสาหกิจชุมชน จะ
ปฏิบัติตามนโยบายและจุดยืนของบริษั ทเราในการที่จะไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ
บริษัทของเราต้องการให้ผู้ถือหุ้นของเราทั้งหมดรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อการ
กระทาในระดับสูงเอาไว้
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมและจัดกำรเรื่องควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
ด้วยความตระหนักถึงความเปราะบางของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิง
และบุตร หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ และการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพโดยเฉพาะกับผู้หญิ งและ
เด็กหญิง บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้ความสาคัญเป็นพิเศษและจัดหาทรัพยากรให้อย่างสอดคล้องกับคุณค่าของ
บริ ษ ั ท และไม่ เ กิ น ขี ด ศั ก ยภาพบริ ษ ั ท การน าปฏิ บ ั ต ิ ต ามนโยบายนี ้ จ ะเป็ น ไปตามแนวทางในเอกสาร
กระบวนการปฏิบัติตามโยบาย ซึ่งจะกระตุ้นการรับรู้ เพิ่มการป้องกัน สร้างความตระหนักและการรายงาน
ในทางลับ เปิดช่องทางการร้องทุกข์และทางเลือกในการแก้ไขเยียวยา เฝ้าจับตาและตรวจสอบให้กลยุทธ์
เหล่านี้สามารถจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงส่งเสริมความพยายามที่จะ
ระบุ ลด ป้องกัน และกาจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ตลอดจนถึงการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศซึ่ง
เป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเพศสภาพในรูปแบบที่ร้ายแรงมาก อย่างมีประสิทธิภาพ
94

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105)
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แผนปฏิบัติตามนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
ก. วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายไม่
เลือกปฏิบัติของบริษัท
2. เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงาน
อื่น ๆที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
3. เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางรวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติและผู้หญิงเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้น
ข. การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วน
ชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาโดย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และตัวแทนจากฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR)
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)
2. ทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน(IQA) หรือที่ปรึกษาจะ
รับผิดชอบในการร่าง แก้ไขและ หรือติดตามการดาเนินนโยบายและแผนปฏิบัติ การควบคุมเอกสาร
และระบบลาดับเลข(QMS) ระบบการจัดการคุณภาพที่อธิบายไว้ในขั้นตอน และนาไปใช้สาหรับระบบ
การจัดการทางสังคม (SMS)
3. เมื่อทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) จัดทานโยบายและแผนปฏิบัติ และส่งให้กรรมการผู้จัดการ
ทบทวนและอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติ จะดาเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหนึ่งสัปดาห์
หลังจากสิ้น สุด การแก้ ไ ขหรื อ เปลี่ย นแปลงหรื อ พั ฒ นานโยบายใหม่ นโยบายย่อยหรื อแผนการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติจะปิดประกาศบนกระดานข่าวภายในหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติ นโยบายจะประกาศในระหว่างการปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่และ
การฝึกอบรมสาหรับพนักงานทุกคน
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5. นโยบายและแผนปฏิบัติจะบรรจุในวาระการทบทวนการจัดการประจาปี ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ
จะต้องรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุม เอกสารกระบวนการตรวจสอบ บันทึกการประชุม
และผลการดาเนินการทาตามขั้นตอน QMS
6. ที ม ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ซึ ่ ง สมาชิ ก ในที ม อาจมาจากที ม ระบบการจั ด การทางสั ง คม
(SMS) จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินนโยบายและแผนปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินทา
ตามขั้นตอน
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท95
1. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับและกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงการปกป้อง
สตรีและเด็กในประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ ข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ รั บ ผิ ดชอบและบัง คั บใช้ก ฎหมาย กฎหมาย
ระดับชาติ อนุสัญญา มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางานของบริษัท
รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain
mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ
2. จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอก
อื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้ จัดทาเอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่
จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบเป็นพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทาง
สังคม
3. ส าหรับการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้น จากบริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรกเช่น บริษัทจัดหางาน
และซัพพลายเออร์ เช่น สาหรับอาหารทะเลวัตถุดิบหลักของบริษัท โดยใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ใน
การพิจารณาพนักงานที่เปราะบางและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์
4. การประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในคู่ค้าของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับและให้คะแนนจะเป็นตัวกาหนดคู่ค้าที่
สาคัญ

95

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบัติการเพือ่ การจัดหางานที่เป็นธรรม BSCI สาหรับผู้เข้าร่วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
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5. จัดทาจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยมและนโยบายของบริษัท และส่งไปยังคู่ค้า
ที่สาคัญเพื่อลงนามแสดงข้อตกลงในการทาธุรกิจกับบริษัทอย่างโปร่งใส รับผิดชอบ สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัท
6. ขึ้นอยู่กับบุคลากรและเวลาที่มีอยู่ การประเมินคู่ค้าที่สาคัญจะกาหนดตามการจัดอันดับการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายหลัก 8 นโยบายและข้อกาหนดระบบจัดการทางสังคมอื่น ๆ การ
จัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน
7. นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและบริการจากซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา
ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายและลงนามข้อตกลงโดยสุจริตใจที่จะทางานร่วมกับบริษัทบน
พื้นฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ (CoC) การประเมินซัพพลาย
เออร์ เอกสารการประเมินความเสี่ยงทางสังคมจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรร
หา (อ้างถึงจรรยาบรรณ (CoC) ที่ลงนาม การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความเสี่ยง
ทางสังคม)
8. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกของบริษัท ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดาเนื่องจากการละเมิดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ
ILO หลักการใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์และลิงก์ระหว่างประเทศ คุณสมบัติ
ก่อนที่จะจ้างงานหรือทาธุรกิจด้วย อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการ
ข่าวหรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชา
สังคมหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ(เว็บไซต์และลิงก์ต่างๆ จะแสดงไว้ใน รายการ)
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้ระเบียบการประชุม การประชุมประจาสัปดาห์ส าหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติ (ไม่อิงเพศ
พื้นฐานเพศสภาพ) ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับอนุมัตินโยบายการไม่เลื อกปฏิบัติ หรือเมื่อมีการ
แก้ไขปรับปรุงนโยบาย
2. การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติของบริษัท และ
ขั้นตอนการดาเนินการ ข้อกาหนดเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับแรงงานไทยที่มี
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ความโปร่งใสสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหมด การป้องกันพนักงานทุกคนตลอดกระบวนการสรรหา
และการจ้างงานและการเข้าถึงการร้องทุกข์ การระงับข้อพิพาทและการแก้ไขที่เหมาะสม สาหรับแต่
ละหัวข้อเหล่านี้จะมีการปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติที่ไม่ยอมรับ รวมถึงกฎหมายภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
ในระหว่างการฝึกอบรมการด าเนินการต่อมา จะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม
เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของบริษัทให้กับซัพพลายเออร์และบริษัท
จัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิ ด วิธีการปกป้องผู้เสียหาย
และผู้แจ้งเบาะแส วิธีการตรวจสอบ ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและ
ป้องกัน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประจาปีตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการ
ของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือน
หลังจากประกาศนโยบาย
ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
มอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดปี
ละครั้ง
ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงไม่เพียงแต่ในโรงงาน แต่ยังไปถึงชุมชน
โดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือ
ข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูล
ปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติที่มีความสาคัญใน
เชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน

จ. การป้องกัน
1. นโยบายการสรรหา อ้างถึงแนวทางปฏิบัติในการสรรหา
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ก.

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลจะได้รับการฝึกอบรม (ภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน)
เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจากแรงงานรวมทั้งผู้หญิง
และแรงงานข้ามชาติที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในระหว่างการสัมภาษณ์

ข.

จะต้องระบุเฉพาะคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับงานที่ลงประกาศและไม่ขอข้อมูลอายุ เชื้อชาติ
เพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ แนวคิดทางการเมือง หรือลักษณะส่วนบุคคลอื่นใด ซึ่งอาจถูกนาไปใช้
เพื่อกีดกันกลุ่มคนหรือคนส่วนน้อยบางกลุ่มไม่ให้สามารถสมัครงานได้

ค.

หากจะให้ดีที่สุด จะต้องใส่ประโยคที่ว่า “เราเป็นบริษัทที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม เรายินดีรับ
ใบสมัครจากหญิงและชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยไม่กีดกันภูมิหลังที่หลากหลายและ
ยอมรับความแตกต่าง ” อยู่ในประกาศรับสมัครงานและแบบฟอร์มการสมัครงาน

ง.

ไม่ถามเรื่องสถานะสมรสหรือความรับผิดชอบต่อครอบครัวหรือจานวนบุตรในแบบฟอร์มการ
รับสมัคร

จ.

ไม่กีดกันผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อนจากการสมัครงาน และจะไม่มีการเจาะจงว่าบางงาน
เปิดรับแต่ผู้ชายเท่านั้น

ฉ.

ไม่ใช้กาลังทั้งโดยตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อบังคับให้ผู้หางานหรือผู้สมัครงานทาการทดสอบ
การตั้งครรภ์หรือตรวจหาเชื้อเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ซึ่งอาจถูกนาไปใช้ใน
การเลือกปฏิบัติได้

ช.

จะไม่ทาสัญญากับนายหน้าที่ไม่มีใบอนุญาต ตัวแทนจัดหางาน บริษัทจัดหางานที่ได้ทราบ
หรือเป็นที่ทราบกันมาก่อนว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดนโยบายฉบับนี้หรือนโนบายฉบับอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ซ.

ไม่ทาธุรกิจกับบริษัทและองค์กรธุรกิจ อาทิ นายหน้า ตัวแทนจัดหางาน บริษัทจัดหางานที่ไม่
มีนโยบายและการปฏิบัติทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนและโปร่งใสในการยับยั้งไม่ให้มี
การเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก
และการค้ามนุษย์ (TIP)
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ฌ.

ก าหนดให้บริษัทและองค์กรธุรกิจ อาทิ นายหน้า ตัวแทนจัดหางาน บริษัทจัดหางานมี
นโยบายป้องกันการคุกคามทางเพศ/ล่วงละเมิดทางเพศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ญ.

ไม่ทาธุรกิจหรือทางานร่วมกับองค์กรธุรกิจที่ไม่เข้าใจหรือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
แรงงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

ฎ.

กาหนดให้มีการร้องเรียน ร้องทุกข์แบบเป็นลายลักษณ์อักษรและกลยุ ทธ์การเยียวยาถ้าหาก
และเมื่อเกิดการเลือกปฏิบัติ คุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นกับผู้สมัครงาน

2. นโยบายจ้างงาน อ้างถึงแผนปฏิบัติตามนโยบายสภาพทางานที่มีคุณค่า
ก.

จะดาเนินการให้แน่ใจได้ว่าการประเมินและรับเข้าทางานนั้นยึดคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็น
หลัก ดังนั้นจึงจะไม่มีข้อยกเว้นที่มาจากการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรืออคติส่วนบุคคลอย่างอื่น

ข.

ยึดหลักการ “คุณค่าเท่ากัน ค่าตอบแทนเท่ากัน ” และน าไปใช้กับงานทุกต าแหน่ง และ
พนักงานทุกคน รวมถึงงานที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิงแต่มีคุณค่าเท่าเทียมกันด้วย

ค.

ด าเนินการให้มั่นใจว่าเงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาการจ้างงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าแรงขั้นต ่า ชั่วโมงทางานและการพัก สวัสดิการ วันหยุดและวันลา โบนัสและเงินจูงใจ
เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทยและถูกน าไปใช้กับพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเท่า
เทียม

ง.

สัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่พนักงานเข้าใจ ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง อธิบาย
รายละเอียดให้พนักงงานเข้าใจและเต็มใจที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขร่วมกันระหว่าง
พนักงานและบริษัท โดยที่ไม่มีการให้สัญญาที่ไม่เป็นจริง ข่มขู่ หรือคาดโทษ และอธิบายให้
พนักงานเข้าใจด้วยภาษาของพวกเขาก่อนที่จะลงนามในสัญญา ในทางกลับกันพนักงานใหม่
และบริษัทจัดหางานจะต้ องยื่นเอกสารราชการที่ ได้ร ับการรับรองและเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ การปฏิบ ัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับในการจ้างงานซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทยให้กับบริษัท
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จ.

ทาให้มั่นใจว่าพนักงานสมัครใจมาทางานกับบริษัทโดยที่ไม่ถูกบังคับ ข่มขู่ หรือทาให้เกิด
ภาระหนี้ อันเป็นเหตุให้พนักงานต้องมาทางานกับบริษัท

ฉ.

จะด าเนิน การเพื่อให้แน่ใจได้ว ่าความเสี่ยงหรืออันตรายหรื อผลกระทบใดๆ จากความ
ผิดพลาดภายในสถานที่ทางานจะถูกอธิบายให้พนักงานใหม่ได้รับทราบในแง่ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลของพวกเขา โดยไม่แบ่งแบกเพศ เชื้อชาติ ตาแหน่ง
และสถานที่ปฏิบัติงาน

ช.

จะแจ้งให้พนักงานใหม่ทุกคนทราบในระหว่างการปฐมนิเทศถึงสิทธิพื้นฐานสาคัญสี่ข้อ ได้แก่
การไม่บังคับใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่เลือกปฏิบัติ และสิทธิเสรีภาพในการสมาคม
รวมถึงกฎของบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามตาแหน่งงานของคนเหล่านั้นด้วย

ซ.

หาวิธีส าหรับการร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและวางกลยุทธ์สาหรับการ
แก้ไขเยียวยาถ้าหากและเมื่อพนักงานงานคนใดประสบกับการเลือกปฏิบัติ (ทั้งที่เกี่ยวและไม่
เกี่ยวกับเพศสภาพ) การคุกคามทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศในระหว่างขั้นตอนการ
สมัครงาน รับเข้าทางาน ลงนามในสัญญา และการจ้างงาน

3. การคุกคามทางเพศ-บริษัท (ดูการปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า)
ก. จะทาการประเมินความเสี่ยงสถานที่ทางานและชุมชนรอบโรงงานเพื่อระบุอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้หญิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบทานธุรกิจ
ข. จะไม่ยอมรับการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทางานโดยเด็ดขาด
ค. จะสร้างกระบวนการหรือคู่มือสาหรับนิยามว่าอะไรคือ “พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความราคาญ
ทางเพศ” และความยิน ยอมและอ านาจมีผลต่อการจ าแนกประเภทของการล่ว งละเมิด
อย่างไร
ง. อธิบายความต่างและความเหมือนระหว่างการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศให้
ชัดเจน
จ. จะตรวจสอบวัฒนธรรมในสถานที่ทางานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการให้เกียรติผู้หญิงในทุกระดับ
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จะด าเนิน การให้แน่ใจได้ว่าพนักงานที่เป็นผู้หญิงสามารถท างานได้ในสภาพแวดล้อมที่
ปราศจากอันตรายในเรื่องเพศ ปลอดจากภาพลามกอนาจาร เอกสารที่ส่อไปในทางเพศ และ
การหยอกล้อส่อเสียดในเชิงเพศ
จะไม่สนับสนุนให้มีการใช้ถ้อยคาที่ล่วงละเมิดและถ้อยคาที่ส่อไปในทางเพศระหว่างพนักงาน
ชายในเวลาที่มีพนักงานหญิงอยู่ร่วมด้วย
จะจัดให้มีระบบการจัดการคาร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างเป็นความลับสาหรับพนักงานหญิง
จะกาหนดกระบวนการที่ชัดเจนสาหรับการสอบสวนและลงโทษผู้กระทาผิด โดยจะสื่อสารให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบทั้งในแง่ของเนื้อหาและการปฏิบัติ
จะกาหนดหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับปกป้องผู้เสียหาย
และผู้แจ้งเบาะแสตลอดกระบวนการร้องเรียน สอบสวน และเยียวยา

4. สวัสดิการของการคลอดบุตร-บริษัท (ดูแผนปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่าด้วย)
ก. จะอนุญาตให้มีการลาคลอดและจ่ายค่าตอบแทนตามที่กาหนดในกฎหมายแรงงานไทยฉบับ
ล่าสุด
ข. จะประเมินและลดความเสี่ยงในการทางานของผู้หญิงหลังคลอดและหญิงตั้งครรภ์ให้เหลือ
น้อยที่สุด
ค. จะไม่เพิ่มภาระงานให้กับหญิงตั้งครรภ์เพื่อกดดันให้ลาออกและสละสวัสดิการสาหรับการลา
คลอด
ง. จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับผู้หญิงหลังคลอดโดยขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มี
จ. จะอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้หญิงซึ่งกลับมาทางานหลังจากคลอดบุตรมีเวลาการทางานที่
ยืดหยุ่นเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบต่อครอบครัวตามที่จาเป็น
ฉ. จะไม่ลงโทษหรือลดขั้นหรือลดค่าตอบแทนและสวัสดิการผู้หญิงหลังคลอด
5. การฝึกอบรมและการเลื่อนตาแหน่ง -บริษัท (ดูแผนปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า)
ก. จะไม่เลือกเลื่อนตาแหน่งผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ข. จะอนุญาตให้ผู้ชายและผู้หญิงเข้าถึงการฝึกอบรมและการมีพี่เลี้ยงสอนงานอย่างเท่าเทียมกัน
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ค.

จะไม่สร้างอุปสรรคแก่ผู้หญิงในการเข้าถึงโอกาสในการฝึกอบรม เช่น รั้งตัวไว้หลังเลิกงานซึ่ง
เป็นเวลาที่ผู้หญิงจะต้องกลับบ้านไปหาครอบครัว
ง. พิจารณาชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันในการเลื่อนตาแหน่ง ให้โบนัส และเงินจูงใจ
จ. จะใช้วิธีการประเมินที่ยึดคุณวุฒิและการปฏิบัติงานตามต าแหน่งเป็นหลักในการตัดสินใจ
เลื่อนขั้นรวมทั้งการให้โบนัสและเงินจูงใจ
ฉ. จะส่งเสริมผู้หญิงให้เข้าร่วมทีมบริหารทั้งระดับเริ่มต้นและระดับอาวุโส
ช. จะส่งเสริมให้ผู้หญิงพัฒนาทักษะที่ทาให้เข้าถึงงานที่แต่เดิมมักจะสงวนไว้สาหรับผู้ชาย
ซ. จะจัดการเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปฐมพยาบาล และสถานการณ์วิกฤต
อย่างเท่าเทียมกันสาหรับทั้งชายและหญิงโดยไม่คานึงว่าผู้หญิงจะทางานอยู่ในสถานที่ใด
6. มาตรการลงโทษและการไล่ออก-บริษัท (ดูในนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า)
ก. จะไม่เจาะจงไล่พนักงานหญิงออกเพราะแต่งงานหรือตั้งครรภ์
ข. จะไม่บังคับพนักงานหญิงทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้ทาการคุมกาเนิดเพื่อแลกกับการจ้างงาน
หรือจ้างงานต่อและจะไม่ลงโทษผู้หญิงที่ปฏิเสธการคุมกาเนิดด้วย
ค. จะกาหนดนโยบายการลงโทษที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและนาไปปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนโดยไม่คานึงถึงเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา และตาแหน่งใน
บริษัท
ง. จะขอให้ผู้มีอานาจที่มีศักยภาพรับรองกฎและนโยบายการลงโทษของบริษัทเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบ ัติตามและจะติดเอกสารไว้บนกระดานติดประกาศโดยใช้ภ าษาที่แรงงานข้ามชาติ
สามารถอ่านเข้าใจได้
จ. จะจัดให้มีพยานที่เป็นผู้หญิงหรือพนักงานหญิงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่ด้วยเมื่อพนักงาน
ที่เป็นผู้หญิงถูกเรียกตัวมาหารือเกี่ยวกับคาร้องเรียน ร้องทุกข์หรือมาตรการลงโทษ
7. การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน บริษัท (ดูแผนปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า)
ก.

บริษัทจะไม่ทาลาย ปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารตรวจคน
เข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ เช่นสมุดบัญชี
ธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็มของพนักงาน
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ในกรณีที่บริษัทหรือนายหน้า บริษัทจัดหางานต้องจัดเก็บเอกสารส่วนตัวของพนักงานเป็น
การชั่ ว คราวเนื ่ อ งจากข้ อ ก าหนดทางกฎหมาย จะส่ ง เอกสารคื น ให้ พ นั ก งานทั น ที เ มื่ อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ค.

กรณีที่มีการเก็บเอกสารของพนักงานไว้เป็นการชั่วคราว จะจัดให้มีกระบวนการที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการนาไปใช้ในที่ผิด ซึ่งจะอธิบายให้พนักงานหรือตัวแทนพนักงาน
เข้าใจ
8. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนา และ การแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด อนุสัญญาต่างๆและมาตรฐานสากล ใน
ท านองเดีย วกัน บริษ ัทจะแจ้ง ข้ อก าหนดให้ผ ู้ซื ้อ ทราบและข้อ ก าหนด ความต้องการของตลาด
กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการด าเนินการที่พวกเขามี ส ่ว น
เกี่ยวข้อง
9. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับพนักงานที่เปราะบาง (ก่อนเดินทางมาถึงประเทศปลายทาง) บริษัทจัดหา
งานที่ทาสัญญากับบริษัทจะต้องแจ้งรายละเอียดข้อพิจารณาพิเศษแก่แรงงานหญิงข้า มชาติในทุก
ขั้นตอนตลอดขั้น ก่อนเดิน ทางมาถึงในกระบวนการสรรหา ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารเกี่ ยวกับ
ต าแหน่งงานที่ว่างและลักษณะของงาน เบี้ยเลี้ยงส าหรับการเดินทาง วิธีการสัมภาษณ์และการ
ฝึกอบรมรวมถึงหัวข้อที่สอน วิธีการที่ใช้ คุณวุฒิของวิทยากรและการผนวกเอาประเด็นเฉพาะสาหรับ
การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานหญิงข้ามชาติ
10. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับพนักงานที่เปราะบาง (หลังเดินทางมาถึงประเทศปลายทาง) การฝึกอบรม
แรงงานข้ามชาติในเรื่องนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและกระบวนการนาไปปฏิบัติ การค้ามนุษย์และ
มาตรฐานแรงงานสากลที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องสาหรับการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และ
เสรีภาพในการสมาคม จะดาเนินการโดยใช้ภาษาที่แรงงานเข้าใจหรือใช้ล่ามเพื่อการสื่อสาร หากและ
เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้หญิง จะมีการให้การฝึกอบรมพิเศษเพื่อป้องกันตนเอง สร้างความมั่นใจ
และรับมือกับการคุกคามทางเพศ ล่วงละเมิด และเอาเปรียบเพื่อเสริมพลังให้กับผู้หญิง หัวข้อรายการ
ในการฝึกอบรมหลักประจาปี และในกรณีที่มีความต้องการอบรมเพิ่ม จะนาเอาการฝึกอบรมเป็นกรณี
พิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมารวมไว้ด้วย
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ฉ. การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายการการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย การละเมิด
ประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล สภาพแวดล้อม สถานที่ประกอบกิจการ
โดยจะแบ่งออกเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและมาตรฐานที่ระบุไว้
ในกฎหมายแรงงานไทย จะจัดอันดับตามความรุนแรง จัดให้ มีช่องทางร้องทุกข์และการแก้ ไ ขที่
เหมาะสม
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นของแรงงานไทย
และแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กร
ภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนบริษัทในการจัดการกับความคับข้องใจและการ
แก้ไขเหตุการณ์และกรณีดังกล่าว
ช. การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการ
กระท าที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริงหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท
นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบว่าจะต้องติดต่อกับใครรวมถึงวิธีการในการ
ติดต่อโดยไม่เปิดตัวตน จะต้องมีการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในการติดต่อกับพนักงานระดับ
หัวหน้างานของบริษัทในกรณีฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายการผลิต
ผู้บริหารสูงสุดหรือกรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านศีลธรรม (ถ้ามี
การมอบหมาย) หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ที่เป็นความลับ รวมทั้งลิงก์แบบออนไลน์ ซึ่งจะมี
การระบุถึงวิธีการในการดาเนินการและแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไปได้
3. บริษัทไม่อนุญาตให้ด าเนินการลงโทษหรือตอบโต้หรือกระท าการใดๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคลที่
รายงานการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ด้วยความตั้งใจที่ดี แต่หากพบว่าพนักงานได้ฝ่าฝืนนโยบายนี้หรือ
กระทาการที่มิชอบด้วยกฎหมาย พนักงานคนดังกล่าวจะต้องได้รับการลงโทษซึ่งอาจเป็นไปจนถึงขั้น
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ไล่ออก นอกจากนั้น บริษัทยังอาจดาเนินการกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ขัดขวางหรือประวิงเวลา
หรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือค้นหาความจริงเรื่องการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อปกป้องผู้เสียหายหรือผู้แจ้งเบาะแส ทางบริษัทจะใช้
ความระมัดระวังในการรักษาความลับของบุคคลทั้งหลายที่เป็นผู้แจ้งเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายคือ
กันนโยบายฉบับนี้ตลอดจนบุคคลทั้ง หลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือการกระทาการที่ไม่
เหมาะสมซึ่งถูกกล่าวหา ไม่ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่
5. จัดให้มีขั้นตอนส าหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่มีความ
อ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย การล่วงละเมิด ถูกคุกคาม หรือการแสวง
ประโยชน์มากกว่าเดิม
ซ. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
1. จะมีระบบที่พร้อมใช้งานสาหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวน การแก้ไขปัญหา และการบันทึกคา
ร้องและการร้องทุกข์ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่และจัดลาดับ ความสาคัญสาหรับการดาเนินการและ
การแก้ไขเยียวยา การตรวจสอบติดตาม การระบุถึงประวัติและรูปแบบของเหตุการณ์และประเภท
ของเหตุการณ์
2. ทางบริษัทจะจัดทารายการของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ
นโยบาย โดยที่หมวดหมู่ที่แนะนาก็คือ สิทธิ มนุษยชน กระบวนการในการจัดหาแรงงานจากบริษัท
จัดหางาน การว่าจ้างภายในองค์กร การทาสัญญาจ้าง
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดท าเป็น
เอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของผู้เสียหาย มีม าตรการเฉพาะ
เพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่
ปลอดภัยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชา
สังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจหรือ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็ก
และครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
4. ในส่วนของการพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือการดาเนินการทางกฎหมาย ก็
จะต้องถูกนามาใช้กับผู้กระทาผิด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร) โดยใช้วิธีการที่มีความเท่าเทียมกับ
การดาเนินการต่อการฝ่าฝืน ซึ่งเที่ยงธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ฌ. การแก้ไขเยียวยา96
1. บริษัทจะจัดทาเอกสารระบุกระบวนการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้หญิงและบุตรจะได้รับการคุ้มครองจาก
สภาพการทางานที่เป็นอันตราย กิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ (เช่น การลักลอบค้ายาเสพติด
การค้าประเวณี) เข้าถึงการฝึกอบรมทางการศึกษาหรือทางอาชีพในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงโครงการ
คุ้มครองเด็กโดยรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนอื่นๆ
2. บริษัทจะจัดทารายการมาตรการเยียวยาที่เป็นไปได้สาหรับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ล่วงหน้า ใน
กรณีที่มีการใช้แรงงานเด็ก ให้ปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติตามนโยบายห้ามใช้แรงงานเด็ก สิ่ง
สาคัญที่สุดในกรณีที่มีการคุกคามทางเพศหรือล่วงละเมิดทางเพศคือการให้การคุ้มครองผู้เสียหายและ
การตรวจสอบอย่างเป็นระบบและทันท่วงที
3. จะมีการกาหนดตารางเวลาที่เหมาะสมโดยอาศัยความช่วยเหลือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
มีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ อาทิ
เช่น หน่วยงานภาครัฐหรือ องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคมส าหรับประเทศไทย
หน่วยงานที่ควรติดต่อคือสานักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งจะให้ที่
พักพิงแก่เด็กและครอบครัว รวมถึงความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพและกฎหมาย
4. ในแผนการเยียวยาจะมีส่วนที่ว่าด้วยกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน โดยเฉพาะกับผู้หญิงและเด็กหญิง
จะต้องพิจารณทางเลือกในการคุ้มครองเหยื่อโดยคานึงถึงเพศสภาพ อาทิเช่น ที่พักที่ปลอดภัยที่ตั้งอยู่
ในตาแหน่งที่ไม่มีการเปิดเผยภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
หน่วยงานภาครัฐ หรือให้ทนายความผู้หญิงเดินทางไปแจ้งตารวจพร้อมกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง
96

The UN Convention on the Rights of the Child emphasizes a child’s right to health, education and protection from all forms of
abuse, neglect, exploitation and violence. Remediation shall uphold these rights.
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5. นอกจากนั้น จะต้องพิจารณาและดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังสาหรับผู้หญิงและเด็กหญิง
เช่น การฝึกอบรมการป้องกันตนเอง การสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นเมื่อเผชิญกับการคุกคามทางเพศ
หรือการล่วงละเมิดทางเพศเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิง
ญ. การตรวจสอบ
1. การตรวจประเมิ น ภายในเพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายนี ้ จ ะต้ อ งท าในระบบจั ด การทางสั ง คม
(SMS) ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และขอบเขตตามเอกสารคู่มือการใช้งาน
ระบบบริห ารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
2. การตรวจประเมินระบบการจัดการทางสังคมภายในเฉพาะบางส่วนหรือทั้งระบบ อาจจะก าหนด
ความถี ่ ท ี ่แ ตกต่ า งกั น และตามเหตุ ก ารณ์ที่ เ กิด ขึ้ นในภาคอุ ต สาหกรรม การร้ อ งขอจากผู ้ซ ื้ อใน
ต่างประเทศ
3. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับ
ความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
4. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่า นการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับ
กิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูกนามาใช้
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายและระบบการจัดการทางสังคมของบริษัท
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ซ-1.7 ถ้อยแถลงและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม

MARINE FINE FOODS CO.,LTD.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
( Procedure Manual )
เรื่อง :
หมายเลขเอกสาร
ฉบับที่
จานวนหน้า(ไม่รวมปก)
สาเนาฉบับที่

นโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
PM-HR-HS-001__
______________
15
______________
________________

ผู้จัดทา _________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางสาวบุปผา ชลสวัสดิ์ ) ผู้จัดการแผนกบุคคล
ผู้ทบทวน________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางศิริพร กลมเกลียว ) ผู้จัดการโรงงาน
ผู้อนุมัติ_________________________________________________________ วันที่_____________________
( นายเฉลิมชัย ลีวงศ์เจริญ ) กรรมการผู้จัดการ
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นโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ควำมมุ่งมั่นต่อหลักกำรสรรหำบุคลำกรด้วยควำมรับผิดชอบและเป็นธรรม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาหลักการและแนวทางการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมซึ่งเคารพ
ปกป้อง และปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงข้อปฏิบัติมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการต่อรองร่วมกัน การป้องกันและกาจัดแรงงาน
บังคับ แรงงานเด็กและการเลือกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน บริษัท
ตระหนักดีว่าการสรรหาบุคลากรควรตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ควรขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ไม่
ควรแทนที่กาลังคนที่มีอยู่ ลดมาตรฐานแรงงานค่าแรง หรือสภาพการทางาน หรือทาให้คุณค่าของงานลด
น้อยลง ไม่ว่าบริษัทจะรับสมัครบุคลากรที่เป็นคนในท้องถิ่นหรือเลือกรับสมัครบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่มีการบังคับใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีความโปร่งใส มีการ
คุ้มครองแรงงานตลอดกระบวนการสรรหาและการจ้างงาน รวมถึงพนักงานรับรู้สิทธิที่ควรจะได้รับ เสรีภาพใน
การเดินทางภายในประเทศไทยหรือออกจากประเทศไทย การดูแลเอกสารแสดงตนและสัญญาต่างๆด้วยตัวเอง
และการเข้าถึงวิธีการร้องเรียน ร้องทุกข์และการระงับข้อพิพาท รวมถึงการแก้ไขที่เหมาะสม97
บริษัทได้พิจารณานโยบายนี้ว่ามีความสาคัญต่อการป้องกันปัญหาแรงงานที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการสรรหาบุคลากร ผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติมีความเสี่ยงในการถูกเอารัดเอาเปรียบ
โดยเริ่มจากประเทศต้นทาง บริษัทในฐานะนายจ้างปลายทางที่อาจไม่รับทราบถึงวิธีการรับสมัครงานที่อาจมี
การหลอกลวงหรือฉ้อโกงแรงงาน98 แต่บริษัทเป็นผู้ที่เสียหายมากที่สุดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการละเมิด
นโยบายนี้ ทั้งต่อเครื่องหมายการค้า ชื่อเสียง ลูกค้าและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในการสรรหาบุคลากรที่ไม่มี
ความรับผิดชอบและผิดกฎหมายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน จากการปฏิบัติที่ไม่รับผิดชอบและ
ละเมิดกฎหมายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ดังนั้นจากการดาเนินการนโยบายนี้ บริษัท
มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการอย่างเต็มที่เพื่อที่จะส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของวิธีปฏิบัติในการรับ

97
98

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบัติการเพือ่ การจัดหางานที่เป็นธรรมขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ, 2016
แนวทางปฏิบัติการเพือ่ จัดหางานทีเ่ ป็นธรรมเพื่อยุตกิ ารถูกเอารัดเอาเปรียบของ BSCI, 2015
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สมัครบุคลากรที่มีความรับผิดชอบและเป็นธรรม 99 โดยเชื่อว่าด้วยกลยุทธ์นี้ บริษัทจะสามารถช่วยลด และ /
หรือกาจัดความเสี่ยงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบและการละเมิด ต่อผู้หางานและผู้ที่ถูกจ้างงานในระหว่าง
กระบวนการสรรหาบุคลากร ดังนั้นบุคลากรทุกคนรวมถึงผู้หญิงและเด็กจะสามารถมีงานที่มีคุณค่าและมี
รายได้ที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
ไม่ยอมให้เกิดขึ้นอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทยืนหยัดต่อต้านการกระทาที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ การประกาศ ข้อบ่งชี้และหลักฐานการ
ปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทนการช าระหนี้ ,
แรงงานทาส, สัญญาผูกมัด,การบังคับใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ, แรงงานเด็ก, การเลือกปฏิบัติทางเพศ, เชื้อ
ชาติ, ศาสนา, ชาติพันธุ์, รสนิยมทางเพศ, ความพิการและอื่น ๆ สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรอง
ร่วม รวมถึงการปฏิบัติใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพ ความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้หางานและพนักงาน บริษัทพิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาที่ ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎหมาย
และไม่สามารถเจรจาต่อรอง ดังนั้นบริษัทจะดาเนินการกับผู้กระทาผิดโดยรู้ว่าการกระทาดังกล่าวเป็นอันตราย
หรือเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงและเด็ก โดย
การสร้างภาระหนี้ ทาให้สูญเสียอิสรภาพ ถูกใช้แรงงานโดยมิได้สมัครใจ ความเสี่ยงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่ง
อาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือถาวร หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงโอกาสในการ
ทางานที่มีคุณค่าและการมีรายได้ที่เหมาะสม
กำรบังคับใช้และขอบเขต
บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่เกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือยอมรับ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสิทธิของแรงงานตามที่กาหนดไว้ในประเด็นหลัก 4 ประการของ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) (ตามอนุสัญญา 8 ฉบับ) 100 และได้มีการกาหนดสิทธิแรงงานหลักแต่

99

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบัติการเพือ่ จัดหางานที่เป็นธรรมของ BSCI สาหรับผู้เข้าร่วม BSCI, กันยายน 2017
อนุสญ
ั ญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ: อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ, 1930, อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงาน
บังคับ, 1957, อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม, 1948; อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและในการร่วมเจรจาต่อรอง, 1949,
100
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ละข้อไว้ในนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท ในขณะเดียวกัน บริษัทมุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจใดๆกับบุคคลหรือองค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายหน้าจัดหาแรงงาน และบริษัทจัดหางาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือต้องสงสัย จะต้อง
พิสูจน์ว่าผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย หรือถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของ
แรงงานโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์, การใช้แรงงานเด็ก, แรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทน
การชาระหนี้, แรงงานทาส, สัญญาผูกมัด หรือการบังคับใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ การคุกคามทางเพศ หรือ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจะไม่ซื้อสินค้าหรือ
บริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน บริษัทจัดหางาน ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระทาใดๆที่ขัดต่อศีลธรรมและผิดกฏหมายตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัทจะไม่ลงโทษหรือใช้มาตรการทาง
วินัยสาหรับพนักงานที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือทารวมกลุ่มกับพนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งไม่แบ่งแยก เชื้อ
ชาติ เพศ ศาสนาหรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ
และคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม
มาตรการที่เข้มงวดที่สุดในการไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สนับสนุนการละเมิดนโยบายการรับสมัครพนักงานตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติงานและนอกเวลางาน ในทานองเดียวกัน บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ได้แก่
ผู้จาหน่าย, ผู้รับจ้างช่วง, นายหน้า, โดยเฉพาะบริษัทจัดหางาน องค์กร ผู้ประกอบการหรือชุมชนจะปฏิบัติ
ตามนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลากรด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม บริษัทคาดหวังว่าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษามาตรฐานระดับสูงสุดด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดาเนินการ
สรรหาบุคคลากร
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและบุตรของพวกเขา
หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ และกลุ่มอื่น ๆ ที่จะเกิดการเลือกปฏิบัติ และการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม บริษัทมุ่งมั่นที่จะ
ให้การพิจารณากลุ่มคนเหล่านี้เป็นพิเศษ และจัดหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและตามศักยภาพของ
บริษัท การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายที่สร้างความ
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกัน, 1951, อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ),1958, อนุสัญญาฉบับที่
138 ว่าด้วยอายุขั้นต่า, 1973; อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบทีเ่ ลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก, 1999
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ตระหนัก เพิ่มการป้องกัน สร้างการรับรู้ การรายงานข้อมูลที่เป็นความลับ และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส จัดให้
มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และทางเลือกในการแก้ไข ตรวจสอบและยืนยันว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้
สามารถจัดการปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนความพยายามใน
การดาเนินการตามนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ซึ่งสามารถลด จากัด และป้องกัน
ความเสี่ยงด้านแรงงานของผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียทุกคน และรวมถึงแรงงานที่เปราะบางด้วย
แผนปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ก.

ข.

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายการ
สรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมของบริษัท
2. เพื่ออานวยความสะดวกในการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงานอื่น ๆที่
เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมของ
บริษัท
3. เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเปราะบางรวมถึง
แรงงานข้ามชาติและผู้หญิงเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้น
การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วน
ชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาทีมโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และประกอบด้วย
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ ทั้งจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้จัดการระดับกลาง ตัวอย่างเช่น พนักงานจากฝ่าย
ขาย การผลิต จัดซื้อ ประกันคุณภาพ ( QA) ตัวแทนฝ่ายจัดการคุณภาพ (QMR) เจ้าหน้าที่อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OHS)
2. ทีมระบบบริหารจัดการสังคม (SMS) หรือทีมงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษา
จะรับผิดชอบในการร่าง, แก้ไข และ/หรือการเฝ้าสังเกตนโยบายกระบวนการในการนาไปใช้ ทั้งนี้ จะ
มีการนาเอาการควบคุมเอกสารระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) ของบริษัทและระบบตัวเลข
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การควบคุมเอกสาร การกาหนดระบบหมายเลขที่อธิบายไว้ภายใต้ขั้นตอน และนาไปใช้กับเอกสารที่
จัดทาขึ้นสาหรับระบบจัดการทางสังคม (SMS)
3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และขั้นตอนการดาเนินนโยบายจากการทบทวน
และเสนอแนะจากทีมระบบจัดการทางสังคม การด าเนินการนี้จะท าภายในเวลาที่เหมาะสมหนึ่ง
สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อย หรือ
แผนการนาไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อกรรมการผู้จ ัดการให้ การอนุมัตินโยบายและแผนในการปฏิบัติตาม จะมีการน าไปติดไว้บน
กระดานข่าวภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากที่มีการอนุมัติ นโยบายและ/หรือการเปลี่ยนแปลงจะ
ได้รับการประกาศในระหว่างที่มีการปฐมนิเทศและช่วงที่มีการฝึกอบรมแรงงานตามแผนการฝึกอบรม
5. นโยบายและแผนการปฏิบัติจะรวมอยู่ในวาระการประชุมการทบทวนฝ่ายบริหารประจาปี ตัวแทน
ฝ่ายบริหารจะรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุม การจัดเก็บเอกสาร กระบวนการตรวจสอบ
รายงานการประชุมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามขั้นตอน QMS
6. ทีมประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ซึ่งอาจมีสมาชิกบางส่วนมาจากทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS)
จะรับผิดชอบใน ส่วนของการตรวจสอบการนาเอานโยบายและแผนการปฏิบัติตามมาใช้ ทั้งนี้ จะมี
การดาเนินระเบียบวิธีการด้านการกาหนดและการประเมินให้เป็นไปขั้นตอนในเอกสาร QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท101
4. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอัน ดับและกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงการปกป้องสตรีและ
เด็กในประเทศต้ น ทางส าหรับ แรงงานข้ ามชาติ ข่าวเหตุการณ์ ที ่เ กิ ด ขึ้ นเกี่ ยวกับ การค้า มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่ ว ยงานของรั ฐ ที ่ร ับ ผิ ดชอบและบั ง คับ ใช้ก ฎหมาย กฎหมาย
ระดับชาติ อนุสัญญา102 มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางานของ

101
102

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบัติการเพือ่ การจัดหางานที่เป็นธรรม BSCI สาหรับผู้เข้าร่วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบัติการเพือ่ การจัดหางานที่เป็นธรรมขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ, 2016
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บริษัท รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน ( supply
chain mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ
5. รวบรวมกฎหมายอ้างอิง กฎหมายไทย ระเบียบและประกาศอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับการสรร
หาและการจ้างงานของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ การจัดการแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ
รวมถึงกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องและการแก้ไขกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการสรรหา
และการจ้างงานในภาคอาหารทะเล 103
6. ดาเนินการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา, นายหน้า ผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายหน้า / บริษัทจัดหางาน
7. วิธีการสรรหาพนักงานของบริษัทจะท าแผนผังกระบวนการและขั้นตอนการสรรหา ระบุองค์กรที่
เกี่ยวข้อง การนาเข้าและผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอน วัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนารูปแบบ
แบบฟอร์ม ระบุเอกสารนาเข้า ส่งออก แผนที่ และบันทึกไว้ในเอกสาร
8. สาหรับการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจากบริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรก เช่น บริษัทจัดหางาน
และซัพพลายเออร์สาหรับวัตถุดิบอาหารทะเลหลัก สาหรับการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจาก
บริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรกเช่น บริษัทจัดหางาน และซัพพลายเออร์ เช่น สาหรับอาหารทะเลวัตถุดิบ
หลักของบริษัท โดยใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ในการพิจารณาพนักงานที่เปราะบางและความเสี่ยงจาก
การละเมิดมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO ทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหาจนถึงการจ้างงานที่อาจเกิดขึ้น
สาหรับบริษัทจัดหางานประเทศต้นทางต้องมีข้อมูลก่อนสรรหาและหลังการจ้างงาน วิธีการ รูปแบบ
และแม่แบบจะถูกปรับหรือพัฒนาขึ้นสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
โดยเฉพาะ

103

พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานพ. ศ. ๒๕๔๑ (1998), ฉบับแก้ไขล่าสุดพ. ศ. ๒๕๖๒ (2019); พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กในปีพ. ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติ
การต่อต้านการค้ามนุษย์พ. ศ. ๒๕๕๑ (2008 แก้ไขในปี 2015); พระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙(2016);
กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (2017); พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าวพ. ศ. ๒๕๕๑ (2008) กฎกระทรวง
ว่าด้วยการห้ามการจ้างงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ (2016)กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ (2014)
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9. การประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นในคู่ค้าของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับและให้คะแนนจะเป็นตัวกาหนดคู่ค้าที่
สาคัญ
10. บริษัทจะดาเนินการจัดทาจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct – CoC) ซึ่งจะแสดงรายละเอียด
ของค่านิยมและนโยบายของบริษัท ซึ่งจะส่งให้คู่ค้าทางธุรกิจที่สาคัญเพื่อลงนามโดยสุจริตใจเพื่อแสดง
ว่าการทาธุรกิจกับจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ใช้วิธีการที่ตรวจสอบได้ และมีการปฏิบัติตามนโยบาย
11. ขึ้นอยู่กับบุคลากรและเวลาที่มีอยู่ การประเมินคู่ค้าที่สาคัญจะกาหนดตามการจัดอันดับการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายหลัก 8 นโยบายและข้อกาหนดระบบจัดการทางสังคมอื่น ๆ การ
จัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติอย่างเหมาะสม
12. นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง – บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและบริการจากซัพพลายเออร์, ผู้รับเหมา
, ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของเราและลงนามข้อตกลงโดยสุจริตใจที่จะทางานร่วมกับเรา
บนพื้นฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ (CoC) การประเมินซัพพลาย
เออร์ เอกสารการประเมินความเสี่ยงทางสังคมจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรร
หา (อ้างถึงจรรยาบรรณ (CoC) ที่ลงนาม การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความเสี่ยง
ทางสังคม)
13. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายในและ
ภายนอกของบริษัท ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดาเนื่องจากการละเมิดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ
ILO หลักการใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์และลิงก์ระหว่างประเทศ คุณสมบัติ
ก่อนที่จะจ้างงานหรือทาธุรกิจด้วย อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการ
ข่าวหรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชา
สังคมหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ(เว็บไซต์และลิงก์ต่างๆ จะแสดงไว้ใน รายการ)
14. ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดอ้างอิง การแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุดที่เป็นปัจจุบันและ
ประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ อนุสัญญาและมาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบ
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ต่อผู้หญิงและเด็ก ในท านองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อก าหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อก าหนด ความ
ต้องการของตลาด กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่
พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
15. สาหรับแผนกทรัพยากรบุคคลและตัวแทนจัดหางาน / บริษัทจัดหางาน เหล่านี้ซึ่งมีบทบาทสาคัญใน
การลดความเสี่ยงของการละเมิดสิทธิในผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติและในการส่งเสริมการเข้าถึง
โอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความละเอียดอ่อนมิติชายหญิง เพื่อการตรวจสอบ
เชิงลึกและตรวจประเมินภายใน
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้ระเบียบการประชุม การประชุมประจาสัปดาห์ส าหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาที่มีความรับผิดชอบและ
แนวคิดการทางานที่มีคุณค่า ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับอนุมัตินโยบายการสรรหาที่เป็นธรรมหรือ
เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย
2. การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและ
เป็นธรรมของบริษัท และขั้นตอนการดาเนินการ ข้อกาหนดเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับแรงงานไทยที่มีความโปร่งใสสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การปกป้องพนักงานทุกคน
ตลอดกระบวนการสรรหาและการจ้างงานและการเข้าถึงการร้องทุกข์ การระงับข้อพิพาทและการ
แก้ไขที่เหมาะสม ส าหรับแต่ละหัวข้อเหล่านี้จะมีการปฏิบัติที่ดีแ ละการปฏิบัติที่ไม่ยอมรับ รวมถึง
กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
3. ในระหว่างการฝึกอบรม การดาเนินการต่อมาจะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม
เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของบริษัทให้กับซัพพลายเออร์และบริษัท
จัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด วิธีการปกป้องผู้เสียหาย
และผู้แจ้งเบาะแส วิธีการตรวจสอบ ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและ
ป้องกัน
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4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประจาปีตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการ
ของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือน
หลังจากประกาศนโยบาย
5. ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในและมอบหมาย
หัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนปีละครั้ง
6. ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงไม่เพียงแต่ในโรงงาน แต่ยังครอบคลุมไปถึงชุมชน
โดยรอบใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือ ข้อมูล
ทุติยภูมิเป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิ
มาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการเน้นย้าในเชิง
ลึกในการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
จ. ข้อกาหนด
1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสรรหา (รวมถึงก่อนแรงงานข้ามชาติมาถึงประเทศปลายทาง)
ก. เลือกวิธีการสรรหาเพื่อให้ตรงกับความต้องการแรงงานของบริษัทและการจ้างงานที่เหมาะสม โดย
จะรับ สมัครงานจากบุคคลในพื้นที่ก่อน ส าหรับการสรรหาแรงงานข้ามชาติจะใช้วิธีการทาง
กฎหมายที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ
ข. วิธีปฏิบัติที่จะไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดทั้งสาหรับพนักงานภายในและผู้ให้บริการภายนอก เช่น การ
หลอกลวงและทาให้เข้าใจผิดในการสรรหาและจ้างพนักงาน การรับของขวัญ การรับเงินหรือการ
ชาระเงินเพื่อความปลอดภัย ต้องมีเงินประกันหรือทรัพย์สิน (เช่นโฉนดที่ดิน) เป็นการตอบแทน
การจ้างงานหรือการประกันตาแหน่งให้กับผู้สมัคร
ค. ห้ามใช้กาลังบังคับทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้เปลี่ยนประเภทของงาน สถานที่หรือเงื่อนไขการจ้าง
งานที่ไม่เหมือนกับการตกลงหรือสัญญาโดยนายหน้าภายในหรือภายนอกที่ตกลงกับพนักงาน โดย
บริษัทจะพิจารณาจ้างพนักงานบนพื้นฐานคุณสมบัติและความสามารถ
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ประกาศรั บ สมั ค รงานจะมุ ่ ง เน้ นคุ ณ สมบั ต ิท ี ่ ตรงกั บต าแหน่ง ที ่ ล งโฆษณา โดยจะหลี ก เลี่ยง
รายละเอียดส่วนบุคคล อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนาที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและนาไปสู่การ
กีดกันผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสม
บริษัท นายหน้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้างช่วงหรือผู้ให้บริการ104 จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การสรรหาพนักงานเพื่อเป็นเงินประกันการรับเข้า ในประกาศรับสมัครงาน จะประกาศว่า “ไม่มี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในทุกขั้นตอนในการรับสมัครและจ้างงาน” เพื่อสนับสนุนหลักการ
นี้
ในการรับสมัครงานโดยตรงหรือผ่านบริษัทจัดหางาน จะให้รายละเอียดของงานที่ชัดเจนพร้อมสิทธิ
และความรับผิดชอบของตาแหน่ง โครงสร้าง การรายงาน ข้อกาหนดและเงื่อนไขการจ้างงานอื่น ๆ
ทีส่ อดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทย
เมื่อทาการรับสมัครงาน บริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดาเนินการกับผู้สมัคร สาหรับ
นายหน้าและ บริษัทจัดหางานจะต้องแสดงหลักฐานว่าไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับสมัครงาน
กับผู้สมัครค่าธรรมเนียมการด าเนินการหรือค่าใช้จ่ายที่เกิน กว่าที่กฎหมายก าหนดและและได้
จ่ายเงินจานวนเงินดังกล่าวข้างต้นที่เพื่ออานวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครงาน
บริษัทจะทาสัญญากับนายหน้าที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ, นายหน้า / บริษัทจัดหางานที่
เป็นที่รู้จักและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO และกฎหมายแรงงาน อย่างน้อยที่สุด
บริษัทจะกาหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและโปร่งใสซึ่งว่าด้วย
เรื่องห้ามการค้ามนุษย์ การบังคับ การใช้แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติและการยอมรับในสิทธิและ
เสรีภ าพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่ว มอย่างชัดเจนและโปร่งใส ในส่ว นที่เกี่ ยวกับ
กฎหมายแรงงานไทย บริษัทจัดหางาน / นายหน้าที่ให้บริการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความรู้และ
การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานพ. ศ. ๒๕๔๑ (1998), ฉบับแก้ไขล่าสุดพ. ศ. ๒๕๖๒ (2019); พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็กในปี พ. ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัตกิ ารต่อต้านการค้ามนุษย์พ. ศ. ๒๕๕๑ (2008 แก้ไขในปี 2015); พระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.
๒๕๕๙(2016); กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (2017); พระราชบัญญัตกิ ารทางานของคนต่างด้าวพ. ศ. ๒๕๕๑
(2008) กฎกระทรวงว่าด้วยการห้ามการจ้างงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (2016)กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗
(2014)
104
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นายหน้ารายบุคคลและบริษัทจัดหางานที่ต้องมอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
และการลงทะเบียนของบริษัท (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) จะรวมถึงตารางการเก็บค่าธรรมเนียม สัญญา
ระหว่างผู้สมัครกับนายหน้าจัดหาประเทศต้นทาง การลงทะเบียนของบริษัทจัดหางานประเทศต้น
ทางที่ท างานกับ บริษัทจัดหางานเอกชนไทยกับกระทรวงแรงงานไทย ส าเนาใบอนุญาตของ
นายหน้า ตัวแทนจัดหางานทั้งหมดที่ถูกต้องเป็นจริงและออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ
อนุญาต
หลักฐานการชาระเงินและใบเสร็จรับเงินสาหรับค่าธรรมเนียมการดาเนินการ, ค่าใช้จ่ายในการรับ
เอกสารประจ าตัวประชาชน, ค่าเดินทาง, ค่าตรวจสุขภาพ, การฝึกอบรมก่อนหรือหลังการเข้า
ประเทศต้นทาง จะดาเนินการโดยบริษัทจัดหางาน เหล่านี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
และข้อตกลงบันทึกความเข้าใจทวิภาคี (MOU) รายการใด ๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน
บันทึกความเข้าใจหรือกฎหมายของประเทศต้นทางและประเทศปลายทางจะมีการทาข้อตกลง
ระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างกับบริษัทจัดหางานล่วงหน้า
ผู้สมัครและพนักงานจะเก็บเอกสารไว้ กับตัวตลอดเวลา ขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารส่วนบุคคล
โดยพนักงานได้อธิบายไว้ภายใต้ จ.3 ของนโยบายนี้
ในการสัมภาษณ์จะดาเนินการในสถานที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้แต่ยังเป็นสถานที่ที่
สามารถเก็บความเป็นส่วนตัวได้ ผู้หญิงจะได้รับการสัมภาษณ์โดยผู้หญิงหรือคณะผู้สัมภาษณ์ที่มีทั้ง
ชายและหญิง ควรหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวระหว่างผู้สัมภาษณ์ชายและผู้สมัครหญิงใน
ห้องที่ป ิดประตู มิดชิด โดยปฏิบัติตามนโยบายและไม่ถามค าถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานและ
คุณสมบัติของผู้สมัคร บริษัทจัดหางานจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้กับบริษัท รวมทั้งรูปถ่าย
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหารวมถึงการประกาศรับสมัครงาน, การขนส่ง,
ขั้นตอนการสัมภาษณ์
มีเกณฑ์ประเมินการผู้สมัครเพื่อรับเข้าทางานตามคุณสมบัติที่เป็นระบบ ปราศจากอคติหรือการ
เลือกปฏิบัติในรูปแบบใด ๆ
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มีการเก็บเอกสารในขั้นตอนการดาเนินการ MOU เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการปฏิบัติ
ตามเอกสารทางการสาหรับในประเทศและกระบวนการข้ามพรมแดน ค่าธรรมเนียมที่กาหนด การ
ชาระเงิน เอกสารที่จาเป็น การอนุมัติและออกใบอนุญาต
บริษัทจัดหางานและบริษัท (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) จะตรวจความถูกต้องของข้อมูลในสัญญาจ้างที่
จัดทาโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ MOU เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกรอกสัญญา
อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาเพื่อสะท้อนข้อมูลจริงของพนักงาน สถานที่ทางาน ข้อตกลงและ
เงื่อนไขการทางานและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนข้อตกลงในสัญญา

2. นโยบายการจ้างงานและการปฏิบัติ (รวมถึงหลังแรงงานข้ามชาติมาถึงประเทศปลายทาง)
ก. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครหรือพนักงานใหม่ไม่ได้ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เรียกเก็บเงินค ้า
ประกัน (เป็นเงินหรือทรัพย์สิน) โดยบริษัทหรือถูกเรียกเก็บโดยนายหน้าหรือบริษัทจัดหางาน
ข. ตรวจสอบการประเมินผู้สมัครและการจ้างงานใหม่นั้นตามคุณสมบัติและอิงตามทักษะความรู้
ความสามารถและผู้สมัครหรือพนักงานใหม่ยินดีที่จะเข้ามาทางานในบริษัท
ค. สัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่พนักงานเข้าใจ และเต็มใจที่จะยอมรับข้อตกลงและ
เงื่อนไขร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัท
ง. ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถอ่านสัญญาจ้างได้ บริษัทจะมีการจัดหาล่ามเพื่อแปลสัญญาจ้างให้
พนักงานเข้าใจก่อนลงนามในสัญญา
จ. ตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าพนักงานเข้าใจสิทธิที่ควรจะได้รับและค่าชดเชยต่างๆ ตามกฎหมายแรงงาน
ไทย โดยบริษัทมุ่งเน้นจะจัดหาสถานที่ท างานที่ปลอดภัย เคารพเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ฉ. จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อชี้แจงถึงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึง
การฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ตามข้อบังคับของกฎหมาย
แรงงานไทย
3. การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน
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ก.

บริษัทจะไม่ทาลาย ปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารตรวจคนเข้า
เมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ เช่นสมุดบัญชีธนาคารหรือ
บัตรเอทีเอ็มของพนักงาน
ข. ในกรณีที่บริษัทหรือนายหน้า ต้องจัดเก็บเอกสารส่วนตัวของพนักงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจาก
ข้อกาหนดทางกฎหมาย จะส่งเอกสารคืนให้พนักงานทันทีเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ
ค. ในช่วงเวลาที่นาเอกสารของพนักงานมาดาเนินการต่ออายุตามกฎหมาย จะมีการสาเนาเอกสารให้
พนักงานและแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ
4. ขั้นตอนพิเศษและการฝึกอบรมสาหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง (ก่อนมาถึงประเทศปลายทาง) บริษัท
จัดหางานจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาพิเศษสาหรับแรงงานหญิงข้ามชาติในทุกขั้นตอน
ขั้นตอนก่อนการมาถึงของกระบวนการสรรหาเช่น
ก. สื่อสารตาแหน่งที่รับสมัครและลักษณะงานในประกาศรับสมัคร
ข. ด าเนิน การสั มภาษณ์ร วมถึ งค าถามที ่ถ าม สถานที่ส ัมภาษณ์ และวิ ธ ี การสั มภาษณ์ เพศและ
คุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์
ค. ข้อกาหนดสาหรับเดินทางในประเทศและข้ามพรมแดน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข
ง. จัดการการฝึกอบรม หัวข้ออบรม วิธีการ คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม และการรวมประเด็นเฉพาะเพื่อ
จัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานหญิงข้ามชาติ
5. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับพนักงานที่มีความเปราะบาง (หลังจากเข้ามาถึงประเทศปลายทาง) จะจัด
ให้มีดังต่อไปนี้
ก. การฝึกอบรมของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับความตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์ และ
แนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการการค้ามนุษย์ ตลอดจนการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานตาม
หลักการของ ILO โดยดาเนินการในภาษาที่พนักงานเข้าใจหรือใช้ล่ามในการสื่อสาร
ข. หากมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิง จะจัดให้มีการฝึกอบรมพิเศษเพื่อป้องกันตนเอง
สร้างความมั่นใจ วิธีจัดการกับการล่วงละเมิดหรือก่อให้เกิดความราคาญทางเพศและการแสวงหา
ผลประโยชน์อื่น ๆ
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ขั้น ตอนการฝึกอบรม หัว ข้อในแผนการฝึกอบรมประจ าปีจะก าหนดตามความต้องการ การ
ฝึกอบรมพิเศษเช่นที่กล่าวถึงข้างต้นจะถูกเพิ่มตามความจาเป็นหรือมีการร้องขอ

ฉ. การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายการการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบและเป็ น ธรรมประเภทต่ า ง ๆ ที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น ในห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทานอาหารทะเล
สภาพแวดล้อม สถานที่ประกอบกิจการ โดยจะแบ่งออกเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศและมาตรฐานที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานไทย จะจัดอันดับตามความรุนแรง จัดให้มี
ช่องทางร้องทุกข์และการแก้ไขที่เหมาะสม
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นของแรงงานไทย
และแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กร
ภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนบริษัทในการจัดการกับความคับข้องใจและการ
แก้ไขเหตุการณ์และกรณีดังกล่าว
ช. การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการ
กระท าที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริงหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท
นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบว่าจะต้องติดต่อกับใครรวมถึงวิธีการในการ
ติดต่อโดยไม่ต้องแจ้งชื่อ จะต้องมีการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในการติดต่อกับพนักงานระดับ
หัวหน้างานของบริษัทในกรณีฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ ายการผลิต
ผู้บริหารสูงสุดหรือกรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านศีลธรรม (ถ้ามี
การมอบหมาย) หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ที่เป็นความลับ รวมทั้งลิงก์แบบออนไลน์ ซึ่งจะมี
การระบุถึงวิธีการในการดาเนินการและแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไปได้
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3. ไม่ดาเนินการทางวินัยหรือตอบโต้ใด ๆ ต่อบุคคลที่แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานมี
การละเมิดนโยบายนี้หรือกระทาการผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษทางวินัยซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้าง
นอกจากนี้ บริษัทอาจดาเนินการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่จะช่วยปกปิดหรือทาให้เกิดความ
ล่าช้าหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือช่วยปกปิดการละเมิดนโยบายนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อปกป้องผู้เสียหายหรือผู้แจ้งเบาะแส ทางบริษัทจะใช้
ความระมัดระวังในการรักษาความลับของบุคคลทั้งหลายที่เป็นผู้แจ้ งเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายคือ
กันนโยบายฉบับนี้ตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือการกระทาการที่ไม่
เหมาะสมซึ่งถูกกล่าวหา ไม่ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่
5. จัดให้มีขั้นตอนส าหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสี ยหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่มีความ
อ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย การล่วงละเมิด ถูกคุกคาม หรือการแสวง
ประโยชน์มากกว่าเดิม
ซ. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
1. จัดให้มีระบบสาหรับ การรับเรื่อง สืบสวน ระบุและบันทึกข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ จัดประเภทและ
จัดลาดับความรุนแรงสาหรับการดาเนินการแก้ไข ติดตามและระบุประวัติและรูปแบบ ประเภทตาม
กรณีที่เกิด
2. จัดทารายการข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ไว้ล่วงหน้า ประเภทหลักที่สาคัญคือ
สิทธิมนุษยชนกระบวนการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท สัญญาจ้าง
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดท าเป็น
เอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของผู้เสียหาย มีมาตรการเฉพาะ
เพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่
ปลอดภัยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชา
สังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจหรือ
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หน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์
จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็ก
และครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
4. การพิจารณาจากผู้กระทาความผิด(บุคคลหรือองค์กร) บทลงโทษทางวินัยที่อาจนาไปสู่การเลิกจ้าง
หรือดาเนินการตามกฎหมายต้องดาเนินการด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรมสาหรับทุกคน
ฌ. การแก้ไขเยียวยา
1. จัดทามาตรการแก้ไข การฟื้นฟูเยียวยาและแผนดาเนินการไว้ล่วงหน้า
2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ (ในทันที ระยะสั้น ระยะยาว) ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง
ของการละเมิด การพิจารณาและจัดทาเอกสารล่วงหน้า มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทาง
วินัยภายในหรือการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิด การจ่ายค่าชดเชย การช่วยเหลือทาง
การแพทย์และ หรือทางกฎหมาย การพักฟื้นหรือให้การศึกษาเพิ่มเติมสาหรับผู้เสียหาย
3. แผนการฟื้นฟูเยียวยาจะต้องมี กลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน กิจกรรมเสริมสร้างพลัง ทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับพนักงานหญิงและเด็ก
ญ. การตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้จะต้องท าตามระบบจัดการทางสังคมของ
บริษัท ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และขอบเขตตามเอกสารคู่มือการใช้งานระบบบริหารคุณภาพ ของทีม
ตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
2. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้ า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับ
ความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
3. ตรวจสอบนายหน้าและบริษัทจัดหางานโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความละเอียดอ่อนมิติชายหญิง
4. ในทีมตรวจประเมินภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับกิจกรรมที่
ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
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5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูก
นามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายและระบบการจัดการทางสังคมของ
บริษัท
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ซ-1.8 ถ้อยแถลงและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า

MARINE FINE FOODS CO.,LTD.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
( Procedure Manual )
เรื่อง :

นโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า

หมายเลขเอกสาร
PM-HR-HS-001
ฉบับที่
______________
22
จานวนหน้า(ไม่รวมปก)
______________
สาเนาฉบับที่
______________
ผู้จัดทา _________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางสาวบุปผา ชลสวัสดิ์ ) ผู้จัดการแผนกบุคคล
ผู้ทบทวน________________________________________________________ วันที่_____________________
( นางศิริพร กลมเกลียว ) ผู้จัดการโรงงาน
ผู้อนุมัติ_________________________________________________________ วันที่_____________________
( นายเฉลิมชัย ลีวงศ์เจริญ ) กรรมการผู้จัดการ

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

381

หมายเลข : PM-HR-HS-001
(Doc.No)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
Procedure Manual

เรือ่ ง : นโยบายสภาพการทางานที่มี
คุณค่า

วันที่บงั คับใช้

: 01/10/19

(Issue Date)

แก้ไขครัง้ ที่:

ฉบับที่

แผ่นที่ : 382

00

นโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า
กำรยึดถือในหลักกำรของกำรทำงำนที่มีคุณค่ำ
บริษัทจะยึดมั่นในเสาหลัก 4 ประการของการทางานที่คุณค่าซึ่งประกอบไปด้วย การให้ความเคารพ
ในหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทางาน (มาตรฐานหลักด้านแรงงานของ ILO) การก่อให้เกิดการจ้างงานที่มี
ประสิทธิผลและโอกาสในการสร้างรายได้ของผู้หญิงและผู้ชาย ข้อกาหนดในเรื่องของการคุ้มครองทางสังคม
การส่งเสริมให้มีการเจรจาทางสังคม105 ทั้งนี้ ด้วยเป็นเพราะว่าการทางานที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับการทางานที่
อยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องเสรีภาพ ความเท่าเทียม ความมั่นคงปลอดภัย และศักดิ์ศรีของมนุษย์ ทางบริษัทจึงมี
หน้าที่รับผิดชอบในการนาเอานโยบายนี้ไปใช้เพื่อให้บรรลุซึ่งองค์ประกอบตามที่กล่าวมาข้างต้นในสถานที่
ทางานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทซึ่งเป็นส่วนท้ายสุด ยิ่งกว่านั้น ทางบริษัท
ยอมรับว่า เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการข่มเหงทารุณและการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน สภาพการ
ท างานในโรงงานจะต้องได้รับ การสนับ สนุนจากการน าเอานโยบายด้านการสรรหาแรงงานอย่างมีความ
รับผิดชอบไปใช้
การแข่งขันในระดับโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นมีส่วนในการสร้างแรงกดดันให้กับสภาพในการทางานและ
มาตรฐานทางแรงงานซึ่งอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายและยากจะควบคุมส่งผลทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะทาให้การ
สรรหาแรงงานและการว่าจ้างงานมีความมั่นคงปลอดภัยน้อยลง โดยเฉพาะในส่วนของแรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศที่ยากจนกว่า ซึ่งจะมีความเสี่ยงและมีข้อด้อยในเรื่องของอ านาจในการต่อรอง อย่างไรก็ตาม ทาง
บริษัทยอมรับว่า นั่นไม่ใช่สถานการณ์ที่นาไปสู่การสรรหาแรงงานเฉพาะซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของความสามารถ
ในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศไทยได้ด าเนินการสร้างเสริมกฎหมายและข้อบังคับ
ทางด้านแรงงานของชาติให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการประมง 106, ซึ่ง

105

แถลงการณ์ของ ILO สาหรับทุกฝ่ายที่อยู่ในเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 (มีฉบับแก้ไขออกมาในปีพ.ศ. 2558), พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560, กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานใน
งานประมงทะเล พ.ศ. 2557, กฎกระทรวงว่าด้วยสถานทีท่ ี่ห้ามลูกจ้างเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีทางาน พ.ศ. 2559,
106พระราชบัญญัติคม
ุ้ ครองแรงงาน
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จะเป็นตัวกาหนดกรอบให้กับภาคส่วนด้านอาหารทะเลในการปฏิบัติตามมาตรฐานแกนหลักด้านแรงงานของ
ILO ดังนั้น ทางบริษัทจะทาให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยรวมถึงกฎหมาย
ด้านการประมงที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ เมื่อมีการก าหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายในการนานโยบายไปใช้ ตลอดจนกระบวนการในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
บริษัทถือว่าการให้การคุ้มครองทางสังคมและการเจรจาทางสังคมเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางด้านสังคมให้กับบริษัทและทั่วทั้งภาคส่วนของ
อาหารทะเล เราเตรียมพร้อมที่จะลงทุนในเรื่องของการสร้างทักษะเพื่อให้เกิดความสามารถในระยะยาว งานที่
มีความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งความเท่าเทียมทาง
เพศสาหรับแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ยอมให้เกิดขึ้นอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทยอมรับในความสาคัญของการยึดมั่นในหลักการด้านศีลธรรมที่มีการแสดงความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนและช่วยทาให้บุคคลทั้งหลาย รวมถึงผู้หญิงและเด็กผู้หญิง สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ และทาให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการปกป้องและส่งเสริม
ดังนั้น เราจึงยืนหยัดต่อต้านอย่างเข้ มแข็งต่อรูปแบบ การปรากฏขึ้น การบ่งบอก และหลักฐานทั้งหลายที่เป็น
การปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมอันมีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานผูกมัด แรงงานทาส
แรงงานจายอม และแรงงานภาคบังคับที่ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ แรงงานเด็ก การแบ่งแยกทางเพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความพิการ รวมถึงการคุกคามทางเพศ สิทธิในการมีเสรีภาพหรือการรวมกลุ่ม
หรือการร่วมการเจรจาต่อรอง ตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลเสียต่อชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรี
ของผู้ที่มองหางานและพนักงาน ทางบริษัทถือว่าการกระทาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ส ามารถอนุโลมให้ได้ เป็นสิ่งที่
ไร้ศีลธรรม และผิดต่อกฎหมาย ดังนั้น เราจะดาเนินการกับผู้กระทาผิด และการกระทาที่ทราบว่าเป็นอันตราย
หรือมีวิธีการที่เป็นอันตราย กับบุคคลทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเสี่ยงของบริษัท และ
มุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงและเด็กหญิง ด้วยการสร้างภาระทางหนี้สิน การสูญเสียอิสรภาพ การเป็นทาสโดยไม่สมัครใจ
ความเสี่ยงทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถที่จะสร้างความเสียหายหรือสร้างความบาดเจ็บชั่วคราวหรือ
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ถาวรต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนโอกาสและความสามารถในการที่จะได้รับรายได้แ ละมีการ
ทางานอย่างเหมาะสม
กำรบังคับใช้และขอบเขต
บริษัทและพนักงานทั้งหมดจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เชิญชวน สนับสนุน หรือกระท าการใดๆ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของลูกจ้างตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานแกนหลักด้านแรงงานสากลของ ILO 4 ประการ ที่มีการกล่าวถึงข้างต้น (มีพื้นฐานมาจากอนุสัญญา
แกนหลัก 8 ประการของ ILO)107 และเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในนโยบายอื่นๆ ของบริษัทสาหรับสิทธิแกนหลัก
ทางแรงงานเหล่านั้น ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทของเราก็จะไม่ท าธุรกิจกับบุคคลหรือองค์กร โดยเฉพาะผู้
จัดหาหรือบริษัทจัดหาแรงงาน ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ หรือ ต้องสงสัย จะต้องพิสูจน์ว่าผิดจริงโดยปราศจากข้อ
สงสัย หรือถูกกล่าวหาว่า หรือถูกดาเนินคดีในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของ
ลูกจ้าง โดยเฉพาะมีความเกี่ยวพันกันกับการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แ รงงานบังคับ แรงงานผูกมัด
แรงงานทาส แรงงานจายอม แรงงานบังคับอย่างไม่เต็มใจ การคุกคามทางเพศหรือการแสวงหาผลประโยชน์
ซึ่งปรากฏอยู่ในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทานของบุคคลเหล่านั้น บริษัทจะไม่ทาการจัดซื้อวัสดุหรือจัดจ้า
งบริการจากผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริ การ นายหน้า ตัวแทน รวมถึงผู้จัดหาแรงงานที่อาจจะหรือมีความ
เกี่ย วข้องกับ การกระท าที่ไร้ซึ่งศีล ธรรมและผิดกฎหมายตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะไม่ล งโทษหรือ
ดาเนินการทางวินัยกับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสถึงสิ่งที่สังเกตพบหรือมีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
แรงงานในพนักงานรายอื่นๆ หรือมีการรายงานถึงการฝ่าฝืนนโยบายนี้ และจะไม่ใช้เป็นเหตุผลในการแบ่งแยก
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ
บริษัทคาดหวังไว้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการและพนักงานที่อยู่ภายในองค์กร จะ
ยึดเอามาตรฐานที่มีความเคร่งครัดที่สุดในส่วนของการไม่ไปเกี่ยวข้องและไม่ให้การสนับสนุนการละเมิดใดๆ
107

อนุสัญญาแกนหลักของ ILO ประกอบด้วย C29 – อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473, C105 – อนุสัญญาว่าด้วยการล้มเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ.
2500, C87 – อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในสมาคม พ.ศ. 2491, C98-อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492, C100 – อนุสัญญา
ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียม พ.ศ. 2494,C111- อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ), C138 - อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่า พ.ศ. 2516,
C182 – อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542
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ต่อนโยบายนี้ตลอดเวลา ทั้งในสถานที่ทางานและนอกเวลาทางาน เช่นเดียวกัน บริษัทคาดหวังไว้ว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกองค์กร ผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า ตัวแทน โดยเฉพาะบริษัทจัดหาแรงงา น องค์กร
ผู้ประกอบการหรือชุมชนจะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและจุดยืนในเรื่องของการทางานที่มีคุณค่า บริษัท
คาดหวังไว้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งจัดอยู่ใน
ระดับสูงในการดาเนินงานของพวกเขา
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้นได้
ด้วยการยอมรับในความเสี่ยงของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม อาทิเช่น แรงงานข้ามชาติ พนักงาน
หญิงและบุตร หญิงที่ตั้งครรภ์ บุคคลที่มีความพิการ บริษัทมีหน้าที่ที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษแล ะจัดหา
ทรัพยากรให้กับบุคคลเหล่านั้นโดยเป็นไปตามค่านิยมของบริษัทและเป็นไปตามความสามารถของบริษัท การ
ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะได้รับการชี้แนะแนวทางด้วยกระบวนการในการนาเอานโยบายไปใช้ซึ่งจะช่วยยกระดับ
การรับรู้ เพิ่มการปกป้อง ช่วยสร้างการยอมรับและการรายงานที่เป็นความลับ จัดเตรียมช่องทางในการร้อง
ทุกข์และทางเลือกในการแก้ไขเยียวยา เฝ้าสังเกตและตรวจสอบว่ากลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดสามารถที่จะแก้ไข
ความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบหรือไม่ ตลอดจนอานวยความสะดวกให้กับความพยายามใน
การนาเอาหลักการด้านการทางานที่มีคุณค่าไปใช้
แผนการปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า
ก. วัตถุประสงค์
1. เพื่อที่จะทาให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม
นโยบายสภาพในการทางานที่มีคุณค่าได้
2. เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์ที่เหมาะสม
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในส่วนของนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่าของบริษัท
3. เพื่อสร้างการป้องกันเพิ่มเติมหรือผลประโยชน์พิเศษให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง รวมถึง
แรงงานข้ามชาติและผู้หญิง เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในกลุ่มแรงงาน
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ข. การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วน
ชาย หญิงตามความเหมาะสม ซึ่งนาทีมโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และประกอบด้วย
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ ทั้งจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้จัดการระดับกลาง ตัวอย่างเช่น พนักงานจากฝ่าย
ขาย การผลิต จัดซื้อ ประกันคุณภาพ ( QA) ตัวแทนฝ่ายจัดการคุณภาพ (QMR) เจ้าหน้าที่อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OHS)
2. ทีมระบบบริหารจัดการสังคม (SMS) หรือทีมงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษา
จะรับผิดชอบในการร่าง, แก้ไข และ/หรือการเฝ้าสังเกตนโยบายกระบวนการในการนาไปใช้ ทั้งนี้ จะ
มีการนาเอาการควบคุมเอกสารระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) ของบริษัทและระบบตัวเลข
มาใช้กับเอกสารที่จัดทาไว้สาหรับทีมระบบบริหารจัดการสังคม (SMS)
3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในส่วนของการอนุมัตินโยบายและแผนการปฏิบัติตามนโยบาย โดย
พิจารณาตามการตรวจสอบทบทวนและข้อเสนอแนะของทีมงานระบบบริหารจัดการสังคม (SMS)
การดาเนินการในส่วนนี้จะแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหนึ่งสัปดาห์ภายหลังจากที่ มีการแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนานโยบายใหม่, นโยบายย่อย หรือกลยุทธ์ในการนาไปใช้ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องในขั้นสุดท้าย
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการให้การอนุมัตินโยบายและแผนในการปฏิบัติตาม จะมีการน าไปติดไว้บน
กระดานข่าวภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากที่มีการอนุมัติ นโยบายและ/หรือการเปลี่ยนแปลงจะ
ได้รับการประกาศในระหว่างที่มีการปฐมนิเทศและช่วงที่มีการฝึกอบรมแรงงานตามแผนการฝึกอบรม
5. นโยบายและแผนการปฏิบัติจะรวมอยู่ในวาระการประชุมการทบทวนฝ่ายบริหารประจาปี ตัวแทน
ฝ่ายบริหารจะรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุม การจัดเก็บเอกสาร กระบวนการตรวจสอบ
รายงานการประชุมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามขั้นตอนในเอกสาร QMS
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6. ทีมตรวจประเมิน คุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นสมาชิกในทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) ซึ่งจะ
รับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินงานของนโยบาย และแผนการปฏิบัติ การประเมินผลระเบียบ
การปฏิบัติงานจะเป็นไปตามขั้นตอนในเอกสาร QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท108
1. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลจากประเทศที่เป็นต้นทางและปลายทางในส่วนของแรงงานข้ามชาติ ตลอดจน
ผู้จัดหาวัสดุ ซึ่งประกอบไปด้วย การให้คะแนนความเสี่ยงของประเทศ (เช่น การค้ามนุษย์ หรือการให้
คะแนน การค้ามนุษย์ ), ขอบข่ายงานด้านกฎหมายส าหรับหลักการพื้นฐานและสิทธิในที่ท างาน
(มาตรฐานแกนหลักทางด้านแรงงานของ ILO)109 และกฎหมายภายในประเทศ รวมถึงส่วนที่นามาใช้
ในการปกป้องผู้หญิงและเด็ก ข่าวเหตุการณ์ โดยเฉพาะในภาคส่วนของอาหารทะเล หน่วยงานทาง
ราชการที่รับผิดชอบในส่วนของกฎหมายและการบังคับใช้ นายหน้าแรงงาน ผู้จัดหาหรือบริษัทในการ
จัดหาแรงงานสาหรับภาคส่วนของอาหารทะเล และการศึกษาที่เกี่ยวข้องขององค์กรพัฒนาเอกชน /
องค์กรภาคประชาสังคม (NGO/CSO) รายการและเอกสารเหล่านี้จะถูกนามาใช้เป็นเอกสารประกอบ
ส าหรับ แผนที่ห ่ว งโซ่อุป ทาน (supply chain mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคม และ
เพื่อที่จะพัฒนากลยุทธ์ในการนาไปใช้งานอื่นๆ
2. บริษัทจะท าการรวบรวมกฎหมายไทย ข้อบังคับ และประกาศอย่างเป็นทางการโดยน ามาใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ การ
บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งส่งผลต่อ
การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านการสรรหาและว่าจ้างในภาคส่วนของอาหารทะเล 110
108
109

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบัติการเพือ่ การจัดหางานที่เป็นธรรม BSCI สาหรับผู้เข้าร่วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
หลักการทั่วไปของ ILO และแนวทางด้านการดาเนินการสาหรับการสรรหาลูกจ้างอย่างเป็นธรรม (ข้อที่ 3.1) พ.ศ. 2559

110 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พ.ศ. 2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุ ษย์ พ.ศ.
2551 (มีฉบับแก้ไขออกมาในปีพ.ศ. 2558), พระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559, พระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551, กฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่ที่ห้ามลูกจ้างเด็กอายุต่า กว่า 18 ปี
ทางาน พ.ศ. 2559, กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
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3. บริษัทจะทาการจัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ของผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง
ตัวแทน นายหน้า ผู้ให้บริการภายนอกองค์กรรายอื่นๆ โดยเฉพาะนายหน้าหรือบริษัทจัดหาแรงงาน
4. วิธีการสรรหาพนักงานของบริษัทจะท าแผนผังกระบวนการและขั้นตอนการสรรหา ระบุองค์กรที่
เกี่ยวข้อง การนาเข้าและผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอน วัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนารูปแบบ
แบบฟอร์ม ระบุเอกสารนาเข้า ส่งออก แผนที่ และบันทึกไว้ในเอกสาร
5. สาหรับแต่ละจุดเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน เริ่มจากโรงงานของบริ ษัทเอง ผู้ให้บริการในขั้นแรก ได้แก่
บริษัทจัดหาแรงงาน และผู้จัดหาวัตถุดิบหลักที่เป็นอาหารทะเล ทางบริษัทจะได้รับข้อมูลทางธุรกิจ
เพื่อใช้ในการพิจารณาหาแรงงานที่มีความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ต่อการฝ่าฝืนมาตรฐานแกน
หลักด้านแรงงานของ ILO ในทุกลาดับชั้นนับตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการว่าจ้าง สาหรับบริษัทจัดหา
งานประเทศต้นทางก็จะนาเอาข้อมูลก่อนการสรรหาและข้อมูลหลังการว่าจ้างมารวมอยู่ด้วย วิธีการ
รูปแบบและแม่แบบจะถูกปรับหรือพัฒนาขึ้นสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง
ทางสังคมโดยเฉพาะ
6. แต่ละจุดเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานจะได้รับการประเมินและให้คะแนนในส่วนของความเสี่ยงที่เป็นไป
ได้และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ ชื่อเสียง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น
โดยใช้แบบฟอร์ม จัดอันดับและให้คะแนนจะเป็นตัวกาหนดว่าคู่ค้าทางธุรกิจรายใดที่มีความสาคัญ
7. บริษัทจะดาเนินการจัดทาจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct – CoC) ซึ่งจะแสดงรายละเอียด
ของค่านิยมและนโยบายของบริษัท ซึ่งจะส่งให้คู่ค้าทางธุรกิจที่สาคัญเพื่อลงนามโดยสุจริตใจเพื่อแสดง
ว่าการทาธุรกิจกับจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ใช้วิธีการที่ตรวจสอบได้ และมีการปฏิบัติตามนโยบาย
8. เมื่อพิจารณาจากบุคลากรและเวลาในการทางานแล้ว จะมีการสร้างกาหนดการให้กับการประเมินคู่ค้า
ทางธุรกิจที่สาคัญตามการให้คะแนนความเสี่ยงเพื่อประเมินในเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบายแกน
หลักทั้ง 8 ข้อและข้อกาหนดอื่นๆ ของระบบจัดการทางสังคม การจัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน
จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติอย่างเหมาะสม
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9. นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างบริการจากผู้จัดหา
ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ที่ยินดีจะปฏิบัติตามนโยบายและลงนามในข้อตกลงโดยสุจริตใจเพื่อที่จะ
ทางานกับอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จรรยาบรรณ (CoC) การประเมินซัพพลายเออร์
เอกสารการประเมินความเสี่ยงทางสังคมจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรรหา (อ้าง
ถึงจรรยาบรรณ (CoC) ที่ลงนาม การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความเสี่ยงทาง
สังคม)
10. การตรวจสอบพิเศษในส่วนขององค์ กรและบุคคล เพื่อที่จะท าให้แน่ใจว่าผู้มีส ่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กรไม่ถูกขึ้นบัญชีผู้กระทาผิดในเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานแกนหลักด้าน
แรงงานสากลของ ILO บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเว็บไซต์ต่างประเทศและลิงค์ต่างๆ ที่แสดง
รายละเอียดของคู่สัญญาที่ถู กยกเว้นและรายชื่อของผู้ที่ถูกลงโทษเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่จะมี
การว่าจ้างหรือร่วมทาธุรกิจด้วย อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการข่าว
หรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม
หรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ(เว็บไซต์และลิงก์ต่างๆ จะแสดงไว้ใน รายการ)
11. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง
การพั ฒ นา และการแก้ ไ ขกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ เกี ่ ย วกั บ แรงงานไทย อนุ ส ั ญ ญาต่ า งๆและ
มาตรฐานสากล ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อกาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อกาหนด ความต้องการ
ของตลาด กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่พวกเขามี
ส่วนเกี่ยวข้อง
12. ในส่วนของแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทรวมทั้งนายหน้าหรือบริษัทจัดหาแรงงานที่มีบทบาท
สาคัญในการลดความเสี่ยงต่ อการละเมิดสิทธิ์ของผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติและการส่งเสริมการ
ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน บริษัทจะพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความละเอียดอ่อนมิติชายหญิง ซึ่ง
สามารถนามาใช้ในการสอบทานและการตรวจสอบภายในองค์กร
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ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้ระเบียบการประชุม การประชุมประจาสัปดาห์สาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมด นับตั้งแต่
ผู้บริหารในระดับสูงไปจนถึงพนักงานฝ่ายผลิต ในเรื่องของการสรรหาที่มีความรับผิดชอบและสภาพ
การทางานที่มีคุณค่าภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่นโยบายด้านสภาพการท างานที่มีคุณค่ า
รวมถึงส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไขได้รับการอนุมัติ
2. การอบรมในเรื่องของการยกระดับความตระหนักจะอธิบายให้ทราบถึงนโยบายด้านสภาพการทางาน
ที่มีคุณค่าและกระบวนการในการนาเอานโยบายไปใช้ตลอดจนการอ้างอิงถึงนโยบายด้านการสรรหา
แรงงานของบริษัท การอบรมจะกล่าวถึงข้อบังคับในด้านของหลักการพื้นฐานและสิทธิในที่ท างาน
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานของไทยที่สามารถนามาบังคับใช้ได้ โอกาสด้านการ
จ้างงานและด้านการสร้างรายได้ส าหรับผู้หญิงและผู้ชายภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ก่อให้เกิดผล ข้อกาหนดในเรื่องของการคุ้มครองสังคม และการส่งเสริมให้มีการเจรจาทางสังคม ทั้งนี้
หลักการพื้นฐานของทีมงานระบบจัดการทางสังคม (SMS) ที่มีความเข้มแข็ง อาทิเช่น ความโปร่งใส
สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย การคุ้มครองแรงงานทั้งหมดผ่านกระบวนการของการสรรหาและ
การว่าจ้าง และการเข้าถึงกลไกในการร้องทุกข์ การระงับข้อพิพาท และการได้รับการเยียวยาอย่าง
เหมาะสม ก็จะถูกนาไปรวมไว้ด้วย สาหรับแต่ละหัวข้อเหล่านี้แล้ว จะมีการเน้นย้าไปที่วิธีปฏิบัติที่ดี
และแนวทางการปฏิบัติในนโยบายความอดทนต่อทุจริตเป็นศูนย์ พร้อมกันกับขอบข่ายเอกสาร
สนับสนุนทางกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ
3. ในระหว่างการฝึกอบรม การดาเนินการต่อมาจะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม
เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของบริษัทให้กับซัพพลายเออร์และบริษัท
จัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด วิธีการปกป้องผู้เสียหาย
และผู้แจ้งเบาะแส วิธีการตรวจสอบ ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและ
ป้องกัน
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4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประจาปีตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการ
ของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือน
หลังจากประกาศนโยบาย
5. ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในและมอบหมาย
หัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดปีละครั้ง
6. ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงไม่เพียงแต่ในโรงงาน แต่ยังครอบคลุมไปถึงชุมชน
โดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมู ลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือ
ข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูล
ปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการเน้น
ย้าในเชิงลึกในการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
จ. ข้อกาหนด
1. นโยบายด้านการสรรหาและแนวทางการปฏิบัติ (รวมถึงการดาเนินการล่วงหน้าก่อนที่แรงงานข้ามชาติจะ
เดินทางมาถึงประเทศปลายทาง)
จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้งหมดสาหรับการสอบทาน การให้การอนุญาต การจัดทาเอกสาร
ความโปร่งใส การฝึกอบรมและการสอบทานธุรกิจที่แสดงรายละเอียดไว้ในข้อที่ ค. ง. จ. ของกระบวนการใน
การนาเอานโยบายนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมไปใช้โดยแผนกทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทรวมทั้งนายหน้าหรือบริษัทจัดหาแรงงานภายนอก
2. นโยบายด้านการว่าจ้าง และแนวทางปฏิบัติ (รวมถึ งการดาเนินการภายหลังจากที่แรงงานข้ามชาติเดินทาง
มาถึงประเทศปลายทาง)
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ข้อกาหนดทั้งหมดที่อธิบายไว้ในข้อนี้อยู่ในส่วนของการนาเอานโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบ
และเป็นธรรมมาใช้กับแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทและนายหน้าหรือบริษัทจัดหาแรงงานจะมีการกล่าวถึง
รายละเอียดบางประการในหัวข้อต่อจากนี้
3. สัญญาจ้างงาน
ก. ภาษา สัญญาว่าจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัทและพนักงานใหม่จะต้องได้รับการจัดทา
ขึ้นเป็นในภาษาที่พนักงานเข้าใจ ในกรณีที่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือภาษา ก็จะต้องมีการ
จัดเตรียมล่ามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะถือคู่ฉบับขอสัญญาที่มีการลงนามแล้ว หรือ
สาเนาของสัญญาที่มีการรับรองความถูกต้อง (รวมถึงการรับรองคาแปลถูกต้อง)
ข. หน้าที่และสถานที่ทางาน พนักงานรายใหม่จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงหน้าที่ในการทางานที่ชัดเจน
ระบุถึงประเภทและลักษณะของงาน ตาแหน่งงานตามที่ว่าจ้าง สถานที่ที่จะปฏิบัติงาน บุคคลที่เป็นหัวหน้างาน
ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้จะต้องตรงตามที่ตกลงกับพนักงาน
ค. สิทธิและความรับผิดชอบ พนักงานใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศซึ่งจะแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและความ
รับผิดชอบของพนักงานในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกั บนโยบายที่จะต้องยึดถือและกฎระเบียบของบริษัทซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกันกับมาตรฐานด้านแรงงานสากลและกฎหมายแรงงานไทย และถ้าหากเป็นไปได้ ก็จะมีการ
จัดเตรียมโปสเตอร์ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย จุลสาร แผ่นพับ ใบปลิว ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ง. ข้อตกลงในสัญญา รายละเอียดของสภาพในการทางาน ณ ขณะที่มีการสรรหาพนักงานจะต้อง
ตรงกันกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง ณ เวลาที่มีการว่าจ้าง เมื่อพิจารณาตามกฎหมายแรงงานไทย
และเงื่อนไขภาคบังคับของสัญญาดังกล่าว สัญญาจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาและการทางานตามฤดูสามารถที่จะ
นามาใช้เสริมการว่าจ้างแบบปกติได้
จ. การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแทน
ข้อกาหนดซึ่งจะสร้างข้อเสียเปรียบและส่งผลเสียต่อพนักงาน ในด้านของค่าจ้าง ประโยชน์ สภาพและสถานที่
ในการทางาน ตาแหน่งที่ลดลงจากที่เคยคาดหวังไว้ หรือการนามาซึ่งความเสี่ยงทางด้านร่างกายหรือจิตใจซึ่ง
ส่งผลทาให้เกิดความอ่อนแอ การแก้ไขใดๆ ที่ดาเนินการกับสัญญาจะต้องทาเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีการ
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รับรู้และความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของพนักงานที่มีการแจ้งบอกไว้ ซึ่งได้รับมาโดยไม่มีการข่มขู่
ว่าจะเสียค่าปรับ
ฉ. การสิ้นสุดการจ้างงาน (การเลิกจ้าง) สิทธิและความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการ
สิ้นสุดการจ้างงานจะต้องได้รับการระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ในกรณีที่พนักงานสามารถบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้อง
เสียค่าปรับ โดยมีการบอกกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของไทย จะต้องได้รั บการ
จัดทาเป็นเอกสารอย่างชัดเจนและได้รับความเห็นชอบ การบอกกล่าวเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้างงานก่อนครบ
กาหนดจะต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนหรือตามที่กฎหมายแรงงานไทยระบุไว้
ช. การพิจารณาโทษทางวินัย แจ้งให้พนักงานทราบถึงระเบียบของบริษัทอันมีความเกี่ยวข้อ งกับ
ลักษณะ กระบวนการ และกรอบระยะเวลาการพิจารณาโทษทางวินัย บริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการพิจารณาโทษ
ทางวินัยในส่วนของการใช้ความรุนแรง การบังคับ การกรรโชก การข่มขู่ การคุกคาม
ซ. การร้องทุกข์และการยื่นอุทธรณ์ พนักงานทั้งหมดจะมีสิทธิ์ในการยื่นคาร้องหรือคาร้องทุกข์ และ
สามารถดาเนินการอย่างเป็นความลับได้ตามที่ต้องการ โดยยื่นผ่านช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมให้ หากปัญหามี
การร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ สิทธิดังกล่าวนี้
จะต้องได้รับการระบุไว้ในสัญญาและอธิบายให้พนักงานทราบและเข้าใจ
ฌ. การเยียวยา สัญญาจะต้องระบุถึงขอบเขตของความรับผิดชอบของบริษัทและ/หรือบริษัทจัดหา
งาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีการร้องขอการเยียวยาหรือการส่งกลับประเทศ
4. สภาพในการทางาน
ก. เวลาในการทางานและเวลาพัก
• พนักงานจะไม่ถูกบังคับให้ทางานมากกว่าจานวนชั่วโมงที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายแรงงาน
ของไทยหรือทางานในระหว่างวันหยุดและวันลา
• ระยะเวลาในการทางานจะไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 60ชั่วโมงเมื่อ
รวมชั่วโมงทางานปกติกับชั่วโมงทางานล่วงเวลาทั้งหมด ชั่วโมงทางานจะต้องไม่เกินชั่วโมงต่อ
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วัน ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจานวนชั่วโมงทางานทั้งหมดรวมถึงการทางานล่วงเวลาที่กาหนด
ตามกฎหมายแรงงานไทย
• ระยะเวลาในการพักจะได้รับการระบุไว้ตามกฎหมายแรงงานไทย
• พนักงานสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการท างานของตนเองโดยใช้วิธีการจับเวลาทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นๆ ที่สามารถตรวจสอบและสามารถแสดงจานวนได้
ข. การทางานล่วงเวลา
• การทางานล่วงเวลาถือเป็นการทางานที่เป็นกรณีพิเศษมากกว่าข้อบังคับในการทางานในแต่
ละวัน
• การทางานล่วงเวลาทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจ พนักงานจะไม่ถูกบังคับไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
• พนักงานสามารถที่จะปฏิเสธการทางานล่วงเวลาได้โดยจะไม่ถูกข่มขู่หรือทาให้กลัวการถูก
ลงโทษ
• ส าหรับพนักงานที่ตกลงจะทางานล่วงเวลา ทางบริษัทจะมีระบบในการรับคายินยอมอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร ณ เวลาที่มีการร้องขอ
• การทางานล่วงเวลาจะได้รับค่าจ้างในอัตราพิเศษตามที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานไทย
ค. ค่าจ้าง
• พนักงานทุกคน ไม่ว่าจะมีเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรือปัจจัยด้านการแบ่งแยกใดๆ จะ
ได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเท่ากับแรงงานขั้นต่าที่กฎหมายแรงงานไทยกาหนดไว้สาหรับจังหวัดที่บริษัทมี
การดาเนินงาน
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• นอกเหนือจากพนักงานปกติ พนักงานชั่วคราว พนักงานที่ได้รับค่า จ้างเป็นอัตราต่อชิ้น พนักงานที่อยู่
ในระหว่างทดลองงาน พนักงานที่มีการจ้างงานผ่านบริษัทจัดหางาน นายหน้า พนักงานซึ่งเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเท่ากับอัตราค่าแรงขั้นต่า
• จะมีการจ่ายค่าจ้างตามหลักการของ งานที่มีคุณค่าเท่ากัน จะต้องได้ค่าแรงเท่ากัน
• อัตราค่าจ้างและการชาระเงินจะได้รับการคานวณด้วยความโปร่งใสอย่างเต็มที่ การคานวณค่าจ้างใน
การทางานล่วงเวลาและการหักเงินตามกฎหมายจะได้รับการอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจน
• จะมีการด าเนิน การจ่ายค่าแรงตามปกติภายในกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ หลังจากที่มีการประ กาศ
กาหนดการตามที่กาหนดไว้ซึ่งทางพนักงานสามารถที่จะยอมรับได้
• จะต้องไม่มีการเลื่อนการจ่ายค่าแรง จ่ายค่าแรงล่าช้า หรือระงับการจ่ายค่าแรง ซึ่งจะเป็นการบังคับให้
พนักงานอยู่ในสถานที่ทางานอย่างไม่สมัครใจ
• จะไม่มีการจ่ายค่าจ้างเป็น “สิ่งของ” ทั้งนี้ การจ่ายค่าแรงสามารถดาเนินการจ่ายเป็นเงินสด หรือโอน
เงินผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมกับการจัดเตรียมบัตร ATM ให้ และไม่ว่าจะจ่ายค่าแรงด้วยวิธีใด ก็จะมี
การจัดทาเอกสารในเรื่องของการคานวณที่มีความชัดเจน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าพนักงานได้รับ
ค่าจ้างเต็มจานวนและตรงเวลา
• จะไม่มีการหักเงินซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมายออกจากค่าแรงที่จะจ่ายให้กับพนักงาน
ง. สิทธิและการหักเงิน
• พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายแรงงานไทย
• สิทธิดังกล่าวจะรวมถึงการประกันสุขภาพ ประกันสังคม การลาคลอดและการลาป่วย การประกันภัย
ความพิการและการบาดเจ็บในระหว่างการจ้างงาน เงินบานาญผู้สูงอายุ หากแต่จะมีการหักเงินออก
จากค่าแรงตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายแรงงานไทย
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• จะไม่มีการหักเงินออกจากค่าจ้างซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต จะมีการอธิบายให้
ทราบถึงการหักเงินใดๆ ที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนในสัญญาจ้ างงาน และได้รับความ
ยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงาน
• จะไม่ ม ี ก ารหั ก เงิ น ส าหรับ เวลาที่ ใช้ไ ปในการฝึก อบรมที ่ม ี ค วามเกี ่ย วข้อ งกั บงานของพนักงาน
โดยเฉพาะการอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) หรือหักเงินในส่วนของอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เครื่องแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการท างาน ความต้องการพื้นฐานเช่น
ห้องน้าและน้าสะอาดสาหรับใช้ดื่ม
• ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร อาจถูกหักออกจากค่าแรงหรือไม่ก็ได้ การหักเงินในส่วนนี้จะต้อง
ได้รับการตกลงกันล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องไม่เกินกว่าอัตราตามตลาดหรือ อัตราที่
พนักงานคนอื่นจ่ายไปในสถานที่บริเวณเดียวกัน เงินในส่วนนี้จะไม่ถือว่าเป็นการทากาไรให้แก่บริษัท
หรือผู้รับเหมาช่วงจากค่าใช้จ่ายของพนักงาน และจะไม่ถูกนามาใช้ในการเรียกร้องค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงาน
• การเบิกค่าแรงล่วงหน้า การกู้ยืมเงินจะต้ องเป็นไปตามกฎหมายและจะต้องมีการตกลงกันเป็นลาย
ลั ก ษณ์ อ ั ก ษรโดยใช้ ข ้ อ ตกลงที ่ เ หมาะสมซึ ่ ง จะไม่ เ ป็ น การสร้ า งข้ อ ผู ก มั ด ด้ ว ยการเป็ น หนี ้ ห รื อ
สถานการณ์ที่เป็นการผูกมัดให้แก่พนักงานในส่วนของข้อตกลงในการช าระเงินคืนของพนั ก งาน
รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดก็คือ การ
ชาระเงินคืนจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าแรงรายเดือนของพนักงาน และระยะเวลาในการช าระ
เงินคืนควรจะไม่เกิน 6 เดือน
• การหักเงินอันเกิดจากการมาทางานสายหรือการขาดงานจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและอธิบาย
ได้
• จะไม่มีการลงโทษทางวินัยหรือการบังคับให้ทางานโดยใช้วิธีหักเงิน
จ. วันหยุดและการลา
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• นโยบายของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย ซึ่งนิยามคาว่า “วันหยุด” หมายถึงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ วันหยุดสุดสัปดาห์/วันหยุดงาน การลาพักผ่อนประจ าปี ในขณะที่ “การลา” จะแบ่ง
ออกเป็น 6 ประเภทคือ การลากิจ การลาป่วย การลาคลอด การลาเพื่อไปฝึกอบรม การลาเพื่อไป
ราชการทางทหาร การลาทาหมัน
• ประเภทของการลาทั้งหมดจะต้องได้รับการกาหนดและอธิบายให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน ในส่วน
ของจานวนวันที่ได้รับอนุญาตให้ลา จานวนวันที่จะได้รับค่าแรง เงื่อนไขในการสะสมวัน ลาไปใช้ในปี
ถัดไปหรือการได้รับเงินในกรณีที่ไม่ใช้วันลา ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องระบุรายละเอียดใน
ส่วนนี้ไว้ในสัญญาจ้างงานหรือนามาแนบไว้เป็นกฎระเบียบของบริษัทคือคู่มือพนักงาน (และมีการอ้าง
ถึงในสัญญา)
• บริษัทจะอ้างอิงกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด
ฉ. อนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
• มีประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ในสถานที่ทางาน เพื่อระบุว่าพื้นที่
หรือวิธีการปฏิบัติใดมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะสาหรับพนักงานที่เปราะบาง
• จะต้องมีการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษสาหรับหญิงที่ตั้งครรภ์หรือผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างการพักฟื้น
ภายหลังการคลอดบุตรในส่วนของสิ่งอานวยความสะดวก ความยืดหยุ่นในระยะเวลาของการทางาน
และการมอบหมายงาน
• จะต้องมีการฝึกอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) โดยมีเนื้อหา จานวนชั่วโมในการอบรม
จะกาหนดไว้โดยกฎหมายไทย
• จะต้องมีการจัดการฝึกอบรมเรื่องการอพยพในกรณีฉุกเฉิน การดับเพลิง และการปฐมพยาบาลให้กับ
พนักงานทุกคน ในทุกๆ สถานที่ทางานและลักษณะงาน

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

: 01

397

หมายเลข : PM-HR-HS-001
(Doc.No)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
Procedure Manual

เรือ่ ง : นโยบายสภาพการทางานที่มี
คุณค่า

วันที่บงั คับใช้

: 01/10/19

(Issue Date)

แก้ไขครัง้ ที่:

ฉบับที่

แผ่นที่ : 398

00

• การวิเคราะห์ในเรื่องของอุบัติเหตุและความเสี่ยงต่อชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน
จะต้องได้รับการพิจารณาในขณะที่มีการตรวจสอบคาร้องทุกข์และกลยุทธ์ในการแก้ไขเยียวยา
ช. โบนัส เงินจูงใจ (เงินค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามชิ้นงาน) และการเลื่อนตาแหน่ง
• จะมีระบบในการบันทึกตัวเลขของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลซึ่งจะสามารถใช้ในการ
พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสและเงินจูงใจได้
• เป้าหมายด้านการผลิตหรือตัวชี้วัดอื่นสาหรับพนักงานที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายจะต้องถูกกาหนดไว้ให้อยู่
ในระดับเดียวกัน
• จะใช้ระบบในการประเมินคุณสมบัติและการปฏิบัติงานเป็นตัวพิจารณาในการเลื่อนตาแหน่ง
• บริษัทจะต้องไม่ปิดกั้นให้พนักงานที่เป็น ผู้หญิงเข้าสมัครท างานหรือร้องขอรับการอบรมเพิ่มเติม
เพื่อที่จะสามารถทางานในลักษณะที่โดยทั่วไปแล้วมีไว้หรือได้รับการพิจารณาว่ามีไว้สาหรับผู้ชาย
เท่านั้น เช่น งานเกี่ยวกับเครื่องกล การควบคุมเครื่องจักร
• เช่นเดียวกัน บริษัทจะต้องไม่ปิดกั้นให้พนักงานที่เป็นผู้หญิงทางานในตาแหน่งบริหารจัดการ
• สาหรับตาแหน่งที่เหมือนหรือต่างกันซึ่งมีคุณค่าที่เทียบเคียงกันได้ ไม่ว่าพนักงานผู้หญิงหรือผู้ชายก็
จะต้องได้รับค่าจ้างหรือการขึ้นเงินเดือนในอัตราที่เท่ากัน
ซ. การเลิกจ้าง การลาออก การจ่ายเงินชดเชย
• บริษัทจะจัดทาเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการมาตรฐานในการดาเนินการทางด้านวินัยสาหรับผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท ซึ่งจะได้รับการอธิบายให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
• บริษัทจะจัดทาเอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบในการบอกกล่าวล่วงหน้าถึงการลาออกและการชาระเงิน
ใดๆ ที่ครบกาหนดให้กับพนักงาน ซึ่งจะไม่เข้มงวดเกินกว่าตามที่กฎหมายแรงงานไทยอนุญาต

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

: 01

398

หมายเลข : PM-HR-HS-001
(Doc.No)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
Procedure Manual

เรือ่ ง : นโยบายสภาพการทางานที่มี
คุณค่า

วันที่บงั คับใช้

: 01/10/19

(Issue Date)

แก้ไขครัง้ ที่:

ฉบับที่

แผ่นที่ : 399

00

• การปลดพนักงานออก การเลิกจ้างจะต้องประกอบไปด้วยการอธิบายเหตุผลที่ชัดเจนและแสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการที่ถูกต้อง รวมถึงจดหมายเตือนล่วงหน้าที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อแจ้งให้พนักงานเปลี่ยน
หรือปรับปรุงพฤติกรรม
• การจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานจะพิจารณาตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานไทยฉบับ
ล่าสุด
5. เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและเสรีภาพส่วนบุคคล
ก. พนักงานจะมีเสรีภาพในการบอกเลิกสัญญา ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งได้รับการ
บันทึกไว้เป็นเอกสาร
ข. พนักงานจะมีเสรีภาพมีการเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดระหว่างที่มีการลา โดยไม่มีการลงโทษหรือ
ข่มขู่ว่าจะเลิกจ้าง อย่างไรก็ตาม หากการดาเนินการดังกล่าวส่งผลเสียต่อสถานะทางกฎหมายในการเดินทาง
กลับมายังประเทศไทย ก็จะถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัท
ค. พนักงานจะมีเสรีภาพในการเปลี่ยนงาน อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานไทยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ นายจ้างคนก่อนมีหน้าที่ในการรายงานต่อหน่วยงานราชการที่มีอานาจ
หน้าที่ให้ทราบถึงการลาออกหรือการหายไปของพนักงาน ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างแรงงาน
ข้ามชาติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนงานซึ่งส่งผลเสียต่อใบอนุญาตทางานหรือวีซ่าหรือสถานะทางกฎหมายของ
พนักงาน ก็จะตกอยู่กับพนักงานและนายจ้างรายใหม่
ง. พนักงานมีเสรีภาพในการใช้จ่ายค่าจ้างที่ได้รับตามที่ตนเองต้องการ และทางบริษัทจะไม่สร้าง
ข้อจากัดหรือข้อห้ามในส่วนนี้ เว้นแต่จะมีการละเมิดฝ่าฝืนนโยบายใดๆ ของบริษัท
จ. พนักงานจะไม่ถูกจากัดสิทธิ์ในการใช้สิ่งของจาเป็น (น้าดื่ม , ห้องน้า) ระหว่างเวลาทางานและเวลา
พัก
ฉ. พนักงานจะมีสิทธิ์ได้รับความเป็นส่วนตัวระหว่างเวลาพัก (รวมถึงการพักเพื่อเข้าห้องน้า) ภายหลัง
จากเวลาเลิกงาน และระหว่างเวลาในการลาและวันหยุด
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ช. พนักงานสามารถออกจากสถานที่ท างานภายหลังจากเวลาเลิกงานโดยจะไม่ถูกขัดขวางโดย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ว่าจะมีการพกพาอาวุธหรือไม่) ทั้งนี้ หากมีข้อกังวลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ ความปลอดภัย นอกสถานที่ท างาน (เช่น ความปลอดภัยหรือการคุ้มครองบุค คล) จะต้องมีการระบุ
รายละเอียดในส่วนนี้ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา
ซ. พนักงานจะมีอิสรภาพในการเลือกที่พักซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่พักที่บริษัทจัดให้แม้จะถือว่าเป็น
ทางเลือกที่เสนอให้กับพนักงาน
ฌ. พนักงานที่พักอยู่ในบ้านพักที่ทางบริษัทจัดให้สามารถที่จ ะเข้าและออกจากที่พักโดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจากทางบริษัทหรือบุคลากรที่ทาหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย พนักงานจะมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการ
เข้าถึงเอกสารประจาตัวของตนเองรวมถึงสิ่งของของตนเองที่อยู่ในบ้านพักของบริษัท
ญ. พนักงานจะมีเสรีภาพในการเลือกว่าจะเข้าร่วมแผนในการออมเงินในรูปแบบสหกรณ์หรือแผนการ
ลงทุนที่คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือหรือริเริ่ม หรือสถาบันการเงินที่ทางบริษัท
เป็นผู้แนะนา หากพนักงานเลือกที่จะเข้าร่วม พนักงานจะมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการเข้าถึงและควบคุมเงินออม
ทั้งหมดและเงินที่ตนเองจะต้องได้รับ
6. ความเท่าเทียมในสถานที่ทางานและการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
ก. ทางบริษัทจะไม่ยอมให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ แรงงานเด็ก การแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ
สัญชาติ ชาติพันธุ์ สถานะทางกฎหมาย รสนิยมทางเพศ และความพิการ
ข. แรงงานข้ามชาติจะได้รับการปฏิบัติ เทียบเท่ากับแรงงานไทยในส่วนของสภาพในการทางาน การ
ได้รับการฝึกอบรม การมีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
ค. ทางบริษัทจะไม่ยอมให้ผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ใช้อานาจข่มเหงในข้อด้อยของแรงงาน
ไทยหรือแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการข่มขู่หรือใช้ความรุนแรง
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ง. นโยบายด้านวินัยของบริษัทจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายแรงงานไทย ในกรณีที่มีการ
กาหนดไว้ นโยบายเหล่านี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอานาจในการนาเอามาใช้ กากับติดไว้
บนบอร์ดประกาศในภาษาที่พนักงานเข้าใจ
จ. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความเท่าเทียมในสถานที่ท างานให้กับพนักงานผู้หญิงและผู้ชาย ผล
การศึกษาได้ระบุว่าส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้อาจเกิดกรณีของการแบ่งแยกเพศขึ้นได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทจะได้
ดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ให้มากขึ้นเพื่อเอาชนะข้อท้าทายในส่วนของ
• การสรรหาและการว่าจ้าง (รวมถึงไม่มีการทดสอบตั้งครรภ์)
• ผลตอบแทนที่เท่าเทียม
• การฝึกอบรมและการเลื่อนตาแหน่ง
• การพิจารณาโทษทางวินัยและการเลิกจ้าง
• การคุกคามทางเพศ
• ข้อกาหนดในเรื่องของการเป็นมารดา รวมถึงการไม่ทดสอบการตั้งครรภ์
ฉ. บริษัทจะไม่ยอมให้มีการคุกคามไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดเกิดขึ้น โดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ ซึ่งถือ
ว่าเป็นรูปแบบของการแบ่งแยกทางเพศสูงสุด การคุกคามทางเพศจะน ามาซึ่งความไม่ปลอดภัยในสถานที่
ทางาน ซึ่งจะทาให้พนักงานเสื่อมเสียศีลธรรมและส่งผลต่องานและความสามารถในการทางานของพนักงาน
และท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท
ช. บริษัทจะดาเนินการจัดทาคู่มือในการต่อต้านการคุกคามทางเพศหรือหลักสูตรการอบรมในเรื่อง
ของ
• นิยามของคาว่า “พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญทางเพศในสถานที่ทางาน”
และประเภทอื่น ๆ ของการกระทาที่เป็นการล่วงละเมิด
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• ช่องทางในการร้องทุกข์สาหรับการรายงานเหตุอย่างเป็นความลับและการคุ้มครอง
• กระบวนการเกี่ยวกับการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและการลงโทษทางวินัยต่อผู้กระทาผิด
• วิธีการในการเฝ้าสังเกตวัฒนธรรมในสถานที่ทางานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเคารพสิทธิของผู้หญิง
• วิธีการในการป้องกันการเข้าถึงภาพลามกอนาจาร ข้อมูลหรือสื่อที่เกี่ยวกั บเรื่องเพศ การยั่วยุ
ทางเพศ และการพูดจาสบประมาทของพนักงานเพศชายต่อหน้าพนักงานเพศหญิง
7. การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน บริษัทจะไม่ทาลาย ซุกซ่อน ยึด หรือปฏิเสธไม่ให้ผู้สมัครหรือ
พนักงานเข้าถึง เอกสารระบุตัวตนหรือเอกสารการเข้าเมืองของตนเอง รวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตใน
การทางาน และเอกสารส่วนบุคคลใดๆ อาทิเช่น สมุดเงินฝากธนาคารหรือบัตร ATM สาหรับในกรณีที่ผู้จัดหา
แรงงานหรือนายจ้างต้องการเก็บรักษาเอกสารส่วนบุคคลไว้เป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากข้อกาหนดทาง
กฎหมาย เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งคืนให้กับพนักงานในทันทีเมื่อมีก ารร้องขอและไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้
ก่อนล่วงหน้า และในระหว่างที่บริษัทเก็บรักษาเอกสารเหล่านั้นไว้ จะมีการจัดเตรียมสาเนาของเอกสารส่วน
บุคคลที่ไม่อยู่ในความครอบครองของพนักงานไว้ให้กับพนักงาน และจะมีการแจ้งให้พนักงานทราบถึงเหตุผลที่
ทางบริษัทต้องเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้พร้อมทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของกระบวนการซึ่งมี
การนาเอาเอกสารดังกล่าวไปใช้
8. กระบวนการและการฝึกอบรมพิเศษสาหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง (สาหรับแรงงานก่อนเข้ามาถึง
ประเทศต้นทาง) - บริษัทจัดหาแรงงานที่ทาสัญญาไว้กับทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึ งรายละเอียดและการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษส าหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพศหญิงในทุกขั้นตอนของกระบวนการในการจัดหา
แรงงานในระยะที่มีการเดินทางมาถึงก่อนการดาเนินการ ตัวอย่างเช่น การแจ้งให้ทราบถึงตาแหน่งงานว่างและ
ลักษณะของงาน ข้อกาหนดในการเดินทาง การดาเนินการสัมภาษณ์แ ละการฝึกอบรม รวมถึงหัวข้อที่มีการ
สอน วิธีการที่ถูกนามาใช้ คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม และปัญหาโดยรวมที่มีความจาเพาะเจาะจงต่อการระบุถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้สาหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพศหญิง
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9. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง (สาหรับแรงงานหลังเข้ามาถึงประเทศต้นทาง) การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในเรื่องของการตระหนักถึงการค้ามนุษย์ (TIP) และการนาเอานโยบายในการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ไปใช้ รวมถึงการฝึกอบรมในเรื่องของมาตรฐานแกนหลักทางด้านแรงงานของ ILO ซึ่งจะ
ได้รับการจัดขึ้นโดยใช้ภาษาที่แรงงานเข้าใจและใช้ล่ ามในการสื่อสาร หากพบว่าอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้กับ
พนักงานหญิง ก็จะมีการจัดอบรมเป็นพิเศษในเรื่องของการป้องกันตนเอง การสร้างความมั่นใจ และการจัดการ
กับภัยคุกคามทางเพศ รวมถึงการข่มเหงทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อที่จะให้แรงงานหญิงมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น หั วข้อรายการในการฝึกอบรมหลักประจาปีจะถูกกาหนดโดยกระบวนการในการฝึกอบรม
และในกรณีที่มีความต้องการอบรมเพิ่ม ก็จะนาเอาการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมารวมไว้
ด้วย
ฉ. การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะทาหน้าที่รวบรวมรายละเอียดของการไม่ปฏิบั ติตามหรือการ
ฝ่าฝืนนโยบายในการสรรหาแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นธรรม อันมีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่
อุปทานของอาหารทะเลรวมทั้งสภาพแวดล้อมและสถานที่อันเป็นที่ตั้งของโรงงาน รายละเอียดในส่วนนี้จะถูก
จัดอันดับและจัดหมวดหมู่โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานแกนหลักทางด้านแรงงานสากลและ
ส่วนที่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย จะมีการจัดอันดับโดยเป็นไปตามความรุนแรงพร้อมทั้งมีการนาเสนอ
ช่องทางในการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสม
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะทาหน้าที่รวบรวมรายชื่อของหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนใน
ท้องถิ่นสาหรับแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ สมาคมไทยอุตสาหกรรม สมาคมทางกฎหมาย องค์กรพัฒนา
เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ที่ดาเนินงานอยู่ภายในพื้นที่ และสามารถให้ความช่วยเหลือกับโรงงานใน
การจัดการกับการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยาในส่วนของเหตุการณ์และกรณีตามที่กล่าวมา
ช. การรายงาน
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1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการ
กระทาที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริงหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท นายหน้า
บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบว่าจะต้องติดต่อกับใครรวมถึงวิธีการในการ
ติดต่อโดยไม่ต้องแจ้งชื่อ จะต้องมีการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในการติดต่อกับพนักงานระดับหัวหน้างาน
ของบริษัทในกรณีฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายการผลิต ผู้บริหารสูงสุดหรือ
กรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านศีลธรรม (ถ้ามีการมอบหมาย) หมายเลข
โทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ที่เป็นความลับ รวมทั้งลิงก์แบบออนไลน์ ซึ่งจะมีการระบุถึงวิธีการในการดาเนินการ
และแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไปได้
3. บริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการดาเนินการทางวินัย หรือการตอบโต้ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ซึ่ง
จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีการรายงานให้ทราบถึงเหตุการณ์ของการฝ่าฝืนนโยบายนี้อย่างสุจริตใจ อย่างไรก็ตาม
บุคคลที่พบว่าได้กระทาการฝ่าฝืนนโยบายนี้หรือกระทาการใดๆที่ผิด ต่อกฎหมาย จะต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินัยซึ่งอาจรุนแรงจนถึงขั้นการเลิกจ้าง ยิ่งกว่านั้น ทางบริษัทจะดาเนินการต่อบุคคลหรือองค์กรที่
ขัดขวาง ทาให้ล่าช้า หรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสืบสวนคือกันระบุได้ถือการละเมิดฝ่าฝืนนโยบายนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อปกป้องผู้เสียหายหรือผู้แจ้งเบาะแส ทางบริษัทจะ
ใช้ความระมัดระวังในการรักษาความลับของบุคคลทั้งหลายที่เป็นผู้แจ้งเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายคือกัน
นโยบายฉบับนี้ตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือการกระทาการที่ไม่เหมาะสมซึ่ งถูก
กล่าวหา ไม่ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่
5. จัดให้มีขั้นตอนสาหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่มีความ
อ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย การล่วงละเมิด ถูกคุกคาม หรือการแสวงประโยชน์
มากกว่าเดิม
ซ. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
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1. จะมีระบบที่พร้อมใช้งานสาหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวน การแก้ไขปัญหา และการบันทึก
คาร้องและการร้องทุกข์ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่และจัดลาดับความสาคัญสาหรับการดาเนินการและการ
แก้ไขเยียวยา การตรวจสอบติดตาม การระบุถึงประวัติและรูปแบบของเหตุการณ์และประเภทของเหตุการณ์
2. ทางบริษัทจะจัดทารายการของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ
นโยบาย โดยที่หมวดหมู่ที่แนะนาก็คือ สิทธิมนุษยชน กระบวนการในการจัดหาแรงงานจากบริษัทจัดหาง าน
การว่าจ้างภายในองค์กร การทาสัญญาจ้าง
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดทาเป็น
เอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของผู้เสียหาย มีมาตรการเฉพาะเพื่อปกป้อง
ผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่ปลอดภัยในสถานที่ท่ไี ม่
เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชาสังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิง
ให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ การติ ดต่อและเข้าถึง
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามา
ดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
4. ในส่วนของการพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือการดาเนินการทางกฎหมาย ก็
จะต้องถูกนามาใช้กับผู้กระท าผิด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร) โดยใช้วิธีการที่มีความเท่าเทียมกับการ
ดาเนินการต่อการฝ่าฝืน ซึ่งเที่ยงธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ฌ. การแก้ไขเยียวยา
1. บริษัทจะจัดทารายการของมาตรการในการแก้ไขเยียวยาที่เป็นไปได้ไว้ล่วงหน้า
2. ขั้นตอนในการดาเนินการจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการละเมิด พร้อมทั้งจะมีการ
พิจารณาและจัดทาเอกสารไว้ล่วงหน้า ขั้นตอน ในการดาเนินการที่มีผลในทันที หรือเป็นแบบระยะสั้นหรือ
ระยะยาว มาตรการที่อาจนามาใช้ อาจมีความเกี่ยวข้องกันกับการพิจารณาโทษทางวินัย ภายในองค์กร หรือ
การดาเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทาผิด หรือค่าชดใช้ที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน การให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการรักษาพยาบาลและ/หรือทางกฎหมาย การฟื้นฟูสภาพหรือการให้การศึกษาเพิ่มเติมต่อผู้เสียหาย
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3. แผนในการแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาจะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ในการแก้ไขและการป้องกัน โดยเฉพาะ
สาหรับพนักงานหญิง ก็จะต้องรวมถึงการดาเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพเข้าไปด้วย
ญ. การตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้จะต้องทาในระบบจัดการทางสังคม (SMS)
ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และขอบเขตตามเอกสารคู่มือการใช้งานระบบบริหารคุณภาพ ของทีม
ตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
2. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กั บ
ระดับความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
3. นาเครื่องมือวิเคราะห์ความละเอียดอ่อนมิติชายหญิง มาใช้ในการตรวจสอบผู้จัดหาแรงงานและ
บริษัทจัดหางาน
4. จะพิจารณานารายการตรวจสอบการล่วงละเมิดทางเพศและเครื่องมืออื่นๆในการประเมินความ
คืบหน้าความเท่าเทียมกันในสถานที่ทางานมาใช้ในระหว่างตรวจประเมินภายในสาหรับระบบจัดการทางสังคม
ในบริษัท
5. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับ
กิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
6. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมิ นผลและการตรวจสอบ - บางส่วนหรือทั้งหมด – จะถูก
นามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายและระบบการจัดการทางสังคมของบริษัท
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บริษทั อุตสาหกรรมน้าปลาระยองจากัด
สนง.:236/12สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม.10120โทรฯ 0 2211 5781, 0 2211 9757โทรสาร 0 2212 4991

ซ-2: นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท อุตสาหกรรมน้าปลาระยอง จากัด
ซ-2.1: ถ้อยแถลงและแผนปฏิบัติตามนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม
ประกาศ
นโยบายเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม
ควำมมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับโดยเด็ดขำด
บริษัทมีนโนบายไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อความพยายามที่จะขัดขวางหรือหลีกเลี่ยงการใช้สิทธิ ข อง
พนักงานในการก่อตั้งหรือเข้าร่วมองค์กรหรือกลุ่มที่คนเหล่านั้นเลือก (รวมถึงสหภาพการค้า) เพื่อให้เป็นตัวแทน
ของตน เราตระหนักถึงสิทธิของผู้ปฏิบัติงานและพนักงานในการก่อตั้งกลุ่มซึ่งมีการจัดการอย่างเสรีและมีสิทธิที่จะ
เข้าร่วมสหพันธ์และสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสากลของผู้ปฏิบัติงานและพนักงาน โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูก
สลายหรือระงับยับยั้งโดยผู้มีอานาจในการบริหาร 111 เช่นเดียวกัน เราจะไม่ยอมรั บความพยายามที่จะขัดขวาง
กระบวนการร่วมเจรจาต่อรองร่วม อย่างเช่น การไล่พนักงานออก เนื่องจากเป็นสมาชิกสหภาพหรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของสหภาพ โดยเด็ดขาด เราขอยืนยันถึงความเข้าใจที่ว่า การเข้าร่วมสมาคมของผู้ปฏิบัติงานและ
พนักงานจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากการกระทาใดๆ ก็ตามที่เป็นการแทรกแซงโดยบุคคลอื่น112
บริษัทตระหนักว่าเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วมเป็นสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกัน หากไม่มีสิทธิอย่างแรกแล้ว สิทธิอย่างหลังก็คงไม่อาจด าเนินไปได้ด้วยดีเพราะพนักงานจะไม่มี
ตัวแทนที่เหมาะสม ในการจะมีตัวแทนที่เหมาะสมได้นั้น พนักงานจะต้องมีเสรีภาพในการเลือกว่าจะมีตัวแทนใน
ลักษณะใดและบริษัทจะต้อ งไม่แทรกแซงกระบวนการนี้ ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลของไทย
โดยเฉพาะในองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอาจจะไม่มีสหภาพแรงงานในสถานที่ทางาน แต่เราก็ยึดมั่นใน
ความตระหนักที่มีต่อสิทธิของพนักงานในการที่จะจัดการและร่วมเป็นตัวแทนเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาในการ
เจรจากับบริษัท เราจะไม่ขัดขวางกระบวนนี้และจะเคารพในสิทธิในการจัดการและร่วมเจรจาต่อรองเรื่องสภาพ
การทางานและข้อตกลงในการจ้างงาน
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการมุ่ งมั่นอย่างแข็งขันที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิของ
ผู้ปฏิบัติงานในการมีงานและรายได้ที่เพียงพอสาหรับดูแลครอบครัวของตน รวมถึงผู้หญิงและเด็กที่จะมีสุขภาพที่ดี
ได้รับการศึกษา มีเกียรติ ได้มีพัฒนาการทั้งทางกายและทางใจ และมีสวัสดิภาพภายในสภาพแวดล้อมที่คุ้ม ครอง
และส่งเสริม เราเตรียมพร้อมที่จะหารือกับพนักงานในเรื่องข้อตกลงที่จะนามาซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะ
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิ ทธิ ในการรวมตัวกัน ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปฏิบตั ิตามหลักการแห่ งสิ ทธิ ในการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรองร่ วม ค.ศ. 1949
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ทาให้ธุรกิจของเราสามารถสนับสนุนพวกเขาต่อไปได้ พร้อมๆ กับตอบสนองความต้องการและข้อกังวลของพวก
เขาถ้าหากและเมื่อพวกเขาเลือกที่จะใช้สิทธิของตน
บริษัทตระหนักรู้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย ได้กาหนดให้บริษัทที่มีพนักงาน 50
คนขึ้นไปจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นมา ภายในคณะนี้ที่กากับควบคุมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 113
เฉพาะพนักงานไทยเท่านั้นที่สามารถก่อตั้งและเป็นผู้นาสหภาพได้ แรงงานข้ามชาติอ าจเข้าร่วมสหภาพที่มีผู้นา
เป็นคนไทยได้แต่ไม่อาจก่อตั้งสหภาพเองได้ เพื่อจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียมนี้โดยไม่ให้ขัดต่อกฎหมายแรงงาน
ไทย บริษัทได้เชิญแรงงานข้ามชาติให้เข้าร่วมในคณะกรรมการสวัสดิการ โดยเป็นไปตามสัดส่วนแรงงานข้ามชาติ
ภายในบริษัท
กำรใช้งำนและขอบเขต
บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่ มีส่วนร่วมในการขัดขวางสิทธิของพนักงานในการจะมีเสรีภาพในการ
สมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วมในทุกรูปแบบ และจะไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทาดังกล่าวไม่ว่าจะใน
ทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทมุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจกับองค์กรใดก็ตามที่ส่อนัยหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิแรงงาน
ขั้นพื้นฐานเหล่านี้หรือกระทาการใดๆ ที่ผิดจริยธรรมและมิชอบด้วยกฎหมายในการดาเนินกิจการ ความร่วมมือ
หรือในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะไม่จัดซื้อวัสดุและการบริการจากผู้จัดหาสินค้า ผู้รับเหมาช่วง ผู้
ให้บริการ นายหน้า ตัวแทนจัดหางาน บริษัทจัดหางาน ที่อาจจะ/ได้เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิทธิในการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วมไม่ว่าจะในทางตรงหรือ
ทางอ้อม บริษัทจะไม่ใช้การบังคับใช้แรงงาน ความรุนแรง การข่มขู่ การล่วงละเมิดทางกาย/ใจเป็นมาตรการ
ลงโทษหรือตักเตือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่รายงานว่าเข้าร่วมสมาคมของพนักงาน หรือพนักงานที่เข้าร่วมสหภาพ
หรือกิจกรรมการร่วมเจรจาต่อรอง รวมถึงไม่ใช้เป็นหนทางในการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเชื้อชาติ เพศสภาพ
ศาสนา และอื่นๆ114
บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และพนักงาน จะ
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข็มงวดที่สุดในการไม่มีส่วนร่วมและไม่สนับสนุนการกระทาใดๆ ที่ละเมิดนโยบายฉบับนี้
ตลอดเวลาทั้งในที่ทางานและในชีวิตส่วนตัว เช่นเดียวกันบริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่ว่าจะเป็น
ผู้จัดหาสินค้า ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า ตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจดหางาน รวมถึงองค์กรธุรกิจที่เป็น
สถาบันหรือวิสาหกิจชุมชน จะปฏิบัติตามนโยบายและจุดยืนของบริษัทในเรื่องสิทธิในการมีเสรีภาพในการสมาคม

113
114

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 (1974) มาตรา 12
อนุสญ
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และการร่วมเจรจาต่ อรองร่วม บริษัทต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรักษามาตรความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบต่อการกระทาเอาไว้ในระดับสูง
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมและจัดกำรเรื่องควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
ด้วยความตระหนักถึงความสุ่มเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและบุตร
ของเขา หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ รวมไปถึงการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเพศสภาพโดยเฉพาะกับผู้หญิงและเด็กหญิง
บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้ความสาคัญเป็นพิเศษและจัดหาทรัพยากรให้อย่างสอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทและไม่เกิด
ขีดศักยภาพบริษัท การปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้จะเป็นไปตามแผนการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งจะกระตุ้นการรับรู้
เพิ่มการป้องกัน สร้างความตระหนักและการรายงานในทางลับ เปิดช่องทางการร้องทุกข์และทางเลือกในการแก้ไข
เยียวยา เฝ้าจับตาและตรวจสอบให้กลยุทธ์เหล่านี้สามารถจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่ อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็น
ระบบ รวมไปถึงส่งเสริมความพยายามที่จะระบุ ลด ป้องกัน และกาจัดความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะขัดขวางหรือ
ป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิในการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วม
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
( นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล )
กรรมการผู้จัดการ
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แผนปฏิบัติตามนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรองร่วม
ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

..............................................
(น.ส.จันทร์ณา ชื่นชม)

.......................................................
(นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล)

..........................................................
(นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล)
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แผนปฏิบัติตามนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรองร่วม
ก. วัตถุประสงค์:
1. เพือ่ ให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรองร่วมของบริษัท
2. เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงานอื่น ๆที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายเสรีภาพในการ
สมาคมและเจรจาต่อรองร่วม
3. เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางรวมถึงแรงงานข้ามชาติและผู้หญิงเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้น
ข. การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วนชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาโดย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(HR) และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OHS)
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษาจะรับผิดชอบในการร่าง แก้ไข และ/หรือตรวจสอบขั้นตอนนโยบายและ
แผนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท (QMS) การควบคุมเอกสาร การกาหนดระบบหมายเลขที่อธิบายไว้ภายใต้ขั้นตอน และนาไปใช้กับเอกสาร
ที่จัดทาขึ้นสาหรับระบบจัดการทางสังคม (SMS)
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3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และขั้นตอนการดาเนินนโยบายจากการทบทวนและเสนอแนะจากทีมระบบจัดการทางสังคม การดาเนินการนี้จะทา
ภายในเวลาที่เหมาะสมหนึ่งสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อย หรือแผนการนาไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติจะปิดประกาศบนกระดานข่าวภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รั บอนุมัติ นโยบายจะประกาศในระหว่างการปฐมนิเทศ
สาหรับพนักงานใหม่และการฝึกอบรมสาหรับพนักงานทุกคน
5. นโยบายและแผนปฏิบัติจะบรรจุในวาระการทบทวนการจัดการประจ าปี ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพจะต้องรับผิดชอบในการจัดท าร่างวาระการประชุม เอกสาร
กระบวนการตรวจสอบ บันทึกการประชุมและผลการดาเนินการตามขั้นตอน QMS
6. ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งสมาชิกในทีมอาจมาจากทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินนโยบายและแผนปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน การประเมินผล จะดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท115
1. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับและกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงการปกป้องสตรีและเด็กในประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ ข่าวเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายระดับชาติ อนุสัญญา มาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางานของบริษัท รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) การ
ประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ

115

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
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2. จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้ จัดทา
เอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบเป็นพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
3. สาหรับการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจากบริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรกเช่น บริษัทจัดหางาน และซัพพลายเออร์ เช่น สาหรับอาหารทะเลวัตถุดิบหลักของบริษัท โดยใช้
ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ในการพิจารณาพนักงานที่เปราะบางและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์
4. การประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในคู่ค้าของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับและให้
คะแนนจะเป็นตัวกาหนดคู่ค้าที่สาคัญ
5. จัดทาจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยมและนโยบายของบริษัท และส่งไปยังคู่ค้าที่สาคัญเพื่อลงนามแสดงข้อตกลงในการทาธุรกิจกับบริษัทอย่าง
โปร่งใส รับผิดชอบ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
6. ขึ้นอยู่กับบุคลากรและเวลาที่มีอยู่ การประเมินคู่ค้าที่สาคัญจะกาหนดตามการจัดอันดับการประเมินความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายหลั ก 8 นโยบายและข้อกาหนด
ระบบจัดการทางสังคมอื่น ๆ การจัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน
7. นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและบริการจากซัพพลายเออร์, ผู้รับเหมา, ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของเราและลงนามข้อตกลงโดย
สุจริตใจที่จะทางานร่วมกับบริษัทบนพื้นฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ (CoC) การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความ
เสี่ยงทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรรหา
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8. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชี ดาเนื่องจากการละเมิดมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศของ ILO หลักการใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์และลิงก์ระหว่างประเทศ คุณสมบัติก่อนที่จะจ้างงานหรือทาธุรกิจด้วย อ้างถึง
ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการข่าวต่างๆ
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้มีระเบียบการประชุมเป็นรายสัปดาห์สาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเสรีภาพใน
การสมาคมและเจรจาต่อรองร่วม ภายในหนึ่งเดือนหลังจากนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรองร่วม ได้รับอนุมัติหรือเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย
2. การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรองร่วมของบริษัท และขั้นตอนการดาเนินการ ข้ อกาหนดเพื่อปฏิบัติ
ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับแรงงานไทยที่มีความโปร่งใสสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การป้องกันพนักงานทุกคนตลอดกระบวนการสรรหาและการจ้าง
งานและการเข้าถึงการร้องทุกข์ การระงับข้อพิพาทและการแก้ไขที่เหมาะสม สาหรับแต่ละหัวข้อเหล่านี้จะมีการปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติที่ ไม่ยอมรับ รวมถึงกฎหมาย
ภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
3. ในระหว่างการฝึกอบรมการดาเนินการต่อมา จะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการต ามนโยบายของบริษัท
ให้กับซัพพลายเออร์และบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด วิธีการปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส วิธีการตรวจสอบ
ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและป้องกัน
4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาปีเพื่อสื่อส ารทาความเข้าใจกับ
ฝ่ายและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากประกาศนโยบาย
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5. ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในและมอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบาย สาหรับฝ่าย
บริหารและพนักงานทั้งหมดปีละครั้ง
6. ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงไม่เพี ยงแต่ใน
โรงงาน แต่ยังไปถึงชุมชนโดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือข้อมูลทุติยภูมิ เป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จาก
รายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติที่มี ความสาคัญในเชิงลึก
เกี่ยวกับการดาเนินงานของนายหน้า ตัวแทนจัดหางานและบริษัทจัดหางาน
จ.
การป้องกัน
1. นโยบายการสรรหาว่าจ้าง โดยบริษัทจะไม่กระทาการดังต่อไปนี้ (โปรดดูแผนปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม)
ก. จะไม่อนุญาตให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสอบถามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหภาพของผู้สมัครหรือมีส่วนร่วมในกลุ่มพนักงาน รวมถึงไม่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงาน
ข. ดาเนินการสอบทานธูรกิจของบริษัทจัดหางานที่เป็นตัวแทนจัดหาพนักงานของบริษัทอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจัดหางานมีนโยบายแ ละขั้นตอนการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานเหล่านี้
ค. จะไม่ใช้วิธีการหลอกลวงและทาให้เข้าใจผิดในการรับสมัครงานและจ้างแรงงาน รวมทั้งบอกพวกเขาให้สมัครเพราะเพื่อนของพวกเขาเป็นสมาชิกของสหภาพหรือ
คณะกรรมการสวัสดิการและทาให้ได้เปรียบในการเจรจาข้อตกลงการจ้างงานที่ดี
ง. ไม่ใช้กาลังบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อบุคคลที่มาสมัครงาน ในการพิจารณารับเข้าทางานรวมถึงไม่บังคับให้พวกเขารับรองว่าจะไม่จัดตั้งหรือเข้าร่วมสหภาพ
แรงงานหรือกลุ่มเจรจาต่อรอง
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จ. ทาสัญญากับนายหน้าที่ไม่มีใบอนุญาต บริษัทจัดหางานที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ละเมิดนโยบายนี้อย่างเด็ดขาด
ฉ. ไม่ทาธุรกิจกับคู่ค้า ผู้ประกอบการ นายหน้า บริษัทจัดหางานที่ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติสิทธิด้านแรงงานอื่นๆ ที่ชัดเจนและโปร่งใส
ช. กาหนดให้ บริษัท และผู้ประกอบการต่างๆรวมถึงนายหน้าและบริษัทจัดหางานต้องมีเอกสารอธิบายถึงสิทธิและความรับผิดชอบของแรงงาน
ซ. ไม่ทางานร่วมกับผู้ประกอบการที่ไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหรือข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงานใดๆ
ฌ. ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ และกลยุทธ์การแก้ไขเยียวยา เมื่อแรงงานถูกไล่ออกหรือลาออกจากงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของแรงงานข้ามชาติ
2. นโยบายการจ้างงาน อ้างถึงนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า
ก. ต้องทาให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ได้รับทราบและเข้าใจถึงความหมายของนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมของบริษัท
ข. ต้องทาให้มั่นใจว่าพนักงานและลูกจ้างทุกคนได้รับการแจ้งถึงข้อกาหนดที่กาหนดไว้ในกฎหมายแรงงานไทยเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการ
ค. ตรวจสอบว่าการประเมินของผู้สมัครงานตามคุณสมบัติและอิงตามคุณธรรม ดังนั้นจึงไม่มีข้อยกเว้นหรืออคติในการจ้างงานบุคคลที่เป็นสมาชิ กสหภาพแรงงาน
หรือสมาชิกกลุ่มการเจรจาต่อรองอื่น ๆ
ง. เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานยินดีและสมัครใจที่จะทางานกับบริษัท โดยไม่ได้ถูกบังคับ หลอกลวงหรือข่มขู่ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท บริษัทจัดหางาน
เพื่อให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือกลุ่มการเจรจาต่อรองโดยร่วมซึ่งเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าสาหรับการจ้างงาน
จ. สัญญาว่าจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัทและแรงงานที่ได้รับการว่าจ้างรายใหม่จะต้ องได้รับการจัดทาขึ้นเป็นภาษาในภาษาที่แรงงานเข้าใจ ข้อตกลง
หรือเงื่อนไขในการจ้างงานต้องตรงกับความเป็นจริง ไม่มีการให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวง ข้อบังคับของบริษัทจะแนบไปกับสัญญาพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานทราบถึง
สิทธิที่พวกเขาจะได้รับ (ดูด้านล่าง)
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จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อชี้แจงถึงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานหลัก 4 ประการ ไม่มี
การบังคับใช้แรงงาน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการเลือกปฏิบัติ สิทธิในเสรีภาพในการสมาคม สาหรับโรงงานที่มีพนักงานมากกว่า 50 คนจะต้องอธิบายถึงสิทธิ
ในการเป็นตัวแทนของแรงงานในคณะกรรมการสวัสดิการด้วย
ช. ต้องไม่ยุติหรือปฏิเสธที่จะต่อสัญญาเนื่องจากพนักงานมีส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการ
ซ. ต้องไม่ลงโทษทางวินัยหรือลงโทษทางกฎหมายพนักงานที่เข้าร่วมสหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิก ารหรือกลุ่มเจรจาต่อรองอื่น ๆ หรือหักออกจากค่าจ้าง
จากเวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม
ฌ. ไม่ยุติการประท้วงด้วยการใช้กาลังหรือความรุนแรงและไม่นาแรงงานจากที่อื่นมาทางานแทนที่แรงงานที่กาลังประท้วง
ญ. พัฒนาเอกสารการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์และกลยุทธ์การแก้ไขเยียวยาที่ตรงตามข้อกาหนดทางกฎหมาย เมื่อเกิดการละเมิดนโยบายนี้
3. คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน การจัดการของบริษัท
ก. ต้องแน่ใจว่ามีตัวแทนพนักงานอย่างน้อย 5 คนสาหรับโรงงานที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสวัสดิการ
ข. ส่งเสริมให้สมาชิกของคณะกรรมการสวัสดิการเป็นตัวแทนของกลุ่มแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติ
ค. ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งตัวแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
ง. จะไม่หักจากค่าจ้างจากเวลาที่ใช้ในการประชุมโดยสมาชิกของคณะกรรมการสวัสดิการ และอาจให้สิ่งจูงใจเล็กน้อยเพื่อให้พนักงานเข้าร่วม
จ. ต้องจัดอุปกรณ์ที่จาเป็นให้กับคณะกรรมการสวัสดิการใช้ในการสื่อสารกิจกรรมและวัตถุประสงค์โดยใช้วัสดุที่ใช้งานง่ายในภาษาของพนักงาน
ฉ. ต้องอนุญาตให้คณะกรรมการสวัสดิการจัดประชุมความถี่ที่กาหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (อย่างน้อยทุก 3 เดือน)
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ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งประเมินมาตรฐานสถานประกอบการหารือเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ ตรวจสอบตัวชี้วั ดประสิทธิภาพ
ที่สาคัญและจัดลาดับความสาคัญของแรงงาน รายงานการประชุมจะต้องจัดทาเป็นเอกสารและเก็บไว้ในแฟ้มเพื่อให้พนักงานผู้บริหารและผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก
ได้รับทราบ
ซ. จะไม่ขัดขวางความพยายามของคณะกรรมการสวัสดิการในการเข้าถึงสหภาพการค้าและองค์กรภาคประชาสังคม
4. การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน
ก. บริษัทจะไม่ทาลาย ปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและเอกสารส่วนตัว
อื่น ๆ เช่นสมุดบัญชีธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็มของพนักงาน เพื่อเป็นการลงโทษพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพหรือกลุ่มการเจรจาต่อรองร่วม
ข. ในกรณีที่บริษัทหรือนายหน้า ต้องจัดเก็บเอกสารส่วนตัวของพนักงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากข้อกาหนดทางกฎหมาย จะส่งเอกสารคืนให้พนักงานทันทีเมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ค. ในกรณีที่มีการนาเก็บไว้เอกสารแรงงานชั่วคราว จะมีขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการละเมิด และอธิบายต่อพนักงานหรือตัวแทนของคนงาน(อ้างถึง
นโยบายการสรรหาและสภาพการทางาน)
ง. ในช่วงเวลาที่นาเอกสารของพนักงานมาดาเนินการต่ออายุตามกฎหมาย จะมีการสาเนาเอกสารให้พนักงานและแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ
5. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และ การแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด อนุสัญญา
ต่างๆและมาตรฐานสากล ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อกาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อกาหนด ความต้องการของตลาด กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผ ลกระทบต่อ
นโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
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6. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับพนักงานที่เปราะบาง การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในเรื่องนโยบายและแผนปฏิบัติตามนโยบายนี้ การค้ามนุษย์และมาตรฐา นแรงงานสากลที่
สาคัญอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องสาหรับการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และเสรีภาพในการสมาคม จะดาเนินการโดยใช้ภาษาที่แรงงานเข้าใจหรือใช้ล่ามเพื่อการสื่อสาร
หากและเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้หญิง จะมีการให้การฝึกอบรมพิเศษเพื่อป้องกันตนเอง สร้างความมั่นใจ และรับมือกับการคุกคามทางเพศ ล่วงละเมิด และเอาเปรียบ
เพื่อเสริมพลังให้กับผู้หญิง หัวข้อรายการในการฝึกอบรมหลักประจาปี และในกรณีที่มีความต้องการอบรมเพิ่ม จะนาเอาการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
มารวมไว้ด้วย
จ. การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายการการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล สภาพแ วดล้อม สถานที่
ประกอบกิจการ โดยจะแบ่งออกเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและมาตรฐานที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานไทย จะจัดอันดั บตามความ
รุนแรง จัดให้มีช่องทางร้องทุกข์และการแก้ไขที่เหมาะสม
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย องค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนบริษัทในการจัดการกับความคับข้องใจและการแก้ไขเหตุการณ์ สาหรับการไม่ปฏิบัติ
ตามหรือการละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองโดยรวมรวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาหลักของ ILO

โรงงาน:29ม.4บางนา-ตราด(36) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง21000โทรฯ038 663 007-8 โทรสาร038 663 009
FACTORY: 29 Moo 4, Bangna-Trad(36) Tubma, Mueang, Rayong, Rayong 21000 Thailand. Tel. 66 38 663 007 – 8 Fax. 66 38 663 009

บริษัท อุตสาหกรรมนา้ ปลาระยอง จากัด
เรื่ องแผนปฏิบัติตามนโยบายเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่ อรองร่ วม

รหัส:HR-QP-001
แก้ ไขครั้งที่ :
เริ่มใช้ :
หน้ าที่ 420 ของ 664

ฉ. การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการกระทาที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริ งหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย) ไม่ว่า
จะเกิดขึ้นภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบว่าจะต้องติดต่อกับใครรวมถึงวิธีการในการติดต่อโดยไม่ต้องแจ้งชื่อ จะต้องมีการแจ้ งให้ทราบถึงรายละเอียดในการ
ติดต่อกับพนักงานระดับหัวหน้ างานของบริษัทในกรณีฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายการผลิต ผู้บริหารสูงสุดหรือกรรมการของบริษัท
เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านศีลธรรม (ถ้ามีการมอบหมาย) หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ที่เป็นความลับ รวมทั้งลิงก์แบบออนไลน์ ซึ่งจะมีการระบุ
ถึงวิธีการในการดาเนินการและแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไปได้
3. ไม่ดาเนินการทางวินัยหรือตอบโต้ใด ๆ ต่อบุคคลที่แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานมีการละเมิดนโยบายนี้หรือกระทาการผิดกฎหมา ยจะต้องถูกลงโทษทาง
วินัยซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทอาจดาเนินการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่จะช่วยปกปิดหรือทาให้เกิดความล่าช้าหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบหรือช่วยปกปิดการละเมิดนโยบายนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อปกป้องผู้เสียหายหรือผู้แจ้งเบาะแส ทางบริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการรักษาความลับของบุคคลทั้งหลายที่เป็นผู้แจ้ง
เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายคือกันนโยบายฉบับนี้ตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือการกระทาการที่ไม่เหมาะสมซึ่ง ถูกกล่าวหา ไม่ว่าการฝ่าฝืน
ดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่
5. จัดให้มีขั้นตอนสาหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย การล่วงละเมิด ถูก
คุกคาม หรือการแสวงประโยชน์มากกว่าเดิม
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ช. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
1. จะมีระบบที่พร้อมใช้งานส าหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวน การแก้ไขปัญหา และการบันทึกค าร้องและการร้องทุกข์ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่และจั ดล าดับ
ความสาคัญสาหรับการดาเนินการและการแก้ไขเยียวยา การตรวจสอบติดตาม การระบุถึงประวัติและรูปแบบของเหตุการณ์และประเภทของเหตุการณ์
2. ทางบริษัทจะจัดทารายการของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับนโยบาย โดยที่หมวดหมู่ที่แนะนาก็คือ สิทธิมนุษยชน กระบวนการในการ
จัดหาแรงงานจากบริษัทจัดหางาน การว่าจ้างภายในองค์กร การทาสัญญาจ้าง
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสาคัญกั บการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดทาเป็นเอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของ
ผู้เสียหาย มีมาตรการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่ปลอดภัยใ นสถานที่ที่ไม่เปิดเผยโดยร่วมมือ
กับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชาสังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ ให้ตารวจหรือหน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือที่
พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
4. ในส่วนของการพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือการดาเนินการทางกฎหมาย ก็จะต้องถูกนามาใช้กับผู้กระทาผิด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร) โดย
ใช้วิธีการที่มีความเท่าเทียมกับการดาเนินการต่อการฝ่าฝืน ซึ่งเที่ยงธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
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ซ. การแก้ไขเยียวยา
1. จัดทารายการมาตรการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น คาดหวังว่าจะถูกนาไปใช้กับซัพพลายเออร์ บริษัทจัดหางาน ผู้รับเหมาช่วง
และคู่ค้าอื่น ๆอย่างเท่าเทียมกัน
2. กาหนดเวลาที่เหมาะสมในการดาเนินการด้วยความช่วยเหลือของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการทางานกับสหภาพและกลุ่มการเจรจาต่อรองอื่น ๆ
3. แผนการแก้ไขเยียวยาจะต้องมีกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
ฌ. การตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้จะต้องทาในระบบจัดการทางสังคม (SMS) ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และขอบเขตตาม
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบบริหารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
2. การตรวจประเมินระบบจัดการทางสังคมภายในบางส่วนหรือครอบคลุมทั้งหมด อาจก าหนดความถี่ที่แตกต่างกันและอาจขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นภายใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือคาขอของผู้ซื้อในต่างประเทศ
3. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
4. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับกิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
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5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูกนามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายและระบบ
การจัดการทางสังคมของบริษัท
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บริษทั อุตสาหกรรมน้าปลาระยองจากัด
สนง.:236/12สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม.10120โทรฯ 0 2211 5781, 0 2211 9757โทรสาร 0 2212 4991

ซ-2.2: ถ้อยแถลงและแผนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์
ประกาศ
นโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์
มุ่งมั่นที่จะต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์อย่ำงเด็ดขำด
บริษัทมีนโยบายที่ไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งหมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่ง
ต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กาลัง หรือด้วยการบีบบังคับใน
รูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อานาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้
สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิช อบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ยินยอมของบุคคลผู้มีอานาจ ควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ในรูปแบบของการบังคับ
ใช้แรงงาน116 การค้าทางเพศของผู้หญิงและเด็กและรูปแบบอื่น ๆ ของการค้ามนุษย์ 117
บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและช่วยให้
ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองและมั่นใจว่าได้รับการปกป้องและยกระดับ
สภาพความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงยืนหยัดที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุก รูปแบบ โดยตระหนักถึง
ผลกระทบของการค้ามนุษย์ ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และ
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะมีอันตรายด้านร่างกายและจิตใจที่อาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือถาวรสาหรับ
ชีวิตและการทางาน
กำรบังคับใช้และขอบเขต
บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
การบังคับใช้แรงงานและการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา นายหน้า บริษัทจัดหางานที่อาจเกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์
บริษัทคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ได้แก่ เจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการและพนักงานจะอยู่ใน
ระดับมาตรฐานสูงสุดที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สนับสนุนการละเมิดนโยบายนี้ ไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่รุนแรง ตลอดเวลา
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 (2008), แก้ไขเพิ่มเติม 2015), แก้ไขเพิ่มเติม 2019
The United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,2000 (Palermo Protocol)
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ที่ทางานหรือนอกเวลาท างาน บริษัทมีความคาดหวังเช่นเดี ยวกันนี้กับซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า
บริษัทจัดหางาน ผู้ประกอบการ องค์กรหรือชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
บริษัทจะพิจารณาการปกป้องพิเศษสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางเช่น แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะ
ผู้หญิงและบุตรของเขา สตรีมีครรภ์ และคนพิการ ตามแผนดาเนินการที่ทาให้เกิดความตระหนัก , เพิ่มทักษะใน
การป้องกันตนเอง รับรู้และการรายงานที่เป็นความลับ จัดให้มีช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางเลือกในการแก้ไข
เยียวยา การติดตามตรวจสอบกลยุทธ์เหล่านี้จะจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการค้ามนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
( นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล )
กรรมการผู้จัดการ
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ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

..............................................
(น.ส.จันทร์ณา ชื่นชม)

.......................................................
(นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล)

.........../......../.........

.........../......../.........

ผู้อนุมัติ

..........................................................
(นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล)
.........../......../.........
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ก. วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ของบริษัท
2. เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงานอื่น ๆที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายต่อต้าน
การค้ามนุษย์
3. เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางรวมถึงแรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่
อาจเกิดขึ้น
ข. การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วนชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาโดย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล (HR) และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OHS)
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษาจะรับผิดชอบในการร่าง แก้ไข และ/หรือตรวจสอบขั้นตอนนโยบายและ
แผนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท (QMS) การควบคุมเอกสาร การกาหนดระบบหมายเลขที่อธิบายไว้ภายใต้ขั้นตอน และนาไปใช้กับ
เอกสารที่จัดทาขึ้นสาหรับระบบจัดการทางสังคม (SMS)
3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และขั้นตอนการดาเนินนโยบายจากการทบทวนและเสนอแนะจากทีมระบบจัดการทางสังคม การดาเนินการนี้
จะทาภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อย หรือแผนการนาไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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4. เมื่อกรรมการผู้จัดการอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติจะปิดประกาศบนกระดานข่าวภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติ นโ ยบายจะประกาศในระหว่างการ
ปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่และการฝึกอบรมสาหรับพนักงานทุกคน
5. นโยบายและแผนปฏิบัติจะบรรจุในวาระการทบทวนการจัดการประจาปี ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพจะต้องรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุม เอ กสาร
กระบวนการตรวจสอบ บันทึกการประชุมและผลการดาเนินการตามขั้นตอน QMS
6. ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งสมาชิกในทีมอาจมาจากทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินนโยบายและ
แผนปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินทาตามขั้นตอน และบักทึกในแบบฟอร์มที่กาหนดตามขั้นตอนใน QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท118
1. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับและกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงการปกป้องสตรีและเด็กในประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ ข่าว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายระดับชาติ อนุสัญญา
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางานของบริษัท รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแ ผนที่ห่วงโซ่อุปทาน
(supply chain mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ
2. จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้
จัดทาเอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบเป็นพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทางสังคม

118

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
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3. สาหรับการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจากบริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรกเช่น บริษัทจัดหางาน และซัพพลายเออร์ เช่น สาหรับอาหารทะเลวัตถุดิบหลักของบริษัท
โดยใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ในการพิจารณาพนักงานที่เปราะบางและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์
4. การประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในคู่ค้าของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับ
และให้คะแนนจะเป็นตัวกาหนดคู่ค้าที่สาคัญ
5. จัดทาจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยมและนโยบายของบริษัท และส่งไปยังคู่ค้าที่สาคัญเพื่อลงนามแสดงข้อตกลงในการทาธุรกิจกับบริษัทอย่าง
โปร่งใส รับผิดชอบ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
6. ขึ้นอยู่กับบุคลากรและเวลาที่มีอยู่ การประเมินคู่ค้าที่ส าคัญจะก าหนดตามการจัดอันดับการประเมินความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายหลั ก 8 นโยบายและ
ข้อกาหนดระบบจัดการทางสังคมอื่น ๆ การจัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน จะดาเนินการตามเอกสาร
ง.

สร้างความเข้าใจกับพนักงานทุกคน
1. จัดให้มีการประชุมรายสัปดาห์ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจนโยบายการค้ามนุษย์ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ถึงพนักงานทุกระดับภายในหนึ่ง
เดือนหลังจากนโยบายได้รับการอนุมัติ
2. สาหรับการฝึกอบรมจะสร้างความตระหนักการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ของบริษัท และแผนปฏิบัติ คานิยามของการค้ามนุษย์ ในแง่ของประเภท
การกระทา วิธีการและวัตถุประสงค์ อธิบายการค้ามนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในที่ทางานทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ชี้แจงว่าทาไมถึงเกิดขึ้น อธิบายว่าแรงจูงใจของ
ผู้กระทาผิดคืออะไรผลกระทบที่มีต่อผู้เสียหายคืออะไร รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ที่มีอยู่
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3. ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป เพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารระดับนโยบายและแผนปฏิบัติให้กับซัพพลายเออร์และบริษัท
จัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการละเมิดและปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส วิธีการตรวจสอบ แก้ไขและติดตามเหตุการณ์
4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประจาปีตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากประกาศนโยบาย
5. อบรมทบทวนสาหรับผู้จัดการและพนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละครั้ง โดยผู้ฝึกอบรมจะได้รับการฝึกอบรมจากทีม ระบบจัดการทางสังคม( SMS) หรือทีมงานตรวจ
ประเมินภายใน (IQA)
6. ทีมงานตรวจสอบภายในของระบบจัดการทางสังคมจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีเปราะบางไม่เพียงแต่ใน โรงงานเท่านั้น
แต่ยังครอบคลุมไปถึงชุมชนโดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือข้อมู ลทุติยภูมิเป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้
จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติด้วย
จ. วิธีป้องกัน
1. นโยบายการสรรหา โดยบริษัทจะไม่กระทาการดังต่อไปนี้ (โปรดดูนโยบายการดาเนินการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม)
ก.
ใช้วิธีการหลอกลวงและทาให้บุคคลเข้าใจผิดในการสรรหาและจ้างพนักงาน
ข.
ใช้ความรุนแรงทางตรงหรือทางอ้อมการบีบบังคับหรือการใช้อานาจในทางมิชอบเพื่อบังคับให้บุคคลที่มาสมัครงานเข้าไม่ถึงสิทธิของพนักงานที่ ควรจะ
ได้รับ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบได้
ค.
ทาสัญญากับนายหน้าที่ไม่มีใบอนุญาต บริษัทจัดหางานที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ละเมิดนโยบายนี้อย่างเด็ดขาด
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ง.
ทาธุรกิจกับคู่ค้าที่ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนและโปร่งใส
จ.
ทางานร่วมกับผู้ประกอบการที่ไม่ทราบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เป็นแหล่งที่มาและประเทศปลายทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ
2. นโยบายการจ้างงาน บริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครงาน ประเมินผู้สมัครตามคุณสมบัติและอิงตามทักษะความรู้ มีการทาสัญญาจ้างงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาของพนักงานเข้าใจ (อ้างถึงนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า คู่มือบริษัท )
ก. ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครงานจากบริษัท นายหน้าและบริษัทจัดหางาน
ข. ประเมินผู้สมัครตามคุณสมบัติและอิงตามทักษะความรู้
ค. ถ้าใช้บริษัทจัดหางาน จะต้องไม่มีการบังคับหรือขู่เข็ญหรือข่มขู่ให้พนักงานรับภาระหนี้หรือได้รับคาสัญญาที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการจ้างงานและสถานที่ทางาน
ง. การว่าจ้างพนักงานจะต้องมีเอกสารอย่างเป็นทางการ บัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองโดยประเทศต้นทางวีซ่าและ
ใบอนุญาตทางานที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่ได้รับอนุญาต
จ.

พนักงานได้รับสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาของพวกเขาเข้าใจ โดยเห็นชอบในข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่มีสัญญาที่เป็นเท็จการคุ กคามหรือ
การลงโทษและอธิบายให้ด้วยภาษาที่พนักงานเข้าใจก่อที่จะมีการเซ็นสัญญา
3. การเก็บรักษาเอกสารโดยแรงงาน อ้างถึงแผนปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ
4. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและบริการจากซัพพลายเออร์ , ผู้รับเหมา, ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของเราและลงนาม
ข้อตกลงโดยสุจริตใจที่จะทางานร่วมกับเราบนพื้น ฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ (CoC) การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการ
ประเมินความเสี่ยงทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรรหา
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5. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัทไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดาจากการละเมิดนโยบายนี้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์ต่างประเทศและการตรวจสอบสถานะของบุคคล คู่ค้าก่อนที่จะมีการจ้างงานหรือดาเนินธุรกิจระหว่างกัน อ้างถึงข้อมูลที่
เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการข่าวหรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
สมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ
6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดอ้างอิง การแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด อนุสัญญาต่างๆและมาตรฐานสากล ในท านองเดียวกันบริษัทจะแจ้ง ข้อ
กาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อก าหนด ความต้องการของตลาด กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการด าเนินการที่พวกเขามีส่วน
เกี่ยวข้อง
7. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง - การฝึกอบรมของแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับความตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์ และแนวปฏิบัติเพื่อการต่ อต้านการค้า
มนุษย์จะดาเนินการในภาษาของพวกเขาหรือด้วยการใช้ล่าม หากมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิงควรจัดให้มีการฝึกอบรมพิเศษเพื่ อให้สามารถป้องกัน
ตนเองได้ สร้างความมั่นใจและจัดการเมื่อถูกล่วงละเมิด แสวงหาประโยชน์ทางเพศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ หญิง ขั้นตอนการฝึกอบรม การฝึกอบรมพิเศษจะ
รวมอยู่ในแผนฝึกอบรมประจาปีตามความเหมาะสม
ฉ. การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะรวบรวมรายการประเภทของการค้ามนุษย์ ที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล สิ่งแวดล้อมและสถานที่ตั้งของโรงงาน ซึง่
จะจัดอันดับในแง่ของความรุนแรงพร้อมจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์และการแก้ไขที่เหมาะสม

โรงงาน:29ม.4บางนา-ตราด(36) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง21000โทรฯ038 663 007-8 โทรสาร038 663 009
FACTORY: 29 Moo 4, Bangna-Trad(36) Tubma, Mueang, Rayong, Rayong 21000 Thailand. Tel. 66 38 663 007 – 8 Fax. 66 38 663 009

บริษัท อุตสาหกรรมนา้ ปลาระยอง จากัด
เรื่ องแผนปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้ านการค้ ามนุษย์

รหัส:HR-QP-001
แก้ ไขครั้งที่ :
เริ่มใช้ :
หน้ าที่ 433 ของ 664

2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) รวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นของคนไทยและแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนในการจัดการการร้องทุกข์ ร้องเรียนและการแก้ไขฟื้นฟูตามความ
เหมาะสม
ช.

การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการกระทาที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริงหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย)
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงวิธีการติดต่อ รายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายผลิต ผู้บริหารระดับสูงหรือ
กรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่กากับดูแลด้านจริยธรรม) กาหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล ลิงก์ออนไลน์อื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งชื่อ ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ง
เบาะแสและเก็บข้อมูลเป็นความลับในแบบฟอร์มข้อมูลของบริษัท
3. ไม่ดาเนินการทางวินัยหรือตอบโต้ใด ๆ ต่อบุคคลที่แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานมีการละเมิดนโยบายนี้หรือกระทาการผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษ
ทางวินัยซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทอาจดาเนินการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่จะช่วยป้องกันหรือทาให้เกิดความ ล่าช้าหรือปฏิเสธที่จะให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือช่วยปกปิดการละเมิดนโยบายนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะทาตามหน้าที่ให้ดีที่สุดในการปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส เก็บรักษาความลับของบุคคลที่รายงานการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิด
นโยบายนี้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าการละเมิดนั้นจริงหรือไม่
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5. จัดให้มีขั้นตอนที่เป็นเอกสารสาหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย
การล่วงละเมิดหรือการแสวงประโยชน์เพิ่มเติม
ซ.
1.
2.
3.

4.

ฌ.

กลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์
จัดให้มีระบบสาหรับ การรับเรื่อง สืบสวน ระบุและบันทึกข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ จัดประเภทและจัดลาดับความรุนแรงสาหรับการดาเนินการแก้ไข ติดตามและ
ระบุประวัติและรูปแบบ ประเภทตามกรณีที่เกิด
จัดทารายการข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ไว้ล่วงหน้า ประเภทหลักที่สาคัญคือ สิทธิมนุษยชน สภาพการทางาน กระบวนการสรรหา
ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสาคัญกับผู้แจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้เสียหาย มีการจัดทาเป็นเอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตน
ของผู้ที่เสียหายรวมถึงมาตรการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่ ปลอดภัยในสถานที่ที่ไม่
เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชาสังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้
ตารวจหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดต่อและเข้าถึงสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เพื่ อเข้ามาดาเนินการ
ช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
การพิจารณาจากผู้กระทาความผิด(บุคคลหรือองค์กร) บทลงโทษทางวินัยที่อาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือดาเนินการตามกฎหมายต้องดาเนินการด้วยค วามยุติธรรม
และเป็นธรรมสาหรับทุกคน
การแก้ไขเยียวยา
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1. จัดทามาตรการแก้ไข การฟื้นฟูเยียวยาไว้ล่วงหน้า
2. ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ (ในทันที ระยะสั้น ระยะยาว) ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการละเมิด การพิจารณาและจัดทาเอกสารล่วงหน้า มาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยภายในหรือการดาเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทาผิด การจ่ายค่าชดเชย การช่วยเหลือทางการแพทย์และ หรือทางกฎหมาย
การพักฟื้นหรือให้การศึกษาเพิ่มเติมสาหรับผู้เสียหาย
3. แผนการฟื้นฟูเยียวยาจะต้องมีกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน กิจกรรมเสริมสร้างพลัง ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับพนักงานหญิง
และเด็ก
ญ. การตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้จะต้องทาในระบบจัดการทางสังคม (SMS) ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และขอบเขต
ตามเอกสารคู่มือการใช้งานระบบบริหารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
2. การตรวจประเมินระบบการจัดการทางสังคมภายในเฉพาะบางส่วนหรือทั้งระบบ อาจจะกาหนดความถี่ที่แตกต่างกันและตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
การร้องขอจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
3. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
4. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับกิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูกนามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ ยนนโยบายและ
ระบบการจัดการทางสังคมของบริษัท
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ซ-2.3: ถ้อยแถลงและแผนปฏิบัติตามนโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
ประกาศ
นโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
ควำมมุ่งมั่นที่จะให้มีกำรเจรจำและคุ้มครอง
บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาช่องทางการสื่อสารสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่มีความ
เปราะบาง อาทิ แรงงานข้ามชาติ และผู้หญิง เพราะคนเหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น ข้อห่วงกังวล คา
ร้องเรียน และคาร้องทุกข์ ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายสาหรับการปฏิบัติตามเสาหลักของการทางานที่ดี ซึ่งได้แก่
การเคารพในหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทางาน (ILO มาตรฐานแรงงานที่สาคัญ) การสร้างการจ้างงานที่
ก่อให้เกิดผลและโอกาสในการสร้างรายได้แก่หญิงและชาย การให้ความคุ้มครองทางสังคม และการส่งเสริมการ
เจรจาทางสังคม119 บริษัทตระหนักว่าผลสะท้อนกลับจากสถานที่ทางานนั้น เป็นวิธีการอันมีค่าในการที่จะปฏิบัติ
ตามหน้าที่ในการปกป้องพนักงาน ป้องกันพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม และบรรเทาผลกระทบ
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงจากภายในบริษัทหรือโดยทางอ้อมจากข้อต่ออื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท120 ตั้งแต่การ
ทาร้ายพนักงานไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ ตลอดไปจนถึงการล่วงละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบหรือสภาพการ
ทางานที่ไม่ปลอดภัยหรือสถานการณ์อื่นใดที่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของ
คนเหล่านี้ บริษัทจะให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การป้องกันและการบรรเทามาเป็นอันดับแรกในกรณีที่เกิดเหตุและ
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการใช้ชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงส่วนบุคคลของพนักงาน รวมไปถึงให้
ความสาคัญกับเสรีภาพจากความเป็นทาสและภาวะจายอม รวมถึงเสรีภาพที่จะไม่ถูกทรมาน121
บริษัทมองว่าการเจรจาทางสังคมและการคุ้มครองทางสังคมเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นต่อการสร้างสิ่ง
กระตุ้นทางเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมเป้าหมายทางด้านสังคมของบริษัทและภาคส่วนธุรกิจการค้าอาหารทะเลโดยรวม
บริษัทตระหนักว่าระบบที่อ่อนแอในการแก้ปัญหาภายในสถานที่ทางานจะนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของการล่วงละเมิดที่
ไม่อาจตรวจสอบได้ จะเป็นปัญหาสาหรับทั้งภาคส่วนอุตสาหกรรมและในบางกรณี อาจเป็นปัญหาต่อทั้งประเทศ
ดั ง นั ้ น บริ ษ ั ท จึ ง เตรี ย มพร้ อ มที ่ จ ะลงทุ น เรื ่ อ งระบบที ่ ส ร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ ความไว้ ว างใจและทั ก ษะส าหรั บ
ความสามารถในการผลิตในระยะยาว ตาแหน่งงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมการทางานที่มั่นคงปลอดภัย
มากขึ้น และความเท่าเทียมทางเพศในกาลังคนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

119

ILO คาประกาศว่าด้วยเรื่ องการมีงานที่ดีสาหรับทุกคนในเศรษฐกิจระดับโลก 1999
BSCI การคัดสรรบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์จากผูป้ ฏิบตั ิงาน กันยายน 2017
121
BSCI คู่มือระบบ เวอร์ชนั่ 2 พฤศจิกายน 2014 ข้อ 1.7 วิธีการเยียวยา
120
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เรื่องที่ไม่ยอมรับโดยเด็ดขาด
บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมที่เคารพในสิทธิมนุษยชนและเอื้อให้ทุกคนรวมถึงผู้หญิง
และเด็กผู้หญิงสามารถบรรลุศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และยืนยันให้มั่นใจได้ว่าสวัสดิภาพของคนเหล่านี้อยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ปกป้องและส่งเสริม ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายไม่ยอมรับการปฏิบัติที่ลดทอนความเป็นมนุษย์
ในทุกรูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การบังคับ การกักไว้เป็นตัวประกัน การเป็นทาส การทาสัญญาผูกมัด
และการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ การใช้แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา
รสนิยมทางเพศ ความพิการ รวมถึงการคุกคามทางเพศ ตลอดจนสิทธิในการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วม
เจรจา รวมถึงการกระทาใดๆ ที่อาจทาให้ชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีของผู้สมัครงานและพนักงาน
ต้องตกอยู่ในความเสี่ยง บริษัทมองว่าการกระทาดังกล่าวไม่อาจประนีประนอมได้ ขาดจริยธรรม และมิชอบด้วย
กฎหมาย บริษัทจึงจะดาเนินการกับผู้กระทาความผิดด้วยตระหนักรู้ว่าการกระทาดังกล่าวทาร้ายหรือทาให้ทุกคน
ต้องตกอยู่ในอันตรายโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สุ่มเสียงอย่างผู้หญิงและเด็กหญิง ด้วยการก่อภาระหนี้หรือ
นาไปสู่การสูญเสียชีวิต สูญสิ้นเสรีภาพ การตกเป็นทาสโดยไม่ยินยอม ความเสี่ยงทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจทา
ให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บแบบชั่วคราวหรือถาวรต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือสวัสดิภาพของพนักงาน รวมไปถึง
โอกาสและความสามารถที่จะมีงานและรายได้ที่ดีด้วย
การนาไปใช้และขอบเขต
บริษัทตระหนักว่ากลไกการร้องทุกข์ที่ดีคือเครื่องมือในการพัฒนาสภาพการท างานและคุ้มครองสิทธิ
พนักงาน บริษัทจะดาเนินการในทันทีเพื่อจัดการกับปัญหา ข้อกังวล และประเด็นที่ได้รับแจ้ง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้
อาจก่อให้เกิดความเสียหายและขัดขวางหรือทาลายการดาเนินกิจการ ชื่อเสียง พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจอื่นๆ
ดังนั้นบริษัทจึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตั้งแต่ผู้บ ริหารระดับสูง พนักงาน ผู้บริหารระดับกลาง และ
พนักงาน มีส ่ว นร่ว มในการพัฒ นากลไกการร้อ งเรียน ร้องทุกข์และกลยุ ทธ์ การเยียวยา ซึ่งสามารถพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบริหารผ่านทางวิธีการให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันหรือแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันบริษัทก็คาดหวังความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากบุคคลหรือองค์กรที่บริษัททาธุรกิจ
หรือทาสัญญาด้วย โดยเฉพาะนายหน้าและบริษัทจัดหางาน เพื่อที่จะดารงไว้ซึ่งความโปร่งใสและไว้วางใจได้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาและการปกป้องพนักงานตามนโยบายฉบับนี้
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทาธุรกิจกับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกกล่าวหา ต้องสงสัย หรือได้รับพิสูจน์โดยไร้ข้อกังขาว่า
ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้โดยเด็ดขาด รวมถึงการ
ปฏิเสธไม่ให้พนักงานใช้สิทธิในการยื่นคาร้องทุกข์และได้รับการเยียวยาในการดาเนินกิจการขององค์กรเองหรือ
ภายในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจะไม่จัดซื้อวัสดุหรือการบริการจากผู้จัดหาสินค้า ผู้รับเหมาช่วง ผู้
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ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน รวมถึงผู้คัดสรรบุคลากร ซึ่งตรวจสอบได้/ตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับการกระทาที่ผิด
จริยธรรมและมิชอบด้วยกฎหมายตามที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้น บริษัทจะไม่ใช้การบังคับใช้แรงงานมาเป็นมาตรการ
ลงโทษหรือตักเตือนสาหรับพนักงานที่แสดงความคิดเห็นหรือสมาคมกับพนักงานคนอื่นๆ หรือรายงานการละเมิด
นโยบายฉบับนี้ รวมไปถึงจะไม่ใช้เป็นหนทางในการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ
อื่นๆ ด้วย122
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามและจัดการเรื่องความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยความตระหนักถึงความเปราะบางของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและ
เด็ก ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ผู้พิการ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้ความสาคัญเป็นพิเศษและจัดหาทรัพยากรให้อย่างสอดคล้อง
กับคุณค่าของบริษัทและไม่เกิดขีดศักยภาพบริษัท การปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้จะเป็นไปตามแนวทางในเอกสาร
กระบวนการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งจะกระตุ้นการรับรู้ เพิ่มการป้องกัน สร้างความตระหนักและการรายงานในทาง
ลับ เปิดช่องทางการร้องทุกข์และทางเลือกในการเยียวยา เฝ้าจับตาและตรวจสอบให้กลยุทธ์เหล่านี้สามารถจัดการ
กับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริมความพยายามที่จะปฏิบัติตามหลักการการมี
งานที่ดีดว้ ย

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
( นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล )
กรรมการผู้จัดการ

122

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105)
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ผู้ทบทวน
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(น.ส.จันทร์ณา ชื่นชม)
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ก. วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยาของบริษัท
2. เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงานอื่น ๆที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายกลไกการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
3. เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเปราะบางรวมถึงแรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเพื่อจัดการกับความไม่เท่า
เทียมที่อาจเกิดขึ้น
ข. การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วนชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาโดย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล (HR) และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OHS)
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2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษาจะรับผิดชอบในการร่าง แก้ไข และ/หรือตรวจสอบขั้นตอนนโยบายและ
แผนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท (QMS) การควบคุมเอกสาร การกาหนดระบบหมายเลขที่อธิบายไว้ภายใต้ขั้นตอน และนาไปใช้กับ
เอกสารที่จัดทาขึ้นสาหรับระบบจัดการทางสังคม (SMS)
3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และขั้นตอนการดาเนินนโยบายจากการทบทวนและเสนอแนะจากทีมระบบจัดการทางสังคม การดาเนิ นการนี้
จะทาภายในเวลาที่เหมาะสมหนึ่งสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อย หรือแผนการนาไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติจะปิดประกาศบนกระดานข่าวภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติ นโยบายจะประกาศในร ะหว่างการ
ปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่และการฝึกอบรมสาหรับพนักงานทุกคน
5. นโยบายและแผนปฏิบัติจะบรรจุในวาระการทบทวนการจัดการประจ าปี ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพจะรับผิดชอบในการจัดท าร่างวาระการประชุม เอกสาร
กระบวนการตรวจสอบ บันทึกการประชุมและผลการดาเนินการตามขั้นตอน QMS
6. ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งสมาชิกในทีมอาจมาจากทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินนโยบายและ
แผนปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินทาตามขั้นตอน และบักทึกในแบบฟอร์มตามขั้นตอน QMS
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ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท123
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับและกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงการปกป้องสตรีและเด็กในประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ ข่าวเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายระดับชาติ อนุสัญญา 124 มาตรฐานสากล
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางานของบริษัท รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain
mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ
2. จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้ จัดทา
เอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบเป็นพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
3. สาหรับแต่ละการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน เริ่มต้นด้วยโรงงาน ผู้จัดหาบริการลาดับแรก ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดหางาน และผู้จัดจาหน่าย วัตถุดิบหลักอาหารทะเล
บริษัทจัดทาข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ในการกาหนดแรงงานที่มีความเสี่ยง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานที่ถูกบังคับ/แรงงานขัดหนี้ ในทุกขั้นตอนจากการสรร
หาไปจนถึงการจ้างงาน สาหรับบริษัทจัดหางานที่ประเทศต้นทาง ข้อมูลสาหรับการสมัครล่วงหน้า และขั้นตอนหลังการจ้างงานจะรวมอยู่ด้วย
4. แต่ละการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานจะได้รับการประเมิน และให้คะแนนตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ชื่อเสี ยง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับและให้คะแนนจะกาหนดคู่ค้าที่สาคัญทางธุรกิจ
123
124

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรมขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ, 2016
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5. จัดเตรียมจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยม และนโยบายของบริษัท ส่งให้คู่ค้าทางธุรกิจที่สาคัญเพื่อลงนามที่จะทาธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่
โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
6. ขึ้นอยู่กับบุคลากร และเวลาที่มีอยู่ การประเมินของคู่ค้าที่สาคัญทางธุรกิจจะได้รับการกาหนดตามอันดับความเสี่ยงในการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายที่ไม่บังคับ
ใช้แรงงาน/ไม่ใช้แรงงานขัดหนี้ นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ และข้อกาหนดอื่นๆ ของระบบจัดการทางสังคม การจัดซื้อ ขั้นตอนตาม QP
7. นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างบริการจากผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ที่ยินดีจะปฏิบัติตามนโยบายและลง
นามในข้อตกลงโดยสุจริตใจเพื่อที่จะทางานกับอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จรรยาบรรณ (CoC) การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความ
เสี่ยงทางสังคมจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรรหา (อ้างถึงจรรยาบรรณ (CoC) ที่ลงนาม การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความ
เสี่ยงทางสังคม)
8. การตรวจสอบพิเศษในส่วนขององค์กรและบุคคล เพื่อที่จะทาให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในองค์ กรไม่ถูกขึ้นบัญชีผู้กระทาผิดในเรื่องของการ
ฝ่าฝืนมาตรฐานแกนหลักด้านแรงงานสากลของ ILO บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเว็บไซต์ต่างประเทศและลิงค์ต่างๆ ที่แสดงรายละเอียดของคู่สัญญาที่ถูก
ยกเว้นและรายชื่อของผู้ที่ถูกลงโทษเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่จะมีการว่าจ้างหรือร่วมทาธุรกิจด้วย อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและ
การข่าวหรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคมหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ (เว็บไซต์
และลิงก์ต่างๆ จะแสดงไว้ใน รายการ)
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ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้ระเบียบการประชุม การประชุมประจาสัปดาห์สาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมด นับตั้งแต่ผู้บริหารในระดับสูงไปจนถึงพนักงานฝ่าย ผลิต ในเรื่อง
กลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมภายใน (สิทธิมนุษยชนข้อสาคัญ การคัดสรรบุคคล สภาพการทางาน) ระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่
นโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยารวมถึงส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไขได้รับการอนุมัติ
2. การฝึกอบรมเพื่อกระตุ้นตระหนัก สร้างความเข้าใจในมถึงการปฏิบัติตามนโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา ในการฝึกอ บรมจะมีการ
นิยามว่าสิ่งใดที่ถือเป็น “การร้องทุกข์” ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการร้องเรียน แนะนา และร้องทุกข์ อธิบายประเภทการร้อ งทุกข์ที่มีความหลากหลาย
และประเภทใดที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกในการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที อธิบายขั้นตอนและลักษณะกลไกการร้องเรียนที่ ดี นิยามคา
ว่า “การแก้ไขเยียวยา” อธิบายวิธีการที่หลากหลายซึ่งสามารถนามาใช้ในการเยียวยาได้ ชี้ให้เห็นว่าการร้องทุกข์อาจเกิดขึ้นตรงไหนและอย่างไรและจาเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขด้วยการเยียวยาที่เหมาะสมในกระบวนการสรรหาบุคคลและการจ้างงาน อธิบายสิทธิในการอุทธรณ์ของพนักงานถ้าหากคาร้องทุกข์ไม่ ได้รับการ
แก้ไขอย่างน่าพอใจ ชี้ให้เห็นถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะปฏิบัติตามหลักการของนโยบายนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย/
มาตรฐาน แต่ที่สาคัญที่สุดคือเพื่อสร้างความไว้วางใจและขวัญกาลังใจในสถานที่ทางาน ให้ข้อมูลในเรื่องกรอบการทางานตามกฎหมายที่จะนาไปใช้และช่องทาง
การเยียวยาที่เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ
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3. ในการฝึกอบรมเรื่องการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทจะเพิ่มพูนความเข้าใจให้กับทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) ในเรื่องวิธีการถ่ายทอดกระบวนการปฏิบัติ
ตามนโยบายของบริษัทให้ผู้จัดหาสินค้าและบริษัทจัดหางานเข้าใจ รวมถึงเรื่องการป้องกัน ตระหนักรู้ การรายงานการละเมิด และการปกป้องผู้เสียหายกับผู้แจ้ง
เบาะแส การเฝ้าจับตา ตรวจสอบ เยียวยา และติดตามผลหลังจากเกิดเหตุ ตลอดจนถึงการดาเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันด้วย
4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประจาปีตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือนหลัง จากประกาศ
นโยบาย
5. ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในและมอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับฝ่าย
บริหารและพนักงานทั้งหมดปีละครั้ง
6. ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ ยงไม่เพียงแต่
ในโรงงาน แต่ยังครอบคลุมไปถึงชุมชนโดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่ง
ของข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของ แรงงานข้ามชาติ
รวมถึงการเน้นย้าในเชิงลึกในการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
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ฌ. การรับรู้
1. บริษัทจะจัดการประชุมกลุ่มสาหรับผู้จัดการและพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อหารือเรื่องกลไกการร้องทุกข์และกลยุทธ์การ
เยียวยาที่เหมาะสม (สิทธิมนุษยชนข้อสาคัญ การคัดสรรบุคคล สภาพการทางาน) ภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากมีการอนุมัตินโยบายหรือการปรับแก้ไข
2. การฝึกอบรมเพื่อกระตุ้นตระหนัก สร้างความเข้าใจในมถึงการปฏิบัติตามนโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา ในการฝึกอบรมจะมีการนิยาม
ว่าสิ่งใดที่ถือเป็น “การร้องทุกข์” ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการร้องเรียน แนะนา และร้องทุกข์ อธิบายประเภทการร้องทุกข์ที่มีความหลากหลายและ
ประเภทใดที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกในการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที อธิบายขั้นตอนและลักษณะกลไกการร้องเรียนที่ดี นิยามคาว่า “การ
แก้ไขเยียวยา” อธิบายวิธีการที่หลากหลายซึ่งสามารถนามาใช้ในการเยียวยาได้ ชี้ให้เห็นว่าการร้องทุกข์อาจเกิดขึ้นตรงไหนและอย่างไรและจาเป็นต้องได้รับ การ
แก้ไขด้วยการเยียวยาที่เหมาะสมในกระบวนการสรรหาบุคคลและการจ้างงาน อธิบายสิทธิในการอุทธรณ์ของพนักงานถ้าหากคาร้องทุกข์ไม่ได้รับกา รแก้ไขอย่างน่า
พอใจ ชี้ให้เห็นถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะปฏิบัติตามหลักการของนโยบายนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย/มาตรฐาน แต่ที่สาคัญที่สุด
คือเพื่อสร้างความไว้วางใจและขวัญกาลังใจในสถานที่ทางาน ให้ข้อมูลในเรื่องกรอบการทางานตามกฎหมายที่ จะนาไปใช้และช่องทางการเยียวยาที่เป็นทางการ/ไม่
เป็นทางการ
3. ในการฝึกอบรมเรื่องการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทจะเพิ่มพูนความเข้าใจให้กับทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) ในเรื่องวิธีการถ่ายทอดกระบวนการปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัทให้ผู้จัดหาสินค้าและบริษัทจัดหางานเข้าใจ รวมถึงเรื่องการป้องกัน ตระหนักรู้ การรายงานการละเมิด และการปกป้องผู้เสียหายกับผู้แจ้งเบาะแส
การเฝ้าจับตา ตรวจสอบ เยียวยา และติดตามผลหลังจากเกิดเหตุ ตลอดจนถึงการดาเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันด้วย
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4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาปีเพื่อสื่อสารทาความเข้าใจ
กับฝ่ายและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากประกาศนโยบาย
5. ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในและมอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับ
ฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดปีละครั้ง
6. ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีค วามเสี่ยงไม่
เพียงแต่ในโรงงาน แต่ยังไปถึงชุมชนโดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือ ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งของ
ข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรง งานข้ามชาติที่มี
ความสาคัญในเชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
ญ. ข้อกาหนด
บริษัทตั้งใจจะสร้างกลไกการร้องทุกข์และกลยุทธ์การเยียวยาที่ดีซึ่งจะส่งเสริมการเจรจาในหมู่พนักงาน ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียอื่นๆ ทาให้สามารถแก้ไข
ความขัดแย้งและข้อกังวลได้อย่างทันท่วงทีในแบบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความไว้ใจและมั่นใจให้กับพนักงาน เพื่อที่การดาเนินกิจการของบริษัทจะทาให้พวก
เขามีสถานที่ทางานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการสร้างงาน โดยจะใช้แนวทางต่อไปนี้ในการทางานเพื่อสร้างและพัฒนาระบบจัดการทางสังคม
1. คานิยามที่ชัดเจน บริษัทจะใส่เหตุที่อาจเกิดขึ้นไว้ในรายการอ้างอิงและในการยื่นคาร้องเรียนและร้องทุกข์จริงๆ เหตุดังกล่าวต้องเป็นไปตามนี้
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i. “การร้องทุกข์” ถ่ายทอดความไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย ความคับข้องใจและต่อต้านการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือการละเมิดกฎและมาตรฐานในที่
ทางานหรือการละเมิดสิทธิแรงงาน การร้องทุกข์อาจเรียกว่าการร้องเรียน แต่อย่างแรกมักจะใช้กับกรณีที่รุนแรงเกี่ยวเนื่องกับสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่ง
เกี่ยวข้องกับอันตรายต่อชีวิต ผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ อันตรายทางร่างกายหรือจิตใจและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสี ยง
ของบุคคล ส่วนการร้องทุกข์จะเกี่ยวข้องกับสภาพการทางาน ผลประโยชน์ และสวัสดิการ
ii. “การแก้ไขเยียวยา” คือกระบวนการแก้ไข ทาให้ถูกต้อง บรรเทาและ/หรือป้องกันอันตรายเมื่อบริษัทมีส่วนหรือก่อให้เกิดอันตรายไม่ว่าจะใน
ทางตรงหรือทางอ้อมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แก่บุคคล ธุรกิจ หรือชุมชน
2. กลไกการร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ บริษัทจะดาเนินการให้แน่ใจว่ามีสิ่งต่อไปนี้
i. การเข้าถึงและความชอบธรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานในสายงานทุกข์ระดับชั้นในบริษัท
จะต้องเข้าถึงช่องทางการสื่อสารเพื่อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ สาหรับแรงงานข้ามชาติ จะมีการจัดการให้สามารถเข้ าถึงได้และจัดหาเครื่องมือ
สาหรับการเข้าถึงด้วยภาษาที่พวกเขาเข้าใจ เช่นเดียวกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกจะต้องสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารเพื่อแ จ้งข้อ
กังวลของตนได้ กลไกการร้องทุกข์จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย สอดคล้องกับสิทธิที่จะมีความชอบธรรม เชื่อถือ ได้ และซื่อสัตย์ เพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบของบริษัท
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ii. ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วม พนักงานมีสิทธิมีเสียงผ่านตัวแทนของตนในระหว่างการพัฒนาช่องทางร้องทุกข์ กาหนดเวลาในการตอบสนอง และกล
ยุทธ์การเยียวยา พนักงานที่สุ่มเสี่ยงได้รับทราบถึงสิทธิและความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงได้รับการยืนยันให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบในทาง
ลบต่อพวกเขาหรืองานของเขาหากเข้าร่วม
iii. เป็นความลับแต่โปร่งใส ส่งเสริมให้มีการร้องเรียนและร้องทุกข์โดยไม่เปิดเผยตัวตน แต่การสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะของการร้องทุกข์ ขั้นตอนใน
การจัดการ และความคืบหน้าในการแก้ไขจะต้องโปร่งใส ชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับปกป้องและไม่เปิดเผยตัวตน
iv. บันทึกและสื่อสาร โครงสร้างกลไกการร้องทุกข์ อาทิ ขั้นตอนในกระบวนหลักสาหรับส่งคาร้องเรียนหรือร้องทุกข์ การรับเรื่อง การตรวจสอบ การ
ตัดสินใจ การแก้ไข การบันทึกข้อมูล การอุทธรณ์ (หากจาเป็น) จะได้รับการบันทึกไว้ตามแผ่นผังกระบวนการซึ่งจะสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอกทั้งหมด
v. บุคลากรที่ได้รับการฝึก ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกระบวนการจะได้รับการฝึกอบรมอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือที่
เหมาะสม (อาทิ คาถามสัมภาษณ์และวิธีการ) รวมถึงการจัดการกรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องเพศสภาพ การอบรมจะเน้นไปที่การจัดการความ
ขัดแย้งในสถานที่ทางาน การไกล่เกลี่ย และการเยียวยาแทนการดาเนินการตามกฎหมายที่เข้มแข็ง
vi. ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ จะมีการจัดทารายการคาร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายอื่นๆ ของบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริม
ความพร้อมในการดาเนินการแก้ไขหรือเยียวยาภายในกาหนดเวลาที่เหมาะสม รายการดังกล่าวยังจะส่งเสริมให้เกิดการหารือเรื่องมาตรการ
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ป้องกัน การวิเคราะห์เหตุที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อหาแนวโน้มและรูปแบบของประเภทคาร้องทุกข์และการแก้ไขจะมีคุณค่าต่อการประเมินความมี
ประสิทธิภาพและใช้ปฏิบัติได้จริงของการปฏิบัติตาม
3. จาแนกประเภทการร้องทุกข์ บริษัทจะจัดทารายการประเด็นร่วมที่อาจทาให้เกิดการร้องทุกข์และร้องเรียนหรือที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต เพื่อหาว่าประเด็นใด
ที่จะต้องให้ความสาคัญในระหว่างการเฝ้าจับตา ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของบางประเภท
i. การคัดสรรบุคคล ค่าธรรมเนียมพิเศษ สัญญาลมปาก สภาพการขนส่งเดินทางที่ไม่ดี
ii. สภาพการทางาน ไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ จ่ายค่าแรงไม่ตรงเวลา ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
iii. โครงสร้างพื้นฐาน
อาคารไม่ปลอดภัย อากาศถ่ายเทไม่ดี ไม่มีทางออกฉุกเฉิน
iv. สิทธิตามสัญญา ถูกปฏิเสธวันลาประจาปี ไม่ให้ลาคลอด หรือไม่ได้รับเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน
v. สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน การบังคับใช้แรงงาน การเลือกปฏิบัติ มาตรการลงโทษที่เกินพอดี การกาจัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงาน
vi. ความสัมพันธ์บุคคล การคุกคามทางเพศ การใช้ภาษาส่อเสียด การข่มขู่ การฉ้อโกง
vii. ความสัมพันธ์กับชุมชน การทาลายสิ่งแวดล้อม มลพิษจากโรงงาน
4. ลาดับความสาคัญในการเยียวยา บริษัทจะพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อพัฒนากลยุทธ์การตอบสนอง เยียวยา และบรรเทาสาหรับการร้องเรียน เหตุ และการร้องทุกข์
i. ประเภทการร้องทุกข์ โดยปกติแล้ว เหตุที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานจะรุนแรงมากกว่าและจะถือว่าสาคัญมากกว่าเมื่อวาง
แผนการเยียวยา
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ii. ความรุนแรง เหตุที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานจะต้องสาคัญเป็นอันดั บต้นๆ ด้วยความที่เหตุเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการ
สูญเสียชีวิต ความทุพลภาพอย่างถาวรเนื่องจากอันตรายทางกายและการบาดเจ็บอย่างรุนแรง อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใหญ่
และเด็กในรูปแบบอื่นๆ แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้มีส่วนในการก่อให้เกิดอันตรายโดยตรง แต่ก็ต้อ งเตรียมแผนการเยียวยาเพื่อจัดการกับเหตุเหล่านี้
ยกตัวอย่างเช่น สาหรับการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน การคุกคามทางเพศ และการละเมิดที่รุนแรงในรูปแบบอื่น จะต้องมีการเตรียม
เอกสารอธิบายกระบวนการไว้ล่วงหน้า
iii. ระดับผลกระทบ ต้องให้ความสาคัญกับเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจานวนมากเป็นอันดับแรก
iv. การเกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อม กรณีที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ จะถูกยกให้มีความสาคัญเป็นอันดับแรก
ส าหรับเหตุที่อันตรายเกิดมาจากองค์กรอื่นในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท บริษัทก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องทาการตรวจสอบ ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
แรงงาน หรือตัดผู้จัดหาสินค้ารายดังกล่าวออก
v. เอกสารแผนการเยียวยาที่จัดเตรียมไว้ก่อน บริษัทขอยืนยันความตั้งใจที่จะหยุดยั้งหรือแก้ไขการกระทาที่ก่อให้เกิดอันตรายไม่ว่าจะในทางตรงหรือ
ทางอ้อมภายในกาหนดเวลาที่เหมาะสมในทันที ขณะเดียวกัน แผนนี้จะระบุวิธีการและทรัพยากรสาหรับใช้ในการชดเชยให้กับเหยื่อรวมถึงการ
ป้องกันไม่เหตุเกิดขึ้นซ้าอีก
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vi. การสนับสนุนจากรัฐหรือสถาบันบุคคลที่สาม บริษัทตระหนักถึงขีดจากัดในการเสนอทางแก้ไขโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
ดังนั้นเราจึงได้จัดทารายชื่อกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐระดับจังหวัดหรือองค์กรอื่นๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม สหภาพ
การค้า สานักงานแรงงาน ผู้นาชุมชนท้องถิ่นขึ้นมา
5. กลยุทธ์การแก้ไขเยียวยา บริษัทจะจัดทาเอกสารกระบวนการสาหรับการตอบสนองต่อการร้องทุกข์ที่พบหรือที่ได้รับแจ้ง จะใช้หนึ่งในวิธีการเยียวยาต่อไปนี้หาก
ตรวจสอบข้อกล่าวหาแล้วพบหลักฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งชี้ว่าสาเหตุหลักมาจากบริษัทไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม เราจะชดเชยและแก้ไข รวมถึงหาวิธีการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้าอีก เราจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและสถาบันบุคคลที่สามเพื่อไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหา
i. การชดเชย อาจเป็นไปในรูปของเงินหรือไม่ใช่เงินก็ได้ ในระยะสั้นหรือระยะยาวสาหรับอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือจิตใจ
ii. การชดใช้ อาจเป็นการขอโทษและการรับรองที่จะทาให้เหยื่อฟื้นกลับสู่สภาพปกติ
iii. การลงโทษ อาจหมายถึงการดาเนินการกับผู้กระทาผิดในส่วนของการบริหาร (ไล่ออก ลดขั้น หรือส่งตัวไปที่อื่น) หรือการลงโทษตามกฎหมาย
(การลงโทษทางอาญา ปรับและ/หรือจาคุก เนรเทศ ส่งกลับประเทศ)
iv. การป้องกัน ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สาเหตุหลักและการป้องกันไม่ให้เหตุเกิดขึ้นอีก
6. กระบวนการร้องทุกข์ต่อนายหน้า บริษัทจัดหางานและการแก้ไขเยียวยา-บริษัทตระหนักดีว่าการสรรหาบุคคลมีส่วนที่ค่อนข้างล่อแหลมเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐาน ดังนั้น เราจึงเชื่อว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการเฝ้าจับตาการร้องเรียนและร้อ งทุกข์ใดๆ จากกระบวนการก่อนการจ้างงาน ไม่ว่าจะใช้พนักงานฝ่ายทรัพยากรจาก

โรงงาน:29ม.4บางนา-ตราด(36) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง21000โทรฯ038 663 007-8 โทรสาร038 663 009
FACTORY: 29 Moo 4, Bangna-Trad(36) Tubma, Mueang, Rayong, Rayong 21000 Thailand. Tel. 66 38 663 007 – 8 Fax. 66 38 663 009

บริษัท อุตสาหกรรมนา้ ปลาระยอง จากัด
เรื่ องแผนปฏิบัตติ ามนโยบายกลไกการร้ องเรียน ร้ องทุกข์ และการแก้ ไขเยียวยา

รหัส:HR-QP-001
แก้ ไขครั้งที่ :
เริ่มใช้ :
หน้ าที่ 454 ของ 664

ภายในของเราเองหรือทาสัญญากับนายหน้า บริษัทจัดหางานก็ตาม นโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมของบริษัทได้กาหนดกฎเกณฑ์บา งอย่าง
ไว้และด้านล่างนี้คือส่วนที่สนับสนุนกฎเหล่านั้น
i. การสอบทานธุรกิจที่เราจะดาเนินการกับนายหน้า บริษัทจัดหางานจะเป็นการประเมินความเหมาะสมในการจัดทาบันทึกและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติตามกลไกการร้องทุกข์และแผนการเยียวยา
ii. จะประเมินความเข้าใจที่นายหน้า บริษัทจัดหางานมีต่อเรื่องสิทธิมนุษย์ชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน รวมถึง กฎหมายแรงงานแห่งชาติทั้งใน
ประเทศต้นทางและปลายทางและตรวจสอบกฎหมายที่ยังคับใช้ในปัจจุบันด้วย
iii. บริษัทจัดหางานตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน นายหน้า ตัวแทน (ถ้ามี) แบบเป็นรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมและกฎหมายตลอดเวลา
iv. บริษัทจัดหางานมีระบบการปฏิบัติตาม พนักงานที่ไว้วางใจได้ และกระบวนการที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
รวมถึงหลักจริยธรรมที่ห้ามไม่ให้มีการค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
v. บริษัทจัดหางานมีกลไกสาหรับรายงานในทางลับเมื่อเกิดการไม่ปฏิบัติตาม มีกลไกการร้องทุกข์ที่ระบุกระบวนการสอบสวน การรายงานในทางลับ
และการคุ้มครองผู้เสียหาย/ผู้แจ้งเบาะแส
vi. บริษัทจัดหางานมีกระบวนการสาหรับการเยียวยาในกรณีที่มีการยื่นคาร้องทุกข์โดยที่องค์กรเป็นผู้กระ ทาผิด รวมถึงกลยุทธ์ในการชดเชยให้กับ
พนักงานตามจานวนที่สมควรอันเป็นผลมาจากการกระทาของบริษัทจัดหางาน
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7. การคุกคามทางเพศ บริษัทได้กาหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการกับการเลือกปฏิบัติในรูปแบบที่ร้ายแรงไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสารการปฏิบัติ ตามนโยบายสภาพ
การทางานที่มีคุณค่า เราคาดหวังว่าผู้ให้บริการที่ทาสัญญากับเราโดยเฉพาะบริษัทจัดหางานจะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะประเมินสิ่ง
ต่อไปนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบทานธุรกิจ
i. บริษัทจัดหางานมีนโยบายไม่ยอมรับการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศโดยเด็ดขาด มีเอกสารระบุกระบวนกา รป้องกันการละเมิดในทุกขั้นของ
กระบวนการคัดสรรบุคคลและมีบหลักฐานที่แสดงว่ามีการปฏิบัติตาม เช่น ภาพถ่าย
ii. นายหน้า บริษัทจัดหางานแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันดีที่มีต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน/แรงงานขั้นพื้นฐานและกฎหมายแรงงานของประเทศทั้งต้ น
ทาง/ปลายทาง
iii. บริษัทจัดหางานตรวจสอบการทางานของพนักงาน นายหน้า ตัวแทน (ถ้ามี) เป็นรายบุคคลเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพวกเขาปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ
กฎหมายตลอดเวลา
iv. บริษัทจัดหางานมีเอกสารระบุกระบวนการที่เหมาะสมและหลักฐานการปฏิบัติตามกลไกการร้องทุกข์และเอกสารแผนการเยียวยาที่จัดทาไว้ก่อน
แล้วอย่างเป็นระบบ
v. บริษัทจัดหางานมีกลไกสาหรับการรายงายการไม่ปฏิบัติตามในทางลับ กลไกการร้องทุกข์ที่ระบุกระบวนการตรวจสอบ การรายงานในทางลับ และ
การคุ้มครองเหยื่อ/ผู้แจ้งเบาะแส
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vi. จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อว่าจ้างผู้หญิงให้มาสัมภาษณ์ผู้หญิงด้วยกันในกรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องเพศสภาพและจะจัดให้มีทนายความหญิงไปกับ
ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเมื่อต้องไปแจ้งความกับตารวจ
vii. บริษัทจัดหางานมีกระบวนการแก้ไขเยียวยาสาหรับกรณีที่มีการยื่นคาร้องทุกข์โดยที่องค์กรเป็นผู้กระทาความผิด รวมถึงกลยุทธ์ในการชดเชยให้กับ
พนักงานตามจานวนที่สมควรได้รับเนื่องจากการกระทาของบริษัทจัดหางาน
viii. บริษัทจัดหางานทาการวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของการร้องทุกข์และร้องเรียน และได้กาหนดการดาเนินการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้น
อีก
ix. บริษัทจัดหางานจะจัดทารายชื่อกระทรวงของประเทศหรือหน่วยงานรัฐในระดับจังหวัดหรือสถาบัน อาทิ องค์กร พัฒนาเอกชน / องค์กรภาค
ประชาสังคม สหภาพการค้า สานักงานแรงงาน ผู้นาชุมชนท้องถิ่นสาหรับขอความช่วยเหลือ คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ และการอานวยความ
สะดวกเท่าที่จะเป็นไปได้ (ที่พักพิง การศึกษา ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพและกฎหมาย) ในการไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหา
8. การจัดทาบันทึก บริษัทจะจัดทาเอกสารที่สาคัญดังต่อไปนี้สาหรับกระบวนการปฏิบัติตามนโยบายการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
i. ใบอนุญาตและการจดทะเบียนสาหรับบริษัทจัดหางานและพนักงาน
ii. แผนผังกระบวนการสาหรับกระบวนการร้องทุกข์ เยียวยา และอุทธรณ์ ที่แสดงทุกขั้นตอนตั้งแต่ การยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การรับเรื่อง การ
สอบสวน การวิเคราะห์ การไกล่เกลี่ย การปิดเรื่อง การอุทธรณ์ และการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย
iii. กระบวนการหรือคาสั่งงานสาหรับขั้นตอนต่างๆ ในแผนผังกระบวนการ
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iv. ประเภทและหมวดหมู่ของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมจานวนรูปแบบ รวมถึงระดับความรุนแรงและลาดับความสาคัญ การวิเคราะห์รูปแบบ
และแนวโน้มในอดีต ถ้ามี
v. เอกสารแผนการเยียวยาที่จัดทาไว้แล้วสาหรับการร้องทุกข์แต่ละประเภท ซึ่งถูกจัดทาขึ้นหลังจากที่มีการหารือว่าแบบใดที่ยุติธรรม ทาได้ และ
เหมาะสมกับข้อร้องทุกข์
vi. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับระบบบริหารจัดการการร้องทุกข์และการเยียวยาและหน้าที่/อานาจของคนเหล่านั้น เช่น ใครจะเป็นผู้ติดต่อบริษัท
จัดหางานหรือภาครัฐหรือเครือข่ายอื่นๆ
vii. กระบวนการสาหรับการรายงานในทางลับและการคุ้มครองผู้เสียหาย/ผู้แจ้งเบาะแส
viii. รายการกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและมาตรฐานสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนภายใน
ix. รายชื่อกระทรวงของประเทศหรือหน่วยงานรัฐในระดับจังหวัดหรือสถาบันอื่นๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม สหภาพ
การค้า สานักงานแรงงาน ผู้นาชุมชนสาหรับขอความช่วยเหลือ คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ และสิ่งอานวยคว ามสะดวกหรือความช่วยเหลือในการ
จัดหาสถานที่เท่าที่เป็นไปได้ (เช่นที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว โรงเรียน โรงพยาบาล สานักงานกฎหมาย)
9. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และการแก้ไขกฎหมายและข้อบั งคับเกี่ยวกับแรงงาน
ไทย อนุสัญญาต่างๆและมาตรฐานสากล ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อกาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อกาหนด ความต้องการของตลาด กฎหมายและข้อบั งคับ
รวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
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10. กระบวนการและการฝึกอบรมพิเศษสาหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง (สาหรับแรงงานก่อนเข้ามาถึงประเทศปลายทาง) บริษัทจัดหาแรงงานที่ทาสัญญาไ ว้กับทาง
บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดและการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษสาหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพศหญิงในทุกขั้นตอนของกระบวนการในการจั ดหาแรงงานใน
ระยะที่มีการเดินทางมาถึงก่อนการดาเนินการ ตัวอย่างเช่น การแจ้งให้ทราบถึงตาแหน่งงานว่างและลักษณะของงาน ข้อกาหนดในการเดินทาง การ ดาเนินการ
สัมภาษณ์และการฝึกอบรม รวมถึงหัวข้อที่มีการสอน วิธีการที่ถูกนามาใช้ คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม และปัญหาโดยรวมที่มีความจาเพาะเจาะจงต่อการระบุถึงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้สาหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพศหญิง
11. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง (สาหรับแรงงานหลังเข้ามาถึงประเทศปลายทาง) การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในเรื่องของการตระหนักถึงการค้า
มนุษย์ (TIP) และการนาเอานโยบายในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไปใช้ รวมถึงการฝึกอบรมในเรื่องของมาตรฐานแกนหลักทางด้านแรงงานของ ILO ซึ่งจะได้รับการ
จัดขึ้นโดยใช้ภาษาที่แรงงานเข้าใจและใช้ล่ามในการสื่อสาร หากพบว่าอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้กับพนักงานหญิง ก็จะมีการจัดอบรมเป็นพิเ ศษในเรื่องของการป้องกัน
ตนเอง การสร้างความมั่นใจ และการจัดการกับภัยคุกคามทางเพศ รวมถึงการข่มเหงทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อที่จะให้แรงงานหญิงมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น หัวข้อรายการในการฝึกอบรมหลักประจาปีจะถูกกาหนดโดยกระบวนการในการฝึกอบรม และในกรณีที่มีความต้องการอบรมเพิ่ม ก็จะนาเอาการฝึกอบรม
เป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมารวมไว้ด้วย
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ฎ. ความตระหนักรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะรวบรวมรายการการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น การไม่ปฏิบัติตาม และการขัดขวางนโยบายฉบับนี้ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน ห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเล และสภาพแวดล้อม/ตาแหน่งที่ตั้งซึ่งโรงงานประกอบกิจการอยู่ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยจะเรียงลาดับตามความรุนแรง (หากทาได้) พร้อม
กับระบุช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์และกลยุทธ์การเยียวยา ซึ่งรวมถึงการดาเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันเท่าที่สามารถทาได้ภายในระบบจัดการทางสังคมของ
บริษัท
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานรัฐ กลุ่มชุมชนในท้องถิ่นสาหรับคนไทยและแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ที่ดาเนินงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือโรงงานในการจัดการกับคาร้องทุกข์
และการเยียวยาการร้องทุกข์ประเภทต่างๆ ที่กล่าวถึงในนโยบายและกระบวนการปฏิบัติตามนโยบายได้ โดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้โดยเด็ดขาด ซึ่งรวมถึง
การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพและการคุกคามทางเพศ
ฏ. การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการกระทาที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริ งหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย)
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องทราบข้อมูลบุคคลสาหรับติดต่อและวิธีการติดต่อโดยไม่เปิดเผยตัวตน จะมีการประกาศรายชื่อบุคคลสาหรับการติดต่อในกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงในส่วนของผู้บริหารบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้จัดการฝ่ายการผลิต ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้อานวยการบริษัท เจ้าหน้าที่ ควบคุม
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ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมหากมีการแต่งตั้ง เบอร์สายด่วน หรืออีเมลลับเฉพาะและลิงก์ออนไลน์อื่นๆ พร้อมกับคาแนะนาการใช้งาน และแบบฟอร์ม
สาหรับกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทไม่อนุญาตให้ดาเนินการลงโทษหรือตอบโต้หรือกระทาการใดๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคลที่รายงานการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ด้วยความตั้งใจที่ดี แต่หากพบว่า
พนักงานได้ฝ่าฝืนนโยบายนี้หรือกระทาการที่มิชอบด้วยกฎหมาย พนักงานคนดังกล่าวก็จะต้องได้รับการลงโทษซึ่งอาจเป็นไปจนถึงขั้นไล่ออก นอกจากนั้น บริษัทยัง
อาจดาเนินการกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ขัดขวางหรือประวิงเวลาหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือค้นหาความจริงเรื่องการละเมิดนโยบายฉบับ
นี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส บริษัทจะดาเนินมาตรการป้องกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลั บของบุคคลที่รายงานการ
กระทาที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดนโยบายฉบับนี้ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการกระทาที่ไม่เหมาะสมตามที่ถูกกล่าวหา ไม่ว่าการละเมิ ดนั้นจะ
ได้รับพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม
5. มีเอกสารกระบวนการสาหรับรับมือกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงโดยคานึงถึง เพศสภาพ เพื่อปกป้องพวกเธอไม่ให้ได้รับความเสื่อมเสีย คุกคาม หรือ
ถูกเอารัดเอาเปรียบมากยิ่งขึ้น

โรงงาน:29ม.4บางนา-ตราด(36) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง21000โทรฯ038 663 007-8 โทรสาร038 663 009
FACTORY: 29 Moo 4, Bangna-Trad(36) Tubma, Mueang, Rayong, Rayong 21000 Thailand. Tel. 66 38 663 007 – 8 Fax. 66 38 663 009

บริษัท อุตสาหกรรมนา้ ปลาระยอง จากัด
เรื่ องแผนปฏิบัตติ ามนโยบายกลไกการร้ องเรียน ร้ องทุกข์ และการแก้ ไขเยียวยา

รหัส:HR-QP-001
แก้ ไขครั้งที่ :
เริ่มใช้ :
หน้ าที่ 461 ของ 664

ช. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
1. จะมีระบบที่พร้อมใช้งานสาหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวน การแก้ไขปัญหา และการบันทึกคาร้องและการร้องทุกข์ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่และจัดลาดับ
ความสาคัญสาหรับการดาเนินการและการแก้ไขเยียวยา การตรวจสอบติดตาม การระบุถึงประวัติและรูปแบบของเหตุการณ์และประเภทของเหตุการณ์
2. ทางบริษัทจะจัดทารายการของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับนโยบาย โดยที่หมวดหมู่ที่แนะนาก็คือ สิทธิมนุษยชน กระบวนการ
ในการจัดหาแรงงานจากบริษัทจัดหางาน การว่าจ้างภายในองค์กร การทาสัญญาจ้าง
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดทาเป็นเอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาควา มลับของข้อมูลและตัวตน
ของผู้เสียหาย มีมาตรการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่ปลอดภั ยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผย
โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชาสังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กั บผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจ
หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามา
ดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
4. ในส่วนของการพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือการดาเนินการทางกฎหมาย ก็จะต้องถูกนามาใช้กับผู้กระทาผิด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร)
โดยใช้วิธีการที่มีความเท่าเทียมกับการดาเนินการต่อการฝ่าฝืน ซึ่งเที่ยงธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
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ซ. การแก้ไขเยียวยา
1. บริษัทจะพัฒนาขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้รับการคุ้มครองจากสภาพการทางานที่เป็นอันตราย จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่น การค้ายาเ สพย์ติด การค้า
ประเวณี) สามารถเข้าถึงการศึกษา หรือการอบรมสายอาชีพจากองค์กรใกล้เคียง และ โครงการคุ้มครองเด็กโดยรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกช น / องค์กรภาคประชา
สังคมและองค์กรชุมชนอื่น ๆ
2. กาหนดเวลาที่เหมาะสมในการดาเนินการด้วยความช่วยเหลือของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการทางานกับสหภาพและกลุ่มการเจรจาต่อรองอื่น ๆ
3. แผนการแก้ไขเยียวยาจะต้องมีกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องผู้เสียหาย
ฌ. การตรวจสอบ
2. การตรวจประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้จะต้องทาในระบบจัดการทางสังคม (SMS) ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตตามเอกสารคู่มือการใช้งานระบบบริหารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
2. การตรวจประเมินระบบจัดการทางสังคมภายในบางส่วนหรือครอบคลุมทั้งหมด อาจกาหนดความถี่ที่แตกต่างกันและอาจขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นภายใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือคาขอของผู้ซื้อในต่างประเทศ
3. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
4. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับกิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
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5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูกนามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ย นนโยบาย
และระบบการจัดการทางสังคมของบริษัท
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ซ-2.4: ถ้อยแถลงและแผนปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก
ประกาศ
นโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก
มุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับกำรใช้แรงงำนเด็กอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทจะไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ซึ่งก็คือ “งานที่ไม่เหมาะสมกับอายุเด็ก ที่ส่งผล
กระทบต่อการศึกษาและ หรือเกิดอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก หรือศีลธรรม”125 บริษัทตระหนักดีว่าอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ห้ามอย่างเคร่งครัดในการสรรหาและจ้างงานเด็ก ในที่นี้หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปีและ
อายุขั้นต่าสาหรับงานทุกประเภทที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและศีลธรรมของเด็ก ในที่นี้หมายถึง
เด็กที่มีอายั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป126
บริษัทยืนยันจะปฏิบัติอย่างเข้มงวดกับนโยบายนี้ 127 เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
รวมถึงในทุกรูปแบบ การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้ , แรงงานทาส, สัญญาผูกมัด หรือการบังคับใช้แรงงาน
โดยไม่สมัครใจ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบต่างๆ จากเด็ก การจัดหาหรือใช้เด็กท างานที่ผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและการค้ายาเสพติด
บริษัทเข้าใจถึงอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ให้รัฐบาลกาหนดกาหนดอายุแรงงานขั้นต่าคือ 16 ปี ที่
สามารถทางานได้ ถ้างานนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรม และให้การคุ้มครองอย่าง
เต็มที่และให้การฝึกอบรมเฉพาะอย่างเพียงพอ 128 ในภาคอุตสาหกรรมอื่นสามารถใช้แรงงานผู้เยาว์ได้ แต่ในสวน
ของภาคอุตสาหกรรมประมง กฎหมายกาหนดไว้ว่า “ห้ามใช้แรงงานที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี” 129
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่ างยิ่งสิทธิของเด็ก
โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่จะได้รับการศึกษา มีศักดิ์ศรี การพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจอย่างเต็ม
รูปแบบ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่พร้อมจะปกป้องและสนับสนุนพวกเขา และตระหนักดีว่าแรงงาน
เด็กเป็นวัฏจักรของความยากจนในพื้นที่ช นบทและในเมือง โดยบังคับให้เด็กทางานและเวลาที่ไม่เหมาะสมทาให้
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ นั ต่าที่ให้จา้ งงานได้ มาตรา 2.3
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ นั ต่าที่ให้จา้ งงานได้ มาตรา 3.1
127
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการขจัดปัญหาการใช้แรงงาน เด็กในรู ปแบบที่เลวร้าย มาตรา 3
128
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ นั ต่าที่ให้จา้ งงานได้ มาตรา 3.3
129
กฎกระทรวง กาหนดสถานที่ที่หา้ มนายจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็ นเด็กอายุต่ากว่าสิ บแปดปี ทางาน พ.ศ. ๒๕๕๙ (2016)
125

126
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พวกเขาไม่มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะซึ่งอาจขัดขวางโอกาสในการเข้าถึงงานที่มีคุณค่า และ
โอกาสการจ้างงานที่มีประสิทธิผลต่อชีวิตในภายหลัง
อันตรายที่เกิดกับเด็กย่อมส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานที่มี
ความกระตือรือร้นและมีทักษะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นบริษัทจึงเลือกที่จะยืนหยัดต่อสู้กับการใช้แรงงานเด็กทุก
รูป แบบ โดยตระหนักว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นอันตรายต่อพนักงานทุกคน ผู้มีส ่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง
โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยตัดโอกาสในการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต การป้องกัน ความปลอดภัย ที่จะช่วย
ให้พวกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพและเติบโตขึ้นมาในฐานะผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงงานที่มีคุณค่า
รายได้ที่เหมาะสม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ยอมให้การใช้แรงงานเด็กสร้างวงจร
ของความยากจนซึ่งนาไปสู่ภาระหนี้ การสูญเสียอิสรภาพ ภาระจายอมโดยไม่สมัครใจ แรงงานบังคับ การละเมิด
ทางร่างกายและจิตใจที่อาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือถาวรต่อชีวิตของเด็กครอบครัวและชุมชน
กำรนำไปใช้และขอบเขต
บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่กระทาการดังนี้คือ มีส่วนร่วมในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดและทุกรูปแบบของ
การใช้แรงงานเด็ก รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทาเหล่านี้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม บริษัทมุ่งมั่นที่จะ
ไม่ทาธุรกิจกับองค์กรหรือคู่ค้าใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือต้องสงสัย จะต้องพิสูจน์ว่าผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย
ในการใช้ / มีการใช้แรงงานเด็ก หรือถูกกล่าวหาว่าจะใช้ หรือ ได้ใช้แรงงานบังคับ , การบังคับใช้แรงงานแทนการ
ชาระหนี้, หรือแรงงานทาส ในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการ
จากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า บริษัทจัดหางาน ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานใด
ๆ, การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้ , แรงงานทาส บริษัทจะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้าง
ช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน บริษัทจัดหางาน ที่อาจมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการกระทาใดๆที่ขัดต่อศีลธรรมและ
ผิดกฎหมายตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัทจะไม่ลงโทษหรือใช้มาตรการทางวินัยสาหรับพนักงานที่มีการแสดงความ
คิดเห็นหรือทารวมกลุ่มกับพนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ เพศ ศาสนาหรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ130
บริษัทคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม
มาตรการที่เข้มงวดที่สุดในการไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สนับสนุนการละเมิดนโยบายนี้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและนอก
เวลางาน ในทานองเดียวกัน บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ได้แก่ ผู้จาหน่าย, ผู้รับจ้างช่วง,

130

อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานบังคับ
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นายหน้า, โดยเฉพาะบริษัทจัดหางาน ผู้ประกอบการหรือชุมชนรอบๆ บริษัทปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก
บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษามาตรฐานระดับสูงสุดด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและบุตรของพวกเขา หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้พิการ และสาหรับแรงงานเด็ก โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิง บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้การพิจารณากลุ่ม
คนเหล่านี้เป็นพิเศษ และจัดหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและตามศักยภาพของบริษัท การปฏิบัติตาม
นโยบายนี้จะดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายที่สร้างความตระหนัก เพิ่มการป้องกัน
สร้างการรับรู้ การรายงานข้อมูลที่เป็นความลับ และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และทางเลือกในการแก้ไข ตรวจสอบและยืนยันว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้สามารถจัดการปัญหาด้านความไม่
เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนความพยายามในการด าเนินการตามนโยบายไม่ใช้
แรงงานบังคับ ซึ่งสามารถลด จากัด และป้องกันความเสี่ยงด้านแรงงานของผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียทุกคน และรวมถึง
แรงงานที่เปราะบาง
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
( นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล )
กรรมการผู้จัดการ
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แผนปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก
ก.
1.
2.
3.

วัตถุประสงค์:
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงานเด็กของบริษัท
เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงานอื่น ๆที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก
เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางรวมถึงแรงงานข้ามชาติผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจ
เกิดขึ้น
ข . การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วนชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาโดย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(HR) และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OHS)
2. ทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน(IQA) หรือที่ปรึกษาจะรับผิดชอบในการร่าง แก้ไขและ หรือติดตามการดาเนินนโยบายและ
แผนปฏิบัติ การควบคุมเอกสารและระบบลาดับเลข(QMS) ระบบการจัดการคุณภาพที่อธิบายไว้ในขั้นตอน และนาไปใช้สาหรับระบบการจัดการทางสังคม (SMS)
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3. เมื่อทีมระบบการจัดการทางสังคม (SMS) จัดทานโยบายและแผนปฏิบัติ และส่งให้กรรมการผู้จัดการทบทวนและอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติ จะดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมหนึ่งสัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อยหรือแผนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติจะปิดประกาศบนกระดานข่าวภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติ นโยบายจะประกาศในระหว่างการปฐมนิเทศ
สาหรับพนักงานใหม่และการฝึกอบรมสาหรับพนักงานทุกคน
5. นโยบายและแผนปฏิบัติจะบรรจุในวาระการทบทวนการจัดการประจ าปี ผู้แทนฝ่ ายบริหารคุณภาพจะต้องรับผิดชอบในการจัดท าร่างวาระการประชุม เอกสาร
กระบวนการตรวจสอบ บันทึกการประชุมและผลการดาเนินการทาตามขั้นตอน QMS
6. ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งสมาชิกในทีมอาจมาจากทีมระบบการจัดการทางสังคม )SMS) จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินนโยบายและแผนปฏิบตั ิ
เกณฑ์การประเมิน การประเมินผลจะดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท131
1. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กรวมถึงการปกป้องสตรีและเด็กในประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ ข่าว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายระดับชาติ อนุสัญญา
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางานของบริษัท รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply
chain mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ
131

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
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2. จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้ จัดทา
เอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบเป็นพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
3. สาหรับการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจากบริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรกเช่น บริษัทจัดหางาน และซัพพลายเออร์ เช่น สาหรับอาหารทะเลวัตถุดิบหลักของบริษัท โดยใช้
ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ในการพิจารณาพนักงานที่เปราะบางและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แรงงานเด็ก
4. การประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในคู่ค้าของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับและให้
คะแนนจะเป็นตัวกาหนดคู่ค้าที่สาคัญ
5. จัดทาจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยมและนโยบายของบริษัท และส่งไปยังคู่ค้าที่สาคัญเพื่อลงนามแสดงข้อตกลงในการทาธุรกิจกับบริษัทอย่าง
โปร่งใส รับผิดชอบ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
6. ขึ้นอยู่กับบุคลากรและเวลาที่มีอยู่ การประเมินคู่ค้าที่สาคัญจะกาหนดตามการจัดอันดับการประเมินความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายหลั ก 8 นโยบายและข้อกาหนด
ระบบจัดการทางสังคมอื่น ๆ การจัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน
7. นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและบริการจากซัพพลายเออร์, ผู้รับเหมา, ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของเราและลงนามข้อตกลงโดย
สุจริตใจที่จะทางานร่วมกับบริษัทบนพื้นฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ (CoC) การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความ
เสี่ยงทางสังคมจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรรหา

โรงงาน:29ม.4บางนา-ตราด(36) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง21000โทรฯ038 663 007-8 โทรสาร038 663 009
FACTORY: 29 Moo 4, Bangna-Trad(36) Tubma, Mueang, Rayong, Rayong 21000 Thailand. Tel. 66 38 663 007 – 8 Fax. 66 38 663 009

บริษัท อุตสาหกรรมนา้ ปลาระยอง จากัด
เรื่ องแผนปฏิบัติตามนโยบายไม่ ใช้ แรงงานเด็ก

รหัส:HR-QP-001
แก้ ไขครั้งที่ :
เริ่มใช้ :
หน้ าที่ 471 ของ 664

8. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชี ดาเนื่องจากการละเมิดมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศของ ILO หลักการใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์และลิงก์ระหว่างประเทศ คุณสมบัติก่อนที่จะจ้างงานหรือทาธุรกิจด้วย อ้างถึง
ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการข่าวหรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน /องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
สมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ
9. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และการแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงานไทย
อนุสัญญาต่างๆและมาตรฐานสากล ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อก าหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อก าหนด ความต้องการของตลาด กฎหมายและข้อบังคั บรวมถึง
ผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้มีระเบียบการประชุมรายสัปดาห์สาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อทาความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก
การค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานทาส ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับอนุมัตินโยบายการสรรหาที่เป็นธรรมหรือเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย
2. การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก จะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็กของบริษัท อธิบายถึงคานิยามของคาว่า “เด็ก” และอายุขั้นต่าตามอนุสัญญาแรงงาน
ระหว่างประเทศ ความเข้าใจถึงคาจากัดความของคาว่า “แรงงานผู้เยาว์” อธิบายถึงอะไรคือการใช้แรงงานเด็กรวมถึงอธิบายถึงรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเด็ก
การใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนใดบ้าง เกิดขึ้นได้อย่างไร ตั้งแต่กระบวนการสรรหาแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติ และข้อควรระวังของกฎหมาย
แรงงานไทยที่ไม่อนุญาตให้มีการจ้างงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีในอุตสาหกรรมประมง ขั้นตอนการดาเนินการ ข้อกาหนดเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
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แรงงานไทยที่มีความโปร่งใสสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แนะนาสิทธิและความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามนโยบายนี้ให้กับพนักงานและผู้ว่าจ้างโดยให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่มีอยู่สาหรับการใช้แรงงานเด็ก
3. ในระหว่างการฝึกอบรม การดาเนินการต่อมาจะเพิ่มความเข้ าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของบริษัท
ให้กับซัพพลายเออร์และบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด วิธีการปกป้องผู้เสียหายและผู้ แจ้งเบาะแส วิธีการตรวจสอบ
ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและป้องกัน
4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประ จาปีตามความ
เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากประกาศนโยบาย
5. ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในและมอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับ ฝ่ายบริหารและ
พนักงานทุกคนปีละครั้ง
6. ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงไม่เพียงแต่ในโรงงาน
แต่ยังครอบคลุมไปถึงชุมชนโดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือข้อมูลทุติยภูมิ เป็นแหล่งของข้อมูลที่ได้จาก
รายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการเน้นย้าในเชิงลึกใน
การดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
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จ. การป้องกัน
1. นโยบายการสรรหา อ้างถึงแผนปฏิบัติในการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ก.

ต้องแน่ใจว่าขั้นตอนการตรวจสอบอายุอย่างเข้มงวด และไม่มีการจ้างงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท

ข.

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลจะได้รับการฝึกอบรม (ภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน) เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจาก
แรงงานรวมทั้งผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในระหว่างการสัมภาษณ์

ค.

บริษัทไม่ใช้วิธีหลอกลวงหรือข่มขู่ในการรับสมัครและจ้างงาน รวมถึงให้ผู้สมัครงานโกงอายุของพวกเขา

ง.

ไม่ใช้กาลังบังคับผู้สมัครงานทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อม แต่จะพิจารณาตามทักษะและคุณสมบัติของผู้สมัครงานรวมถึงไม่ใช้กาลังบังคับให้ผู้สมัครงานโกห กอายุ
ของพวกเขา

จ.

บริษัทไม่ทาธุรกิจกับนายหน้า บริษัทจัดหางานที่ไม่มีใบอนุญาต ที่รู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการละเมิดนโยบายนี้

ฉ.

บริษัทจะไม่ทาธุรกิจกับบริษัท ผู้ประกอบการ รวมนายหน้า ที่ไม่มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการสรรหาแรงงานที่ชัดเจนและโปร่งใส รวมถึงการปลอมแปลง
เอกสารเรื่องอายุของผู้สมัคร

ช.

ร้องขอให้บริษัท ผู้ประกอบการ บริษัทจัดหางานรวมถึงนายหน้า จัดทาเอกสารนโยบายคุ้มครองเด็กรวมถึงแรงงานแรงงานผู้เยาว์

ซ.

จะไม่ทาธุรกิจหรือทางานกับองค์กรที่ไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแรงงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลจะได้รับการฝึกอบรม (ภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน) เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจาก
เด็กและผู้เยาว์เพื่อปกป้องพวกเขา หากพวกเขาถูกค้นพบในสถานะพนักงานของบริษัท

ญ.

มีเอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา หากพบเด็กหรือแรงงานผู้เยาวาสมัครงานหรือจ้างงานโดยไม่ตั้งใจ

2. นโยบายจ้างงาน อ้างถึงแผนปฏิบัติตามนโยบายสภาพทางานที่มีคุณค่า
ก.

ต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการตรวจสอบอายุมีประสิทธิภาพ และไม่มีการจ้างงานพนักงานที่อายุต่ากว่า 18 ปี โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท

ข.

ประเมินผู้สมัครงานด้วยคุณสมบัติ และทักษะที่เหมาะสมกับงานโดยไม่มีการใช้อานาจโดยมิชอบในการรับสมัครงานหรือรับเด็กเข้ามาทางาน

ค.

ทาให้มั่นใจว่าพนักงานสมัครใจมาทางานกับบริษัทโดยที่ไม่ถูกบังคับ ข่มขู่ หรือทาให้เกิดภาระหนี้ อันเป็นเหตุให้พนักงานต้องมาทางานกับบริษัท

ง.

แจ้งให้ผู้ปกครองของแรงงานผู้เยาว์ ทราบถึงายละเอียด ลักษณะของงาน หากได้รับอนุญาตให้จ้างงาน โดยกาหนดประเภทของงาน

จ.

สัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่พนักงานเข้าใจ ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง อธิบายรายละเอียดให้พนักงงานเข้าใจและเต็มใจที่จะยอม รับข้อตกลงและ
เงื่อนไขร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัท ในทางกลับกันบริษัทและ / หรือ บริษัท จัดหางานจะต้องจัดเตรียมเอกสารทางราชการที่ได้รับการรับรอง เพื่อเป็น
หลักฐานรับรองอายุของพนักงานใหม่และหากจาเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติม เช่น สูติบัตร
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จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อชี้แจงถึงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐ านหลัก 4 ประการ ไม่มี
การบังคับใช้แรงงาน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการเลือกปฏิบัติ สิทธิในเสรีภาพในการสมาคม

ช.

พัฒนากลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแก้ไขเยียวยา หากพบเด็กหรือแรงงานผู้เยาว์ ระหว่างรับสมัครงานหรือหลังจากว่าจ้างหรือลงนามในสัญญา (ดูในส่วน
การแก้ไขเยียวยาในหัวข้อ จ.)

3. ขั้นตอนการตรวจสอบอายุ
ก.

ในส่วนของการสอบทานธุรกิจ จะมีรายการประเมินความเสี่ยงสาหรับการจ้างแรงงานผู้เยาว์รวมอยู่ด้วย

ข.

ในการตรวจสอบอายุของผู้สมัครงานหรือพนักงานใหม่ ใช้บัตรประจาตัวประชาชนสาหรับคนไทย หนังสือเดินทางหรือเอกาทางราชการอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงาน
ที่มีอานาจที่ได้รับอนุญาตจากประเทศต้นทาง สาหรับแรงงานข้ามชาติ

ค.

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของอายุผู้สมัครงาน พนักงานใหม่ ที่ระบุไว้ในเอกสาร บริษัทจะหาวิธีตรวจสอบอื่นๆ เช่น สอบถามกับผู้ สมัครงาน พนักงาน
ใหม่ที่มาจากพื้นที่เดียวกัน หรือนายจ้างเก่า หรือจากสูติบัตร

ง.

บริษัทจัดหางานทั้งหมดของบริษัท จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความอ่อนไหวทางเพศสภาพ วิธีสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบข้ามเพื่อหาอายุที่แท้จริงของแรงงาน
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หากมีการทดสอบทางการแพทย์หรือตรวจสอบทางกายภาพ จะต้องไม่ละเมิดศักดิ์ศรีของผู้สมัครงานหรือพนักงานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กผู้หญิง
เช่น จะไม่ร้องขอให้ถอดเสื้อผ้า ตรวจสอบความบริสุทธ์ หรือการตรวจสอบอื่นๆ การกระทาที่ไม่สุภาพ ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ ผู้สมัครงานหรือ
พนักงานใหม่ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ รวมถึงอาจก่อให้เกิดการละเมิดหรือก่อให้เกิดความราคาญทางเพศ

ฉ.

ข้อควรระวังเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมทางอ้อมในการใช้แรงงานเด็กผ่านบริษัทจัดหางานหรือการจ้างงานตามฤดูกาล แรงงานที่ ทางานที่บ้าน และอาจ
ใช้เด็กให้ช่วยทางาน บริษัทจะติดตามผลและบันทึก
• แรงงานข้ามชาติและแรงงานตามฤดูกาล เก็บข้อมูลชื่อ อายุ ข้อมูลของโรงเรียน ตารางเรียนของเด็ก
• อายุและบัตรประจาตัวของพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างผ่านบริษัทจัดหางาน
• ขั้นตอนการตรวจสอบและพิสูจน์เอกสารหรือตรวจสอบอายุด้วยวิธีอื่นๆ ของบริษัทจัดหางาน

4. แรงงานผู้เยาว์

โรงงาน:29ม.4บางนา-ตราด(36) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง21000โทรฯ038 663 007-8 โทรสาร038 663 009
FACTORY: 29 Moo 4, Bangna-Trad(36) Tubma, Mueang, Rayong, Rayong 21000 Thailand. Tel. 66 38 663 007 – 8 Fax. 66 38 663 009

บริษัท อุตสาหกรรมนา้ ปลาระยอง จากัด
เรื่ องแผนปฏิบัติตามนโยบายไม่ ใช้ แรงงานเด็ก
ก.

รหัส:HR-QP-001
แก้ ไขครั้งที่ :
เริ่มใช้ :
หน้ าที่ 477 ของ 664

อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยเรื่องอายุขั้นต่าของแรงงาน อนุญาตให้กฎหมายสามารถออกกฎหมายการจ้างงานของบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปี แต่ต่ากว่า 18 ปี
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “แรงงานผู้เยาว์” 132 จะไม่สามารถทางานในตอนกลางคืนและสภาพการทางานต้องไม่เป็นอันตราย ปลอดภัย ถูกศีลธรรม และพัฒนาทักษะ
ของพวกเขา

ข.

หากมีการจ้างแรงงานผู้เยาว์ทางาน เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแรงงานไทย ชั่วโมงการทางานต้องไม่กระทบกับการศึกษา การเข้าร่วมในการฝึกอบรม
สายอาชีพที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอานาจและเข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมภายในบริษัท

ค.

หากมีการจ้างแรงงานผู้เยาว์ทางาน จะต้องมีการประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาเป็นพิเศษสาหรับ
แรงงานผู้เยาว์ตัวแทนพนักงานจะต้องให้คาปรึกษาเพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ง.

หากมีการจ้างแรงงานผู้เยาว์ทางาน จะต้องมีการฝึกอบรมในเรื่องความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทางานและลักษณะงานของพวกเขา

5. การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน

132

กฎหมายแรงงานไทยไม่ได้ใช้คาว่า แรงงานผูเ้ ยาว์ แต่จะใช้คาว่าแรงงานเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ต่ากว่า 18 ปี
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บริษัทจะไม่ทาลาย ปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและเอกสารส่วนตัว
อื่น ๆ เช่นสมุดบัญชีธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็มของพนักงาน

ข.

ในกรณีที่บริษัทหรือนายหน้า ต้องจัดเก็บเอกสารส่วนตัวของพนักงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากข้อกาหนดทางกฎหมาย จะส่งเอกสารคืนให้พนักง านทันทีเมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ค.

ในกรณีที่มีการนาเก็บไว้เอกสารแรงงานชั่วคราว จะมีขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการละเมิด และอธิบายต่อพนักงานหรือตัวแทนของคนงาน(อ้างถึง
นโยบายการสรรหาและสภาพการทางาน)

ง.

ในช่วงเวลาที่นาเอกสารของพนักงานมาดาเนินการต่ออายุตามกฎหมาย จะมีการสาเนาเอกสารให้พนักงานและแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ

6. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง – ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และการแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงานไทย
ระเบียบแบบแผนและมาตรฐานสากล ตลอดจนข้อกาหนดและข้อมูลของผู้ ซื้อและความต้องการของตลาด เพื่อที่จะทาให้นโยบายและกระบวนการในการนาเอาไปใช้มี
ความสอดคล้อง
7. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับพนักงานที่เปราะบาง การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในเรื่องนโยบายและแผนปฏิบัติตามนโยบายนี้ การค้ามนุษย์และมาตรฐา นแรงงานสากลที่
สาคัญอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องสาหรับการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และเสรีภาพในการสมาคม จะดาเนินการโดยใช้ภาษาที่แรงงานเข้าใจหรือใช้ล่ามเพื่อการสื่อสาร
หากและเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้หญิง จะมีการให้การฝึกอบรมพิเศษเพื่อป้องกันตนเอง สร้างความมั่นใจ และรับมือกับการคุกคามทางเพศ ล่วงละเมิด และเอาเปรียบ
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เพื่อเสริมพลังให้กับผู้หญิง หัวข้อรายการในการฝึกอบรมหลักประจาปี และในกรณีที่มีความต้องการอบรมเพิ่ม จะนาเอาการฝึกอบรมเป็นกรณี พิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
มารวมไว้ด้วย
8. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทตระหนักถึงบทบาทที่สาคัญของบุคลากรจากภายใน บริษัท หรือจากนายหน้า บริษัทจัดหางานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบที่สาคัญในปฏิสัมพันธ์กับผู้เยาว์ แรงงานเปราะบางรวมถึงผู้ปกครองของแรงงานเปราะบาง และแรงงานข้ามชาติ ดังนั้น บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมที่เน้นไปถึง
ความอ่อนไหวทางเพศและการคุ้มครองเด็ กเป็นพิเศษ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีศักยภาพและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เสียหาย (และ
ตนเอง) รวมถึงปฏิบัติตามข้อกาหนดทางกฎหมาย
ฉ. การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายการการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายแรงงานเด็กประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล สภาพแวดล้อม
สถานที่ประกอบกิจการ โดยจะแบ่งออกเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและมาตรฐานที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานไทย จะ จัดอันดับตาม
ความรุนแรง จัดให้มีช่องทางร้องทุกข์และการแก้ไขที่เหมาะสม
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย องค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนบริษัทในการจัดการกับความคับข้องใจและการแก้ไขเหตุการณ์และกรณีดังกล่าว
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ช. การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการกระทาที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริ งหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย) ไม่ว่า
จะเกิดขึ้นภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบว่าจะต้องติดต่อกับใครรวมถึงวิธีการในการติดต่อโดยไม่ต้องแจ้งชื่อ จะต้องมีการแจ้ งให้ทราบถึงรายละเอียดในการ
ติดต่อกับพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในกรณีฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกา รผลิต ผู้บริหารสูงสุดหรือกรรมการของบริษัท
เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านศีลธรรม (ถ้ามีการมอบหมาย) หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ที่เป็นความลับ รวมทั้งลิงก์แบบออนไลน์ ซึ่งจะมีการระบุ
ถึงวิธีการในการดาเนินการและแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไปได้
3. ไม่ดาเนินการทางวินัยหรือตอบโต้ใด ๆ ต่อบุคคลที่แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานมีการละเมิดนโยบายนี้หรือกระทาการผิดกฎหมา ยจะต้องถูกลงโทษทาง
วินัยซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทอาจดาเนินการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่จะช่วยปกปิ ดหรือทาให้เกิดความล่าช้าหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบหรือช่วยปกปิดการละเมิดนโยบายนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อปกป้องผู้เสียหายหรือผู้แจ้งเบาะแส ทางบริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการรักษาความลับของบุคคลทั้งหลายที่เป็นผู้แจ้ง
เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายคือกันนโยบายฉบับนี้ตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือการกระทาการที่ไม่เหมาะสมซึ่งถูกกล่าวหา ไม่ว่าการฝ่าฝืน
ดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่
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5. จัดให้มีขั้นตอนสาหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย การล่วงละเมิด ถูก
คุกคาม หรือการแสวงประโยชน์มากกว่าเดิม
ซ. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
1. จะมีระบบที่พร้อมใช้งานส าหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวน การแก้ไขปัญหา และการบันทึก คาร้องและการร้องทุกข์ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่และจัดล าดับ
ความสาคัญสาหรับการดาเนินการและการแก้ไขเยียวยา การตรวจสอบติดตาม การระบุถึงประวัติและรูปแบบของเหตุการณ์และประเภทของเหตุการณ์
2. ทางบริษัทจะจัดทารายการของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับนโยบาย โดยที่หมวดหมู่ที่แนะนาก็คือ สิทธิมนุษยชน กระบวนการในการ
จัดหาแรงงานจากบริษัทจัดหางาน การว่าจ้างภายในองค์กร การทาสัญญาจ้าง
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ซ-2.5: ถ้อยแถลงและแผนปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
ประกาศ
นโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
มุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับทุกรูปแบบของกำรใช้แรงงำนบังคับอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทมีนโยบายที่ไม่ยอมรับทุกรูปแบบของการใช้แรงงานบังคับ , การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้ ,
แรงงานทาส, สัญญาผูกมัด หรือการใช้แรงงานบังคับ หมายถึง "งานหรือบริการทั้งหมดที่เรียกร้องจากบุคคลใด
ภายใต้การคุกคาม การลงโทษใด ๆ และงานที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้เสนอตัวเองโดยสมัครใจ" บริษัทรับรู้ว่างานบังคับ
ประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้: "การกระทาใดๆที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ
ทรัพย์สินของผู้ถูกคุกคามหรือบุคคลอื่นใด การข่มขู่ การใช้กาลัง การเก็บรักษาเอกสารแสดงตน การใช้ภาระหนี้
สะสมที่เกิดขึ้นโดยบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลอื่นใดในฐานะภาระผูกพันที่ผิดกฎหมาย และการกระท าใด ๆ ที่
คล้ายคลึงกับวิธีการข้างต้นซึ่งทาให้บุคคลอื่นอยู่ภายใต้ความกดดันที่ไม่อาจต้านทานได้ ”133 ถือว่าเป็นการกระทาที่
ยอมรับไม่ได้ การกระทาต่างๆที่ผิดกฎหมายที่บริษัทจะไม่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุน หรือยอมรับตลอดเวลากับทุก
องค์กร คู่ค้าของบริษัท
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของความมุ่งมั่นต่อหลักจริยธรรม ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและช่วยให้ทุ กคน
โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง และสร้างความมั่นใจในชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการสนับสนุน ดังนั้นบริษัทจะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งต่อทุกๆ
รูปแบบของแรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้, แรงงานทาส, สัญญาผูกมัด หรือการบังคับใช้
แรงงานโดยไม่สมัครใจ บริษัทตระหนักถึงการกระทาดังกล่าวเป็นอันตรายหรือเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อทุกคน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็ก โดยการสร้างภาระหนี้ ทาให้สูญเสียอิสรภาพ
การถูกใช้แรงงานโดยมิได้สมัครใจ ความเสี่ยงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือ
ถาวร หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงโอกาสในการทางานที่มีคุณค่าและการมีรายได้ที่เหมาะสม
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กำรบังคับใช้และขอบเขต
บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่กระทาการดังนี้คือ มีส่วนร่วมในรูปแบบของการบังคับใช้แรงงานใด ๆ ,
การบังคับใช้แรงงานแทนการช าระหนี้ , แรงงานทาส รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระท าเหล่านี้ทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม บริษัทมุ่งมั่นที่จะไม่ท าธุรกิจกับองค์กรหรือคู่ค้าใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือต้องสงสัย
จะต้องพิสูจน์ว่าผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย หรือถูกกล่าวหาว่าจะใช้ หรือ ได้ใช้แรงงานบังคับ , การบังคับใช้
แรงงานแทนการชาระหนี้, หรือแรงงานทาส ในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทาน หรือถูกกล่าวหาว่าจะใช้ หรือ
ได้ใช้แรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้, หรือแรงงานทาส ในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า บริษัทจัดหางาน ที่
อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับใด ๆ, การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้, แรงงานทาส โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง บริษัทจะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน บริษัทจัดหา
งาน ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาใดๆที่ขัดต่อศีลธรรมและผิดกฎหมายตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัทจะไม่
ลงโทษหรือใช้มาตรการทางวินัยสาหรับพนักงานที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือทารวมกลุ่มกับพนักงานคนอื่น ๆ
รวมทั้งไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ เพศ ศาสนาหรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ134
และคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม
มาตรการที่เข้มงวดที่สุดในการไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สนับสนุนการละเมิดนโยบายนี้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและนอก
เวลางาน ในทานองเดียวกัน บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ได้แก่ ผู้จาหน่าย, ผู้รับจ้างช่วง,
นายหน้า, โดยเฉพาะบริษัทจัดหางาน ผู้ประกอบการหรือชุมชนรอบๆ บริษัทปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงาน
บังคับ บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษามาตรฐานระดับสูงสุดด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและบุตรของพวกเขา หญิง
ตั้งครรภ์ คนพิการ และกลุ่มอื่น ๆ ที่จะเกิดการเลือกปฏิบัติ และการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้การ
พิจารณากลุ่มคนเหล่านี้เป็นพิเศษ และจัดหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและตามศักยภาพของบริษัท การ
ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายที่สร้างความตระหนัก เพิ่มการ
ป้องกัน สร้างการรับรู้ การรายงานข้อมูลที่เป็นความลับ และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส จัดให้มีช่องทางการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และทางเลือกในการแก้ไข ตรวจสอบและยืนยันว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้สามารถจัดการปัญหา
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ด้านความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนความพยายามในการดาเนินการตามนโยบาย
ไม่ใช้แรงงานบังคับ ซึ่งสามารถลด จ ากัด และป้องกันความเสี่ยงด้านแรงงานของผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียทุกคน
รวมถึงแรงงานที่เปราะบางด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
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แผนปฏิบัติตามนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ/ไม่ใช้แรงงานขัดหนี้
ก.

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ/ไม่ใช้แรงงานขัดหนี้ของบริษัท เป็นที่เข้าใจกันโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกทั้งหมด
2. เพื่ออานวยความสะดวกในการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และความเหมาะสม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบอื่นๆ ที่บริษัทดาเนินนโยบายไม่ใช้แรงงาน
บังคับและไม่ใช้แรงงานขัดหนี้
3. เพื่อเพิ่มเติมการคุ้มครอง หรือข้อพิจารณาพิเศษต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเปราะบาง รวมทั้งแรงงานข้ามชาติผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เพื่อที่จะจัดการปัญหา
แรงงานที่อาจจะมีความไม่เท่าเทียมกัน
ข.
การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วนชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาทีมโดยผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล (HR) และประกอบด้วยหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ทั้งจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้จัดการระดับกลาง ตัวอย่างเช่น พนักงานจากฝ่ายขาย การผลิต จัดซื้อ
ประกันคุณภาพ ( QA) ตัวแทนฝ่ายจัดการคุณภาพ (QMR) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษาจะรับผิดชอบในการร่าง แก้ไข และ/หรือตรวจสอบขั้นตอนนโยบายและ
แผนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท (QMS) การควบคุมเอกสาร การกาหนดระบบหมายเลขที่อธิบายไว้ภายใต้ขั้นตอน และนาไปใช้กับ
เอกสารที่จัดทาขึ้นสาหรับระบบจัดการทางสังคม (SMS)
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3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และขั้นตอนการดาเนินนโยบายจากการทบทวนและเสนอแนะจากทีมระบบจัดการทางสังคม การดาเนินการนี้
จะทาภายในเวลาที่เหมาะสม หลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อย หรือแผนการนาไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการบริษัทอนุมัตินโยบาย และแผนการปฏิบัติ จะประกาศบนกระดานข่าวของบริษัทภายในหนึ่งสัปดาห์ของการอนุมัติ นโยบายแ ละ/หรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ จะได้รับการประกาศในระหว่างการกาหนดทิศทางองค์กร และการฝึกอบรมทั่วไปสาหรับพนักงานทุกคน
5. นโยบายและแผนการปฏิบัติจะรวมอยู่ในวาระการประชุมการทบทวนฝ่ายบริหารประจาปี ตัวแทนฝ่ายบริหารจะรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุ ม การ
จัดเก็บเอกสาร กระบวนการตรวจสอบ รายงานการประชุมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามขั้นตอนในเอกสาร QMS
6. ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นสมาชิกในทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) ซึ่งจะรับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินงานของนโยบาย และแผนการ
ปฏิบัติ การประเมินผลระเบียบการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามขั้นตอนในเอกสาร QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท135
1. มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับและกฎหมายสาหรับการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการปกป้องผู้หญิงและเด็ก ในประเทศต้นทางและ
ประเทศปลายทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ ข่าวเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอาหารทะเล หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในการออกกฎหมายและบังคับใช้
กฎหมายแห่งชาติ อนุสัญญาระหว่างประเทศและมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร/บริษัทจัดหางานที่ดาเนินการในบริษัท งานวิจัย ศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยองค์กร
135

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
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พัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม รายการและเอกสารเหล่านี้จะนามาใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน การประเมินความเสี่ยง
ทางสังคม และการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินการอื่นๆ
จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้ จัดทา
เอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
สาหรับแต่ละการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน เริ่มต้นด้วยโรงงาน ผู้จัดหาบริการลาดับแรก ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดหางาน และผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบหลักอาหารทะเล
บริษัทจัดทาข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ในการกาหนดแรงงานที่มีความเสี่ยง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานที่ถูกบังคับ/แรงงานขัดหนี้ ในทุกขั้นตอนจากการสรร
หาไปจนถึงการจ้างงาน สาหรับบริษัทจัดหางานที่ประเทศต้นทาง ข้อมูลสาหรับการสมัครล่วงหน้า และขั้นตอนหลังการจ้างงานจะรวมอยู่ด้วย
แต่ละการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานจะได้รับการประเมิน และให้คะแนนตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับและให้คะแนนจะกาหนดคู่ค้าที่สาคัญทางธุรกิจ
จัดเตรียมจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยม และนโยบายของบริษัท ส่งให้คู่ค้าทางธุรกิจที่สาคัญเพื่อลงนามที่จะทาธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่
โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
ขึ้นอยู่กับบุคลากร และเวลาที่มีอยู่ การประเมินของคู่ค้าที่สาคัญทางธุรกิจจะได้รับการกาหนดตามอันดับความเสี่ยงในการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายที่ไม่ บังคับ
ใช้แรงงาน/ไม่ใช้แรงงานขัดหนี้ นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ และข้อกาหนดอื่นๆ ของระบบจัดการทางสังคม
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ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้มีระเบียบการประชุมเป็นรายสัปดาห์สาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
ไม่ใช้แรงงานบังคับ ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับอนุมัตินโยบายการไม่ใช้แรงงานบังคับหรือเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย
2. การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการไม่ใช้แรงงานบังคับของบริษัท และขั้นตอนการดาเนินการ ข้อกาหนดเพื่อปฏิ บัติให้สอดคล้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับแรงงานไทยที่มีความโปร่งใสสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การป้องกันพนักงานทุกคนตลอดกระบวนการสรรหาและการจ้างงานและ
การเข้าถึงการร้องทุกข์ การระงับข้อพิพาทและการแก้ไขที่เหมาะสม สาหรับแต่ละหัวข้อเหล่านี้จะมีการปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติที่ไม่ย อมรับ รวมถึงกฎหมาย
ภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
3. ในระหว่างการฝึกอบรมการดาเนินการต่อมา จะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของ
บริษัทให้กับซัพพลายเออร์และบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด วิธีการปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส วิธีการ
ตรวจสอบ ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและป้องกัน
4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประ จาปีตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากประกาศ
นโยบาย
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5. ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในและมอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับ
ฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดปีละครั้ง
6. ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีค วามเสี่ยงไม่
เพียงแต่ในโรงงาน แต่ยังไปถึงชุมชนโดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสั งเกตการณ์หรือข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งของ
ข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรง งานข้ามชาติที่มี
ความสาคัญในเชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
จ.

การป้องกัน
1. นโยบายการสรรหาว่าจ้าง โดยบริษัทจะไม่กระทาการดังต่อไปนี้ (ดูนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม)
ฉ.
ใช้วิธีการหลอกลวงและทาให้บุคคลเข้าใจผิดในการสรรหาและจ้างพนักงาน
ช.
ใช้ความรุนแรง กาลังบังคับ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือการใช้อานาจในทางมิชอบเพื่อบังคับให้บุคคลที่มาสมัครงานเข้าไม่ถึงสิทธิของพนักงานที่
ควรจะได้รับ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบได้
ซ.
ทาสัญญากับนายหน้าที่ไม่มีใบอนุญาต บริษัทจัดหางานที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ละเมิดนโยบายนี้อย่างเด็ดขาด
ฌ.
ทาธุรกิจกับคู่ค้าที่ไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนและโปร่งใส
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ญ.
ทางานร่วมกับผู้ประกอบการที่ไม่ทราบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เป็นแหล่งที่มาและประเทศปลายทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ
2. นโยบายการจ้างงาน บริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครงาน ประเมินผู้สมัครตามคุณสมบัติและอิงตามทักษะความรู้ มีการทาสัญญาจ้าง
งานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาของพนักงานเข้าใจ (อ้างถึงนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า / คู่มือบริษัท )
ก. ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครงาน โดยบริษัทหรือตัวแทนจัดหางานของบริษัท
ข. ประเมินผู้สมัครตามคุณสมบัติและอิงตามทักษะความรู้
ค. ผู้สมัครมาสมัครงานกับบริษัทด้วยความเต็มใจ
ง. ถ้าใช้บริษัทจัดหางาน จะต้องไม่มีการบังคับหรือขู่เข็ญหรือข่มขู่ให้พนักงานรับภาระหนี้หรือได้รับคาสัญญาที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการจ้าง งานและสถานที่
ทางาน
จ. พนักงานได้รับสัญญาจ้างงานเป็นลายลัก ษณ์อักษรในภาษาของพวกเขาเข้าใจ โดยเห็นชอบในข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่มีสัญญาที่เป็นเท็จการ
คุกคามหรือการลงโทษและอธิบายให้ด้วยภาษาที่พนักงานเข้าใจก่อที่จะมีการเซ็นสัญญา
ฉ. ในการว่าจ้างพนักงานจะต้องมีเอกสารอย่างเป็นทางการ บัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองโดยประเทศต้นทางวีซ่าและ
ใบอนุญาตทางานที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่ได้รับอนุญาต
ช. บริษัทปราศจากทุกรูปแบบของการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ แรงงานที่ทางานโดยไม่สมัครใจ
3. การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน
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บริษัทจะไม่ทาลาย ปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและ
เอกสารส่วนตัวอื่น ๆ เช่นสมุดบัญชีธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็มของพนักงาน
ข. ในกรณีที่บริษัทหรือนายหน้า ต้องจัดเก็บเอกสารส่วนตัวของพนักงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากข้อก าหนดทางกฎหมาย จะส่งเอกสารคืนใ ห้
พนักงานทันทีเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ค. ในช่วงเวลาที่นาเอกสารของพนักงานมาดาเนินการต่ออายุตามกฎหมาย จะมีการสาเนาเอกสารให้พนักงานและแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ
(อ้างอิงนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม)
ง. จากข้อ ค. ในช่วงที่มีการเก็บเอกสารของพนักงาน บริษัทจะสาเนาเอกสารประจาตัวให้กับพนักงาน และแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลในการเก็บเอกสาร
และความคืบหน้าของการดาเนินการ
4. นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและบริการจากซัพพลายเออร์ , ผู้รับเหมา, ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของเราและลงนาม
ข้อตกลงโดยสุจริตใจที่จะทางานร่วมกับบริษัทบนพื้นฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ ( CoC) การประเมินซัพพลายเออร์
เอกสารการประเมินความเสี่ยงทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรรหา
5. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัทไม่ได้ถูกขึ้นบัญชี ดาจากการละเมิด
นโยบายนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์ต่างประเทศและการตรวจสอบสถานะของบุคคล คู่ค้าก่อนที่จะมีการจ้างงานหรือดาเนินธุรกิจระหว่างกัน
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อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการข่าวหรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / อ งค์กรภาค
ประชาสังคมหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ
6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดอ้างอิง การแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด อนุสัญญาต่างๆและมาตรฐานสากล ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อ
กาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อกาหนด ความต้องการของตลาด กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่พวกเขามีส่ วน
เกี่ยวข้อง
7. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับพนักงานที่เปราะบาง การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในเรื่องนโยบายและแผนปฏิบัติตามนโยบายนี้ การค้ามนุษย์และมาตรฐานแรงงาน
สากลที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องสาหรับการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และเสรีภาพในการสมาคม จะดาเนินการโดยใช้ภาษาที่แรงงานเข้าใจหรือใช้ล่าม
เพื่อการสื่อสาร หากและเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้หญิง จะมีการให้การฝึกอบรมพิเศษเพื่อป้องกันตนเอง สร้างความมั่นใจ และรับมือกับการคุกคามทางเพศ
ล่วงละเมิดและเอารัดเอาเปรียบ เพื่อเสริมพลังให้กับผู้หญิง หัวข้อรายการในการฝึกอบรมหลักประจาปี และในกรณีที่มีความต้องการอบรมเพิ่ม จะนาเอาการ
ฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมารวมไว้ด้วย
ฉ.

การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะรวบรวมรายการประเภทของแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล สิ่งแวดล้อมและสถานที่ตั้ง
ของโรงงาน ซึ่งจะจัดอันดับในแง่ของความรุนแรงพร้อมจัดให้มีช่องทางร้องทุกข์และการแก้ไขที่เหมาะสม
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2. ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) รวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นสาหรับคนไทยและแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรภาคประชาสั งคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนในการจัดการการร้องทุกข์ ร้องเรียนและการแก้ไขฟื้นฟูตามความ
เหมาะสม
ช.

การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการกระทาที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริ งหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย)
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงวิธีการติดต่อ รายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายผลิต ผู้บริหารระดับสูงหรือ
กรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่กากับดูแลด้านจริยธรรม) กาหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ ลิงก์ออนไลน์อื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งชื่อผู้ร้องเรีย นหรือผู้แจ้ง
เบาะแสและเก็บข้อมูลเป็นความลับในแบบฟอร์มข้อมูลของบริษัท
3. ไม่ดาเนินการทางวินัยหรือตอบโต้ใด ๆ ต่อบุคคลที่แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานมีการละเมิดนโยบายนี้หรือกระทาการผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษ
ทางวินัยซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทอาจดาเนินการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่จะช่วยป้องกันหรือทาให้ เกิดความล่าช้าหรือปฏิเสธที่จะให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือช่วยปกปิดการละเมิดนโยบายนี้
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4. ผู้บริหารระดับสูงจะทาตามหน้าที่ให้ดีที่สุดในการปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส เก็บรักษาความลับของบุคคลที่รายงานการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิด
นโยบายนี้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าการละเมิดนั้นจริงหรือไม่
5. จัดให้มีขั้นตอนที่เป็นเอกสารสาหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย
การล่วงละเมิดหรือการแสวงประโยชน์
ซ.

กลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์
1. จัดให้มีระบบสาหรับ การรับเรื่อง สืบสวน ระบุและบันทึกข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ จัดประเภทและจัดลาดับความรุนแรงสาหรับการดาเนินการแก้ไข ติดตามและ
ระบุประวัติและรูปแบบ ประเภทตามกรณีที่เกิด
2. จัดทารายการข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ไว้ล่วงหน้า ประเภทหลักที่สาคัญคือ สิทธิมนุษยชน สภาพการทางาน กระบวนการสรรหา
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดทาเป็นเอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตน
ของผู้เสียหาย รวมถึงมีมาตรการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่ ปลอดภัยในสถานที่ที่ไม่
เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชาสังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้
ตารวจหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้า
มาดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
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4. การพิจารณาจากผู้กระทาความผิด(บุคคลหรือองค์กร) บทลงโทษทางวินัยที่อาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือดาเนินการตามกฎหมายต้องดาเนินการด้วยค วามยุติธรรม
และเป็นธรรมสาหรับทุกคน
ฌ.

การแก้ไขเยียวยา

1. จัดทารายการมาตรการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
2. ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ (ในทันที ระยะสั้น ระยะยาว) ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการละเมิด การพิจารณาและจัดทาเอกสารล่วงหน้า มาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยภายในหรือการดาเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทาผิด การจ่ายค่าชดเชย การช่วยเหลือทางการแพทย์และ หรือทางกฎหมาย
การพักฟื้นหรือให้การศึกษาเพิ่มเติมสาหรับผู้เสียหาย
3. แผนการฟื้นฟูเยียวยาจะต้องมีกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน กิจกรรมเสริมสร้างพลัง ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับพนักงานหญิง
และบุตรของพนักงาน
ญ.
การตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้จะต้องทาในระบบจัดการทางสังคม (SMS) ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และขอบเขต
ตามเอกสารคู่มือการใช้งานระบบบริหารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
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2. การตรวจประเมินระบบการจัดการทางสังคมภายในเฉพาะบางส่วนหรือทั้งระบบ อาจจะกาหนดความถี่ที่แตกต่างกันและตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
การร้องขอจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
3. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
4. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับกิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูกนามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ ยนนโยบายและ
ระบบการจัดการทางสังคมของบริษัท
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ซ-2.6: ถ้อยแถลงและแผนปฏิบัติตามนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
ประกาศ
นโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
ควำมมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับกำรเลือกปฏิบัติโดยเด็ดขำด
บริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ซึ่งนิยามโดยทั่วไปว่า “การแบ่งแยก
กีดกัน หรือให้สิทธิพิเศษใดๆ เนื่องจากเชื่อชาติ สีผิว เพศสภาพ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เชื้อชาติหรือต้น
กาเนิดทางสังคม”136 บริษัทมุ่งมั่นเป็นพิเศษที่จะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะใน
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเกิดมาจากเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา ชาติพันธุ์ ความพิการ สุขภาพ
การคบค้าสมาคมในหมู่พนักงาน และการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ทางาน
บริษัทเลือกที่จะใช้มาตรฐานอันแข็งแกร่งเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เพราะตระหนักว่าการกระทาที่เป็น
การเลือกปฏิบัตินั้นทาลายความเท่าเทียมทางโอกาสหรือการปฏิบัติในการจ้างงานหรือประกอบอาชีพ บริษัทแน่ว
แน่ในความมุ่งมั่นที่จะทาตามหลักการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ชายและผู้หญิงที่ว่า เงินเท่ากันคุณค่า
เท่ากันสาหรับประเภทงานที่เหมือนหรือต่างกัน โดยค่าตอบแทนหมายถึงค่าแรงขั้นต่าหรือเงินเดือนบวกกับค่า
สวัสดิการ โบนัส หรือเงินจูงใจที่จ่ายให้กับพนักงานตามข้อบังคับในกฎหมายแรงงานไทยฉบับปัจจุบันและ/หรื อ
เป็นไปตามคุณวุฒิและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน
บริษัทตระหนักว่าการเลือกปฏิบัติอาจเกิดขึ้นในรูปแบบที่แยบยล ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ อาจจะเป็นไป
ในทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเสมอไป การเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อมอาจแสดงออกมาผ่าน
ทางการกระทาทีเ่ ป็นกลางและดูเหมือนบริสุทธิ์ใจ แต่ก็ก่อให้เกิดเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นกลางและผลเสีย ซึ่งเราเห็น
ว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจรับได้พอๆ กับการเลือกปฏิบัติโดยทางตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกาจัดการ
เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพ ซึ่งการแสดงออกในลั กษณะเช่นนี้อย่างรุนแรงถือเป็นการคุกคามทางเพศ 137
บริษัทจะดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็นเพื่อสร้างสถานที่ทางานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการสร้างงาน ซึ่งทุกคน
โดยเฉพาะผู้หญิงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับเกียรติ ความปลอดภัย ความคุ้มครอง และการยอมรับ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะแรงงานเปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและบุตรของพวกเขา
บริษัทจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างให้เกียรติและเปิดโอกาสให้เข้าถึงงานที่ดี การจ้างงานที่มีคุณค่า และรายได้ที่
136
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เหมาะสม เพื่อให้พวกเขามั่นใจในสวัสดิภาพของตนเองภายในสภาพแวดล้อมที่คุ้มครองและส่ง เสริม ดังนั้นบริษัท
จึงแน่ว แน่ในนโยบายไม่ ย อมรับ โดยเด็ ดขาดต่ อ การเลื อกปฏิบัติ ทุ กรูป แบบ โดยเฉพาะการเลื อกปฏิบั ต ิ อั น
เนื่องมาจากเพศสภาพในรูปแบบของการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยตระหนักว่าการกระท าดังกล่าว
ทาลายหรือทาให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องประสบกับ
อันตราย ด้วยการลิดรอนเกียรติยศและลดทอนความมั่นใจของคนเหล่านั้น ซึ่งนั่นเป็นการท าลายความมั่นใจ
แทรกแซงสิทธิที่จะมีความมั่นคงและได้รับความคุ้มครอง ขัดขวางไม่ให้พวกเขาได้พัฒนาจนสุดขีดความสามารถ
เพื่อจะได้มีส่วนช่วยสร้างเสริมชุมชนหรือกาลังคนอย่างมีความหมาย บริษัทจะไม่ยอมรับการกระทาที่เลือกปฏิบัติ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการล่วงละเมิดทางกายและทางใจไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมโดยเด็ดขาด
เพราะการกระทาเหล่านี้จะทาให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรต่อชีวิ ตและสวัสดิภาพ
ของพนักงาน รวมถึงครอบครัวและชุมชนของพวกเขาด้วย
กำรนำไปใช้และขอบเขต
บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่ เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะในทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือรุนแรงเพียงใด รวมถึงการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพและการคุกคามทางเพศ ตลอดจนถึง
การส่งเสริมการกระทาดังกล่าวไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทมุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจกับองค์กรใดๆ หรือ
องค์กรที่ว่าจ้างบุคคล ซึ่งถูกกล่าวหาหรือได้รับการพิสูจน์อย่างไร้ข้อกังขาว่าเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการกระทาที่
เป็นการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือรุนแรงเพียงใดในการดาเนินกิจการ ความร่วมมือ หรือใน
ห่วงโซ่อุปทาน บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดซื้อวัสดุหรือการบริการจากผู้จัดหาสินค้า ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ
นายหน้า ตัวแทน ผู้คัดสรรบุคคล องค์กรคัดสรรบุคคล ซึ่งอาจ/ได้เกี่ยวข้องกับการกระทาที่เป็ นการเลือกปฏิบัติไม่
ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมหรือรุนแรงในระดับใด รวมถึงการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพ การคุกคาม
หรือล่วงละเมิดทางเพศ ถ้าหากการสอบทานธุรกิจของบริษัทเผยให้เห็นหลักฐานการฝ่าฝืนนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
บริษัทจะไม่ใช้แรงงานบังคับ ความรุนแรง การข่มขู่ การล่วงละเมิดทางกาย/ทางใจเป็นมาตรการลงโทษหรือ
ตักเตือนพนักงานที่รายงานการเลือกปฏิบัติหรือแสดงความเห็นหรือพูดคุยกับพนักงานคนอื่น ทั้งยังไม่ใช้เป็น
หนทางในการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ ด้วย138
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ จะถูกนาไปใช้กับทุกระดับชั้นในบริษัทตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานทุกคน ผู้สมัครงาน ผู้หางาน ไม่ว่าจะมีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทย แรงงาน
ข้ามชาติ พนักงานที่ทาสัญญารับจ้างและผู้ที่ทางานจากที่บ้าน บริษัทคาดหวังว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ พนักงาน จะปฏิบัติตามมาตรฐานอันเข้มงวดที่จะไม่เกี่ยวข้องและไม่
138
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สนับสนุนการกระทาใดๆ ที่เป็นการละเมิดนโยบายฉบับนี้ตลอดเวลาทั้งในที่ทางานและในชีวิตส่วนตัว บริษัทยัง
คาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหาสินค้า ผู้รับเหมาช่ว ง นายหน้า ตัว แทน
โดยเฉพาะองค์กรคัดสรรบุคคล รวมถึงองค์กรธุรกิจที่เป็นสถาบันหรือวิสาหกิจชุมชน จะปฏิบัติตามนโยบายและ
จุดยืนของบริษัทเราในการที่จะไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ บริษัทต้องการให้ผู้ถือหุ้นของ
บริษัททั้งหมดรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อการกระทาในระดับสูงเอาไว้
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมและจัดกำรเรื่องควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
ด้วยความตระหนักถึงความเปราะบางของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและ
บุตร หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ และการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพโดยเฉพาะกับผู้หญิงและเด็กหญิง บริษัท
จึงมุ่งมั่นที่จะให้ความสาคัญเป็นพิเศษและจัดหาทรัพยากรให้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทและไม่เกินขีด
ศักยภาพบริษัท การนาปฏิบัติตามนโยบายนี้จะเป็นไปตามแนวทางในเอกสารกระบวนการปฏิบัติ ตามโยบาย ซึ่ง
จะกระตุ้นการรับรู้ เพิ่มการป้องกัน สร้างความตระหนักและการรายงานในทางลับ เปิดช่องทางการร้องทุกข์และ
ทางเลือกในการแก้ไขเยียวยา เฝ้าจับตาและตรวจสอบให้กลยุทธ์เหล่านี้สามารถจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงส่งเสริมความพยายามที่จะระบุ ลด ป้องกัน และกาจัดการเลือกปฏิบัติในทุก
รูปแบบ ตลอดจนถึงการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเพศสภาพในรูปแบบที่
ร้ายแรงมาก อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
( นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล )
กรรมการผู้จัดการ
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เรื่ องแผนปฏิบัติตามนโยบายไม่ เลือกปฏิบัติ

เริ่มใช้ :
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แผนปฏิบัติตามนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
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แผนปฏิบัติตามนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
ก. วัตถุประสงค์:
1. เพือ่ ให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายไม่เลือกปฏิบัติของบริษัท
2. เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงานอื่น ๆที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายไม่เลือก
ปฏิบัติ
3. เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางรวมถึงแรงงานข้ามชาติผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเพื่ อจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่
อาจเกิดขึ้น
ข . การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วนชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาโดย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล (HR) และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (IQA) เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OHS)
2. ทีมระบบการจัดการทางสังคม )SMS) หรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน(IQA) หรือที่ปรึกษาจะรับผิดชอบในการร่าง แก้ไขและ หรือติดตามการดาเนินนโยบาย
และแผนปฏิบัติ การควบคุมเอกสารและระบบลาดับเลข(QMS) ระบบการจัดการคุณภาพที่อธิบายไว้ในขั้นตอน และนาไปใช้สาหรับระบบการจัดการทางสังคม
(SMS)
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3. เมื่อทีมระบบการจัดการทางสังคม(SMS) จัดทานโยบายและแผนปฏิบัติ และส่งให้กรรมการผู้จัดการทบทวนและอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติ จะดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมหนึ่งสัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อยหรือแผนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการอนุมัตินโยบายและแผนปฏิบัติจะปิดประกาศบนกระดานข่าวภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติ นโยบายจะประกาศในระหว่างการ
ปฐมนิเทศสาหรับพนักงานใหม่และการฝึกอบรมสาหรับพนักงานทุกคน
5. นโยบายและแผนปฏิบัติจะบรรจุในวาระการทบทวนการจัดการประจาปี ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพจะต้องรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุม เอกสาร
กระบวนการตรวจสอบ บันทึกการประชุมและผลการดาเนินการทาตามขั้นตอน QMS
6. ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งสมาชิกในทีมอาจมาจากทีมระบบการจัดการทางสังคม )SMS) จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินนโยบายและ
แผนปฏิบัติ เกณฑ์การประเมิน การประเมินผลจะดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดใน QMS
ค. การสอบทานธุรกิจ139
1. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับและกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงการปกป้องสตรีและเด็กในประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ ข่าว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายระดับชาติ อนุสัญญา
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางานของบริษัท รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุ ปทาน
(supply chain mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ
139

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
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2. จัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้าผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ โดยเฉพาะนายหน้า บริษัทจัดหางาน มีการบันทึกไว้ จัดทา
เอกสารโดยใช้ขั้นตอนตาม QMS ที่จะพัฒนาแบบฟอร์มหรือแม่แบบเป็นพิเศษสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
3. สาหรับการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจากบริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรกเช่น บริษัทจัดหางาน และซัพพลายเออร์ เช่น สาหรับอาหารทะเลวัตถุดิบหลักของบริษัท
โดยใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ในการพิจารณาพนักงานที่เปราะบางและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์
4. การประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในคู่ค้าของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับ
และให้คะแนนจะเป็นตัวกาหนดคู่ค้าที่สาคัญ
5. จัดทาจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยมและนโยบายของบริษัท และส่งไปยังคู่ค้าที่สาคัญเพื่อลงนามแสดงข้อตกลงในการทาธุรกิจกับบริษัทอย่าง
โปร่งใส รับผิดชอบ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
6. ขึ้นอยู่กับบุคลากรและเวลาที่มีอยู่ การประเมินคู่ค้าที่ส าคัญจะก าหนดตามการจัดอันดับการประเมินความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายหลั ก 8 นโยบายและ
ข้อกาหนดระบบจัดการทางสังคมอื่น ๆ การจัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน
7. นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและบริการจากซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายและลงนามข้อตกลงโดย
สุจริตใจที่จะทางานร่วมกับบริษัทบนพื้นฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ )CoC) การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมิน
ความเสี่ยงทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรรหา
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8. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชี ดาเนื่องจากการละเมิด
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO หลักการใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์และลิงก์ระหว่างประเทศ คุณสมบัติก่อนที่จะจ้างงานหรือทา
ธุรกิจด้วย อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการข่าวหรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒ นาเอกชน / องค์กร
ภาคประชาสังคมหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้มีการประชุมรายสัปดาห์สาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกั บการไม่เลือกปฏิบัติ (ไม่อิง
เพศ เพศสภาพ) ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับอนุมัตินโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ หรือเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย
2. การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติของบริษัท และขั้นตอนการดาเนินการ ข้อกาหนดเพื่อปฏิบัติ ให้สอดคล้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับแรงงานไทยที่มีความโปร่งใสสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การป้องกันพนักงานทุกคนตลอดกระบวนการส รรหาและการจ้างงานและการ
เข้าถึงการร้องทุกข์ การระงับข้อพิพาทและการแก้ไขที่เหมาะสม ส าหรับแต่ละหัวข้อเหล่านี้จะมีการปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติที่ไม่ยอมรั บ รวมถึงกฎหมาย
ภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
3. ในระหว่างการฝึกอบรมการดาเนินการต่อมา จะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของ
บริษัทให้กับซัพพลายเออร์และบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด วิธีการปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส วิธีการ
ตรวจสอบ ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและป้องกัน
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4. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประ จาปีตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากประกาศ
นโยบาย
5. ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในและมอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับ
ฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดปีละครั้ง
6. ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีค วามเสี่ยงไม่
เพียงแต่ในโรงงาน แต่ยังไปถึงชุมชนโดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตกา รณ์หรือข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งของ
ข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรง งานข้ามชาติที่มี
ความสาคัญในเชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
จ .การป้องกัน
1. นโยบายการสรรหา อ้างถึงแนวทางปฏิบัติในการสรรหา
ก. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลจะได้รับการฝึกอบรม (ภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน) เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความ
ไว้วางใจจากแรงงานรวมทั้งผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในระหว่างการสัมภาษณ์
ข.

จะระบุเฉพาะคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับงานที่ลงประกาศรับสมัครและไม่ใช้ข้อมูลที่นาไปสู่การกีดกันกลุ่มคนหรือคนส่วนน้อยบางกลุ่มในการสมัครงาน
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หากจะให้ดีที่สุด จะต้องใส่ประโยคที่ว่า “เราเป็นบริษัทที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม เรายินดีรับใบสมัครจากหญิงและชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยไม่กีดกัน
ภูมิหลังที่หลากหลายและ ยอมรับความแตกต่าง ” อยู่ในประกาศรับสมัครงานและแบบฟอร์มการสมัครงาน

ง.
จ.

ไม่กีดกันผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรจากการสมัครงาน และจะไม่มีการเจาะจงว่าบางงานเปิดรับแต่ผู้ชายเท่านั้น
ไม่ใช้กาลังทั้งโดยตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อบังคับให้ผู้หางานหรือผู้สมัครงานทาการทดสอบการตั้งครรภ์หรือตรวจหาเชื้อเอชไอวี/โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
อื่นๆ ซึ่งอาจถูกนาไปใช้ในการเลือกปฏิบัติได้

ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.

จะไม่ทาสัญญากับนายหน้าที่ไม่มีใบอนุญาต ตัวแทนจัดหางาน บริษัทจัดหางานที่ได้ทราบหรือเป็นที่ทราบกันมาก่อนว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดนโยบายฉบับ
นี้หรือนโนบายฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ทาธุรกิจกับบริษัทและองค์กรธุรกิจ อาทิ นายหน้า ตัวแทนจัดหางาน บริษัทจัดหางานที่ไม่มีนโยบายและการปฏิบัติทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่ชัดเจนและ
โปร่งใสในการยับยั้งไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ )TIP)
กาหนดให้บริษัทและองค์กรธุรกิจ อาทิ นายหน้า ตัวแทนจัดหางาน บริษัทจัดหางานมีนโยบายป้องกันการคุกคามทางเพศ ล่วงละเมิดทางเพศอย่างเป็นลาย/
ลักษณ์อักษร
ไม่ทาธุรกิจหรือทางานร่วมกับองค์กรธุรกิจที่ไม่เข้าใจหรือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับแรงงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
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กาหนดให้มีการร้องเรียน ร้องทุกข์แบบเป็นลายลักษณ์อักษรและกลยุทธ์การเยียวยาถ้าหากและเมื่อเกิดการเลือกปฏิบัติ คุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศเกิด
ขึ้นกับผู้สมัครงาน
2. นโยบายจ้างงาน อ้างถึงแผนปฏิบัติตามนโยบายสภาพทางานที่มีคุณค่า
ก. จะดาเนินการให้แน่ใจได้ว่าการประเมินและรับเข้าทางานนั้นยึดคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นหลัก ดังนั้นจึงจะไม่มีข้อยกเว้นที่มาจากการแบ่งพรรคแบ่งพวก
หรืออคติส่วนบุคคลอย่างอื่น
ข. ยึดหลักการ คุณค่าเท่ากัน ค่าตอบแทนเท่ากัน ” และนาไปใช้กับงานทุกตาแหน่งและพนักงานทุกคน รวมถึงงานที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิงแต่มี “
คุณค่าเท่าเทียมกันด้วย
ค. ดาเนินการให้มั่นใจว่าเงื่อนไขและข้อกาหนดในสัญญาการจ้างงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงขั้นต่า ชั่วโมงทางานและการพัก สวัสดิการ วันหยุดและวันลา
โบนัสและเงินจูงใจเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทยและถูกนาไปใช้กับพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
ง. สัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่พนักงานเข้าใจ ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง อธิบายรายละเอียดให้พนักงานเข้าใจและเต็มใจที่จะยอมรับข้อตกลงและ
เงื่อนไขร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัท โดยที่ไม่มีการให้สัญญาที่ไม่เป็นจริง ข่มขู่ หรือคาดโทษ และอธิบายให้พนักงานเข้าใจด้วยภาษาของพวกเขา
ก่อนที่จะลงนามในสัญญา ในทางกลับกันพนักงานใหม่และบริษัทจัดหางานจะต้องยื่นเอกสารราชการที่ได้รับการรับรองและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับในการจ้างงานซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทยให้กับบริษัท
จ. ทาให้มั่นใจว่าพนักงานสมัครใจมาทางานกับบริษัทโดยที่ไม่ถูกบังคับ ข่มขู่ หรือทาให้เกิดภาระหนี้ อันเป็นเหตุให้พนักงานต้องมาทางานกับบริษัท
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จะดาเนินการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าความเสี่ยงหรืออันตรายหรือผลกระทบใดๆ จากความผิดพลาดภายในสถานที่ทางานจะถูกอธิบายให้พนักงานใหม่ได้ รับทราบ
ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลของพวกเขา โดยไม่แบ่งแบกเพศ เชื้อชาติ ตาแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน
จะแจ้งให้พนักงานใหม่ทุกคนทราบในระหว่างการปฐมนิเทศถึงสิทธิพื้นฐานสาคัญสี่ข้อ ได้แก่ การไม่บังคับใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ เลือกปฏิบัติ และ
สิทธิเสรีภาพในการสมาคม รวมถึงกฎของบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามตาแหน่งงานของคนเหล่านั้นด้วย
หาวิธีสาหรับการร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและวางกลยุทธ์สาหรับการแก้ไขเยียวยาถ้าหากและเมื่อพนักงานงานคนใดประสบกั บการ
เลือกปฏิบัติ (ทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับเพศสภาพ) การคุกคามทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศในระหว่างขั้นตอนการสมัครงาน รับเข้าทางาน ลงนามใน
สัญญา และการจ้างงาน

3. การคุกคามทางเพศ (ดูการปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า)
ก. จะทาการประเมินความเสี่ยงสถานที่ทางานและชุมชนรอบโรงงานเพื่อระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้หญิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบทานธุรกิจ
ข. จะไม่ยอมรับการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทางานโดยเด็ดขาด
ค. จะสร้างกระบวนการหรือคู่มือส าหรับนิยามว่าอะไรคือ และความยินยอมและอานาจมีผลต่อการจ าแนก ”พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการคุกคามทางเพศ “
ประเภทของการล่วงละเมิดอย่างไร
ง. อธิบายความต่างและความเหมือนระหว่างการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศให้ชัดเจน
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จะตรวจสอบวัฒนธรรมในสถานที่ทางานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการให้เกียรติผู้หญิงในทุกระดับ
จะดาเนินการให้แน่ใจได้ว่าพนักงานที่เป็นผู้หญิงสามารถทางานได้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอันตรายในเรื่องเพศ ปลอดจากภาพลามกอนาจาร เอกสารที่
ส่อไปในทางเพศ และการหยอกล้อส่อเสียดในเชิงเพศ
ช. จะไม่สนับสนุนให้มีการใช้ถ้อยคาที่ล่วงละเมิดและถ้อยคาที่ส่อไปในทางเพศระหว่างพนักงานชายในเวลาที่มีพนักงานหญิงอยู่ร่วมด้วย
ซ. จะจัดให้มีระบบการจัดการคาร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างเป็นความลับสาหรับพนักงานหญิง
ฌ. จะกาหนดกระบวนการที่ชัดเจนสาหรับการสอบสวนและลงโทษผู้กระทาผิด โดยจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบทั้งในแง่ของเนื้อหาและการปฏิบัติ
ญ. จะกาหนดหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแสตลอดกระ บวนการร้องเรียน สอบสวน และ
เยียวยา
4. สวัสดิการของการคลอดบุตร (ดูแผนปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า)
ก. จะอนุญาตให้มีการลาคลอดและจ่ายค่าตอบแทนตามที่กาหนดในกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด
ข. จะประเมินและลดความเสี่ยงในการทางานของผู้หญิงหลังคลอดและหญิงตั้งครรภ์ให้เหลือน้อยที่สุด
ค. จะไม่เพิ่มภาระงานให้กับหญิงตั้งครรภ์เพื่อกดดันให้ลาออกและสละสวัสดิการสาหรับการลาคลอด
ง. จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับผู้หญิงหลังคลอดโดยขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มี
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จะอนุญาตให้พนักงานผู้หญิงและพนักงานผู้ชาย มีเวลาการทางานที่ยืดหยุ่นเพื่อจะดูแลบุตรที่เป็นทารกแรกเกิด เพื่อให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบของครอบครัวได้ตามต้องการ
ฉ. จะไม่ลงโทษหรือลดขั้นหรือลดค่าตอบแทนและสวัสดิการผู้หญิงหลังคลอด
5. การฝึกอบรมและการเลื่อนตาแหน่ง (ดูแผนปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า)
ก. จะไม่เลือกเลื่อนตาแหน่งผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ข. จะอนุญาตให้ผู้ชายและผู้หญิงเข้าถึงการฝึกอบรมและการมีพี่เลี้ยงสอนงานอย่างเท่าเทียมกัน
ค. จะไม่สร้างอุปสรรคแก่ผู้หญิงในการเข้าถึงโอกาสในการฝึกอบรม เช่น รั้งตัวไว้หลังเลิกงาน
ง. พิจารณาชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันในการเลื่อนตาแหน่ง ให้โบนัส และเงินจูงใจ
จ. จะใช้วิธีการประเมินที่ยึดคุณวุฒิและการปฏิบัติงานตามตาแหน่งเป็นหลักในการตัดสินใจเลื่อนขั้นรวมทั้งการให้โบนัสและเงินจูงใจ
ฉ. จะส่งเสริมผู้หญิงให้เข้าร่วมทีมบริหารทั้งระดับเริ่มต้นและระดับอาวุโส
ช. จะส่งเสริมให้ผู้หญิงพัฒนาทักษะที่ทาให้เข้าถึงงานที่แต่เดิมมักจะสงวนไว้สาหรับผู้ชาย
ซ. จะจัดการเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปฐมพยาบาล และสถานการณ์วิกฤตอย่างเท่าเทียมกันสาหรับทั้งชายและหญิงโดยไม่คานึงว่าผู้ห ญิงจะ
ทางานอยู่ในสถานที่ใด
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6. มาตรการลงโทษและการไล่ออก (ดูในนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า)
ก. จะไม่เจาะจงไล่พนักงานหญิงออกเพราะแต่งงานหรือตั้งครรภ์
ข. จะไม่บังคับพนักงานหญิงทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้ทาการคุมกาเนิดเพื่อแลกกับการจ้างงานหรือจ้างงานต่อและจะไม่ลงโทษผู้หญิงที่ปฏิเสธก ารคุมกาเนิด
ด้วย
ค. จะกาหนดนโยบายการลงโทษที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและนาไปปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนโดยไม่คานึงถึงเรื่องเชื้อชาติ
เพศ ศาสนา และตาแหน่งในบริษัท
ง. จะขอให้ผู้มีอานาจที่มีศักยภาพรับรองกฎและนโยบายการลงโทษของบริษัทเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติตามและจะติดเอกสารไว้บน กระดานติดประกาศโดยใช้
ภาษาที่แรงงานข้ามชาติสามารถอ่านเข้าใจได้
จ. จะจัดให้มีพยานที่เป็นผู้หญิงหรือพนักงานหญิงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่ด้วยเมื่อพนักงานที่เป็นผู้หญิงถูกเรียกตัวมาหารือเกี่ยวกับคา ร้องเรียน ร้องทุกข์
หรือมาตรการลงโทษ
7. การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน บริษัท (ดูในนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า)
ก.

บริษัทจะไม่ทาลาย ปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและเอ กสาร
ส่วนตัวอื่น ๆ เช่นสมุดบัญชีธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็มของพนักงาน
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ในกรณีที่บริษัทหรือนายหน้า บริษัทจัดหางานต้องจัดเก็บเอกสารส่วนตัวของพนักงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากข้อกาหนดทางกฎหมาย จะส่งเอกสารคืนให้
พนักงานทันทีเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ค. กรณีที่มีการเก็บเอกสารของพนักงานไว้เป็นการชั่วคราว จะจัดให้มีกระบวนการที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการนาไปใช้ในที่ผิด ซึ่งจะอธิบายให้
พนักงานหรือตัวแทนพนักงานเข้าใจ
8. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และ กา รแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด
อนุสัญญาต่างๆและมาตรฐานสากล ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อกาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อกาหนด ความต้องการของตลาด กฎหมายและข้อบังคั บรวมถึง
ผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
9. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับพนักงานที่เปราะบาง (ก่อนเดินทางมาถึงประเทศปลายทาง) บริษัทจัดหางานที่ทาสัญญากับบริษัทจะต้องแจ้งรายละเอียดข้อพิจารณา
พิเศษแก่แรงงานหญิงข้ามชาติในทุกขั้นตอนตลอดขั้นก่อนเดินทางมาถึงในกระบวนการสรรหา ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารเกี่ยวกับตาแหน่งงานที่ ว่างและลักษณะ
ของงาน เบี้ยเลี้ยงสาหรับการเดินทาง วิธีการสัมภาษณ์และการฝึกอบรมรวมถึงหัวข้อที่สอน วิธีการที่ใช้ คุณวุฒิของวิทยากรและการผนวกเอาประเด็น เฉพาะสาหรับ
การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานหญิงข้ามชาติ
10. การฝึกอบรมพิเศษส าหรับพนักงานที่เปราะบาง (หลังเดินทางมาถึงประเทศปลายทาง) การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในเรื่องนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและ
กระบวนการนาไปปฏิบัติ การค้ามนุษย์และมาตรฐานแรงงานสากลที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องสาหรับการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก แล ะเสรีภาพในการ
สมาคม จะดาเนินการโดยใช้ภาษาที่แรงงานเข้าใจหรือใช้ล่ ามเพื่อการสื่อสาร หากและเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้หญิง จะมีการให้การฝึกอบรมพิเศษเพื่อป้องกัน
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ตนเอง สร้างความมั่นใจ และรับมือกับการคุกคามทางเพศ ล่วงละเมิด และเอาเปรียบเพื่อเสริมพลังให้กับผู้หญิง หัวข้อรายการในการฝึกอบรมหลักประจาปี และใน
กรณีที่มีความต้องการอบรมเพิ่ม จะนาเอาการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมารวมไว้ด้วย
ฉ. การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายการการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย การละเมิดประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ทะเล
สภาพแวดล้อม สถานที่ประกอบกิจการ โดยจะแบ่งออกเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและมาตรฐานที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานไทย
จะจัดอันดับตามความรุนแรง จัดให้มีช่องทางร้องทุกข์และการแก้ไขที่เหมาะสม
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นของแรงงานไทยและแ รงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนบริษัทในการจัดการกับความคับข้องใจและการแก้ไขเหตุการณ์และ
กรณีดังกล่าว
ช. การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการกระทาที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริงหรืออาจเป็นเพียงข้อ
สงสัย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบว่าจะต้องติดต่อกับใครรวมถึงวิธีการในการติดต่อโดยไม่เปิดตัวตน จะต้องมีการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดใน
การติดต่อกับพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในกรณีฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายการผลิต ผู้บริหารสูงสุดหรือกรรมการของ
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บริษัท เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านศี ลธรรม (ถ้ามีการมอบหมาย) หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ที่เป็นความลับ รวมทั้งลิงก์แบบออนไลน์
ซึ่งจะมีการระบุถึงวิธีการในการดาเนินการและแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไปได้
3. บริษัทไม่อนุญาตให้ดาเนินการลงโทษหรือตอบโต้หรือกระทาการใดๆ ที่เป็นปฏิปัก ษ์ต่อบุคคลที่รายงานการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ด้วยความตั้งใจที่ดี แต่หากพบว่า
พนักงานได้ฝ่าฝืนนโยบายนี้หรือกระทาการที่มิชอบด้วยกฎหมาย พนักงานคนดังกล่าวจะต้องได้รับการลงโทษซึ่งอาจเป็นไปจนถึงขั้นไล่ออก นอกจากนั้น บริษัทยัง
อาจดาเนินการกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ขัดขวางหรือประวิงเวลาหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือค้นหาความจริงเรื่องการฝ่าฝืนนโยบายนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสาคัญในการปกป้องผู้เสียหายหรือผู้แจ้งเบาะแส ทางบริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการรักษาความลับของบุคคลทั้ งหลายที่เป็นผู้แจ้ง
เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายคือกันนโยบายฉบับนี้ตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือการกระทาการที่ไม่เหมาะสมซึ่งถูกกล่าวหา ไม่ว่าการ
ฝ่าฝืนดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่
5. จัดให้มีขั้นตอนสาหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้ หญิงและเด็กที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย การล่วง
ละเมิด ถูกคุกคาม หรือการแสวงประโยชน์มากกว่าเดิม
ซ. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
1. จะมีระบบที่พร้อมใช้งานสาหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวน การแก้ไขปัญหา และการบันทึกคาร้องและการร้องทุกข์ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่และจัดลาดับ
ความสาคัญสาหรับการดาเนินการและการแก้ไขเยียวยา การตรวจสอบติดตาม การระบุถึงประวัติและรูปแบบของเหตุการณ์และประเภทของเหตุการณ์
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2. ทางบริษัทจะจัดทารายการของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับนโยบาย โดยที่หมวดหมู่ที่แนะนาก็คือ สิทธิมนุษยชน กระบวนการ
ในการจัดหาแรงงานจากบริษัทจัดหางาน การว่าจ้างภายในองค์กร การทาสัญญาจ้าง
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดทาเป็นเอกสารเพื่ อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตน
ของผู้เสียหาย มีมาตรการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่ปลอดภั ยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผย
โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชาสังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจ
หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามา
ดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
4. ในส่วนของการพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือการดาเนินการทางกฎหมาย ก็จะต้องถูกนามาใช้กับผู้กระทาผิด (ไม่ว่าจะเ ป็นบุคคลหรือ
องค์กร) โดยใช้วิธีการที่มีความเท่าเทียมกับการดาเนินการต่อการฝ่าฝืน ซึ่งเที่ยงธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ฌ. การแก้ไขเยียวยา
1. บริษัทจะจัดทาเอกสารระบุกระบวนการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้หญิงและเด็กจะได้รับการคุ้มครองจากสภาพการทางานที่เป็นอันตราย กิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายใน
พื้นที่ (เช่น การลักลอบค้ายาเสพติ ด การค้าประเวณี) เข้าถึงการฝึกอบรมทางการศึกษาหรือทางอาชีพในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงโครงการคุ้มครองเด็กโดยรัฐบาล
องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนอื่นๆ
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2. บริษัทจะจัดทารายการมาตรการเยียวยาที่เป็นไปได้สาหรับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่มีการใช้แรงงานเด็ก ให้ปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติ
ตามนโยบายห้ามใช้แรงงานเด็ก สิ่งสาคัญที่สุดในกรณีที่มีการคุกคามทางเพศหรือล่วงละเมิดทางเพศคือการให้การคุ้มครองผู้เสียหายและการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบและทันท่วงที
3. มีการกาหนดตารางเวลาที่เหมาะสมโดยอาศัยความช่วยเหลือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและความ
รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐหรือ องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคมสาหรับประเทศไทย หน่วยงานที่คว รติดต่อคือ
สานักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งจะให้ที่พักพิงแก่เด็กและครอบครัว รวมถึงความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพและกฎหมาย
4. ในแผนการเยียวยาจะมีส่วนที่ว่าด้วยกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน โดยเฉพาะกับผู้หญิงและเด็กหญิง จะต้องพิจารณาทางเลือกในการคุ้มครองผู้ เสียหายโดย
คานึงถึงเพศสภาพ อาทิเช่น ที่พักที่ปลอดภัยที่ตั้งอยู่ในต าแหน่งที่ไม่มีการเปิดเผยภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคปร ะชาสังคมหรือ
หน่วยงานภาครัฐ หรือให้ทนายความผู้หญิงเดินทางไปแจ้งต ารวจพร้อมกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง นอกจากนั้น จะต้องพิจารณาและ ด าเนินการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างพลังสาหรับผู้หญิงและเด็กหญิง เช่น การฝึกอบรมการป้องกันตนเอง การสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นเมื่อเผชิญกับการคุกคามทาง เพศหรือการล่วง
ละเมิดทางเพศเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิง
ญ. การตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้จะต้องทาในระบบจัดการทางสังคม (SMS) ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และขอบเขต
ตามเอกสารคู่มือการใช้งานระบบบริหารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
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2. การตรวจประเมิ น ระบบการจั ด การทางสัง คมภายในเฉพาะบางส่ ว นหรือ ทั ้ ง ระบบ อาจจะก าหนดความถี ่ ท ี ่ แ ตกต่ า งกั นและตามเหตุ ก ารณ์ ท ี ่ เ กิด ขึ ้นใน
ภาคอุตสาหกรรม การร้องขอจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
3. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
4. ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับกิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูกนามาใช้เพื่อเป็นข้อมู ลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยนนโยบาย
และระบบการจัดการทางสังคมของบริษัท
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ซ-2.7: ถ้อยแถลงและแผนปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ประกาศ
นโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ควำมมุ่งมั่นต่อหลักกำรสรรหำบุคลำกรด้วยควำมรับผิดชอบและเป็นธรรม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาหลักการและแนวทางการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ซึ่งเคารพ
ปกป้อง และปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงข้อปฏิบัติมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการต่อรองร่วมกัน การป้องกันและกาจัดแรงงานบังคับ
แรงงานเด็กและการเลือกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน บริษัทตระหนักดี
ว่าการสรรหาบุคลากรควรตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ควรขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ไม่ควรแทนที่
กาลังคนที่มีอยู่ ลดมาตรฐานแรงงาน ค่าแรง หรือสภาพการทางาน หรือทาให้คุณค่าของงานลดน้อยลง ไม่ว่าบริษัท
จะรับสมัครบุคลากรที่เป็นคนในท้องถิ่นหรือเลือกรับสมัครบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของประเทศที่มีการบังคับใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีความโปร่งใส มีการคุ้มครองแรงงานตลอด
กระบวนการสรรหาและการจ้างงาน รวมถึงพนักงานรับรู้สิทธิที่ควรจะได้รับ เสรีภาพในการเดินทางภายในประเทศ
ไทยหรือออกจากประเทศไทย การดูแลเอกสารแสดงตน และสัญญาต่างๆด้ว ยตัวเอง และการเข้าถึงวิธ ี การ
ร้องเรียน ร้องทุกข์และการระงับข้อพิพาท รวมถึงการแก้ไขที่เหมาะสม140
บริษัทได้พิจารณานโยบายนี้ว่ามีความส าคัญต่อการป้องกันปัญหาแรงงานที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการสรรหาบุคลากร ผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติมีความเสี่ยงในการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเริ่ม
จากประเทศต้นทาง บริษัทในฐานะนายจ้างปลายทางที่อาจไม่รับทราบถึงวิธีการรับสมัครงานที่อาจมีการหลอกลวง
หรือฉ้อโกงแรงงาน141 แต่บริษัทเป็นผู้ที่เสียหายมากที่สุดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการละเมิดนโยบายนี้ ทั้งต่อ
เครื่องหมายการค้า ชื่อเสียง ลูกค้าและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในการสรรหาบุคลากรที่ไม่มีความรับผิดชอบและ
ผิดกฎหมายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน จากการปฏิบัติที่ไม่รับผิดชอบและละเมิดกฎหมายโดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ดังนั้นจากการดาเนินการนโยบายนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการ
140
141

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรมขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ, 2016
แนวทางปฏิบตั ิการเพื่อจัดหางานที่เป็ นธรรมเพื่อยุติการถูกเอารัดเอาเปรี ยบของ BSCI, 2015
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อย่างเต็มที่เพื่อที่จะส่งเสริมการปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการรับสมัครบุคลากรที่มีความรับผิดชอบและเป็นธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง142 โดยเชื่อว่าด้วยกลยุทธ์นี้ บริษัทจะสามารถช่วยลด และ / หรือกาจัดความเสี่ยงจากการถูกเอารัดเอา
เปรียบและการละเมิดต่อผู้หางานและผู้ที่ถูกจ้างงานในระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร ดังนั้นบุคลากรทุกคน
รวมถึงผู้หญิงจะสามารถมีงานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพ ซึง่
จะช่วยให้พวกเขาใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
ไม่ยอมให้เกิดขึ้นอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทยืนหยัดต่อต้านการกระทาที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ การประกาศ ข้อบ่งชี้และหลักฐานการปฏิบัติที่
ไร้มนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้ , แรงงานทาส,
สัญญาผูกมัด,การบังคับใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ, แรงงานเด็ก, การเลือกปฏิบัติทางเพศ, เชื้อชาติ, ศาสนา, ชาติ
พันธุ์, รสนิยมทางเพศ, ความพิการและอื่น ๆ สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรองร่วม รวมถึงการปฏิบัติใด
ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพ ความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หางานและพนักงาน บริษัท
พิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาที่ ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎหมาย และไม่สามารถต่อรองได้ ดังนั้น
บริษัทจะดาเนินการกับผู้กระทาผิด โดยรู้ว่าการกระทาดังกล่าวเป็นอันตรายหรือเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อทุก
คนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงและเด็ก โดยการสร้างภาระหนี้ ทาให้สูญเสียอิสรภาพ
ถูกใช้แรงงานโดยมิได้สมัครใจ ความเสี่ยงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือถาวร
หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงโอกาสในการทางานที่มีคุณค่าและการมีรายได้ที่เหมาะสม
กำรบังคับใช้และขอบเขต
บริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่เกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือยอมรับ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสิทธิของแรงงานตามที่กาหนดไว้ในประเด็นหลัก 4 ประการของมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) (ตามอนุสัญญา 8 ฉบับ) 143 และได้มีการกาหนดสิทธิแรงงานหลักแต่ละข้อไว้ในนโยบายอื่น
ๆ ของบริษัท ในขณะเดียวกัน บริษัทมุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจใดๆ กับบุคคลหรือองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายหน้า
142

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อจัดหางานที่เป็ นธรรมของ BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่ วม BSCI, กันยายน 2017
อนุสญ
ั ญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ: อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ, 1930, อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ,
1957, อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคม, 1948; อนุ สญ
ั ญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิ ทธิ ในการรวมตัวกันและในการร่ วมเจรจาต่อรอง, 1949, อนุสญ
ั ญา
ฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน, 1951, อนุ สญ
ั ญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและอาชีพ),1958, อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุ
ขั้นต่า, 1973; อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรู ปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก, 1999
143
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จัดหาแรงงาน และบริษัทจัดหางาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือต้องสงสัย จะต้องพิสูจน์ว่าผิดจริงโดยปราศ จากข้อ
สงสัย หรือถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของแรงงานโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมใน
การค้ามนุษย์, การใช้แรงงานเด็ก, แรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทนการช าระหนี้ , แรงงานทาส, สัญญา
ผูกมัด หรือการบังคับใช้แรงงานโดยไม่ส มัครใจ การคุกคามทางเพศ หรือ แสวงหาประโยชน์ทางเพศในการ
ดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้
ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน บริษัทจัดหางาน ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาใดๆที่ขัดต่อศีลธรรมและผิด
กฏหมายตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัทจะไม่ลงโทษหรือใช้มาตรการทางวินัยสาหรับพนักงานที่มีการแสดงความ
คิดเห็นหรือทารวมกลุ่มกับพนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ เพศ ศาสนาหรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ
บริษัทคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตาม
มาตรการที่เข้มงวดที่สุดในการไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สนับสนุนการละเมิดนโยบายการรับสมัครพนักงานตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานและนอกเวลางาน ในทานองเดียวกัน บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ได้แก่ ผู้
จาหน่าย, ผู้รับจ้างช่วง, นายหน้า, โดยเฉพาะบริษัทจัดหางาน องค์กร ผู้ประกอบการหรือชุมชนจะปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลากรด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม บริษัทคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษามาตรฐานระดับสูงสุดด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการด าเนินการสรรหา
บุคคลากร
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและบุตรของเขา หญิงตั้งครรภ์
ผู้พิการ และกลุ่มอื่น ๆ ที่จะเกิดการเลือกปฏิบัติ และการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้การพิจารณา
กลุ่มคนเหล่านี้เป็นพิเศษ และจัดหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและตามศักยภาพของบริษัท การปฏิบัติตาม
นโยบายนี้จะดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายที่สร้างความตระหนัก เพิ่มการป้องกัน
สร้างการรับรู้ การรายงานข้อมูลที่เป็ นความลับ และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และทางเลือกในการแก้ไข ตรวจสอบและยืนยันว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้สามารถจัดการปัญหาด้านความไม่
เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนความพยายามในการดาเนินการตามนโยบายการสรรหา
ด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ซึ่งสามารถลด จากัด และป้องกันความเสี่ยงด้านแรงงานของผู้มีส่วนได้ส่วนได้
เสียทุกคน และรวมถึงแรงงานที่เปราะบางด้วย
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ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
( นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล )
กรรมการผู้จัดการ
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รหัส:HR-QP-001

บริษัท อุตสาหกรรมนา้ ปลาระยอง จากัด

แก้ ไขครั้งที่ :

เรื่ องแผนปฏิบัตติ ามนโยบายการสรรหาด้ วยความรับผิดชอบและเป็ นธรรม

เริ่มใช้ :
หน้ าที่ 523 ของ 664

แผนปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

..............................................
(น.ส.จันทร์ณา ชื่นชม)

.......................................................
(นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล)

..........................................................
(นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล)

.........../......../.........

.........../......../.........

.........../......../.........
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แผนปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ก.
1.
2.
3.
ข.
1.

2.

วัตถุประสงค์:
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมของบริษัท
เพื่ออานวยความสะดวกในการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์การดาเนินงานอื่น ๆที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้ของนโยบายการสรรหาด้วย
ความรับผิดชอบและเป็นธรรมของบริษัท
เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาเป็นพิเศษแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเปราะบางรวมถึงแรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเพื่อจัดการกับความไม่เท่า
เทียมที่อาจเกิดขึ้น
การมอบหมายความรับผิดชอบ
กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วนชาย หญิง ตามความเหมาะสม ซึ่งนาทีมโดยผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล (HR) และประกอบด้วยหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ทั้งจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้จัดการระดับกลาง ตัวอย่างเช่น พนักงานจากฝ่ายขาย การผลิต จัดซื้อ
ประกันคุณภาพ ( QA) ตัวแทนฝ่ายจัดการคุณภาพ (QMR) เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)
ทีมระบบบริหารจัดการสังคม (SMS) หรือทีมงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษาจะรับผิดชอบในการร่าง, แก้ไข และ/หรือการเฝ้าสังเกตนโยบาย
กระบวนการในการนาไปใช้ ทั้งนี้ จะมีการนาเอาการควบคุมเอกสารระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) ของบริษัทและระบบตัวเลข การควบคุมเอกสาร การ
กาหนดระบบหมายเลขที่อธิบายไว้ภายใต้ขั้นตอน และนาไปใช้กับเอกสารที่จัดทาขึ้นสาหรับระบบจัดการทางสังคม (SMS)
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3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และขั้นตอนการดาเนินนโยบายจากการทบทวนและเสนอแนะจากทีมระบบจัดการทางสังคม การดาเนิ นการนี้
จะทาภายในเวลาที่เหมาะสมหนึ่งสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อย หรือแผนการนาไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการให้การอนุมัตินโยบายและแผนในการปฏิบัติตาม จะมีการนาไปติดไว้บนกระดานข่าวภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากที่ มีการอนุมัติ
นโยบายและ/หรือการเปลี่ยนแปลงจะได้รับการประกาศในระหว่างที่มีการปฐมนิเทศและช่วงที่มีการฝึกอบรมแรงงานตามแผนการฝึกอบรม
5. นโยบายและแผนการปฏิบัติจะรวมอยู่ในวาระการประชุมการทบทวนฝ่ายบริหารประจาปี ตัวแทนฝ่ายบริหารจะรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการปร ะชุม การ
จัดเก็บเอกสาร กระบวนการตรวจสอบ รายงานการประชุมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามขั้นตอน QMS
6. ทีมประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ซึ่งอาจมีสมาชิกบางส่วนมาจากทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะรับผิดชอบใน ส่วนของการตรวจสอบการนาเอานโยบายและ
แผนการปฏิบัติตามมาใช้ ทั้งนี้ จะมีการดาเนินระเบียบวิธีการด้านการกาหนดและการประเมินให้เป็นไปขั้นตอนในเอกสาร QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท144
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดอันดับและกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมถึงการปกป้องสตรีและเด็กในประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ ข่าวเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในภาคอาหารทะเล หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายระดับชาติ อนุสัญญา 145 มาตรฐานสากล

144
145

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรมขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ, 2016
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2.

3.
4.
5.

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คู่ค้า นายหน้า บริษัทจัดหางานของบริษัท รายการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเอกสารสนับสนุน สาหรับการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain
mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคมและการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานอื่นๆ
รวบรวมกฎหมายอ้างอิง กฎหมายไทย ระเบียบและประกาศอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการจ้างงานของแรงงานไทยและแรงงานข้ามช าติ การ
จัดการแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมถึงกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องและการแก้ไขกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการสรรหาและการจ้างงานใ น
ภาคอาหารทะเล 146
ดาเนินการทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา, นายหน้า ผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายหน้า / บริษัทจัดหางาน
วิธีการสรรหาพนักงานของบริษัทจะทาแผนผังกระบวนการและขั้นตอนการสรรหา ระบุองค์กรที่เกี่ยวข้อง การนาเข้าและผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอน วั ตถุประสงค์เพื่อ
นาข้อมูลที่ได้มาพัฒนารูปแบบ แบบฟอร์ม ระบุเอกสารนาเข้า ส่งออก แผนที่ และบันทึกไว้ในเอกสาร
สาหรับการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจากบริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรก เช่น บริษัทจัดหางานและซัพพลายเออร์สาหรับวัตถุดิบอาหารทะเลหลัก สาหรับการ
เชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานเริ่มต้นจากบริษัท ผู้ให้บริการชั้นแรกเช่น บริษัทจัดหางาน และซัพพลายเออร์ เช่น สาหรับอาหารทะเลวัตถุดิบหลักของบริษัท โดยใช้ข้อมูล
ทางธุรกิจเพื่อใช้ในการพิจารณาพนักงานที่เปราะบางและความเสี่ยงจากการละเมิดมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO ทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหาจนถึงการจ้างงานที่

146

พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานพ. ศ. ๒๕๔๑ (1998), ฉบับแก้ไขล่าสุ ดพ. ศ. ๒๕๖๒ (2019); พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็กในปี พ. ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติการต่อต้านการค้ามนุษย์พ. ศ. ๒๕๕๑ (2008 แก้ไขในปี 2015); พระราชกาหนดการนา
คนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙(2016); กฎหมายว่าด้วยการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (2017); พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าวพ. ศ. ๒๕๕๑ (2008) กฎกระทรวงว่าด้วยการห้ามการจ้าง
งานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (2016)กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ (2014)
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อาจเกิดขึ้น สาหรับบริษัทจัดหางานประเทศต้นทางต้องมีข้อมูลก่อนสรรหาและหลังการจ้างงาน วิธี การ รูปแบบและแม่แบบจะถูกปรับหรือพัฒนาขึ้นสาหรับการ
รวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทางสังคมโดยเฉพาะ
6. การประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในคู่ค้าของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ชื่อเสียง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น จัดอันดับ
และให้คะแนนจะเป็นตัวกาหนดคู่ค้าที่สาคัญ
7. บริษัทจะดาเนินการจัดทาจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct – CoC) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของค่านิยมและนโยบายของบริษัท ซึ่งจะส่งให้คู่ค้าทางธุรกิจที่
สาคัญเพื่อลงนามโดยสุจริตใจเพื่อแสดงว่าการทาธุรกิจกับจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ใช้วิธีการที่ตรวจสอบได้ และมีการปฏิบัติตามนโยบาย
8. ขึ้นอยู่กับบุคลากรและเวลาที่มีอยู่ การประเมินคู่ค้าที่ส าคัญจะก าหนดตามการจัดอันดับการประเมินความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามนโยบายหลั ก 8 นโยบายและ
ข้อกาหนดระบบจัดการทางสังคมอื่น ๆ การจัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติอย่างเหมาะสม
9. นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและบริการจากซัพพลายเออร์ , ผู้รับเหมา, ผู้ให้บริการที่ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและลงนาม
ข้อตกลงโดยสุจริตใจที่จะทางานร่วมกับเราบนพื้นฐานของความไว้วางใจ โปร่งใสและความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ (CoC) การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการ
ประเมินความเสี่ยงทางสังคมจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรรหา (อ้างถึงจรรยาบรรณ (CoC) ที่ลงนาม การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการ
ประเมินความเสี่ยงทางสังคม)
10. การตรวจสอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับองค์ กรและบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดาเนื่องจากการละเมิด
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO หลักการใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์และลิงก์ระหว่างประเทศ คุณสมบัติก่อนที่จะจ้างงานหรือทา
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ธุรกิจด้วย อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและการข่าวหรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กร
ภาคประชาสังคมหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ
11. ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดอ้างอิง การแก้ไขกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุดที่ เป็นปัจจุบันและประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ อนุสัญญาและ
มาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็ก ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อกาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อกาหนด ความต้ องการของตลาด
กฎหมายและข้อบังคับรวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
12. สาหรับแผนกทรัพยากรบุคคลและตัวแทนจัดหางาน / บริษัทจัดหางาน เหล่านี้ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการลดความเสี่ยงของการละเมิดสิทธิในผู้หญิง และแรงงานข้าม
ชาติและในการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความละเอียดอ่ อนมิติชายหญิง เพื่อการตรวจสอบเชิงลึกและตรวจประเมิน
ภายใน
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้ระเบียบการประชุม การประชุมประจาสัปดาห์สาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสรรหาที่มีความรับผิดชอบและแนวคิดการทางานที่มีคุณค่า ภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับอนุมัตินโยบายการสรรหาที่เป็นธรรมหรือเมื่อมี การแก้ไขปรั บปรุง
นโยบาย
2. การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมของบริษัท และขั้นตอนการดาเนินการ ข้ อกาหนดเพื่อ
ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับแรงงานไทยที่มีความโปร่งใสสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด การปกป้อ งพนักงานทุกคนตลอดกระบวนการสรรหา
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3.

4.

5.
6.

และการจ้างงานและการเข้าถึงการร้องทุกข์ การระงับข้อพิพาทและการแก้ไขที่เหมาะสม สาหรับแต่ละหัวข้อเหล่านี้จะมีการปฏิบัติที่ดีและก ารปฏิบัติที่ไม่ยอมรับ
รวมถึงกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
ในระหว่างการฝึกอบรม การดาเนินการต่อมาจะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม เกี่ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตา มนโยบายของ
บริษัทให้กับซัพพลายเออร์และบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด วิธีการปกป้องผู้เสี ยหายและผู้แจ้งเบาะแส วิธีการ
ตรวจสอบ ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและป้องกัน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประ จาปีตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลาหกเดือนหลั งจากประกาศ
นโยบาย
ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในและมอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับ ฝ่าย
บริหารและพนักงานทุกคนปีละครั้ง
ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนิ นการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงไม่เพียงแต่ใน
โรงงาน แต่ยังครอบคลุมไปถึงชุมชนโดยรอบใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือข้อมูลทุติ ยภูมิเป็นแหล่งของข้อมูลที่
ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการเน้นย้า
ในเชิงลึกในการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
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จ. ข้อกาหนด
1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการสรรหา (รวมถึงก่อนแรงงานข้ามชาติมาถึงประเทศปลายทาง)
ก. เลือกวิธีการสรรหาเพื่อให้ตรงกับความต้องการแรงงานของบริษัทและการจ้างงานที่เหมาะสม โดยจะรับสมัครงานจากบุคคลในพื้นที่ก่อน สาหรับการสรรหา
แรงงานข้ามชาติจะใช้วิธีการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ
ข. วิธีปฏิบัติที่จะไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดทั้งสาหรับพนักงานภายในและผู้ ให้บริการภายนอก เช่น การหลอกลวงและทาให้เข้าใจผิดในการสรรหาและจ้างพนักงาน
การรับของขวัญ การรับเงินหรือการชาระเงินเพื่อความปลอดภัย ต้องมีเงินประกันหรือทรัพย์สิน (เช่นโฉนดที่ดิน) เป็นการตอบแทนการจ้างงา นหรือการประกัน
ตาแหน่งให้กับผู้สมัคร
ค. ห้ามใช้กาลังบังคับทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้เปลี่ยนประเภทของงาน สถานที่หรือเงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่เหมือนกับการตกลงหรือสัญญาโดยนายหน้าภายในหรือ
ภายนอกที่ตกลงกับพนักงาน โดยบริษัทจะพิจารณาจ้างพนักงานบนพื้นฐานคุณสมบัติและความสามารถประกาศรับสมัครงานจะมุ่งเน้นคุณสมบัติที่ตร งกับ
ตาแหน่งทีล่ งโฆษณา
ง. ในประกาศรับสมัครงานจะมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติที่ตรงกับตาแหน่งงาน จะหลีกเลี่ยงในส่วนของรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจก่อให้เกิด การเลือกปฏิบัติและ
นาไปสู่การกีดกันผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้
จ. บริษัท นายหน้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้างช่วงหรือผู้ให้บริการ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสรรหาพนักงานเพื่อเป็นเงินประกันการรับเข้า ในประกาศรับ
สมัครงาน จะประกาศว่า “ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในทุกขั้นตอนในการรับสมัครและจ้างงาน” เพื่อสนับสนุนหลักการนี้
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ฉ.
ช.

ซ.

ฌ.

ญ.

ในการรับสมัครงานโดยตรงหรือผ่านบริษัทจัดหางาน จะให้รายละเอียดของงานที่ชัดเจนพร้อมสิทธิและความรับผิดชอบของตาแหน่ง โครงสร้าง การรายงาน
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการจ้างงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทย
เมื่อทาการรับสมัครงาน บริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดาเนินการกับผู้สมัคร สาหรับนายหน้าและ บริษัทจัดหางานจะต้องแสดงหลักฐานว่าไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับสมัครงานกับผู้สมัครค่าธรรมเนียมการดาเนินการหรือค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดและและได้จ่ายเงินจานวนเงินดังกล่าวข้างต้น
ที่เพื่ออานวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครงาน
บริษัทจะทาสัญญากับ นายหน้าหรือบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการที่เป็นที่รู้จักและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO และกฎหมาย
แรงงาน อย่างน้อยที่สุดบริษัทจะกาหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและโปร่งใสซึ่งว่าด้วยเรื่องห้ามการค้ามนุ ษย์ การบังคับ การใช้
แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติและการยอมรับในสิทธิและเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมอย่างชัดเจนและโปร่งใส ในส่วนที่เกี่ยวกั บกฎหมาย
แรงงานไทย บริษัทจัดหางาน / นายหน้าที่ให้บริการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นายหน้าและบริษัทจัดหางานที่ต้องมอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและการลงทะเบียนของบริษัท (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) จะรวมถึง ตารางการเก็บ
ค่าธรรมเนียม สัญญาระหว่างผู้สมัครกับนายหน้าจัดหาประเทศต้นทาง การลงทะเบียนของบริษัทจัดหางานประเทศต้นทางที่ทางานกับบริษัท จัดหางานไทยกับ
กระทรวงแรงงานไทย สาเนาใบอนุญาตของนายหน้า ตัวแทนจัดหางาน บริษัทจัดหางานทั้งหมดที่ถูกต้องเป็นจริงและออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับอนุญาต
หลักฐานการชาระเงินและใบเสร็จรับเงินสาหรับค่าธรรมเนียมการดาเนินการ, ค่าใช้จ่ายในการรับเอกสารประจาตัวประชาชน, ค่าเดินทาง, ค่าตรวจสุขภาพ, การ
ฝึกอบรมก่อนหรือหลังการเข้าประเทศต้นทาง จะดาเนินการโดยบริษัทจัดหางาน เหล่านี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทยและข้อตกลงบันทึกควา มเข้าใจ
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ทวิภาคี (MOU) รายการใด ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนในบันทึกความเข้าใจหรือกฎหมายของประเทศต้นทางและประเทศปลายทางจะมีการทาข้อตกลง
ระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างกับบริษัทจัดหางานล่วงหน้า
ฎ. ผู้สมัครและพนักงานจะเก็บเอกสารไว้กับตัวตลอดเวลา ขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารส่วนบุคคลโดยพนักงานได้อธิบายไว้ภายใต้ จ.3 ของนโยบายนี้
ฏ. ในการสัมภาษณ์จะดาเนินการในสถานที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้แต่ยังเป็นสถานที่ที่สามารถเก็บความเป็นส่วนตัวได้ ผู้หญิงจะได้รับการสัมภาษณ์โดย
ผู้หญิงหรือคณะผู้สัมภาษณ์ที่มีทั้งชายและหญิง ควรหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวระหว่างผู้สัมภาษณ์ชายและผู้สมัครหญิงในห้องที่ ปิดประตู มิดชิด โดย
ปฏิบัติตามนโยบายและไม่ถามคาถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานและคุณสมบัติของผู้สมัคร บริษัทจัดหางานจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้กับบริษัท รวมทั้งรูปถ่าย
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหารวมถึงการประกาศรับสมัครงาน, การขนส่ง, ขั้นตอนการสัมภาษณ์
ฐ. มีเกณฑ์ประเมินการผู้สมัครเพื่อรับเข้าทางานตามคุณสมบัติที่เป็นระบบ ปราศจากอคติหรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด ๆ
ฑ. มีการเก็บเอกสารในขั้นตอนการดาเนินการ MOU เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการปฏิบัติตามเอกสารทางการสาหรับในประเทศและกระบวนการข้าม
พรมแดน ค่าธรรมเนียมที่กาหนด การชาระเงิน เอกสารที่จาเป็น การอนุมัติและออกใบอนุญาต
ฒ. บริษัทจัดหางานและบริษัท (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) จะตรวจความถูกต้องของข้อมูลในสัญญาจ้างที่จัดทาโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ MOU เพื่อให้
แน่ใจว่ามีการกรอกสัญญาอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาเพื่อสะท้อนข้อมูลจริ งของพนักงาน สถานที่ทางาน ข้อตกลงและเงื่อนไขการทางานและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนข้อตกลงในสัญญา
2. นโยบายการจ้างงานและการปฏิบัติ (รวมถึงหลังแรงงานข้ามชาติมาถึงประเทศปลายทาง)
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ก.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครหรือพนักงานใหม่ไม่ได้ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เรียกเก็บเงินค้าประกัน (เป็นเงินหรือทรัพย์สิน) โดยบริ ษัทหรือถูกเรียกเก็บโดย
นายหน้าหรือบริษัทจัดหางาน
ข. ตรวจสอบการประเมินผู้สมัครและการจ้างงานใหม่นั้นตามคุณสมบัติและอิงตามทักษะความรู้ความสามารถและผู้สมัครหรือพนักงานใหม่ยินดีที่จะเข้ามาทางานใน
บริษัท
ค. สัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่พนักงานเข้าใจ และเต็มใจที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัท
ง. ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถอ่านสัญญาจ้างได้ บริษัทจะมีการจัดหาล่ามเพื่อแปลสัญญาจ้างให้พนักงานเข้าใจก่อนลงนามในสัญญา
จ. ตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าพนักงานเข้าใจสิทธิที่ควรจะได้รับและค่าชดเชยต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานไทย โดยบริษัทมุ่งเน้นจะจัดหาสถานที่ทางานที่ ปลอดภัย
เคารพเสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ฉ. จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อชี้แจงถึงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น อาชีวอนามัยและควา มปลอดภัย
(OHS) ตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานไทย
3. การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน
ก. บริษัทจะไม่ทาลาย ปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและเอกสารส่วนตัว
อื่น ๆ เช่นสมุดบัญชีธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็มของพนักงาน
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ข.

ในกรณีที่บริษัทหรือนายหน้า ต้องจัดเก็บเอกสารส่วนตัวของพนักงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากข้อกาหนดทางกฎหมาย จะส่งเอกสารคื นให้พนักงานทันทีเมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ค. ในช่วงเวลาที่นาเอกสารของพนักงานมาดาเนินการต่ออายุตามกฎหมาย จะมีการสาเนาเอกสารให้พนักงานและแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการ
4. ขั้นตอนพิเศษและการฝึกอบรมสาหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง (ก่อนมาถึงประเทศปลายทาง) บริษัทจัดหางานจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาพิเศษสาหรับ
แรงงานหญิงข้ามชาติในทุกขั้นตอน ขั้นตอนก่อนการมาถึงของกระบวนการสรรหาเช่น
ก. สื่อสารตาแหน่งที่รับสมัครและลักษณะงานในประกาศรับสมัคร
ข. ดาเนินการสัมภาษณ์รวมถึงคาถามที่ถาม สถานที่สัมภาษณ์และวิธีการสัมภาษณ์ เพศและคุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์
ค. ข้อกาหนดสาหรับเดินทางในประเทศและข้ามพรมแดน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข
ง. จัดการการฝึกอบรม หัวข้ออบรม วิธีการ คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม และการรวมประเด็นเฉพาะเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานหญิงข้ามชาติ
5. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับพนักงานที่มีความเปราะบาง (หลังจากเข้ามาถึงประเทศปลายทาง) จะจัดให้มีดังต่อไปนี้
ก. การฝึกอบรมของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับความตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์ และแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการการค้ามนุษย์ ตลอดจน การฝึกอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานตามหลักการของ ILO โดยดาเนินการในภาษาที่พนักงานเข้าใจหรือใช้ล่ามในการสื่อสาร
ข. หากมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิง จะจัดให้มีการฝึกอบรมพิเศษเพื่อป้องกันตนเอง สร้างความมั่นใจ วิธีจัดการกับการล่วงละเมิดหรือก่อให้เกิดความ
ราคาญทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์อื่น ๆ
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ค.

ขั้นตอนการฝึกอบรม หัวข้อในแผนการฝึกอบรมประจาปีจะกาหนดตามความต้องการ การฝึกอบรมพิเศษเช่นที่กล่าวถึงข้างต้นจะถูกเพิ่มตามความต้อ งการหรือมี
การร้องขอ

ฉ. การรับรู้
1. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายการการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในห่วง
โซ่อุปทานอาหารทะเล สภาพแวดล้อม สถานที่ประกอบกิจการ โดยจะแบ่งออกเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและมาตรฐานที่ระบุไว้
ในกฎหมายแรงงานไทย จะจัดอันดับตามความรุนแรง จัดให้มีช่องทางร้องทุกข์และการแก้ไขที่เหมาะสม
2. ทีมระบบจัดการทางสังคม จะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมกฎหมาย
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ที่สามารถให้การสนับสนุนบริษัทในการจัดการกับความคับข้องใจและการแก้ไขเหตุการณ์และ
กรณีดังกล่าว
ช. การรายงาน
1. ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการกระทาที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริ งหรืออาจเป็นเพียงข้อสงสัย)
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2. ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบว่าจะต้องติดต่อกับใครรวมถึงวิธีการในการติดต่อโดยไม่ต้องแจ้งชื่อ จะต้องมีการแจ้ งให้ทราบถึงรายละเอียดใน
การติดต่อกับพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในกรณีฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายการผลิต ผู้บริหารสูงสุดหรือก รรมการของ
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บริษัท เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านศีลธรรม (ถ้ามีการมอบหมาย) หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ที่เป็นความลับ รวมทั้งลิงก์แบบออนไลน์ ซึ่ง
จะมีการระบุถึงวิธีการในการดาเนินการและแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไปได้
3. ไม่ดาเนินการทางวินัยหรือตอบโต้ใด ๆ ต่อบุคคลที่แจ้งเบาะแส อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานมีการละเมิดนโยบายนี้หรือกระทาการผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษ
ทางวินัยซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทอาจดาเนินการกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรที่จะช่วยปกปิดหรือทาให้เกิดความล่าช้าห รือปฏิเสธที่จะให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือช่วยปกปิดการละเมิดนโยบายนี้
4. ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อปกป้องผู้เสียหายหรือผู้แจ้งเบาะแส ทางบริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการรักษาความลับของบุคคลทั้งหลายที่เป็น
ผู้แจ้งเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายคือกันนโยบายฉบับนี้ตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือการกระทาการที่ไม่เหมาะสมซึ่งถูกกล่าวหา ไม่ว่า
การฝ่าฝืนดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่
5. จัดให้มีขั้นตอนสาหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจา กความเสื่อมเสีย การล่วง
ละเมิด ถูกคุกคาม หรือการแสวงประโยชน์มากกว่าเดิม
ซ. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
5. จัดให้มีระบบสาหรับ การรับเรื่อง สืบสวน ระบุและบันทึกข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ จัดประเภทและจัดลาดับความรุนแรงสาหรับการดาเนินการ แก้ไข ติดตามและ
ระบุประวัติและรูปแบบ ประเภทตามกรณีที่เกิด
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6. จัดทารายการข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ไว้ล่วงหน้า ประเภทหลักที่สาคัญคือ สิทธิมนุษยชนกระบวนการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายใน
บริษัท สัญญาจ้าง
7. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดทาเป็นเอกสารเพื่อให้มั่นใ จได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตน
ของผู้เสียหาย มีมาตรการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่ปลอดภั ยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผย
โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชาสังคม หรือ จัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจ
หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามา
ดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
8. การพิจารณาจากผู้กระทาความผิด (บุคคลหรือองค์กร) บทลงโทษทางวินัยที่อาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือดาเนินการตามกฎหมายต้องดาเนินการด้ วยความยุติธรรม
และเป็นธรรมสาหรับทุกคน
ฌ. การแก้ไขเยียวยา
1. จัดทามาตรการแก้ไข การฟื้นฟูเยียวยาและแผนดาเนินการไว้ล่วงหน้า
2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ (ในทันที ระยะสั้น ระยะยาว) ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการละเมิด การพิจารณาและจัดท าเอกสารล่ วงหน้า
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยภายในหรือการดาเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทาผิด การจ่ายค่าชดเชย การช่วยเหลือทางการแพทย์และ หรือทาง
กฎหมาย การพักฟื้นหรือให้การศึกษาเพิ่มเติมสาหรับผู้เสียหาย
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3. แผนการฟื้นฟูเยียวยาจะต้องมีกลยุทธ์การแก้ไขและป้องกัน กิจกรรมเสริมสร้างพลัง ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับพนักงานหญิง
และเด็ก
ญ. การตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้จะต้องทาตามระบบจัดการทางสังคมของบริษัท ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และขอบเขตตามเอกสารคู่มือการใช้
งานระบบบริหารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
2. การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
3. ตรวจสอบนายหน้าและบริษัทจัดหางานโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความละเอียดอ่อนมิติชายหญิง
4. ในทีมตรวจประเมินภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับกิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสัมภาษณ์พนักงาน
5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูกนามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเป ลี่ยนนโยบาย
และระบบการจัดการทางสังคมของบริษัท
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ซ-2.8: ถ้อยแถลงและแผนปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า
ประกาศ
นโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า
กำรยึดถือในหลักกำรของกำรทำงำนที่มีคุณค่ำ
บริษัทจะยึดมั่นในเสาหลัก 4 ประการของการทางานที่คุณค่าซึ่งประกอบไปด้วย การให้ความเคารพใน
หลักการพื้นฐานและสิทธิในการท างาน (มาตรฐานหลักด้านแรงงานของ ILO) การก่อให้เกิดการจ้างงานที่ มี
ประสิทธิผลและโอกาสในการสร้างรายได้ของผู้หญิงและผู้ชาย ข้อกาหนดในเรื่องของการคุ้มครองทางสังคม การ
ส่งเสริมให้มีการเจรจาทางสังคม 147 ทั้งนี้ ด้วยเป็นเพราะว่าการทางานที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับการทางานที่อยู่
ภายใต้เงื่อนไขเรื่องเสรีภาพ ความเท่าเทียม ความมั่นคงปลอดภัย และศักดิ์ศรีของมนุษย์ ทางบริษัทจึงมีหน้าที่
รับผิดชอบในการนาเอานโยบายนี้ไปใช้เพื่อให้บรรลุซึ่งองค์ประกอบตามที่กล่าวมาข้างต้นในสถานที่ทางานและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทซึ่งเป็นส่วนท้ายสุด ยิ่งกว่านั้น ทางบริษัทยอมรับว่า
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการข่มเหงทารุณและการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน สภาพการทางานในโรงงาน
จะต้องได้รับการสนับสนุนจากการนาเอานโยบายด้านการสรรหาแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบไปใช้
การแข่งขันในระดับโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นมีส่วนในการสร้างแรงกดดันให้กับสภาพในการทางานและ
มาตรฐานทางแรงงานซึ่งอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายและยากจะควบคุมส่งผลทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะทาให้การสรร
หาแรงงานและการว่าจ้างงานมีความมั่นคงปลอดภัยน้อยลง โดยเฉพาะในส่วนของแรงงานข้ามชาติจากประเทศที่
ยากจนกว่า ซึ่งจะมีความเสี่ยงและมีข้อด้อยในเรื่องของอานาจในการต่อรอง อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยอมรับว่า
นั่นไม่ใช่สถานการณ์ที่นาไปสู่การสรรหาแรงงานเฉพาะซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของความสามารถในการผลิตที่เพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศไทยได้ดาเนินการสร้างเสริมกฎหมายและข้อบังคับทางด้านแรงงานของชาติให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการประมง148, ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดกรอบให้กับภาค
ส่วนด้านอาหารทะเลในการปฏิบัติตามมาตรฐานแกนหลักด้านแรงงานของ ILO ดังนั้น ทางบริษัทจะทาให้แน่ใจว่า
จะมีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยรวมถึงกฎหมายด้านการประมงที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ
แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ เมื่อมีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการน านโยบายไปใช้ ตลอดจน
กระบวนการในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

147

แถลงการณ์ของ ILO สาหรับทุกฝ่ ายที่อยูใ่ นเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2542

148

พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (มี
ฉบับแก้ไขออกมาในปี พ.ศ. 2558), พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560, กฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. 2557, กฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่ที่หา้ มลูกจ้างเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ทางาน พ.ศ. 2559,
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บริษัทถือว่าการให้การคุ้มครองทางสังคมและการเจรจาทางสังคมเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้าง
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางด้านสังคมให้กับบริษัทและทั่วทั้งภาคส่วนของอาหารทะเล
เราเตรียมพร้อมที่จะลงทุนในเรื่องของการสร้างทักษะเพื่อให้เกิดความสามารถในระยะยาว งานที่มีความปลอดภัย
มากขึ้นเพื่อสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งความเท่าเทียมทางเพศสาหรับแรงงานที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ยอมให้เกิดขึ้นอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทยอมรับในความส าคัญของการยึดมั่นในหลักการด้านศีลธรรมที่มีการแสดงความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนและช่วยทาให้บุคคลทั้งหลาย รวมถึงผู้หญิงและเด็กผู้หญิง สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
และทาให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการปกป้องและส่งเสริม ดังนั้น เราจึง
ยืนหยัดต่อต้านอย่างเข้มแข็งต่อรูปแบบ การปรากฏขึ้น การบ่งบอก และหลักฐานทั้งหลายที่ เป็นการปฏิบัติที่ไร้
มนุษยธรรมอันมีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานผูกมัด แรงงานทาส แรงงานจายอม และ
แรงงานภาคบังคับที่ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ แรงงานเด็ก การแบ่งแยกทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทาง
เพศ ความพิการ รวมถึงการคุกคามทางเพศ สิทธิในการมีเสรีภาพหรือการรวมกลุ่มหรือการร่วมการเจรจาต่อรอง
ตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลเสียต่อชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีของผู้ที่มองหางานและพนักงาน ทาง
บริษัทถือว่าการกระทาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอนุโลมให้ได้ เป็นสิ่งที่ไร้ศีลธรรม และผิดต่อกฎหมาย ดังนั้น เรา
จะดาเนินการกับผู้กระทาผิด และการกระทาที่ทราบว่าเป็นอันตรายหรือมีวิธีการที่เป็นอันตรายกับบุคคลทั้งหลาย
โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเสี่ยงของบริษัท และมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงและเด็กหญิง ด้วยการสร้างภาระทาง
หนี้สิน การสูญเสียอิสรภาพ การเป็นทาสโดยไม่สมัครใจ ความเสี่ยงทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถที่จะสร้าง
ความเสียหายหรือสร้างความบาดเจ็บชั่วคราวหรือถาวรต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนโอกาสและ
ความสามารถในการที่จะได้รับรายได้และมีการทางานอย่างเหมาะสม
กำรบังคับใช้และขอบเขต
บริษัทและพนักงานทั้งหมดจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เชิญชวน สนับสนุน หรือกระทาการใดๆ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม อันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของลูกจ้างตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานแกนหลัก
ด้านแรงงานสากลของ ILO 4 ประการ ที่มีการกล่าวถึงข้างต้น (มีพื้นฐานมาจากอนุสัญญาแกนหลัก 8 ประการ
ของ ILO)149 และเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในนโยบายอื่นๆ ของบริษัทสาหรับสิทธิแกนหลักทางแรงงานเหล่านั้น ใน
149

อนุสญ
ั ญาแกนหลักของ ILO ประกอบด้วย C29 – อนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473, C105 – อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการล้มเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500, C87
– อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเสรี ภาพในสมาคม พ.ศ. 2491, C98-อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ ในการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492, C100 – อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าตอบแทน
ที่เท่าเทียม พ.ศ. 2494,C111- อนุ สัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและอาชี พ), C138 - อนุ สัญญาว่าด้วยอายุข้ นั ต่า พ.ศ. 2516, C182 – อนุ สัญญาว่าด้วย
รู ปแบบเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542
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ขณะเดียวกัน บริษัทจะไม่ทาธุรกิจกับบุคคลหรือองค์กร โดยเฉพาะผู้จัดหาหรือบริษัทจัดหาแรงงาน ซึ่งมีความ
เกี่ยวพันกับ หรือต้องสงสัย จะต้องพิสูจน์ว่าผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย หรือถูกกล่าวหาว่า หรือถูกดาเนินคดีใน
เรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของลูกจ้าง โดยเฉพาะมีความเกี่ยวพันกันกับการค้ามนุษย์
การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ แรงงานผูกมัด แรงงานทาส แรงงานจายอม แรงงานบังคับอย่างไม่เต็ มใจ
การคุกคามทางเพศหรือการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งปรากฏอยู่ในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทานของบุคคล
เหล่านั้น บริษัทจะไม่ทาการจัดซื้อวัสดุหรือจัดจ้างบริการจากผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน
รวมถึงบริษัทจัดหางานที่อาจจะหรือมีความเกี่ยวข้องกับ การกระทาที่ไร้ซึ่งศีลธรรมและผิดกฎหมายตามที่กล่าวมา
ข้างต้น บริษัทจะไม่ลงโทษหรือดาเนินการทางวินัยกับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสถึงสิ่งที่สังเกตพบหรือมีความ
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานในพนักงานรายอื่นๆ หรือมีการรายงานถึงการฝ่าฝืนนโยบายนี้ และจะไม่ใช้เป็น
เหตุผลในการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ
บริษัทคาดหวังไว้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการและพนักงานที่อยู่ภายในองค์กร จะยึด
เอามาตรฐานที่มีความเคร่งครัดที่สุดในส่วนของการไม่ไปเกี่ยวข้องและไม่ให้การสนับสนุนการละเมิดใ ดๆ ต่อ
นโยบายนี้ตลอดเวลา ทั้งในสถานที่ทางานและนอกเวลาทางาน เช่นเดียวกัน บริษัทคาดหวังไว้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร ผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า ตัวแทน โดยเฉพาะบริษัทจัดหาแรงงาน องค์กร ผู้ประกอบการ
หรือชุมชนจะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและจุดยืนในเรื่องของการทางานที่มีคุณค่า บริษัทคาดหวังไว้ว่าผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูงในการดาเนินงาน
ของพวกเขา
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้นได้
ด้วยการยอมรับในความเสี่ยงของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม อาทิเช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและ
บุตรของเขา หญิงที่ตั้งครรภ์ บุคคลที่มีความพิการ บริษัทมีหน้าที่ที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษและจัดหาทรัพยากร
ให้กับบุคคลเหล่านั้นโดยเป็นไปตามค่านิยมของบริษัทและเป็นไปตามความสามารถของบริษัท การปฏิบัติตาม
นโยบายนี้จะได้รับการชี้แนะแนวทางด้วยกระบวนการในการนาเอานโยบายไปใช้ซึ่งจะช่วยยกระดับการรับรู้ เพิ่ม
การปกป้อง ช่วยสร้างการยอมรับและการรายงานที่เป็นความลับ จัดเตรียมช่องทางในการร้องทุกข์และทางเลือกใน
การแก้ไขเยียวยา เฝ้าสัง เกตและตรวจสอบว่ากลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดสามารถที่จะแก้ไขความไม่เท่าเทียมที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบหรือไม่ ตลอดจนอานวยความสะดวกให้กับความพยายามในการนาเอาหลักการด้านการ
ทางานที่มีคุณค่าไปใช้

โรงงาน:29ม.4บางนา-ตราด(36) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง21000โทรฯ038 663 007-8 โทรสาร038 663 009
FACTORY: 29 Moo 4, Bangna-Trad(36) Tubma, Mueang, Rayong, Rayong 21000 Thailand. Tel. 66 38 663 007 – 8 Fax. 66 38 663 009

บริษทั อุตสาหกรรมน้าปลาระยองจากัด
สนง.:236/12สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กทม.10120โทรฯ 0 2211 5781, 0 2211 9757โทรสาร 0 2212 4991

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
( นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล )
กรรมการผู้จัดการ
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รหัส:HR-QP-001

บริษัท อุตสาหกรรมนา้ ปลาระยอง จากัด

แก้ ไขครั้งที่ :

เรื่ องแผนการปฏิบัตติ ามนโยบายด้ านสภาพการทางานทีม่ ีคุณค่ า
แผนการปฏิบัติตามนโยบายด้านสภาพการทางานที่มีคุณค่า
ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

..............................................
(น.ส.จันทร์ณา ชื่นชม)

.......................................................
(นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล)

..........................................................
(นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล)

.........../......../.........

.........../......../.........

.........../......../.........
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แผนการปฏิบัติตามนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า
ก. วัตถุประสงค์
1. เพื่อที่จะทาให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายสภาพในการทางานที่มีคุณค่าได้
2. เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กับการสอบทานธุรกิจ (due diligence) และกลยุทธ์ที่เหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในส่วนของนโยบายสภาพ
การทางานที่มีคุณค่าของบริษัท
3. เพื่อสร้างการป้องกันเพิ่มเติมหรือผลประโยชน์พิเศษให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง รวมถึงแรงงานข้ามชาติผู้หญิงและเด็กผู้หญิ ง เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่อง
ความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในกลุ่มแรงงาน
ข. การมอบหมายความรับผิดชอบ
1. กรรมการผู้จัดการจะแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) อย่างเป็นทางการโดยจัดให้มีสัดส่วนชาย หญิงตามความเหมาะสม ซึ่งนาทีมโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล (HR) และประกอบด้วยหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ทั้งจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้จัดการระดับกลาง ตัวอย่างเช่น พนักงานจากฝ่ ายขาย การผลิต จัดซื้อ ประกัน
คุณภาพ ( QA) ตัวแทนฝ่ายจัดการคุณภาพ (QMR) เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)
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2. ทีมระบบบริหารจัดการสังคม (SMS) หรือทีมงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน (IQA) หรือที่ปรึกษาจะรับผิดชอบในการร่าง, แก้ไข และ/หรือการเฝ้าสังเกตนโยบาย
กระบวนการในการนาไปใช้ ทั้งนี้ จะมีการนาเอาการควบคุมเอกสารระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) ของบริษัทและระบบตัวเลขมาใช้กับเอกสารที่จัดทาไว้
สาหรับทีมระบบบริหารจัดการสังคม (SMS)
3. กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในส่วนของการอนุมัตินโยบายและแผนการปฏิบัติตามนโยบาย โดยพิจารณาตามการตรวจสอบทบทวนและข้อเสนอแนะของทีมงาน
ระบบบริหารจัดการสังคม (SMS) การดาเนินการในส่วนนี้จะแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหนึ่งสัปดาห์ภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา
นโยบายใหม่, นโยบายย่อย หรือกลยุทธ์ในการนาไปใช้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในขั้นสุดท้าย
4. เมื่อกรรมการผู้จัดการให้การอนุมัตินโยบายและแผนในการปฏิบัติตาม จะมีการนาไปติดไว้บนกระดานข่าวภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากที่มี การอนุมัติ
นโยบายและ/หรือการเปลี่ยนแปลงจะได้รับการประกาศในระหว่างที่มีการปฐมนิเทศและช่วงที่มีการฝึกอบรมแรงงานตามแผนการฝึกอบรม
5. นโยบายและแผนการปฏิบัติจะรวมอยู่ในวาระการประชุมการทบทวนฝ่ายบริหารประจาปี ตัวแทนฝ่ายบริหารจะรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุ ม การ
จัดเก็บเอกสาร กระบวนการตรวจสอบ รายงานการประชุมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามขั้นตอนในเอกสาร QMS
6. ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ที่เป็นสมาชิกในทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) ซึ่งจะรับผิดชอบในการตรวจสอบการดาเนินงานของนโยบาย และแผนการ
ปฏิบัติ การประเมินผลระเบียบการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามขั้นตอนในเอกสาร QMS
ค. การสอบทานธุรกิจของบริษัท
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1. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลจากประเทศที่เป็นต้นทางและปลายทางในส่วนของแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนผู้จัดหาวัสดุ ซึ่งประกอบไปด้วย การให้คะแนนค วามเสี่ยงของ
ประเทศ (เช่น การค้ามนุษย์ หรือการให้คะแนน การค้ามนุษย์), ขอบข่ายงานด้านกฎหมายสาหรับหลักการพื้นฐานและสิทธิในที่ทางาน (มาตรฐานแกนหลักทางด้าน
แรงงานของ ILO) และกฎหมายภายในประเทศ รวมถึงส่วนที่นามาใช้ในการปกป้องผู้หญิงและเด็ก ข่าวเหตุการณ์ โดยเฉพาะในภาคส่วนของอาหารทะเล หน่วยงาน
ทางราชการที่รับผิดชอบในส่วนของกฎหมายและการบังคับใช้ นายหน้าแรงงาน ผู้จัดหาหรือบริษัทในการจัดหาแรงงานสา หรับภาคส่วนของอาหารทะเล และ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องขององค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม (NGO/CSO) รายการและเอกสารเหล่านี้จะถูกนามาใช้เป็นเอกสารประกอบสาหรับแผนที่
ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) การประเมินความเสี่ยงทางสังคม และเพื่อที่จะพัฒนากลยุทธ์ในการนาไปใช้งานอื่นๆ
2. บริษัทจะทาการรวบรวมกฎหมายไทย ข้อบังคับ และประกาศอย่างเป็นทางการโดยนามาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่ าจ้างแรงงาน
ไทยและแรงงานข้ามชาติ การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้าน
การสรรหาและว่าจ้างในภาคส่วนของอาหารทะเล 150

150

พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน พ ศ. 2541.ฉบับแก้ไข พศ. 2562, พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546, พระราชบั.ญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ พ ,ศ. 2551 (มีฉบับแก้ไขออกมาในปี พ.ศ. 2558).พระราชกาหนดการ
นาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พศ. 2559, พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560, พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551, กฎกระทรวงว่าด้วยสถาน.ที่ที่
ห้ามลูกจ้างเด็กอายุต่ากว่า ปี ทางาน พ.ศ. 2559, กฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 18
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3. บริษัทจะทาการจัดทาแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ของผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน นายหน้า ผู้ให้บริการภายนอกองค์กรรายอื่นๆ โดยเฉพาะ
นายหน้าหรือบริษัทจัดหาแรงงาน
4. สาหรับตัวเลือกการสรรหาบุคลากรที่ใช้ บริษัทจะทาแผนผังกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาโดยระบุองค์กรที่เกี่ยวข้องและข้อมูลและผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอน
วัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาเป็นเอกสารในรูปแบบ / แม่แบบเพื่อการพัฒนาในรูปแบบเฉพาะ
5. สาหรับแต่ละจุดเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน เริ่มจากโรงงานของบริษัทเอง ผู้ให้บริการในขั้นแรก ได้แก่ บริษัทจัดหาแรงงาน และผู้จัดหาวัตถุดิบหลักที่เป็นอาหารทะเล
ทางบริษัทจะได้รับข้อมูลทางธุรกิจเพื่อใช้ในการพิจารณาหาแรงงานที่มีความเสี่ยงและความเสี่ยงที่เป็นไปได้ต่อการฝ่าฝืนมาตรฐานแกนหลั กด้านแรงงานของ ILO ใน
ทุกลาดับชั้นนับตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการว่าจ้าง สาหรับบริษัทจัดหางานประเทศต้นทางก็จะนาเอาข้อมูลก่อนการสรรหาและข้อมูลหลังการว่ าจ้างมารวมอยู่ด้วย
วิธีการ รูปแบบและแม่แบบจะถูกปรับหรือพัฒนาขึ้นสาหรับการรวบรวมข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงทางสังคมโดยเฉพาะ
6. แต่ละจุดเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานจะได้รับการประเมินและให้คะแนนในส่วนของความเสี่ยงที่เป็นไปได้และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ ชื่อเสีย ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัท ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น โดยใช้แบบฟอร์ม จัดอันดับและให้คะแนนจะเป็นตัวกาหนดว่าคู่ค้าทางธุรกิจรายใดที่มีความสาคัญ
7. บริษัทจะดาเนินการจัดทาจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct – CoC) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของค่านิยมและนโยบายของบริษัท ซึ่งจะส่งให้คู่ค้าทางธุรกิจที่
สาคัญเพื่อลงนามโดยสุจริตใจเพื่อแสดงว่าการทาธุรกิจกับจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ใช้วิธีการที่ตรวจสอบได้ และมีการปฏิบัติตามนโยบาย
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8. เมื่อพิจารณาจากบุคลากรและเวลาในการทางานแล้ว จะมีการสร้างกาหนดการให้กับการประเมินคู่ค้าทางธุรกิจที่สาคัญตามการให้คะแนนความเสี่ ยงเพื่อประเมินใน
เรื่องของการปฏิบัติตามนโยบายแกนหลักทั้ง ข้อและข้อกาหนดอื่นๆ ของระบบจัดการทางสังคม 8 การจัดซื้อและการตรวจประเมินภายใน จะดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติอย่างเหมาะสม
9. นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างบริการจากผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ที่ยิ นดีจะปฏิบัติตามนโยบายและลง
นามในข้อตกลงโดยสุจริตใจเพื่อที่จะทางานกับอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จรรยาบรรณ )CoC) การประเมินซัพพลายเออร์ เอกสารการประเมินความ
เสี่ยงทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมรวมถึงการสรรหา
10. การตรวจสอบพิเศษในส่วนขององค์กรและบุคคล เพื่อที่จะทาให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในองค์กรไม่ถูกขึ้นบัญชีผู้กระทาผิดในเรื่องของการ
ฝ่าฝืนมาตรฐานแกนหลักด้านแรงงานสากลของ ILO บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเว็บไซต์ต่างประเทศและลิงค์ต่างๆ ที่แสดงรายละเอียดของคู่สัญญาที่ถูก
ยกเว้นและรายชื่อของผู้ที่ถูกลงโทษเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่จะมีการว่าจ้างหรือร่วมทาธุรกิจด้วย อ้างถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนสื่ออินเทอร์เน็ตและ
การข่าวหรือและถ้าหากเป็นไปได้อาจขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคมหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภาครัฐ
11. ข้อมูลล่าสุดของเกณฑ์อ้างอิง ติดตามการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และการแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงาน
ไทย อนุสัญญาต่างๆและมาตรฐานสากล ในทานองเดียวกันบริษัทจะแจ้งข้อกาหนดให้ผู้ซื้อทราบและข้อกาหนด ความต้องการของตลาด กฎหมายและข้อบั งคับ
รวมถึงผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการดาเนินการที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
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12. ในส่วนของแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทรวมทั้งนายหน้าหรือบริษัทจัดหาแรงงานที่มีบทบาทสาคัญในการลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์ของผู้ หญิงและแรงงาน
ข้ามชาติและการส่งเสริมการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน บริษัทจะพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความละเอียดอ่อนมิติชายหญิง ซึ่งสามารถนามาใช้ในการสอบทานและ
การตรวจสอบภายในองค์กรขั้นตอนในเอกสาร QMS
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. จัดให้ระเบียบการประชุม การประชุมประจาสัปดาห์สาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมด นับตั้งแต่ผู้บริหารในระดับสูงไปจนถึงพนักงานฝ่ายผลิต ในเรื่องของการ
สรรหาที่มีความรับผิดชอบและสภาพการทางานที่มีคุณค่าภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่นโยบายด้านสภาพการทางานที่มีคุณค่ารวมถึงส่วนที่มีการปรับปรุง
แก้ไขได้รับการอนุมัติ
2. การอบรมในเรื่องของการยกระดับความตระหนักจะอธิบายให้ทราบถึงนโยบายด้านสภาพการทางานที่มีคุณค่าและกระบวนการในการนาเอานโยบายไปใช้ตลอดจน
การอ้างอิงถึงนโยบายด้านการสรรหาแรงงานของบริษัท การอบรมจะกล่าวถึงข้อบังคับในด้านของหลักการพื้นฐานและสิทธิในที่ทางาน การปฏิบัติ ตามกฎหมายและ
ข้อบังคับด้านแรงงานของไทยที่สามารถนามาบังคับใช้ได้ โอกาสด้านการจ้างงานและด้านการสร้างรายได้สาหรับผู้หญิงและผู้ชายภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย
และก่อให้เกิดผล ข้อกาหนดในเรื่องของการคุ้มครองสังคม และการส่งเสริมให้มีการเจรจาทางสังคม ทั้งนี้ หลักการพื้นฐานของทีมงานระบบจั ดการทางสังคม )SMS(
ที่มีความเข้มแข็ง อาทิเช่น ความโปร่งใสสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย การคุ้มครองแรงงานทั้งหมดผ่านกระบวนการของการสรรหาและการว่าจ้าง และการเข้าถึง
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กลไกในการร้องทุกข์ การระงับข้อพิพาท และการได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม ก็จะถูกนาไปรวมไว้ด้วย สาหรับแต่ละหัวข้ อเหล่านี้แล้ว จะมีการเน้นย้าไปที่วิธี
ปฏิบัติที่ดีและแนวทางการปฏิบัติในนโยบายความอดทนต่อทุจริตเป็นศูนย์ พร้อมกันกับขอบข่ายเอกสารสนับสนุนทางกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ
ในระหว่างการฝึกอบรม การดาเนินการต่อมาจะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการทางสังคม เกี่ ยวกับวิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของ
บริษัทให้กับซัพพลายเออร์และบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงานการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด วิธีการปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส วิธีการ
ตรวจสอบ ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและป้องกัน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักและการนาไปใช้จะจัดขึ้นเป็นประจาซึ่งจะรวมอยู่ในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและแผนฝึกอบรมประจาเดือนหรือประ จาปีตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาหนดการของโรงงาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดภายในร ะยะเวลาหกเดือนหลังจากประกาศ
นโยบาย
ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในและมอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับ ฝ่าย
บริหารและพนักงานทั้งหมดปีละครั้ง
ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินภายในจะได้รับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินการประเมินความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงไม่เพียงแต่ใน
โรงงาน แต่ยังครอบคลุมไปถึงชุมชนโดยรอบโดยใช้ข้อมูลชั้นต้นหรือข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา สอบถาม หรือสังเกตุการณ์หรือข้อมูลทุ ติยภูมิเป็นแหล่งของ
ข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือถ่ายทอดมาจากข้อมูลชั้นต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่และประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ รวมถึง
การเน้นย้าในเชิงลึกในการดาเนินงานของนายหน้าและบริษัทจัดหางาน
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จ. ข้อกาหนด
1. นโยบายด้านการสรรหาและแนวทางการปฏิบัติ (รวมถึงการดาเนินการล่วงหน้าก่อนที่แรงงานข้ามชาติจะเดินทางมาถึงประเทศปลายทาง)
จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้งหมดสาหรับการสอบทาน การให้การอนุญาต การจัดทาเอกสาร ความโปร่งใส การฝึกอบรมและการสอบทานธุรกิจที่ แสดง
รายละเอียดไว้ในข้อที่ คง. จ. ของกระบวนการในการนาเอานโยบายนโยบายการสร รหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมไปใช้โดยแผนกทรัพยากรบุคคลของ .
บริษัทรวมทั้งนายหน้าหรือบริษัทจัดหาแรงงานภายนอก
2. นโยบายด้านการว่าจ้าง และแนวทางปฏิบัติ (รวมถึงการดาเนินการภายหลังจากที่แรงงานข้ามชาติเดินทางมาถึงประเทศปลายทาง)
ข้อกาหนดทั้งหมดที่อธิบายไว้ในข้อนี้ อยู่ในส่วนของการนาเอานโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมมาใช้กับแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทและ
นายหน้าหรือบริษัทจัดหาแรงงานจะมีการกล่าวถึงรายละเอียดบางประการในหัวข้อต่อจากนี้
3. สัญญาจ้างงาน
ก . ภาษา สัญญาว่าจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัทและพนักงานใหม่จะต้องได้รับการจัดทาขึ้นเป็นในภาษาที่พนักงานเข้าใจ ในกรณีที่ มีปัญหาใน
เรื่องของการอ่านหนังสือหรือภาษา ก็จะต้องมีการจัดเตรียมล่ามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะถือคู่ฉบับขอสัญญาที่ มีการลงนามแล้ว หรือสาเนา
ของสัญญาที่มีการรับรองความถูกต้อง (รวมถึงการรับรองคาแปลถูกต้อง)
ข . หน้าที่และสถานที่ทางาน พนักงานรายใหม่จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงหน้าที่ในการทางานที่ชัดเจนระบุถึงประเภทและลักษณะของงาน ตาแหน่งงาน ตามที่
ว่าจ้าง สถานที่ที่จะปฏิบัติงาน บุคคลที่เป็นหัวหน้างาน ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้จะต้องตรงตามที่ตกลงกับพนักงาน
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ค.
สิทธิและความรับผิดชอบ พนักงานใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศซึ่งจะแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและความรับผิดชอบของพนักงานในส่วนที่มีความเกี่ยว ข้องกับ
นโยบายที่จะต้องยึดถือและกฎระเบียบของบริษัทซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกันกับมาตรฐานด้านแรงงานสากลและกฎหมายแรงงานไทย และถ้าหากเป็นไปได้ ก็จะมีการ
จัดเตรียมโปสเตอร์ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย จุลสาร แผ่นพับ ใบปลิว ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ง.
ข้อตกลงในสัญญา รายละเอียดของสภาพในการทางาน ณ ขณะที่มีการสรรหาพนักงานจะต้องตรงกันกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง ณ เวลาที่มี
การว่าจ้าง เมื่อพิจารณาตามกฎหมายแรงงานไทยและเงื่อนไขภาคบังคับของสัญญาดังกล่าว สัญญาจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาและการทางานตามฤดูสามา รถที่จะ
นามาใช้เสริมการว่าจ้างแบบปกติได้
จ.
การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแทนข้อกาหนดซึ่งจะสร้างข้อเสียเปรียบและส่งผลเสียต่อพนักงาน ใน
ด้านของค่าจ้าง ประโยชน์ สภาพและสถานที่ในการทางาน ตาแหน่งที่ลดลงจากที่เคยคาดหวังไว้ หรือการนามาซึ่งความเสี่ยงทางด้านร่างกายหรือจิตใจซึ่งส่งผลทาให้
เกิดความอ่อนแอ การแก้ไขใดๆ ที่ดาเนินการกับสัญญาจะต้องทาเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีการรับรู้และความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของพนั กงานที่มี
การแจ้งบอกไว้ ซึ่งได้รับมาโดยไม่มีการข่มขู่ว่าจะเสียค่าปรับ
ฉ.
การสิ้นสุดการจ้างงาน (การเลิกจ้าง) สิทธิและความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้างงานจะต้องได้รับการระบุไว้อย่างชัดแจ้ง ใน
กรณีที่พนักงานสามารถบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ โดยมีการบอกกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของไทย จะต้องได้รับ การจัดทา
เป็นเอกสารอย่างชั ดเจนและได้รับความเห็นชอบ การบอกกล่าวเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้างงานก่อนครบกาหนดจะต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนหรือตามที่
กฎหมายแรงงานไทยระบุไว้
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ช . การพิจารณาโทษทางวินัย แจ้งให้พนักงานทราบถึงระเบียบของบริษัทอันมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะ กระบวนการ และกรอบระยะเวลาการพิจารณาโทษ
ทางวินัย บริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการพิจารณาโทษทางวินัยในส่วนของการใช้ความรุนแรง การบังคับ การกรรโชก การข่มขู่ การคุกคาม
ซ . การร้องทุกข์และการยื่นอุทธรณ์ พนักงานทั้งหมดจะมีสิทธิ์ในการยื่นคาร้องหรือคาร้องทุกข์ และสามารถดาเนินการอย่างเป็น ความลับได้ตามที่ต้องการ
โดยยื่นผ่านช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมให้ หากปัญหามีการร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ในก ารยื่นอุทธรณ์ สิทธิดังกล่าวนี้
จะต้องได้รับการระบุไว้ในสัญญาและอธิบายให้พนักงานทราบและเข้าใจ
.ฌ การเยียวยา สัญญาจะต้องระบุถึงขอบเขตของความรับผิดชอบของบริษัทและหรือบริษัทจัดหางาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีการร้องขอการเยียวยาหรือ/
การส่งกลับประเทศ
4. สภาพในการทางาน
ก.
เวลาในการทางานและเวลาพัก
• พนักงานจะไม่ถูกบังคับให้ทางานมากกว่าจานวนชั่วโมงที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายแรงงานของไทยหรือทางานในระหว่างวันหยุดและวันลา
• ชั่วโมงทางาน ชั่วโมงต่อวัน ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจานวนชั่วโมงทางานทั้งหมดที่รวมการทางานล่วงเวลาแล้วจะต้องไม่เกินที่ตามกฎหมายแรงงานไทย
กาหนด
• ระยะเวลาในการพักจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานไทยกาหนด
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• พนักงานสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการทางานของตนเองโดยใช้วิธีการจับเวลาทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นๆ ที่สามารถตรวจสอบและสามารถ
แสดงจานวนได้
ข. การทางานล่วงเวลา
•
•
•
•
•
ค. ค่าจ้าง

การทางานล่วงเวลาถือเป็นการทางานที่เป็นกรณีพิเศษมากกว่าข้อบังคับในการทางานในแต่ละวัน
การทางานล่วงเวลาทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจ พนักงานจะไม่ถูกบังคับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
พนักงานสามารถที่จะปฏิเสธการทางานล่วงเวลาได้โดยจะไม่ถูกข่มขู่หรือทาให้กลัวการถูกลงโทษ
สาหรับพนักงานที่ตกลงจะทางานล่วงเวลา ทางบริษัทจะมีระบบในการรับคายินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ณ เวลาที่มีการร้องขอ
การทางานล่วงเวลาจะได้รับค่าจ้างในอัตราพิเศษตามที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานไทย

• พนักงานทุกคน ไม่ว่าจะมีเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรือปัจจัยด้านการแบ่งแยกใดๆ จะได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเท่ากับแรงงานขั้น ต่าที่
กฎหมายแรงงานไทยกาหนดไว้สาหรับจังหวัดที่บริษัทมีการดาเนินงาน
• นอกเหนือจากพนักงานปกติ พนักงานชั่วคราว พนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นอัตราต่อชิ้น พนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองงาน พนักงานที่มีกา รจ้างงาน
ผ่านบริษัทจัดหางาน นายหน้า พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเท่ากับอัตราค่าแรงขั้นต่า
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• จะมีการจ่ายค่าจ้างตามหลักการของ งานที่มีคุณค่าเท่ากัน จะต้องได้ค่าแรงเท่ากัน
• อัตราค่าจ้างและการชาระเงินจะได้รับการคานวณด้วยความโปร่งใสอย่างเต็มที่ การคานวณค่าจ้างในการทางานล่วงเวลาและการหักเงินตามกฎหมาย
จะได้รับการอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจน
• จะมีการดาเนินการจ่ายค่าแรงตามปกติภายในกรอบเวลาที่กาหนดไว้ หลังจากที่มีการประกาศกาหนดการตามที่กาหนดไว้ซึ่งทางพนักงานสามารถที่จ ะ
ยอมรับได้
• จะไม่มีการเลื่อนการจ่ายค่าแรง จ่ายค่าแรงล่าช้า หรือระงับการจ่ายค่าแรง ซึ่งจะเป็นการบังคับให้พนักงานอยู่ในสถานที่ทางานอย่างไม่สมัครใจ
• จะไม่มีการจ่ายค่าจ้างเป็น “สิ่งของ” ทั้งนี้ การจ่ายค่าแรงสามารถดาเนินการจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมกับการจัดเตรียมบัตร
ATM ให้ และไม่ว่าจะจ่ายค่าแรงด้วยวิธีใด ก็จะมีการจัดทาเอกสารในเรื่องของการคานวณที่มีความชัดเจน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าพนักงานได้รับ
ค่าจ้างเต็มจานวนและตรงเวลา
• จะไม่มีการหักเงินซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมายออกจากค่าแรงที่จะจ่ายให้กับพนักงาน
ง. สิทธิและการหักเงิน
• พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายแรงงานไทย
• สิทธิดังกล่าวจะรวมถึงการประกันสุขภาพ ประกันสังคม การลาคลอดและการลาป่วย การประกันภัยความพิการและการบาดเจ็บในระหว่างการจ้างงาน
เงินบานาญผู้สูงอายุ หากแต่จะมีการหักเงินออกจากค่าแรงตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายแรงงานไทย
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• จะไม่มีการหักเงินออกจากค่าจ้างซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต จะมีการอธิบายให้ทราบถึงการหักเงินใดๆ ที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้า
อย่างชัดเจนในสัญญาจ้างงาน และได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงาน
• จะไม่มีการหักเงินสาหรับเวลาที่ใช้ไปในการฝึกอบรมที่มีความเกี่ ยวข้องกับงานของพนักงาน โดยเฉพาะการอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OHS) หรือหักเงินในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เครื่องแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการทางาน ความต้องการพื้นฐานเช่น ห้องน้าและน้า
สะอาดสาหรับใช้ดื่ม
• ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร อาจถูกหักออกจากค่าแรงหรือไม่ก็ได้ การหักเงินในส่วนนี้จะต้องได้รับการตกลงกันล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและ
จะต้องไม่เกินกว่าอัตราตามตลาดหรืออัตราที่พนักงานคนอื่นจ่ายไปในสถานที่บริเวณเดียวกัน เงินในส่วนนี้จะไม่ถือว่าเป็นการทากาไรให้แ ก่บริษัทหรือ
ผู้รับเหมาช่วงจากค่าใช้จ่ายของพนักงาน และจะไม่ถูกนามาใช้ในการเรียกร้องค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงาน
• การเบิกค่าแรงล่วงหน้า การกู้ยืมเงินจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและจะต้องมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้ข้อตกลงที่เหมาะสมซึ่งจะไม่เป็น
การสร้างข้อผูกมัดด้วยการเป็นหนี้หรือสถานการณ์ที่เป็นการผูกมัดให้แก่พนักงานในส่วนของข้อตกลงในการชาระเงินคืนของพนักงาน รวมทั้งอั ตรา
ดอกเบี้ยจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดก็คือ การชาระเงินคืนจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าแรงรายเดือนของ
พนักงาน และระยะเวลาในการชาระเงินคืนควรจะไม่เกิน 6 เดือน
• การหักเงินอันเกิดจากการมาทางานสายหรือการขาดงานจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและอธิบายได้
• จะไม่มีการลงโทษทางวินัยหรือการบังคับให้ทางานโดยใช้วิธีหักเงิน
โรงงาน:29ม.4บางนา-ตราด(36) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง21000โทรฯ038 663 007-8 โทรสาร038 663 009
FACTORY: 29 Moo 4, Bangna-Trad(36) Tubma, Mueang, Rayong, Rayong 21000 Thailand. Tel. 66 38 663 007 – 8 Fax. 66 38 663 009

บริษัท อุตสาหกรรมนา้ ปลาระยอง จากัด
เรื่ องแผนการปฏิบัตติ ามนโยบายด้ านสภาพการทางานทีม่ ีคุณค่ า

รหัส:HR-QP-001
แก้ ไขครั้งที่ :
เริ่มใช้ :
หน้ าที่ 557 ของ 664

จ. วันหยุดและการลา
• นโยบายของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย ซึ่งนิยามคาว่า “วันหยุด” หมายถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดสุดสัปดาห์/วันหยุดงาน การลา
พักผ่อนประจาปี ในขณะที่ “การลา” จะแบ่งออกเป็น 6 ประเภทคือ การลากิจ การลาป่วย การลาคลอด การลาเพื่อไปฝึกอบรม การลาเพื่อไปราชการ
ทางทหาร การลาทาหมัน
• ประเภทของการลาทั้งหมดจะต้องได้รับการกาหนดและอธิบายให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน ในส่วนของจานวนวันที่ได้รับอนุญาตให้ลา จานวนวันที่ จะ
ได้รับค่าแรง เงื่อนไขในการสะสมวันลาไปใช้ในปีถัดไปหรือการได้รับเงินในกรณีที่ไม่ใช้วันลา ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องระบุรายละเอียดในส่วน
นี้ไว้ในสัญญาจ้างงานหรือนามาแนบไว้เป็นกฎระเบียบของบริษัทคือคู่มือพนักงาน (และมีการอ้างถึงในสัญญา)
• บริษัทจะอ้างอิงกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด
ฉ .อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
• มีประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ในสถานที่ทางาน เพื่อกาหนดพื้นที่หรือวิธีการปฏิบัติใดมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่
ปลอดภัย โดยเฉพาะสาหรับพนักงานที่เปราะบาง
• จะต้องมีการพิจารณาเป็น กรณีพิเศษสาหรับหญิงที่ตั้งครรภ์หรือผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างการพักฟื้นภายหลังการคลอดบุตรในส่วนของสิ่งอานวยความ
สะดวก ความยืดหยุ่นในระยะเวลาของการทางาน และการมอบหมายงาน
• จะต้องมีการฝึกอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) โดยมีเนื้อหา จานวนชั่วโมในการอบรม จะกาหนดไว้โดยกฎหมายไทย
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• จะต้องมีการจัดการฝึกอบรมเรื่องการอพยพในกรณีฉุกเฉิน การดับเพลิง และการปฐมพยาบาลให้กับพนักงานทุกคน ในทุกๆ สถานที่ทางานและ
ลักษณะงาน
• การวิเคราะห์ในเรื่องของอุบัติเหตุและความเสี่ยงต่อชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน จะต้องได้รับการพิจารณาใน ขณะที่มีการตรวจสอบ
คาร้องทุกข์และกลยุทธ์ในการแก้ไขเยียวยา
ช. โบนัส เงินจูงใจ (เงินค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามชิ้นงาน) และการเลื่อนตาแหน่ง
•
•
•
•

จะมีระบบในการบันทึกตัวเลขของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลซึ่งจะสามารถใช้ในการพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสและเงินจูงใจได้
เป้าหมายด้านการผลิตหรือตัวชี้วัดอื่นสาหรับพนักงานที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายจะต้องถูกกาหนดไว้ให้อยู่ในระดับเดียวกัน
จะใช้ระบบในการประเมินคุณสมบัติและการปฏิบัติงานเป็นตัวพิจารณาในการเลื่อนตาแหน่ง
บริษัทจะต้องไม่ปิดกั้นให้พนักงานที่เป็นผู้หญิงเข้าสมัครทางานหรือร้องขอรับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถทางานในลักษณะที่โดยทั่ วไปแล้วมีไว้
หรือได้รับการพิจารณาว่ามีไว้สาหรับผู้ชายเท่านั้น เช่น งานเกี่ยวกับเครื่องกล การควบคุมเครื่องจักร
• เช่นเดียวกัน บริษัทจะต้องไม่ปิดกั้นให้พนักงานที่เป็นผู้หญิงทางานในตาแหน่งบริหารจัดการ
• สาหรับตาแหน่งที่เหมือนหรือต่างกันซึ่งมีคุณค่าที่เทียบเคียงกันได้ ไม่ว่าพนักงานผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะต้องได้รับค่าจ้างหรือการขึ้ นเงินเดือนในอัตราที่
เท่ากัน
ซ. การเลิกจ้าง การลาออก การจ่ายเงินชดเชย
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• บริษัทจะจัดทาเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการมาตรฐานในการดาเนินการทางด้านวินัยสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท ซึ่ งจะ
ได้รับการอธิบายให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
• บริษัทจะจัดทาเอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบในการบอกกล่าวล่วงหน้าถึงการลาออกและการชาระเงินใดๆ ที่ครบกาหนดให้กับพนักงาน ซึ่งจะไม่เข้มงวดเกิน
กว่าตามที่กฎหมายแรงงานไทยอนุญาต
• การปลดพนักงานออก การเลิกจ้างจะต้องประกอบไปด้วยการอธิบายเหตุผลที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ถูกต้อง รวมถึงจดหมายเตือน
ล่วงหน้าที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อแจ้งให้พนักงานเปลี่ยนหรือปรับปรุงพฤติกรรม
• การจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานจะพิจารณาตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานไทยฉบับล่าสุด
5. เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและเสรีภาพส่วนบุคคล
ก.
พนักงานจะมีเสรีภาพในการบอกเลิกสัญญา ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งได้รับการบันทึกไว้เป็นเอกสาร
ข.
พนักงานจะมีเสรีภาพมีการเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดระหว่างที่มีการลา โดยไม่มีการลงโทษหรือข่มขู่ว่าจะเลิกจ้าง อย่างไรก็ตาม หากการดา เนินการ
ดังกล่าวส่งผลเสียต่อสถานะทางกฎหมายในการเดินทางกลับมายังประเทศไทย ก็จะถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัท
ค . พนักงานจะมีเสรีภาพในการเปลี่ยนงาน อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ นายจ้างคนก่อนมี
หน้าที่ในการรายงานต่อหน่วยงานราชการที่มีอานาจหน้าที่ให้ทราบถึงการลาออกหรือการหายไปของพนักงาน ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกั บการว่าจ้างแรงงานข้าม
ชาติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนงานซึ่งส่งผลเสียต่อใบอนุญาตทางานหรือวีซ่าหรือสถานะทางกฎหมายของพนักงาน ก็จะตกอยู่กับพนักงานและนายจ้างรายใหม่
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ง.
พนักงานมีเสรีภาพในการใช้จ่ายค่าจ้างที่ได้รับตามที่ตนเองต้องการ และทางบริษัทจะไม่สร้างข้อจากัดหรือข้อห้า มในส่วนนี้ เว้นแต่จะมีการละเมิดฝ่าฝืน
นโยบายใดๆ ของบริษัท
จ.
พนักงานจะไม่ถูกจากัดสิทธิ์ในการใช้สิ่งของจาเป็น (น้าดื่ม, ห้องน้า) ระหว่างเวลาทางานและเวลาพัก
ฉ.
พนักงานจะมีสิทธิ์ได้รับความเป็นส่วนตัวระหว่างเวลาพัก (รวมถึงการพักเพื่อเข้าห้องน้า) ภายหลังจากเวลาเลิกงาน และระหว่างเวลาในการลาและวันหยุด
ช.
พนักงานสามารถออกจากสถานที่ทางานภายหลังจากเวลาเลิกงานโดยจะไม่ถูกขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ว่าจะมีการพกพาอาวุธ
หรือไม่) ทั้งนี้ หากมีข้อกังวลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนอกสถานที่ท างาน (เ ช่น ความปลอดภัยหรือการคุ้มครองบุคคล) จะต้องมีการระบุ
รายละเอียดในส่วนนี้ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา
ซ . พนักงานจะมีอิสรภาพในการเลือกที่พักซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่พักที่บริษัทจัดให้แม้จะถือว่าเป็นทางเลือกที่เสนอให้กับพนักงาน
ฌ . พนักงานที่พักอยู่ในบ้านพักที่ทางบริษัทจัดให้สามารถที่จะเข้าและออกจากที่พักโดยไม่ต้องขออนุญาตจากทางบริษัทหรือบุคลากรที่ทาหน้าที่ ในการรักษา
ความปลอดภัย พนักงานจะมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการเข้าถึงเอกสารประจาตัวของตนเองรวมถึงสิ่งของของตนเองที่อยู่ในบ้านพักของบริษัท
ญ . พนักงานจะมีเสรีภาพในการเลือกว่าจะเข้าร่วมแผนในการออมเงินในรูปแบบสหกรณ์หรือแผนการลงทุนที่คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทเป็นผู้ให้ ความ
ช่วยเหลือหรือริเริ่ม หรือสถาบันการเงินที่ทางบริษัทเป็นผู้แนะนา หากพนักงานเลือกที่จะเข้าร่วม พนักงานจะมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ ในการเข้าถึงและควบคุมเงินออม
ทั้งหมดและเงินที่ตนเองจะต้องได้รับ
6. ความเท่าเทียมในสถานที่ทางานและการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
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ก . ทางบริษัทจะไม่ยอมให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ แรงงานเด็ก การแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ สถานะทางกฎหมาย รสนิ ยมทางเพศ
และความพิการ
ข . แรงงานข้ามชาติจะได้รับการปฏิบัติเทียบเท่ากับแรงงานไทยในส่วนของสภาพในการทางาน การได้รับการฝึกอบรม การมีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง การ
เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
ค . ทางบริษัทจะไม่ยอมให้ผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ใช้อานาจข่มเหงในข้อด้อยของแรงงานไทยหรือแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการข่มขู่หรือใช้ความ
รุนแรง
ง.
นโยบายด้านวินัยของบริษัทจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายแรงงานไทย ในกรณีที่มีการกาหนดไว้ นโยบายเหล่านี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่มีอานาจในการนาเอามาใช้ กากับติดไว้บนบอร์ดประกาศในภาษาที่พนักงานเข้าใจ
จ.
บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความเท่าเทียมในสถานที่ทางานให้กับพนักงานผู้หญิงและผู้ชาย มาตรฐานอุตสาหกรรม151 ได้ระบุว่าส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้อาจเกิด
กรณีของการแบ่งแยกเพศขึ้นได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทจะได้ดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ให้มากขึ้นเพื่อเอาชนะข้อท้าทายในส่วนของ
• การสรรหาและการว่าจ้าง (รวมถึงไม่มีการทดสอบตั้งครรภ์)
• ผลตอบแทนที่เท่าเทียม
151

Social Accountability International (SAI) Auditing Guidance Document Revision 4, September 20, 2013.
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การฝึกอบรมและการเลื่อนตาแหน่ง
การพิจารณาโทษทางวินัยและการเลิกจ้าง
การคุกคามทางเพศ
ข้อกาหนดในการลาคลอดบุตรและพักฟื้นหลังคลอด
ฉ . บริษัทจะไม่ยอมให้มีการคุกคามไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดเกิดขึ้น โดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบของการแบ่งแยกทางเพศสูงสุ ด การคุกคาม
ทางเพศจะนามาซึ่งความไม่ปลอดภัยในสถานที่ทางาน ซึ่งจะทาให้พนักงานเสื่อมเสียศีลธรรมและส่งผลต่องานและความสามารถในการทางาน ของพนักงาน และ
ท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท
ช . บริษัทจะดาเนินการจัดทาคู่มือในการต่อต้านการคุกคามทางเพศหรือหลักสูตรการอบรมในเรื่องของ
• นิยามของคาว่า “พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญทางเพศในสถานที่ทางาน” และประเภทอื่น ๆ ของการกระทาที่เป็นการล่วงละเมิด
• ช่องทางในการร้องทุกข์สาหรับการรายงานเหตุอย่างเป็นความลับและการคุ้มครอง
• กระบวนการเกี่ยวกับการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและการลงโทษทางวินัยต่อผู้กระทาผิด
• วิธีการในการเฝ้าสังเกตวัฒนธรรมในสถานที่ทางานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเคารพสิทธิของผู้หญิง
• วิธีการในการป้องกันการเข้าถึงภาพลามกอนาจาร ข้อมูลหรือสื่อที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ การยั่วยุทางเพศ และการพูดจาสบประมาทของพนักงานเ พศชายต่อ
หน้าพนักงานเพศหญิง
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7.
การเก็บรักษาเอกสารโดยพนักงาน บริษัทจะไม่ทาลาย ซุกซ่อน ยึด หรือปฏิเสธไม่ให้ผู้สมัครหรือพนักงา นเข้าถึง เอกสารระบุตัวตนหรือเอกสารการเข้า
เมืองของตนเอง รวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตในการทางาน และเอกสารส่วนบุคคลใดๆ อาทิเช่น สมุดเงินฝากธนาคารหรือบัตร ATM สาหรับในกรณีที่ผู้จัดหา
แรงงานหรือนายจ้างต้องการเก็บรักษาเอกสารส่วนบุคคลไว้เป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากข้อกาหนดทางกฎหมาย เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งคืนให้กับพนักงาน
ในทันทีเมื่อมีการร้องขอและไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ก่อนล่วงหน้า และในระหว่างที่บริษัทเก็บรักษาเอกสารเหล่านั้นไว้ จะมีการจั ดเตรียมสาเนาของเอกสารส่วน
บุคคลที่ไม่อยู่ในความครอบครองของพนักงานไว้ให้กับพนักงาน และจะมีการแจ้งให้พนักงานทราบถึงเหตุผลที่ทางบริษัทต้องเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้พร้อมทั้งมี
การแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของกระบวนการซึ่งมีการนาเอาเอกสารดังกล่าวไปใช้
8.
กระบวนการและการฝึกอบรมพิเศษสาหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง (สาหรับแรงงานก่อนเข้ามาถึงประเทศปลายทาง) บริษัทจัดหาแรงงานที่ทาสัญญาไว้กับ
ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดและการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษสาหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพศหญิงในทุกขั้นตอนของกระบวนการในการจั ดหาแรงงาน
ในระยะที่มีการเดินทางมาถึงก่อนการดาเนินการ ตัวอย่างเช่น การแจ้งให้ทราบถึงตาแหน่งงานว่างและลักษณะของงาน ข้อกาหนดในการเดินทาง การดาเนินการ
สัมภาษณ์และการฝึกอบรม รวมถึงหัวข้อที่มีการสอน วิธีการที่ถูกนามาใช้ คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม และปัญหาโดยรวมที่มีความจาเพาะเจาะจงต่อการระบุถึงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้สาหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพศหญิง
9.
การฝึกอบรมพิเศษสาหรับแรงงานที่มีความเสี่ยง (สาหรับแรงงานหลังเข้ามาถึงประเทศปลายทาง) การฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในเรื่องของการตระหนักถึง
การค้ามนุษย์ (TIP) และการนาเอานโยบายในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไปใช้ รวมถึงการฝึกอบรมในเรื่องของมาตรฐานแกนหลั กทางด้านแรงงานของ ILO ซึ่งจะ
ได้รับการจัดขึ้นโดยใช้ภาษาที่แรงงานเข้าใจและใช้ล่ามในการสื่อสาร หากพบว่าอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้กับพนักงานหญิง ก็จะมีการจัดอบ รมเป็นพิเศษในเรื่องของ
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การป้องกันตนเอง การสร้างความมั่นใจ และการจัดการกับภัยคุกคามทางเพศ รวมถึงการข่มเหงทางเพศและการแสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อที่จะให้แรงงานหญิง
มีศักยภาพเพิ่มขึ้น หัวข้อรายการในการฝึกอบรมหลักประจาปีจะถูกกาหนดโดยกระบวนการในการฝึกอบรม และในกรณีที่มีความต้องการอบรมเพิ่ม ก็ จะนาเอาการ
ฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมารวมไว้ด้วย
ฉ. การรับรู้
1.
ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะท าหน้าที่รวบรวมรายละเอียดของการไม่ปฏิบัติตามหรือการฝ่าฝืนนโยบายในการสรรหาแรงงานอย่างมี ความ
รับผิดชอบและเป็นธรรม อันมีความเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของอาหารทะเลรวมทั้งสภาพแวดล้อมและสถานที่อันเป็นที่ตั้งของโรงงาน รายละเอียดในส่วนนี้จะถูก
จัดอันดับและจัดหมวดหมู่โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานแกนหลักทางด้านแรงงานสากลและส่วนที่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย จะมีการจัดอันดับ
โดยเป็นไปตามความรุนแรงพร้อมทั้งมีการนาเสนอช่องทางในการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสม
2.
ทีมระบบจัดการทางสังคม (SMS) จะทาหน้าที่รวบรวมรายชื่อของหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนในท้องถิ่นสาหรับแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ สมาคม
ไทยอุตสาหกรรม สมาคมทางกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ที่ดาเนินงานอยู่ภายในพื้นที่ และสามารถให้ความช่วยเหลือกั บโรงงานใน
การจัดการกับการร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยาในส่วนของเหตุการณ์และกรณีตามที่กล่าวมา
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ช. การรายงาน
1.
ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อพบเห็นการกระทาที่ละเมิดนโยบายนี้ (ทั้งเห็นจริ งหรืออาจเป็นเพียง
ข้อสงสัย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในบริษัท นายหน้า บริษัทจัดหางาน และคู่ค้าที่สาคัญของบริษัท
2.
ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจะต้องได้รับแจ้งให้ทราบว่าจะต้องติดต่อกับใครรวมถึงวิธีการในการติดต่อโดยไม่ต้องแจ้งชื่อ จะต้องมีการแจ้ งให้ทราบถึง
รายละเอียดในการติดต่อกับพนักงานระดับหั วหน้างานของบริษัทในกรณีฉุกเฉินแบบ 24 ชั่วโมง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายการผลิต ผู้บริหารสูงสุดหรือ
กรรมการของบริษัท เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายด้านศีลธรรม (ถ้ามีการมอบหมาย) หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนหรืออีเมล์ที่เป็นควา มลับ รวมทั้งลิงก์
แบบออนไลน์ ซึ่งจะมีการระบุถึงวิธีการในการดาเนินการและแบบฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงไปได้
3.
บริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการดาเนินการทางวินัย หรือการตอบโต้ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ซึ่งจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีการรายงานให้ทร าบถึงเหตุการณ์
ของการฝ่าฝืนนโยบายนี้อย่างสุจริตใจ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่พบว่าได้กระทาการฝ่าฝืนนโยบายนี้หรือกระทาการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินัยซึ่งอาจรุนแรงจนถึงขั้นการเลิกจ้าง ยิ่งกว่านั้น ทางบริษัทจะดาเนินการต่อบุคคลหรือองค์กรที่ขัดขวาง ทาให้ล่าช้า หรือปฏิเส ธที่จะให้ความร่วมมือในการ
สืบสวนคือกันระบุได้ถือการละเมิดฝ่าฝืนนโยบายนี้
4.
ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อปกป้องผู้เสียหายหรือผู้แจ้งเบาะแส ทางบริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการรักษาความลับของบุคคล
ทั้งหลายที่เป็นผู้แจ้งเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายคือกันนโยบายฉบับนี้ตลอดจนบุคคลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือการกระทาการที่ไม่เหมาะสมซึ่ง
ถูกกล่าวหา ไม่ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่
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5.
จัดให้มีขั้นตอนสาหรับการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงและเด็กที่มีความอ่อนไหวทางเพศเพื่อปกป้องพวกเขาจากความเสื่อมเสีย การ
ล่วงละเมิด ถูกคุกคาม หรือการแสวงประโยชน์มากกว่าเดิม
ซ. กลไกในการร้องเรียน ร้องทุกข์
1.
จะมีระบบที่พร้อมใช้งานสาหรับการรับเรื่องร้องทุกข์ การสืบสวน การแก้ไขปัญหา และการบันทึกคาร้องและการร้องทุกข์ รวมทั้งมีการจัดหมวดหมู่และ
จัดลาดับความสาคัญสาหรับการดาเนินการและการแก้ไขเยียวยา การตรวจสอบติดตาม การระบุถึงประวัติและรูปแบบของเหตุการณ์และประเภทของเหตุการณ์
2.
ทางบริษัทจะจัดทารายการของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับนโยบาย โดยที่หมวดหมู่ที่แนะนาก็คือ สิทธิมนุษย ชน
กระบวนการในการจัดหาแรงงานจากบริษัทจัดหางาน การว่าจ้างภายในองค์กร การทาสัญญาจ้าง
3.
ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดทาเป็นเอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและ
ตัวตนของผู้เสียหาย มีมาตรการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พักที่ ปลอดภัยในสถานที่ที่ไม่
เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุก /ารณ์ให้
ตารวจหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้า
มาดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

โรงงาน:29ม.4บางนา-ตราด(36) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง21000โทรฯ038 663 007-8 โทรสาร038 663 009
FACTORY: 29 Moo 4, Bangna-Trad(36) Tubma, Mueang, Rayong, Rayong 21000 Thailand. Tel. 66 38 663 007 – 8 Fax. 66 38 663 009

บริษัท อุตสาหกรรมนา้ ปลาระยอง จากัด
เรื่ องแผนการปฏิบัตติ ามนโยบายด้ านสภาพการทางานทีม่ ีคุณค่ า

รหัส:HR-QP-001
แก้ ไขครั้งที่ :
เริ่มใช้ :
หน้ าที่ 567 ของ 664

4.
ในส่วนของการพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งอาจนาไปสู่การเลิกจ้างหรือการดาเนินการทางกฎหมาย ก็จะต้องถูกนามาใช้กับผู้กระทาผิด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
หรือองค์กร) โดยใช้วิธีการที่มีความเท่าเทียมกับการดาเนินการต่อการฝ่าฝืน ซึ่งเที่ยงธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ฌ. การแก้ไขเยียวยา
1.
บริษัทจะจัดทารายการของมาตรการในการแก้ไขเยียวยาที่เป็นไปได้ไว้ล่วงหน้า
2.
ขั้นตอนในการดาเนินการจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการละเมิด พร้อมทั้งจะมีการพิจารณาและจัดทาเอกสารไว้ล่วงหน้า ขั้นตอน ในการ
ดาเนินการที่มีผลในทันที หรือเป็นแบบระยะสั้นหรือระยะยาว มาตรการที่อาจนามาใช้อาจมีความเกี่ยวข้องกันกับการพิจารณาโทษทางวินัย ภายในองค์กร หรือการ
ดาเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทาผิด หรือค่าชดใช้ที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน การให้ความช่วยเหลือทางด้านการรักษาพยาบาลหรือทางกฎหมาย การฟื้นฟูสภาพ
หรือให้การศึกษาเพิ่มเติมต่อผู้เสียหาย
3.
แผนในการแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาจะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ในการแก้ไขและการป้องกัน โดยเฉพาะสาหรับพนักงานหญิง ก็จะต้องรวมถึงการดาเนินการเพื่ อ
เพิ่มศักยภาพเข้าไปด้วย

โรงงาน:29ม.4บางนา-ตราด(36) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง21000โทรฯ038 663 007-8 โทรสาร038 663 009
FACTORY: 29 Moo 4, Bangna-Trad(36) Tubma, Mueang, Rayong, Rayong 21000 Thailand. Tel. 66 38 663 007 – 8 Fax. 66 38 663 009

บริษัท อุตสาหกรรมนา้ ปลาระยอง จากัด
เรื่ องแผนการปฏิบัตติ ามนโยบายด้ านสภาพการทางานทีม่ ีคุณค่ า

รหัส:HR-QP-001
แก้ ไขครั้งที่ :
เริ่มใช้ :
หน้ าที่ 568 ของ 664

ญ. การตรวจสอบ
1.
การตรวจประเมินภายในเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้จะต้องทาในระบบจัดการทางสังคม (SMS) ของบริษัทโดยใช้ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และขอบเขตตาม
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบบริหารคุณภาพ ของทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในมีการรายงานไว้พร้อมกับข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ การติดตามผล
2.
การประเมินคู่ค้าเบื้องต้น การเฝ้าระวัง การประเมินคู่ค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้า ความถี่ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคม
3.
นาเครื่องมือวิเคราะห์ความละเอียดอ่อนมิติชายหญิง มาใช้ในการตรวจสอบผู้จัดหาแรงงานและบริษัทจัดหางาน
4.
จะพิจารณานารายการตรวจสอบการล่วงละเมิดทางเพศและเครื่องมืออื่นๆในการประเมินความคืบหน้าความเท่าเทียมกันในสถานที่ทางานมาใช้ในระหว่าง
ตรวจประเมินภายในสาหรับระบบจัดการทางสังคมในบริษัท
5.
ในทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมสาหรับกิจกรรมที่ทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรั บการสัมภาษณ์
พนักงาน
6.
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจสอบ บางส่วนหรือทั้งหมด จะถูกนามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ย น
นโยบายและระบบการจัดการทางสังคมของบริษัท

โรงงาน:29ม.4บางนา-ตราด(36) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง21000โทรฯ038 663 007-8 โทรสาร038 663 009
FACTORY: 29 Moo 4, Bangna-Trad(36) Tubma, Mueang, Rayong, Rayong 21000 Thailand. Tel. 66 38 663 007 – 8 Fax. 66 38 663 009

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ภาคผนวก ฌ: แผนการดาเนินงานตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติด้านการสรรหาแรงงาน
ด้วยความรับผิดชอบ
ฌ-1: แผนการดาเนินงานทั่วไป

ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน

ก. เอกสาร
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติทั่วไป/
วิธีปฏิบัติทั่วไป
สาหรับนโยบาย
ทั้งหมด

แผนการดาเนินงานทั่วไปตามขั้นตอนปฏิบัติงานตามนโยบาย 8 ประการ
ช่วงระหว่างเดือน________________________ ถึง เดือน________________________
บริษัท____________________________________________________________________
กิจกรรม
ทาเมื่อใด
ทาโดยใคร

ความก้าวหน้า

1. จัดทาแผนผังห่วงโซ่
อุปทานสาหรับแต่ละ
บริษัท
2.เลือกภาคีธุรกิจที่สาคัญ
ที่เป็น first-tier
3. ขอข้อมูลด้านการ
ดาเนินกิจการและด้าน
แรงงานจากภาคีธรุกิจ
4. จัดทานโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. ลงนามในนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. การประกาศใช้
นโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
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ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด

ทาโดยใคร

ความก้าวหน้า

7. แต่งตั้งคณะกรรมการ
SMS
8. การอบรมและการเก็บ
ผลการประเมินของทีม
SMS เกี่ยวกับนโยบายทั้ง
8 ด้าน
9. ให้ทีม SMS
ดาเนินการประเมินความ
เสี่ยงของบริษัทคู่ค้า
ที่เกี่ยวกับนโยบายทั้ง 8
ด้าน
10. พัฒนาข้อกาหนดใน
การรจัดอันดับ การให้
คะแนนแก่บริษัท
supplier และผู้ให้บริการ
11. ร่างแผนในการ
ติดตามและประเมิน
สาหรับใช้กับบริษัท
supplier และ
ผู้ให้บริการ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด

ทาโดยใคร

ความก้าวหน้า

12. ร่างจริยธรรมธุรกิจ
หรือที่เรียกว่า Code of
Conduct เพื่อจัดส่ง
ให้กับบริษัท supplier
และผู้ให้บริการ
13. จัดส่ง Code of
Conduct ให้กับบริษัท
supplier และผู้ให้บริการ
14. จัดใส่เลขเอกสาร
ทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดทา
แผนผังห่วงโซอุปทานและ
การประเมินความเสี่ยง
รวมทั้ง ผนวกรวมเอกสาร
เหล่านั้นไว้ในคู่มือของ
บริษัท
15. การจัดฝึกอบรมด้าน
ความตระหนักเบื้องต้น
เกี่ยวกับนโยบายที่ได้
พัฒนาขึ้นมาใหม่ ให้กับ
สาหรับแรงงาน
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด

ทาโดยใคร

ความก้าวหน้า

16. การจัดทารายการ
อ้างอิงกับแบบฟอร์มของ
บริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เอกสารเสริม ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน
และนโยบายอื่น ๆ
17. จัดทารายการเอกสาร
อื่น ๆที่จาเป็นสาหรับการ
ดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น
FM, SD, QP, WI สาหรับ
แต่ละนโยบายของแต่ละ
บริษัท
18. การจัดทาแผนการ
ฝึกอบรมสาหรับปี 2563
เพื่อการจัดฝึกอบรมตามที่
กาหนดไว้ในการละ
นโยบาย
19. การรวบรวมเอกสาร
ในการอ้างอิงต่าง ๆ ตาม
อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ มาตรฐานต่าง ๆ
กฎหมาย เช่น ด้าน
แรงงาน ประมง และ
แรงงานข้ามชาติ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด

ทาโดยใคร

ความก้าวหน้า

20. การรวบรวม
website สาหรับการ
ตรวจสอบรายชื่อในบัญชี
ดาหรือบัญชีที่ถูกลงโทษ
21. จัดทารายชื่อ
เครือข่าย เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม
องค์กรพัฒนาเอกชน
และชุมชน
22. จัดทากระบวนการ
การร้องทุกข์และเยียวยา
ได้แก่ ขั้นตอน ขอบเขต
รูปแบบ แบบฟอร์ม
ขั้นตอน
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ฌ-2: แผนการดาเนินงานเฉพาะด้าน
แผนการดาเนินงานเฉพาะด้านตามขั้นตอนปฏิบัติงานตามนโยบาย 8 ประการ
ช่วงระหว่างเดือน________________________ ถึง เดือน________________________
บริษัท____________________________________________________________________
ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

ข.1 การต่อต้าน
การค้ามนุษย์

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

1. ขั้นตอนปฏิบัติ/ ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
ก) จัดทาขั้นตอนปฏิบัติการจัดซื้อ
วัสดุและบริการ เพื่อให้แน่ใจว่า
บริษัทซื้อฯ จากซัพพลายเออร์ที่
ปฏิบัติสอดคล้องนโยบายของ
บริษัทฯ
ข) จัดทาเกณฑ์การเลือกผู้จัดหา
แรงงาน
ค) จัดทาข้อบังคับเรื่องการรายงาน
เหตุการณ์การกระทาที่ผิดกฎหมาย
หรือจริยธรรมของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกและภายใน
ง) จัดทาข้อบังคับเรื่องการคุ้มครอง
ผู้เสียหายและผู้รายงานเหตุการณ์
การค้ามนุษย์ โดยฉพาะอย่างยิ่ง
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
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ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

จ) จัดทาข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ร้องเรียนร้องทุกข์และการเยียวยา
2. แบบฟอร์ม บันทึก เอกสาร
สนับสนุน
ก) จัดทาบันทึกการฝึกอบรม
สาหรับพนักงานกลุ่มเปราะบาง
เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงาน
ข) จัดทาใบแสดงความยินยอมจาก
พนักงาน ในกรณีที่บริษัทเก็บ
เอกสารส่วนตัวของพนักงาน
ค) จัดทาสัญญาจ้างงาน และ
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ระบุ
เรื่องของเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย
และการเสรีภาพส่วนบุคคล
ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
นาเข้าแรงงาน ประกอบด้วย
รูปถ่าย แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม
และหลักฐานๆ ที่แสดงว่าบริษัท
ดังกล่าวปฏิบัติสอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัท
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

จ) บันทึกเกี่ยวกับการร้องเรียนร้อง
ทุกข์ การวิเคราะห์สาเหตุของข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ มาตรการ
ป้องกัน และการอุธรณ์ หรือการ
ไกล่เกลี่ย
3. การปฏิบัติ
ก) จัดทาชุดคาถามสาหรับ
สัมภาษณ์พนักงานก่อน/หลัง
กระบวนการสรรหาพนักงาน
ข) บันทึกผลการทดสอบของ
พนักงานก่อน/หลังกระบวนการ
สรรหาพนักงาน
ค) จัดทาชุดคาถามแบ่งตามเพศ
สภาพและวิธีการสัมภาษณ์ก่อน/
หลังกระบวนการสรรหาพนักงาน
ง) จัดทาเช็คลิสต์สาหรับการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก
รายงานการตรวจสอบ และแผน
แก้ไขและป้องกันข้อพกพร่องที่พบ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

4. หัวข้อการฝึกอบรม
ให้ดาเนินการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ
ต่อไปนี้
ก) การค้ามนุษย์คืออะไร
ข) ประเภทของการค้ามนุษย์
ค) สถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่ว
โลกและในที่ทางาน
ง) สาเหตุผู้เสียหายจึงมีความ
เปราะบาง
จ) ผลกระทบของการค้ามนุษย์ต่อ
ผู้เสียหาย
ฉ) การเยียวยา
ช) กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครอง
ซ) การป้องกันและการคุ้มครองใน
ที่ทางาน
ข.2 เสรีภาพในการ 1. ขั้นตอนปฏิบัติ/ ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
สมาคมและการ
ร่วมเจรจาต่อรอง
ก) จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
โดยมีสัดส่วนของผู้ชายและผู้หญิง

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

577

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ที่สมดุลกัน และจัดให้มีการ
เลือกตั้งและประชุมคณะกรรมการ
ดังกล่าว
ข) จัดทาขั้นตอนปฏิบัติงานเรื่อง
การสรรหาและการเลิกจ้าง โดย
ระบุว่าพนักงานไม่ควรที่จะถูก
ลงโทษ เนื่องด้วยการใช้เสรีภาพใน
การรวมกลุ่มสมาคม
2. แบบฟอร์ม บันทึก เอกสาร
สนับสนุน
ก) จัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสวัสดิการและการ
เลือกตั้งผู้แทนพนักงาน
ข) จัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ
ค) ข้อตกลงของการเจรจาระหว่าง
นายจ้าง/ลูกจ้าง
ง) ข้อร้องเรียนร้องทุกข์และการ
แก้ไข

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

578

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

3. การปฏิบัติ
ก) ส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้แทน
พนักงาน
ข) จัดทาชุดคาถามการสัมภาษณ์
เพื่อตรวจสอบว่ามีการลงโทษหรือ
มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ให้
พนักงานใช้สิทธิของตนหรือไม่
ค) จัดทาเช็คลิสต์สาหรับการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก
รายงานการตรวจสอบ และแผน
แก้ไขและป้องกันข้อพกพร่องที่พบ
4. หัวข้อการฝึกอบรม
ให้ดาเนินการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ
ต่อไปนี้
ก) ความหมายของเสรีภาพในการ
รวมกลุ่มและเจรจาต่อรองของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ข) สาเหตุที่เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรองถึงสาคัญกับ
ลูกจ้าง/นายจ้าง

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

579

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ค) กฎหมายไทยเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสวัสดิการ
ง) แนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ
จ) การละเมิดสิทธิ
ฉ) ผลกระทบต่อพนักงานและ
ธุรกิจ
ข.3 กลไกการ
1. ขั้นตอนปฏิบัติ/ ขั้นตอนการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาเนินงาน
และการแก้ไข
เยียวยา
ก) จัดทากระบวนการร้องเรียนร้อง
ทุกข์ และยุทธศาสตร์การเยียวยา
รวมถึงการคุ้มครองผู้เสียหายและผู้
ร้องเรียน และการรักษาความลับ
ข) ข้อปฏิบัติสาหรับการร้องเรียน
ร้องทุกข์แต่ละนโยบาย ตามความ
รุนแรงและผลกระทบ
ค) การปิดเคส การอุทธรณ์ และ
การไกล่เกลี่ย
ง) กาหนดความรับผิดชอบด้านการ
เยียวยาที่ชัดเจนระหว่างนายจ้าง/
บริษัทนาเข้าแรงงาน
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

2. แบบฟอร์ม บันทึก เอกสาร
สนับสนุน
ก) จัดทาผังขั้นตอนการร้องเรียน
ร้องทุกข์ แบบฟอร์ม ประเภท และ
ระยะเวลา
ข) จัดประเภทความรุนแรง การ
เยียวยา สาเหตุ การแก้ไข และการ
ป้องกัน
ค) จัดทาข้อตกลงระหว่างนายจ้าง/
บริษัทนาเข้าแรงงานเรื่องการ
เยียวยา
ง) สนับสนุนเครือข่ายด้านการ
เยียวยา
3. การปฏิบัติ
ก) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เรื่องการสัมภาษณ์ การติดตาม
การสอบสวน และความอ่อนไหว
ระหว่างบุคคลในแต่ละเพศสภาพ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ข) ประเมินระบบภายใน ความถี่
และวิธีการปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือ
การประเมินผล
ค) ประเมินซัพพลายเออร์และผู้
จัดหางาน
ง) วิเคราะห์การปฏิบัติตาม
นโยบายจากเช็คลิสต์ รายงาน และ
ใบประกาศนียบัตรรับรอง
4. หัวข้อการฝึกอบรม
ให้ดาเนินการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ
ต่อไปนี้
ก) คานิยามของ การร้องเรียน การ
ร้องทุกข์ การเยียวยา การไกล่
เกลี่ย และการกลับประเทศต้นทาง
ข) ประเทศและความรุนแรงของ
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ค) การเข้าไปเกี่ยวข้องทางตรงและ
ทางอ้อม
ง) การรักษาความลับ และความ
โปร่งใส
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

จ) วิธีการเยียวยา ทางศาลและ
ไม่ใช่ทางศาล เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน และการป้องกัน
ข.4 การไม่ใช้
แรงงานเด็ก

1. ขั้นตอนปฏิบัติ/ ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
ก) จัดทาขั้นตอนการพิสูจน์อายุ
ข) บริหารจัดการเคสแรงงานเด็ก/
แรงงานผู้เยาว์ในกระบวนการสรร
หาและว่าจ้าง ที่ไม่ได้ตั้งใจ
ค) จัดทาขั้นตอนการนาเด็ก/ผู้เยาว์
ออกจากการจ้างงาน อย่างค่อย
เป็นค่อยไป
ง) นโยบายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
การคุ้มครองเด็ก
จ) กาหนดความรับผิดชอบด้าน
การเยียวยาที่ชัดเจนระหว่าง
นายจ้าง/บริษัทนาเข้าแรงงาน
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

2. แบบฟอร์ม บันทึก เอกสาร
สนับสนุน
ก) จัดทาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
อายุของพนักงาน และข้อมูล
โรงเรียน
ข) จัดทาแบบสัมภาษณ์ที่มีความ
อ่อนไหวเรื่องเพศสภาพสาหรับฝ่าย
บุคคล
ค) จัดเก็บหลักฐานจากผู้จัดหา
แรงงาน ประกอบด้วย รูปภาพ ใบ
แสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง
(ถ้าจาเป็นต้องใช้)
ง) บันทึก
จ) จัดทาข้อตกลงระหว่างนายจ้าง/
บริษัทนาเข้าแรงงานเรื่องการ
เยียวยา
ฉ) รายชื่อเครือข่ายสนับสนุนด้าน
การเยียวยา
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

3. การปฏิบัติ
ก) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เรื่องการสัมภาษณ์ การติดตาม
การสอบสวน และความอ่อนไหว
เรื่องเพศสภาพ และการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก
ข) ประเมินระบบภายใน ความถี่
และวิธีการปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือ
การประเมินผล
ค) ประเมินซัพพลายเออร์และผู้
จัดหางานในประเทศ รวมถึงบริษัท
นาเข้าแรงงานและนายหน้า
4. หัวข้อการฝึกอบรม
ให้ดาเนินการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ
ต่อไปนี้
ก) คานิยามของแรงงานเด็กและ
แรงงานผู้เยาว์
ข) งานเบา งานที่ปลอดภัย
รูปแบบที่รุนแรงที่สุดของการใช้
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

แรงงานเด็ก และแนวปฏิบัติที่
ยอมรับไม่ได้
ค) แรงงานเด็กเกิดขึ้นที่ไหน และ
เกิดขึ้นได้อย่างไรก่อน/หลัง
กระบวนการสรรหา
ง) การเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรง/โดย
อ้อม
จ) การนาเด็กออกจากการใช้
แรงงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น
การคุ้มครองเด็ก การรักษา
ความลับ ความโปร่งใส ความ
สอดคล้องกับกฎหมาย
ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
ฉ) วิธีการเยียวยาและการฟื้นฟู
เช่น การเข้าโรงเรียน บริการ
สุขภาพ การคุ้มครอง และสาเหตุ
ของแรงงานเด็ก การแก้ไข และ
การป้องกัน
ข.5 การไม่ใช้
แรงงานบังคับ
แรงงานขัดหนี้

1. ขั้นตอนปฏิบัติ/ ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน –
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ก) จัดทาขั้นตอนปฏิบัติการจัดซื้อ
วัสดุและบริการ เพื่อให้แน่ใจว่า
บริษัทซื้อฯ จากซัพพลายเออร์ที่
ปฏิบัติสอดคล้องนโยบายของ
บริษัทฯ
ข) จัดทาเกณฑ์การเลือกผู้จัดหา
งาน
ค) จัดทาข้อบังคับเรื่องการรายงาน
เหตุการณ์การกระทาที่ผิดกฎหมาย
หรือจริยธรรมของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกและภายใน
ง) จัดทาข้อบังคับเรื่องการคุ้มครอง
ผู้เสียหายและผู้รายงานเหตุการณ์
แรงงานบังคับ
จ) จัดทาข้อบังคับด้านการติดตาม
การพิสูจน์ข้อเท็จจริง และการ
ตรวจสอบ
2. แบบฟอร์ม บันทึก เอกสาร
สนับสนุน
ก) จัดทาบันทึกการฝึกอบรม
สาหรับพนักงานกลุ่มเปราะบาง
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงาน
ข) จัดทาใบแสดงความยินยอมจาก
พนักงาน ในกรณีที่บริษัทเก็บ
เอกสารส่วนตัวของพนักงาน
ค) จัดทาสัญญาจ้างงาน และ
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ระบุ
เรื่องของเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย
และการเสรีภาพส่วนบุคคล
ง) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
นาเข้าแรงงาน ประกอบด้วย รูป
ถ่าย แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม
และหลักฐานๆ ที่แสดงว่าบริษัท
ดังกล่าวปฏิบัติสอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัท
จ) บันทึกเกี่ยวกับการร้องเรียนร้อง
ทุกข์ การวิเคราะห์สาเหตุของข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ มาตรการ
ป้องกัน และการอุธรณ์ หรือการ
ไกล่เกลี่ย
ฉ) จัดทาเช็คลิสต์การติดตามและ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์ รายงาน และ
การวิเคราะห์

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

588

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

3. การปฏิบัติ
ก) จัดทาชุดคาถามสาหรับ
สัมภาษณ์พนักงานก่อน/หลัง
กระบวนการสรรหาพนักงาน
ข) บันทึกผลการทดสอบ
ของพนักงานก่อน/หลัง
กระบวนการสรรหาพนักงาน
ค) จัดทาชุดคาถามแบ่งตามเพศ
สภาพและวิธีการสัมภาษณ์ก่อน/
หลังกระบวนการสรรหาพนักงาน
ง) จัดทาวิธีการแก้ไขและป้องกัน
จากผลลัพธ์และรายงานของการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก
4. หัวข้อการฝึกอบรม
ให้ดาเนินการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ
ต่อไปนี้
ก) คานิยามของแรงงานบังคับ
ข) ประเภทของแรงงานบังคับ เช่น
แรงงานขัดหนี้
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ค) การกระทาและวิธีการสาหรับ
การใช้แรงงานบังคับ (ทางตรงและ
ทางอ้อม)
ง) การเกิดแรงงานบังคับ ก่อน/
หลังการสรรหาและว่าจ้าง ใน
สถานที่ทางานและในชุมชน
จ) ผลกระทบต่อผู้เสียหายและ
ธุรกิจ
ฉ) มาตรการเยียวยา
ช) กรอบกฎหมายในการคุ้มครอง
ข.6 การไม่เลือก
ปฏิบัติ

1. ขั้นตอนปฏิบัติ/ ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน –
ก) ไม่เลือกปฏิบัติระหว่าง
การสรรหาและว่าจ้าง
ข) จัดทาขั้นตอนปฏิบัติการจัดซื้อ
วัสดุและบริการ เพื่อให้แน่ใจว่า
บริษัทซื้อฯ จากซัพพลายเออร์ที่
ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบาย
ค) จัดทาเกณฑ์การเลือกผู้จัดหา
แรงงาน
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ง) จัดทาข้อบังคับเรื่องการบริหาร
จัดการเคสคุกคามทางเพศ
จ) ข้อบังคับเรื่องการรายงาน
เหตุการณ์การกระทาที่ผิดกฎหมาย
หรือจริยธรรมของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกและภายใน
ฉ) จัดทาข้อบังคับเรื่องการ
คุ้มครองผู้เสียหายและผู้รายงาน
เหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ
ช) จัดทาข้อบังคับด้านการ
ร้องเรียนร้องทุกข์และเยียวยา
ซ) จัดทาข้อบังคับด้านการติดตาม
การพิสูจน์ข้อเท็จจริง และการ
ตรวจสอบ
2. แบบฟอร์ม บันทึก เอกสาร
สนับสนุน
ก) จัดทาบันทึกการฝึกอบรม
สาหรับพนักงานกลุ่มเปราะบาง
เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงาน
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ข) เก็บรวบรวมหลักฐานแนว
ปฏิบัติด้านการสรรหาและว่าจ้าง
ของบริษัทที่ไม่เลือกปฏิบัติ
ค) จัดทาเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่ง
การจ่ายโบนัส การให้เงินจูงใจ และ
การให้สวัสดิการ บนพื้นฐานของ
คุณสมบัติ
ง) จัดฝึกอบรมและการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และพนักงานที่ต้องดูแลลูก
หลังคลอด
จ) เงื่อนไขของสัญญา
ฉ) จัดทากฎระเบียบด้านการ
ลงโทษทางวินัย
ช) รวบรวมข้อมูลของบริษัทนาเข้า
แรงงาน เช่น รูปถ่าย แบบฟอร์ม
ตารางค่าธรรมเนียม และหลักฐาน
ที่แสดงว่าบริษัทดังกล่าวปฏิบัติ
สอดคล้องกับนโยบาย
ซ) บันทึกเกี่ยวกับการร้องเรียนร้อง
ทุกข์ การวิเคราะห์สาเหตุของข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ มาตรการ
ป้องกัน และการอุธรณ์ หรือการ
ไกล่เกลี่ย
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ฌ) จัดทาเช็คลิสต์การติดตามและ
ตรวจสอบ ผลลัพธ์ รายงาน และ
การวิเคราะห์
3. การปฏิบัติ
ก) จัดทาชุดคาถามสาหรับ
สัมภาษณ์พนักงานก่อน/หลัง
กระบวนการสรรหาพนักงาน
ข) บันทึกผลการทดสอบของ
พนักงานก่อน/หลังกระบวนการ
สรรหาพนักงาน
ค) จัดทาชุดคาถามแบ่งตามเพศ
สภาพและวิธีการสัมภาษณ์ก่อน/
หลังกระบวนการสรรหาพนักงาน
ง) รักษาความลับ
จ) สอบสวนเหตุการอย่างถูกต้อง
ชัดเจน และด้วยวิธีการที่อ่อนไหว
ต่อบุคคลในแต่ละเพศสภาพ
ฉ) ดาเนินการแก้ไข/ป้องกันอย่าง
เหมาะสม ตามผลลัพธ์และรายงาน
การตรวจสอบภายใน/ภายนอก

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

593

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

4. หัวข้อการฝึกอบรม
ให้ดาเนินการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ
ต่อไปนี้
ก) คานิยามของการเลือกปฏิบัติ
ข) สิทธิเรื่องการได้รับค่าตอบแทน
อย่างเท่าเทียม
ค) การเลือกปฏิบัติบนฐานของเพศ
สภาพและอื่น ๆ
ง) การกระทาและวิธีการ (ทางตรง
และทางอ้อม)
จ) การคุกคามและล่วงละเมิดทาง
เพศ
ฉ) สาเหตุที่ผู้เสียหายมีความ
เปราะบาง
ช) ผลกระทบต่อผู้เสียหาย
และธุรกิจ
ซ) การเกิดการเลือกปฏิบัติ ก่อน/
หลังการสรรหาและว่าจ้าง และที่
ทางาน/ในชุมชน
ฌ) การเยียวยา
ญ) กรอบของกฎหมายในการ
คุ้มครอง
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ฎ) การป้องกันและคุ้มครองในที่
ทางาน
ข.7 การสรรหา
ด้วยความ
รับผิดชอบ
และเป็นธรรม

1. ขั้นตอนปฏิบัติ/ ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
ก) จัดทาคู่มือการสรรหาพนักงาน
ที่เน้นความสาคัญของหลักการสรร
หาบนพื้นฐานของคุณสมบัติ การ
เคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและ
สิทธิแรงงาน และยืดมั่นในหลักการ
ของงานที่มีคุณค่า
ข) หลักเกณฑ์สาหรับเลือกผู้จัดหา
แรงงานซึ่งระบุเกี่ยวการออก
ใบอนุญาต เงินการันตีสาหรับ
คุ้มครองพนักงาน เช่น การยึด
เอกสาร เสรีภาพการเคลื่อนย้าย
เสรีภาพส่วนบุคคล ตลอดทุก ๆ
ขั้นตอนการสรรหา
ค) จัดทากลไกลการร้องเรียนร้อง
ทุกข์ และยุทธศาสตร์การเยียวยา
และการคุ้มครองผู้เสียหายและ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ผู้รายงานหตุการณ์ รวมถึง
ข้อกาหนดด้านการรักษาความลับ
ง) กาหนดความรับผิดชอบด้านการ
เยียวยาระหว่างนายจ้างและบริษัท
จัดหางานอย่างชัดเจน
2. แบบฟอร์ม บันทึก เอกสาร
สนับสนุน
ก) สัญญาระหว่างผู้จัดหางานและ
พนักงาน (ภาษาของพนักงานและ
มีการตรวจสอบว่าถูกต้อง)
ข) สัญญาระหว่างนายจ้างและ
บริษัทจัดหางาน (ภาษาไทย)
ค) สัญญาระหว่างบริษัทจัดหางาน
ในประเทศไทยและประเทศต้นทาง
โบรกเกอร์ และมีการตรวจสอบ
การแปลภาษา
ง) การจัดฝึกอบรมก่อนและหลัง
เดินทาง
จ) หลักฐานของเงื่อนไขของการ
จ้างงานที่แจ้งกับผู้สมัครงานและที่

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

596

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

แสดงว่าผู้สมัครงานเข้าใจเงื่อนไข
ดังกล่าว
ฉ) หลักฐานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ที่พนักงานถูกเรียกเก็บ เช่น ค่าหา
งาน ค่าดาเนินการ ค่าเดินทาง
ค่าที่พัก และค่าฝึกอบรม
ช) รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
เอกสาร และหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์และกระดาษที่แสดง
ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายไทย
ซ) ข้อบังคับด้านการร้องเรียนร้อง
ทุกข์และการเยียวยา โดยระบุถึง
ประเภท ความรุนแรง มาตรการ
เยียวยา การวิเคราะห์สาเหตุ
การแก้ไข และการป้องกัน
ฌ) ข้อตกลงระหว่างนายจ้างและ
บริษัทจัดหางานเรื่องการเยียวยา
ญ) รายชื่อเครือข่ายสนับสนุน
เกี่ยวกับการฟื้นฟูเยียวยา
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

3. การปฏิบัติ
ก) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เรื่องการสัมภาษณ์ การติดตาม
การพิสูจน์ข้อมูลของพนักงาน และ
การประกาศสมัครงาน การเขียน
คาอธิบายลักษณะงาน รวมถึงและ
ความอ่อนไหวเรื่องเพศสภาพ
ข) ประเมินระบบภายใน ความถี่
และวิธีการปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือ
การประเมินผล
ค) ประเมินซัพพลายเออร์และผู้
จัดหางานในประเทศ รวมถึงบริษัท
นาเข้าแรงงานและโบรกเกอร์
ง) วิเคราะห์การปฏิบัติตาม
นโยบายจากเช็คลิสต์ รายงาน และ
ประกาศนียบัตรรับรอง

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

598

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

4. หัวข้อการฝึกอบรม
ให้ดาเนินการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ
ต่อไปนี้
ก) คานิยามของการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน (due
diligence) สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
สิทธิแรงงาน การสรรหาพนักงาน
ด้วยความรับผิดชอบ ความโปร่งใส
ความรับผิดรับชอบ การคุ้มครอง
แรงงาน
ข) ความสาคัญของการสรรหา
พนักงานด้วยความรับผิดชอบ และ
งานที่มีคุณค่าต่อธุรกิจและ
พนักงาน
ค) การปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
กฎหมายแรงงานไทย และ
มาตรฐานระหว่างประเทศของ
นายจ้างและบริษัทจัดหางาน
ง) การเข้าถึงกลไกลการร้องเรียน
ร้องทุกข์ การเยียวยาและไกล่เกลี่ย
จ) การเข้าไปเกี่ยวข้องทางตรงและ
ทางอ้อม
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ฉ) การรักษาความลับและความ
โปร่งใส
ช) วิธีการเยียวยา ทั้งทางศาลและ
ไม่ใช่ทางศาล ที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน และการป้องกัน
B.8 การสภาพการ 1. ขั้นตอนปฏิบัติ/ ขั้นตอนการ
ทางานที่มีคุณค่า ดาเนินงาน
ก) จัดทาคู่มือการสรรหาพนักงาน
ที่เน้นความสาคัญของหลักการสรร
หาบนพื้นฐานของคุณสมบัติ การ
เคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและ
สิทธิแรงงาน และยืดมั่นในหลักการ
ของงานที่มีคุณค่า
ข) จัดทากฎระเบียบของบริษัทที่
เน้นย้าความสาคัญของหลักการ
การงานที่มีคุณค่าสาหรับการจ้าง
งานที่มีประสิทธิภาพ โอกาส
สาหรับผู้ชายและผู้หญิง การ
สนับสนุนการพูดคุยทางสังคม
ภายใต้เงื่อนไขของเสรีภาพ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

ความเท่าเทียม ความมั่นคง
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ค) จัดทากฎระเบียบของบริษัทที่
ทาให้เชื่อมั่นได้ว่าไม่มีการยึด
เอกสารของพนักงาน เสรีภาพใน
การเคลื่อนย้าย เสรีภาพส่วนบุคคล
รวมถึงการเลือกบ้านพัก ในกรณีที่
บริษัทจัดหาให้
ง) จัดทากฎระเบียบของบริษัทซึ่ง
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนที่
เท่าเทียม การปรับตาแหน่ง การให้
โบนัส สวัสดิการ และเงินจูงใจ การ
ให้พนักงานดูแลบุตร การฝึกอบรม
และการคุกคามทางเพศ
จ) จัดทากลไกลการร้องเรียนร้อง
ทุกข์ และยุทธศาสตร์การเยียวยา
และการคุ้มครองผู้เสียหายและ
ผู้รายงานหตุการณ์ รวมถึง
ข้อกาหนดด้านการรักษาความลับ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

2. แบบฟอร์ม บันทึก เอกสาร
สนับสนุน
ก) สัญญาจ้างระหว่างนายจ้าง/
ลูกจ้าง ในภาษาของลูกจ้าง (มีการ
ตรวจสอบความูกต้อง) และลงนาม
2 ฉบับ
ข) หลักฐานแสดงเงื่อนไขการจ้าง
งานที่แจ้งกับผู้สมัครงานและที่
แสดงว่าผู้สมัครงานเข้าใจเงื่อนไข
ดังกล่าว
ค) หลักฐานที่แสดงว่าแรงงานข้าม
ชาติได้รับการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ
ต่าง ๆ ในภาษาของแรงงาน และ
เงื่อนไขของสัญญาก่อนที่จะลงนาม
ง) หลักฐานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ที่พนักงานถูกเรียกเก็บ เช่น ค่าหา
งาน ค่าดาเนินการ ค่าเดินทาง
ค่าที่พัก และค่าฝึกอบรม
จ) ฝึกอบรมพนักงานใหม่ โดยแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน ความ
เสี่ยง ความรับผิดชอบ สายงาน
สิทธิเสรีภาพ และกฎระเบียบของ
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โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

บริษัท และฝึกอบรมเรื่องความอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย ตาม
กฎหมายไทย
ฉ) กฎระเบียบบริษัทที่ระบุถึง
ชั่วโมงการทางาน สวัสดิการ วิธี/
รอบจ่ายค่าจ้าง การลงโทษ
ทางวินัย วันลาและวันหยุด
การเลิกจ้าง และค่าชดเชย
ช) ข้อบังคับเกี่ยวกับการร้องเรียน
ร้องทุก์และการเยียวยา ระบุถึง
วิธีการเข้าถึงกลไกลฯ การกรอกข้อ
ร้องเรียนฯ การติดตามและอัพเดท
การสืบสวนสอบสวน การวิเคราะห์
สาเหตุ การแก้ไข และการป้องกัน
3. การปฏิบัติ
ก) ทบทวนรายละเอียดของสัญญา
จ้าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามที่
ได้แจ้งกับผู้สมัครงานไว้
ข) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เรื่องการสัมภาษณ์ การติดตาม
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ขั้นตอนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ทาเมื่อใด
สถานะ

ข. เอกสารเฉพาะ
ด้าน

Y= เสร็จสมบูรณ์
N= ยังไม่เสร็จ
I= ต้องปรับปรุง
แก้ไข
Y N
I

ทาโดยใคร
(ภายใน หรือ
ภายนอก)

วันที่

หมายเหตุ/
บันทึก
โดยบริษัท

โดย

การสอบสวน และความอ่อนไหว
เรื่องเพศสภาพ และ
ค) ประเมินระบบภายใน ความถี่
และวิธีการปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือ
การประเมินผล
ง) ประเมินซัพพลายเออร์และผู้
จัดหางานในประเทศ รวมถึงบริษัท
นาเข้าแรงงานและโบรกเกอร์
จ) วิเคราะห์การปฏิบัติตาม
นโยบายจากเช็คลิสต์ รายงาน
และใบประกาศนียบัตรรับรอง
4. หัวข้อการฝึกอบรม
ให้ดาเนินการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ
ต่อไปนี้
ก) สิทธิของแรงงานและความ
รับผิดชอบ เช่น เสรีภาพในการ
เคลื่อนย้าย เสรีภาพส่วนบุคคล
ข) การเข้าถึงกระบวนการร้องเรียน
ร้องทุกข์และการเยียวยา รวมถึง
การรักษาความลับ และการ
คุ้มครอง
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ภาคผนวก ญ: ตัวอย่างนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทนาคนต่างด้าวมาทางาน
ในประเทศ
ญ-1: นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ 8ทิศกู้ด
เพาเวอร์ จากัด
ญ-1.1: ถ้อยแถลงนโยบายในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
ประกาศ
นโยบายเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
ควำมมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับโดยเด็ดขำด
บริษัทฯมีนโนบายไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางการใช้สิทธิของ
พนักงานในการก่อตั้งหรือเข้าร่วมองค์กรหรือกลุ่มที่คนเหล่านั้นเลือก (รวมถึงสหภาพการค้า) เพื่อให้เป็น
ตัวแทนของตน เราตระหนักถึงสิทธิของผู้ปฏิบัติงานและพนักงานในการก่อตั้งกลุ่ มซึ่งมีการจัดการอย่างเสรี
และมีสิทธิที่จะเข้าร่วมสหพันธ์และสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสากลของผู้ปฏิบัติงานและพนักงาน โดยไม่
ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกสลายหรือระงับยับยั้งโดยผู้มีอานาจในการบริหาร 152 เช่นเดียวกัน เราจะไม่ยอมรับ
ความพยายามที่จะขัดขวางกระบวนการร่ว มเจรจาต่อรองร่วม อย่างเช่น การไล่พนักงานออก เนื่องจากเป็น
สมาชิกสหภาพหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของสหภาพ โดยเด็ดขาด เราขอยืนยันถึงความเข้าใจที่ว่า การเข้าร่วม
สมาคมของผู้ปฏิบัติงานและพนักงานจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากการกระทาใดๆ ก็ตามที่เป็น
การแทรกแซงโดยบุคคลอื่น153
บริษัทฯตระหนักว่าเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วมเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานขั้น
พื้นฐาน หากไม่มีสิทธิอย่างแรกแล้ว สิทธิอย่างหลังก็คงไม่อาจดาเนินไปได้ด้วยดีเพราะพนักงานจะไม่มีตัวแทน
ที่เหมาะสม ในการจะมีตัวแทนที่เหมาะสมได้นั้น พนักงานจะต้องมีเสรีภาพในการเลือกว่าจะมีตัวแทนใน
ลักษณะใดและบริษัทฯจะต้องไม่แทรกแซงกระบวนการนี้ ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลของไทย
โดยเฉพาะในองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอาจจะไม่มีสหภาพแรงงานในสถานที่ทางาน แต่เราก็ยึด
มั่นในความตระหนักที่มีต่อสิทธิของพนักงานในการที่ จะจัดการและร่วมเป็นตัวแทนเพื่อผลประโยชน์ของพวก

152 อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัวกัน

ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87)

153 อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการปฏิบตั ิตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรองร่ วม ค.ศ. 1949
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เขาในการเจรจากับบริษัทฯ เราจะไม่ขัดขวางกระบวนนี้และจะเคารพในสิทธิในการจัดการและร่วมเจรจา
ต่อรองเรื่องสภาพการทางานและข้อตกลงในการจ้างงาน
บริษัทฯตระหนักถึงความสาคัญในการมุ่งมั่นอย่างแข็งขันที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิ
ของผู้ปฏิบัติงานในการมีงานและรายได้ที่เพียงพอสาหรับดูแลครอบครัวของตน รวมถึงผู้หญิงและเด็กที่จะมี
สุ ข ภาพที ่ ด ี ได้ ร ั บ การศึ ก ษา มี เ กี ย รติ ได้ ม ี พ ั ฒ นาการทั ้ ง ทางกายและทางใจ และมี ส วั ส ดิ ภ าพภายใน
สภาพแวดล้อมที่คุ้มครองและส่งเสริม เราเตรียมพร้อมที่จะหารื อกับพนักงานในเรื่องข้อตกลงที่จะนามาซึ่ง
ประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะทาให้ธุรกิจของเราสามารถสนับสนุนพวกเขาต่อไปได้ พร้อมๆ กับตอบสนอง
ความต้องการและข้อกังวลของพวกเขาถ้าหากและเมื่อพวกเขาเลือกที่จะใช้สิทธิของตน
บริษัทฯตระหนักรู้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย ได้กาหนดให้บริษัทที่มีพนักงาน
50 คนขึ้นไปจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นมา ภายในคณะนี้ที่กากับควบคุมโดยพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์154 เฉพาะพนักงานไทยเท่านั้นที่สามารถก่อตั้งและเป็นผู้นาสหภาพได้ แรงงานข้ามชาติอาจเข้าร่วม
สหภาพที่มีผู้นาเป็นคนไทยได้แต่ไม่อาจก่อตั้งสหภาพเองได้ เพื่อจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียมนี้โดยไม่ให้ขัด
ต่อกฎหมายแรงงานไทย บริษัทฯได้เชิญแรงงานข้ามชาติให้เข้าร่วมในคณะกรรมการสวัสดิการ โดยเป็นไปตาม
สัดส่วนแรงงานข้ามชาติภายในบริษัทฯ
กำรใช้งำนและขอบเขต
บริษัทฯและพนักงานทุกคนจะไม่มีส่วนร่วม ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมในการกระทาที่ขัดขวางสิทธิของ
พนักงานในการจะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วมในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะในทางตรงหรือ
ทางอ้อม บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจกับองค์กรใดก็ตามที่ส่อนัยหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิแรงงานขั้น
พื้นฐานเหล่านี้หรือกระทาการใดๆ ที่ผิดจริยธรรมและมิชอบด้วยกฎหมายในการดาเนินกิจการ ความร่วมมือ
หรือในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะไม่จัดซื้อวัสดุและการบริการจากผู้จัดหาสินค้า ผู้รับเหมาช่วง ผู้
ให้บริการ นายหน้า ตัวแทนจัดหางาน บริษัทจัดหาแรงงาน ที่อาจจะ/ได้เกี่ ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิทธิในการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วมไม่ว่าจะใน
ทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯจะไม่ใช้การบังคับใช้แรงงาน ความรุนแรง การข่มขู่ การล่วงละเมิดทางกาย/ใจ
เป็นมาตรการลงโทษหรือตักเตือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่รายงานว่าเข้าร่วมสมาคมของพนักงาน หรือพนักงานที่

154 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 (1974) มาตรา 12
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เข้าร่วมสหภาพหรือกิจกรรมการร่วมเจรจาต่อรอง รวมถึงไม่ใช้เป็นหนทางในการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเชื้อ
ชาติ เพศสภาพ ศาสนา และอื่นๆ155
บริษัทฯคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และ
พนักงาน จะปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข็มงวดที่สุดในการไม่มีส่วนร่วมและไม่สนับสนุนการกระทาใดๆ ที่ละเมิด
นโยบายฉบับนี้ตลอดเวลาทั้งในที่ทางานและในชีวิตส่วนตัว เช่นเดียวกันบริษัทฯคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหาสินค้ า ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า ตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจัดหาแรงงาน
รวมถึงองค์กรธุรกิจที่เป็นสถาบันหรือวิสาหกิจชุมชน จะปฏิบัติตามนโยบายและจุดยืนของบริษัทฯในเรื่องสิทธิ
ในการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วม บริษัทฯต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหมด
รักษามาตรความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อการกระทาเอาไว้ในระดับสูง
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมและจัดกำรเรื่องควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
ด้วยความตระหนักถึงความสุ่มเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและ
บุตรของเขา หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ รวมไปถึงการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเพศสภาพโดยเฉพาะกับผู้หญิงและ
เด็กหญิง บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะให้ความสาคัญเป็นพิเศษและจัดหาทรัพยากรให้อย่างสอดคล้องกับคุณค่าและไม่
เกินศักยภาพบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้จะเป็นไปตามแผนการปฏิบัติต ามนโยบาย ซึ่งจะกระตุ้น
การรับรู้ เพิ่มการป้องกัน สร้างความตระหนักและการรายงานในทางลับ เปิดช่องทางการร้องทุกข์แ ละ
ทางเลือกในการแก้ไขเยียวยา เฝ้าจับตาและตรวจสอบให้กลยุทธ์เหล่านี้สามารถจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงส่งเสริมความพยายามที่จะระบุ ลด ป้องกัน และกาจัดความพยายาม
ใดๆ ก็ตามที่จะขัดขวางหรือป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองร่วม
ประกาศ ณ วันที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
(

)
กรรมการผู้จัดการ

155

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105)
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ญ-1.2: ถ้อยแถลงนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์
ประกาศ
นโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์
มุ่งมั่นที่จะต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์อย่ำงเด็ดขำด
บริษัทฯมีนโยบายที่ไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งหมายถึง การจัดหา การขนส่ง
การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กาลัง หรือด้วยการบีบ
บังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อานาจโดยมิชอบ หรือ
ด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้
ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอานาจ ควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ใน
รูปแบบของการบังคับใช้แรงงาน156 การค้าทางเพศของผู้หญิงและเด็กและรูปแบบอื่น ๆ ของการค้ามนุษย์ 157
บริษัทฯจึงมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและ
ช่วยให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองและมั่นใจว่าได้รับการปกป้อง
และยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯจึงยืนหยัดที่จะต่ อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ
โดยตระหนักถึงผลกระทบของการค้ามนุษย์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและ
เด็กผู้หญิง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะมีอันตรายด้านร่างกายและจิตใจที่อาจท าให้เกิดความเสียหาย
ชั่วคราวหรือถาวรสาหรับชีวิตและการทางาน
กำรบังคับใช้และขอบเขต
บริษัทฯและพนักงานทุกคนจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ การบังคับใช้แรงงานและการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา นายหน้า บริษัทจัดหาแรงงานที่
อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
บริษัทฯคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ได้แก่ เจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการและพนักงานจะ
อยู่ในระดับมาตรฐานสูงสุดที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สนับสนุนการละเมิดนโยบายนี้ ไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่รุนแรง
ตลอดเวลาที่ทางานหรือนอกเวลาทางาน บริษัทฯมีความคาดหวังเช่นเดียวกันนี้กับซัพ พลายเออร์ ผู้รับเหมา

156
157

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 (2008), แก้ไขเพิ่มเติม 2015), แก้ไขเพิ่มเติม 2019
The United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,2000 (Palermo Protocol)
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ช่วง นายหน้า บริษัทจัดหาแรงงาน ผู้ประกอบการ องค์กรหรือชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้วยความ
รับผิดชอบและโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
บริษัทฯจะพิจารณาการปกป้องพิเศษส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางเช่น แรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะผู้หญิงและบุตรของเขา สตรีมีครรภ์ และคนพิการ ตามแผนดาเนินการที่ทาให้เกิดความตระหนัก ,
เพิ่มทักษะในการป้องกันตนเอง รับรู้และการรายงานที่เป็นความลับ จัดให้มีช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์
ทางเลือกในการแก้ไขเยียวยา การติดตามตรวจสอบกลยุทธ์ เหล่านี้จะจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงในการค้ามนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ประกาศ ณ วันที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
(

)
กรรมการผู้จัดการ
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ญ-1.3: ถ้อยแถลงนโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
ประกาศ
นโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา
ควำมมุ่งมั่นที่จะให้มีกำรเจรจำและคุ้มครอง
บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะจัดหาช่องทางการสื่อสารสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่มี
ความเปราะบาง อาทิ แรงงานข้ามชาติ และผู้หญิง เพราะคนเหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น ข้อห่วงกังวล
คาร้องเรียน และคาร้องทุกข์ ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายสาหรับการปฏิบัติตามเสาหลักของการทางานที่ดี ซึ่ง
ได้แก่ การเคารพในหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทางาน (ILO มาตรฐานแรงงานที่สาคัญ) การสร้างการจ้าง
งานที่ก่อให้เกิดผลและโอกาสในการสร้างรายได้แก่หญิงและชาย การให้ความคุ้มครองทางสังคม และการ
ส่งเสริมการเจรจาทางสังคม158 บริษัทฯตระหนักว่าผลสะท้อนกลับจากสถานที่ทางานนั้น เป็นวิธีการอันมีค่าใน
การที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ในการปกป้องพนักงาน ป้องกันพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม
และบรรเทาผลกระทบไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงจากภายในบริษัทฯหรือโดยทางอ้อมจากข้อต่ออื่นๆ ในห่วงโซ่
อุปทานของบริษัทฯ159 ตั้งแต่การทาร้ายพนักงานไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ ตลอดไปจนถึงการล่ วงละเมิด
หรือเอารัดเอาเปรียบหรือสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัยหรือสถานการณ์อื่นใดที่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ความ
ปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านี้ บริษัทฯจะให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การป้องกันและการ
บรรเทามาเป็นอันดับแรกในกรณีที่เกิดเหตุและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการใช้ชีวิต เสรีภาพ และ
ความมั่นคงส่วนบุคคลของพนักงาน รวมไปถึงให้ความสาคัญกับเสรีภาพจากความเป็นทาสและภาวะจายอม
รวมถึงเสรีภาพที่จะไม่ถูกทรมาน160
บริษัทฯมองว่าการเจรจาทางสังคมและการคุ้มครองทางสังคมเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นต่อการสร้าง
สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมเป้าหมายทางด้านสังคมของบริษัทฯและภาคส่วนธุรกิจการค้าอาหารทะเล
โดยรวม บริษัทฯตระหนักว่าระบบที่อ่อนแอในการแก้ปัญหาภายในสถานที่ทางานจะนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของ
การล่วงละเมิดที่ไม่อาจตรวจสอบได้ จะเป็นปัญหาสาหรับทั้งภาคส่วนอุตสาหกรรมและในบางกรณี อาจเป็น
ปัญหาต่อทั้งประเทศ ดังนั้นบริษัทฯจึงเตรียมพร้อมที่จะลงทุนเรื่องระบบที่สร้างขวัญกาลังใจ ความไว้วางใจ
และทักษะสาหรับความสามารถในการผลิตในระยะยาว ตาแหน่งงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมการ
ทางานที่มั่นคงปลอดภัยมากขึ้น และความเท่าเทียมทางเพศในกาลังคนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
158

ILO คาประกาศว่าด้วยเรื่ องการมีงานที่ดีสาหรับทุกคนในเศรษฐกิจระดับโลก 1999
BSCI การคัดสรรบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์จากผูป้ ฏิบตั ิงาน กันยายน 2017
160
BSCI คู่มือระบบ เวอร์ชนั่ 2 พฤศจิกายน 2014 ข้อ 1.7 วิธีการเยียวยา
159
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เรื่องที่ไม่ยอมรับโดยเด็ดขาด
บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรมที่เคารพในสิทธิมนุษยชนและเอื้อให้ทุกคนรวมถึง
ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงสามารถบรรลุศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และยืนยันให้มั่นใจได้ว่าสวัสดิภาพของ
คนเหล่านี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปกป้องและส่งเสริม ดังนั้น บริษัทฯจึงมีนโยบายไม่ยอมรับการปฏิบัติที่
ลดทอนความเป็นมนุษย์ในทุกรูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การบังคับ การกักไว้เป็นตัวประกัน การเป็น
ทาส การท าสั ญ ญาผูก มั ด และการใช้ แ รงงานโดยไม่ ส มัค รใจ การใช้ แ รงงานเด็ก การเลื อ กปฏิ บั ติอัน
เนื่องมาจากเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความพิการ รวมถึงการคุกคามทางเพศ ตลอดจนสิทธิ
ในการมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจา รวมถึงการกระท าใดๆ ที่อาจท าให้ชีวิต สุขภาพ ความ
ปลอดภัย และศักดิ์ศรีของผู้สมัครงานและพนักงานต้องตกอยู่ในความเสี่ยง บริษัทฯมองว่าการกระทาดังกล่าว
ไม่อาจประนีประนอมได้ ขาดจริยธรรม และมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯจึงจะดาเนินการกับผู้กความผิดด้วย
ตระหนักรู้ว่าการกระทาดังกล่าวทาร้ายหรือทาให้ทุกคนต้องตกอยู่ในอันตรายโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สุ่ม
เสี่ยงอย่างผู้หญิงและเด็กหญิง ด้วยการก่อภาระหนี้หรือนาไปสู่การสูญเสียชีวิต สูญสิ้นเสรีภาพ การตกเป็นทาส
โดยไม่ยินยอม ความเสี่ยงทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บแบบชั่วคราวหรือ
ถาวรต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือสวัสดิภาพของพนักงาน รวมไปถึงโอกาสและความสามารถที่จะมีงานและรายได้ที่
ดีด้วย
การนาไปใช้และขอบเขต
บริษัทฯตระหนักว่ากลไกการร้องทุกข์ที่ดีคือเครื่องมือในการพัฒนาสภาพการทางานและคุ้มครองสิทธิ
พนักงาน บริษัทฯจะดาเนินการในทันทีเพื่อจัดการกับปัญหา ข้อกังวล และประเด็นที่ได้รับแจ้ ง เนื่องจากสิ่ง
เหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายและขัดขวางหรือทาลายการดาเนินกิจการ ชื่อเสียง พนักงาน ลูกค้า และคู่
ค้าธุรกิจอื่นๆ ดังนั้นบริษัทฯจึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ผู้บริหาร
ระดับกลาง และพนักงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และกลยุทธ์การเยียวยา ซึ่ง
สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบริหารผ่านทางวิธีการให้ความร่วมมือเพื่อ
ป้องกันหรือแก้ไขข้อขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันบริษัทฯก็คาดหวังความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากบุคคลหรือองค์กรที่บริษัทฯทา
ธุรกิจหรือทาสัญญาด้วย โดยเฉพาะนายหน้าและบริษัทจัดหาแรงงาน เพื่อที่จะดารงไว้ซึ่งความโปร่งใสและ
ไว้วางใจได้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาและการปกป้องพนักงาน
ตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทาธุรกิจกับบุ คคลหรือองค์กรที่ถูกกล่าวหา ต้องสงสัย หรือ
ได้รับพิสูจน์โดยไร้ข้อกังขาว่า ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องที่ไม่อาจ
ยอมรับได้โดยเด็ดขาด รวมถึงการปฏิเสธไม่ให้พนักงานใช้สิทธิในการยื่นคาร้องทุกข์และได้รับการเยียวยาใน
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การดาเนินกิจการขององค์กรเองหรือภายในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯจะไม่จัดซื้อวัสดุหรือการ
บริการจากผู้จัดหาสินค้า ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน รวมถึงผู้คัดสรรบุคลากร ที่ตรวจสอบ
พบว่าเกี่ยวข้องกับการกระทาที่ผิดจริยธรรมและมิชอบด้วยกฎหมายตามที่ได้กล่ าวถึงไปข้างต้น บริษัทฯจะไม่
ใช้การบังคับใช้แรงงานมาเป็นมาตรการลงโทษหรือตักเตือนสาหรับพนักงานที่แสดงความคิดเห็นหรือสมาคม
กับพนักงานคนอื่นๆ หรือรายงานการละเมิดนโยบายฉบับนี้ รวมไปถึงจะไม่ใช้เป็นหนทางในการเลือกปฏิบัติอัน
เนื่องมาจากเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นๆ ด้วย161
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามและจัดการเรื่องความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยความตระหนักถึงความเปราะบางของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิง
และบุตรของพวกเขา หญิงที่ตั้งครรภ์ ผู้พิการ บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะให้ความส าคัญเป็นพิ เศษและจัดหา
ทรัพยากรให้อย่างสอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทฯและไม่เกินศักยภาพบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
จะเป็นไปตามแนวทางในเอกสารกระบวนการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งจะกระตุ้นการรับรู้ เพิ่มการป้องกัน สร้าง
ความตระหนักและการรายงานในทางลับ เปิดช่องทางการร้องทุกข์ และทางเลือกในการเยียวยา เฝ้าจับตาและ
ตรวจสอบให้กลยุทธ์เหล่านี้สามารถจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริม
ความพยายามที่จะปฏิบัติตามหลักการการมีงานที่ดีด้วย

ประกาศ ณ วันที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
(

)
กรรมการผู้จัดการ

161

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105)
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ญ-1.4: ถ้อยแถลงนโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก
ประกาศ
นโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก
มุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับกำรใช้แรงงำนเด็กอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทฯจะไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ซึ่งก็คือ “งานที่ไม่เหมาะสมกับอายุเด็ก ที่ส่งผล
กระทบต่อการศึกษาและ หรือเกิดอัน ตรายต่อสุขภาพของเด็ก หรือศีล ธรรม”162 บริษัทฯตระหนักดีว่า
อนุสัญญาระหว่างประเทศ ห้ามอย่างเคร่งครัดในการสรรหาและจ้างงานเด็ก ในที่นี้หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ากว่า
15 ปีและ อายุขั้นต่าสาหรับงานทุกประเภทที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและศีลธรรมของเด็ก ใน
ที่นี้หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 163 .
บริษัทฯยืนยันจะปฏิบัติอย่างเข้มงวดกับนโยบายนี้ 164 เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้าย
ที่สุดรวมถึงในทุกรูปแบบ การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้, แรงงานทาส, สัญญาผูกมัด หรือการบังคับใช้
แรงงานโดยไม่สมัครใจ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบต่างๆ จากเด็ก การจัดหาหรือใช้เด็กทางาน
ที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและการค้ายาเสพติด
บริษัทฯเข้าใจถึงอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ให้รัฐบาลกาหนดกาหนดอายุแรงงานขั้นต่าคือ 16
ปี ที่สามารถทางานได้ ถ้างานนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรม และให้การคุ้มครอง
อย่างเต็มที่และให้การฝึกอบรมเฉพาะอย่างเพียงพอ165 ในภาคอุตสาหกรรมอื่นสามารถใช้แรงงานผู้เยาว์ได้ แต่
ในสวนของภาคอุตสาหกรรมประมง กฎหมายกาหนดไว้ว่า “ห้ามใช้แรงงานที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี” 166
บริษัทฯตระหนักถึงความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของเด็ก
โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ที่จะได้รับการศึกษา มีศักดิ์ศรี การพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจอย่าง
เต็มรูปแบบ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่พร้อมจะปกป้องและสนับสนุนพวกเขา และตระหนักดีว่า
แรงงานเด็กเป็นวัฏจักรของความยากจนในพื้นที่ชนบทและในเมือง โดยบังคับให้เด็กท างานและเวลาที่ไม่
เหมาะสมทาให้พวกเขาไม่มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะซึ่งอาจขัดขวางโอกาสในการเข้าถึงงานที่
มีคุณค่า และโอกาสการจ้างงานที่มีประสิทธิผลต่อชีวิตในภายหลัง

162

อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ นั ต่าที่ให้จา้ งงานได้ มาตรา 2.3
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ นั ต่าที่ให้จา้ งงานได้ มาตรา 3.1
164
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการขจัดปัญหาการใช้แรงงาน เด็กในรู ปแบบที่เลวร้าย มาตรา 3
165
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ นั ต่าที่ให้จา้ งงานได้ มาตรา 3.3
166
กฎกระทรวง กาหนดสถานที่ที่หา้ มนายจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่งเป็ นเด็กอายุต่ากว่าสิ บแปดปี ทางาน พ.ศ. ๒๕๕๙ (2016)
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อันตรายที่เกิดกับเด็กย่อมส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานที่
มีความกระตือรือร้นและมีทักษะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นบริษัทฯจึงเลือกที่จะยืนหยัดต่อสู้กับการใช้แรงงาน
เด็กทุกรูป แบบ โดยตระหนักว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นอันตรายต่อพนักงานทุกคน ผู้มีส่วนได้ส ่วนเสี ยที่
เปราะบางโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยตัดโอกาสในการศึกษาพัฒนาทักษะชี วิต การป้องกัน ความ
ปลอดภัย ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพและเติบโตขึ้นมาในฐานะผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสามารถ
เข้าถึงงานที่มีคุณค่า รายได้ที่เหมาะสม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯจะไม่ยอมให้
การใช้แรงงานเด็กสร้างวงจรของความยากจนซึ่งนาไปสู่ภาระหนี้ การสูญเสียอิสรภาพ ภาระจายอมโดยไม่
สมัครใจ แรงงานบังคับ การละเมิดทางร่างกายและจิตใจที่อาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือถาวรต่อ
ชีวิตของเด็กครอบครัวและชุมชน
กำรนำไปใช้และขอบเขต
บริษัทฯและพนักงานทุกคนจะไม่กระท าการดังนี้คือ มีส่วนร่วมในรูปแบบที่ เลวร้ายที่สุดและทุก
รูปแบบของการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทาเหล่านี้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจกับองค์กรหรือคู่ค้าใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือต้องสงสัย จะต้องพิสูจน์ว่าผิดจริง
โดยปราศจากข้อสงสัย ในการใช้ / มีการใช้แรงงานเด็ก หรือถูกกล่าวหาว่าจะใช้ หรือ ได้ใช้แรงงานบังคับ, การ
บังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้, หรือแรงงานทาส ในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า บริษัทจัดหาแรงงาน ที่อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานใด ๆ, การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้ , แรงงานทาส บริษัทฯจะไม่ซื้อ
สินค้าหรือบริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน บริษัทจัดหาแรงงาน ที่อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทาใดๆที่ขัดต่อศีลธรรมและผิดกฎหมายตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัทฯจะไม่ลงโทษหรือใช้
มาตรการทางวินัยสาหรับพนักงานที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือทารวมกลุ่มกับพนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งไม่
แบ่งแยก เชื้อชาติ เพศ ศาสนาหรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ 167
บริษัทฯคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่เข้มงวดที่สุดในการไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สนับสนุนการละเมิดนโยบายนี้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและ
นอกเวลางาน ในทานองเดียวกัน บริษัทฯคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ได้แก่ ผู้จาหน่าย, ผู้รับ
จ้างช่วง, นายหน้า, โดยเฉพาะบริษัทจัดหาแรงงาน ผู้ประกอบการหรือชุมชนรอบๆ บริษัทฯปฏิบัติตาม
นโยบายไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทฯคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษามาตรฐานระดับสูงสุดด้วย
ความรับผิดชอบและโปร่งใส

167

อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานบังคับ
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ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและบุตรของพวกเขา
หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ และส าหรับแรงงานเด็ก โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิง บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะให้การ
พิจารณากลุ่มคนเหล่านี้เป็นพิเศษ และจัดหาทรัพ ยากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและตามศักยภาพของบริษัทฯ
การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายที่สร้างความตระหนัก
เพิ่มการป้องกัน สร้างการรับรู้ การรายงานข้อมูลที่เป็นความลับ และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส จัดให้มีช่องทาง
การร้องเรียน ร้องทุกข์ และทางเลือกในการแก้ไข ตรวจสอบและยืนยันว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้สามารถจัดการ
ปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนความพยายามในการดาเนินการ
ตามนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ ซึ่งสามารถลด จากัด และป้องกันความเสี่ยงด้านแรงงานของผู้มีส่วนได้ส่วนได้
เสียทุกคน และรวมถึงแรงงานที่เปราะบาง

ประกาศ ณ วันที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
(

)
กรรมการผู้จัดการ
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ญ-1.5: ถ้อยแถลงนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
ประกาศ
นโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้

มุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับทุกรูปแบบของกำรใช้แรงงำนบังคับอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทฯมีนโยบายที่ไม่ยอมรับทุกรูปแบบของการใช้แรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระ
หนี้, แรงงานทาส, สัญญาผูกมัด หรือการใช้แรงงานบังคับ หมายถึง "งานหรือบริการทั้งหมดที่เรียกร้องจาก
บุคคลใดภายใต้การคุกคาม การลงโทษใด ๆ และงานที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้เสนอตัวเองโดยสมัครใจ" บริษัทฯ
รับรู้ว่างานบังคับประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้: "การกระทาใดๆที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อชีวิต ร่าง กาย
เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกคุกคามหรือบุคคลอื่นใด การข่มขู่ การใช้ก าลัง การเก็บรักษา
เอกสารแสดงตน การใช้ภาระหนี้สะสมที่เกิดขึ้นโดยบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลอื่นใดในฐานะภาระผูกพันที่ผิด
กฎหมาย และการกระทาใด ๆ ที่คล้ายคลึงกับวิธีการข้างต้นซึ่ง ทาให้บุคคลอื่นอยู่ภายใต้ความกดดันที่ไม่อาจ
ต้านทานได้ ”168 ถือว่าเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ การกระทาต่างๆที่ผิดกฎหมายที่บริษัทฯจะไม่เกี่ยวข้อง
หรือสนับสนุน หรือยอมรับตลอดเวลากับทุกองค์กร คู่ค้าของบริษัทฯ
บริษัทฯตระหนักถึงความสาคัญของความมุ่งมั่นต่อหลักจริยธรรม ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและช่วยให้
ทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง และสร้างความมั่นใจ
ในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการสนับสนุน ดังนั้นบริษัทฯจะยืนหยัดอย่าง
แข็งแกร่งต่อทุกๆรูปแบบของแรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทนการช าระหนี้ , แรงงานทาส, สัญญา
ผูกมัด หรือการบังคับใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ บริษัทฯตระหนักถึงการกระทาดังกล่าวเป็นอันตรายหรือเป็น
สาเหตุให้เกิดอันตรายต่อทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็ก โดยการ
สร้างภาระหนี้ ทาให้สูญเสียอิสรภาพ การถูกใช้แรงงานโดยมิได้สมัครใจ ความเสี่ยงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่ง
อาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือถาวร หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงโอกาสในการ
ทางานที่มีคุณค่าและการมีรายได้ที่เหมาะสม
กำรบังคับใช้และขอบเขต
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บริษัทฯและพนักงานทุกคนจะไม่กระทาการดังนี้คือ มีส่วนร่วมในรูปแบบของการบังคับใช้แรงงานใดๆ
การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้ , แรงงานทาส รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทาเหล่านี้ทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจกับองค์กรหรือคู่ค้าใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือต้องสงสัย
จะต้องพิสูจน์ว่าผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย หรือถูกกล่าวหาว่าจะใช้ หรือ ได้ใช้แรงงานบังคับ , การบังคับใช้
แรงงานแทนการช าระหนี้ , หรือแรงงานทาส ในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทาน หรือถูกกล่าวหาว่าจะใช้
หรือ ได้ใช้แรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทนการชาระหนี้ , หรือแรงงานทาส ในการดาเนินงานหรือห่วง
โซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า
บริษัทจัดหาแรงงาน ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับใด ๆ, การบังคับใช้แรงงานแทนการช าระ
หนี้, แรงงานทาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯจะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้จ าหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้
ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน บริษัทจัดหาแรงงาน ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาใดๆที่ขัดต่อศีลธรรมและ
ผิดกฎหมายตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัทฯจะไม่ลงโทษหรือใช้มาตรการทางวินัยสาหรับพนักงานที่มีการแสดง
ความคิดเห็นหรือทารวมกลุ่มกับพนักงานคนอื่นๆ รวมทั้งไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ เพศ ศาสนาหรือการเลือกปฏิบัติ
อื่นๆ169 และคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่เข้มงวดที่สุดในการไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สนับสนุนการละเมิดนโยบายนี้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและ
นอกเวลางาน ในทานองเดียวกัน บริษัทฯคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ได้แก่ ผู้จาหน่าย, ผู้รับ
จ้างช่วง, นายหน้า, โดยเฉพาะบริษัทจัดหาแรงงาน ผู้ประกอบการหรือชุมชนรอบๆ บริษัทฯปฏิบัติตาม
นโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ บริษัทฯคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษามาตรฐานระดับสูงสุดด้วย
ความรับผิดชอบและโปร่งใส
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและบุตรของพวกเขา
หญิงตั้งครรภ์ คนพิการ และกลุ่มอื่น ๆ ที่จะเกิดการเลือกปฏิบัติ และการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม บริษัทฯมุ่งมั่นที่
จะให้การพิจารณากลุ่มคนเหล่านี้เป็นพิเศษ และจัดหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและตามศักยภาพของ
บริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายที่สร้างความ
ตระหนัก เพิ่มการป้องกัน สร้างการรับรู้ การรายงานข้อมูลที่เป็นความลับ และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส จัดให้
มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และทางเลือกในการแก้ ไข ตรวจสอบและยืนยันว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้
สามารถจัดการปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนความพยายามใน
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การดาเนินการตามนโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ ซึ่งสามารถลด จากัด และป้องกันความเสี่ยงด้านแรงงานของผู้
มีส่วนได้ส่วนได้เสียทุกคน และรวมถึงแรงงานที่เปราะบางด้วย

ประกาศ ณ วันที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
(

)
กรรมการผู้จัดการ
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ญ-1.6: ถ้อยแถลงนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
ประกาศ
นโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
ควำมมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับกำรเลือกปฏิบัติโดยเด็ดขำด
บริษัทฯมีนโยบายไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ซึ่งนิยามโดยทั่วไปว่า “การ
แบ่งแยก กีดกัน หรือให้สิทธิพิเศษใดๆ เนื่องจากเชื้อชาติ สีผิว เพศสภาพ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
เชื้อชาติหรือต้นกาเนิดทางสังคม”170 บริษัทฯมุ่งมั่นเป็นพิเศษที่จะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบโดย
เด็ดขาดไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเกิดมาจากเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา ชาติ
พันธุ์ ความพิการ สุขภาพ การคบค้าสมาคมในหมู่พนักงาน และการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับที่ทางาน
บริษัทฯเลือกที่จะใช้มาตรฐานอันแข็งแกร่งเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เพราะตระหนักว่าการกระทาที่
เป็นการเลือกปฏิบัตินั้นทาลายความเท่าเทียมทางโอกาสหรือการปฏิบัติในการจ้างงานหรือประกอบอาชีพ
บริษัทฯแน่วแน่ในความมุ่งมั่นที่จะทาตามหลักการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ชายและผู้หญิงที่ว่า
เงินเท่ากันคุณค่าเท่ากันสาหรับประเภทงานที่เหมือนหรือต่างกัน โดยค่าตอบแทนหมายถึงค่าแรงขั้นต่าหรือ
เงินเดือนบวกกับค่าสวัสดิการ โบนัส หรือเงินจูงใจที่จ่ายให้กับพนักงานตามข้อบังคับในกฎหมายแรงงานไทย
ฉบับปัจจุบันและ/หรือเป็นไปตามคุณวุฒิและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน
บริษัทฯตระหนักว่าการเลือกปฏิบัติอาจเกิดขึ้นในรูปแบบที่แยบยล ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ อาจจะ
เป็นไปในทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเสมอไป การเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อมอาจแสดง
ออกมาผ่านทางการกระทาที่เป็นกลางและดูเหมือนบริสุทธิ์ใจ แต่ก็ก่อให้เกิดเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นกลางและ
ผลเสีย ซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจรับได้พอๆ กับการเลือกปฏิบัติโดยทางตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯมี
ความมุ่งมั่นที่จะกาจัดการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพ ซึ่งการแสดงออกในลักษณะเช่นนี้อย่างรุนแรง
ถือเป็นการคุกคามทางเพศ171 บริษัทฯจะดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็นเพื่อสร้างสถานที่ทางานที่ปลอดภัย
และเอื้อต่อการสร้างงาน ซึ่งทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับเกียรติ ความปลอดภัย ความ
คุ้มครอง และการยอมรับ
บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะแรงงานเปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและบุตรของ
พวกเขา บริษัทฯจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างให้เกียรติและเปิดโอกาสให้เข้าถึงงานที่ดี การจ้างงานที่มีคุณค่า และ
รายได้ที่เหมาะสม เพื่อให้พวกเขามั่นใจในสวัสดิภาพของตนเองภายในสภาพแวดล้อมที่คุ้มครองและส่งเสริม
170
171
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ดังนั้นบริษัทฯจึงแน่วแน่ในนโยบายไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการเลือก
ปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพในรูปแบบของการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยตระหนักว่าการกระทา
ดังกล่าวทาลายหรือทาให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียที่เปราะบางโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้อง
ประสบกับอันตราย ด้วยการลิดรอนเกียรติยศและลดทอนความมั่นใจของคนเหล่านั้น ซึ่งนั่นเป็นการทาลาย
ความมั่นใจ แทรกแซงสิทธิที่จะมีความมั่นคงและได้รับความคุ้มครอง ขัดขวางไม่ให้พวกเขาได้พัฒนาจนสุดขีด
ความสามารถเพื่อจะได้มีส่วนช่วยสร้างเสริมชุมชนหรือกาลังคนอย่างมีความหมาย บริษัทฯจะไม่ยอมรับการ
กระทาที่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการล่วงละเมิดทางกายและทางใจไม่ว่าจะในทางตรงหรือ
ทางอ้อมโดยเด็ดขาด เพราะการกระทาเหล่านี้จะทาให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร
ต่อชีวิตและสวัสดิภาพของพนักงาน รวมถึงครอบครัวและชุมชนของพวกเขา
กำรนำไปใช้และขอบเขต
บริษัทฯและพนักงานทุกคนจะไม่ เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะในทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือรุนแรงเพียงใด รวมถึงการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพและการคุกคามทางเพศ ตลอด
จนถึงการส่งเสริมการกระทาดังกล่าวไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะไม่ทาธุรกิจกับองค์กร
ใดๆ หรือองค์กรที่ว่าจ้างบุคคล ซึ่งถูกกล่าวหาหรือได้รับการพิสูจน์อย่างไร้ข้อกังขาว่าเกี่ยวข้องหรือสนับสนุน
การกระทาที่เป็นการเลือกปฏิบั ติไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือรุนแรงเพียงใดในการดาเนินกิจการ
ความร่วมมือ หรือในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่จัดซื้อวัสดุหรือการบริการจากผู้จัดหาสินค้า
ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน ผู้คัดสรรบุคคล องค์กรคัดสรรบุคคล ซึ่งอาจ/ได้เกี่ ยวข้องกับการ
กระทาที่เป็นการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมหรือรุนแรงในระดับใด รวมถึงการเลือกปฏิบัติอัน
เนื่องมาจากเพศสภาพ การคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ถ้าหากการสอบทานธุรกิจของบริษัทฯเผยให้เห็น
หลักฐานการฝ่าฝืนนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ
บริษัทฯจะไม่ใช้ ความรุนแรง การข่มขู่ การล่วงละเมิดทางร่างกาย/ทางจิตใจ แรงงานบังคับ เป็น
มาตรการลงโทษหรือตักเตือนพนักงานที่รายงานการเลือกปฏิบัติหรือแสดงความเห็นหรือพูดคุยกับพนักงานคน
อื่น ทั้งยังไม่ใช้เป็นหนทางในการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ ด้วย172
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ จะถูกนาไปใช้กับทุกระดับชั้นในบริษัทฯ
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานทุกคน ผู้สมัครงาน ผู้หางาน ไม่ว่าจะมีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติ
ไทย แรงงานข้ามชาติ พนักงานที่ทาสัญญารับจ้างและผู้ที่ทางานจากที่บ้าน บริษัทฯคาดหวังว่า ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ พนักงาน จะปฏิบัติตามมาตรฐานอันเข้มงวดที่จะไม่
เกี่ยวข้องและไม่สนับสนุนการกระทาใดๆ ที่เป็นการละเมิดนโยบายฉบับนี้ตลอดเวลาทั้งในที่ทางานและในชีวิต
ส่วนตัว บริษัทฯยังคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียภายนอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหาสินค้า ผู้รับเหมาช่วง
172

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105)

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

620

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

นายหน้า ตัวแทน โดยเฉพาะบริษัทจัดหาแรงงาน รวมถึงองค์กรธุรกิจที่เป็นสถาบันหรือวิสาหกิจชุมชน จะ
ปฏิบัติตามนโยบายและจุดยืนของบริษัทฯเราในการที่จะไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ
บริษัทฯต้องการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทั้งหมดรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อการกระทา
ในระดับสูงเอาไว้
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมและจัดกำรเรื่องควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
ด้วยความตระหนักถึงความเปราะบางของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิง
และบุตรของพวกเขา หญิงตั้งครรภ์ คนพิการ และการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพโดยเฉพาะกับ
ผู้หญิงและเด็กหญิง บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะให้ความสาคัญเป็นพิเศษและจัดหาทรัพยากรให้อย่างสอดคล้องกับ
ค่านิยมของบริษัทฯและไม่เกินศักยภาพบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะเป็นไปตามแนวทางในเอกสาร
กระบวนการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งจะกระตุ้นการรับรู้ เพิ่มการป้องกัน สร้างความตระหนักและการรายงาน
ในทางลับ เปิดช่องทางการร้องทุกข์และทางเลือกในการแก้ไขเยียวยา เฝ้าจับตาและตรวจสอบให้กลยุทธ์
เหล่านี้สามารถจัดการกับความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงส่งเสริมความพยายามที่จะ
ระบุ ลด ป้องกัน และกาจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ตลอดจนถึงการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศซึ่ง
เป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเพศสภาพในรูปแบบที่ร้ายแรงมาก อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
(

)
กรรมการผู้จัดการ

Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

621

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

ญ-1.7: ถ้อยแถลงนโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า
ประกาศ
นโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า
กำรยึดถือในหลักกำรของกำรทำงำนที่มีคุณค่ำ
บริษัทฯจะยึดมั่นในเสาหลัก 4 ประการของการทางานที่คุณค่าซึ่งประกอบไปด้วย การให้ความเคารพ
ในหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทางาน (มาตรฐานหลักด้านแรงงานของ ILO) ก่อให้เกิดการจ้างงานที่มี
ประสิทธิผลและโอกาสในการสร้างรายได้ของผู้หญิงและผู้ชาย ข้อกาหนดในเรื่องของการคุ้มครองทางสังคม
การส่งเสริมให้มีการเจรจาทางสังคม173 ทั้งนี้ ด้วยเป็นเพราะว่าการทางานที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับการทางานที่
อยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องเสรีภาพ ความเท่าเทียม ความมั่นคงปลอดภัย และศักดิ์ศรีของมนุษย์ ทางบริษัทฯจึงมี
หน้าที่รับผิดชอบในการนาเอานโยบายนี้ไปใช้เพื่อให้บรรลุซึ่งองค์ประกอบตามที่กล่าวมาข้างต้นในสถานที่
ท างานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯซึ่งเป็นส่วนท้ายสุด ยิ่งกว่านั้น ทาง
บริษัทฯยอมรับว่า เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการข่มเหงทารุณและการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน สภาพ
การทางานในโรงงานจะต้องได้รับการสนับสนุนจากการนาเอานโยบายด้านการสรรหาแรงงานอย่างมีความ
รับผิดชอบไปใช้
การแข่งขันในระดับโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นมีส่วนในการสร้างแรงกดดันให้กับสภาพในการทางานและ
มาตรฐานทางแรงงานซึ่งอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายและยากจะควบคุมส่งผลทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะทาให้การ
สรรหาแรงงานและการว่าจ้างงานมีความมั่นคงปลอดภัยน้อยลง โดยเฉพาะในส่วนของแรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศที่ยากจนกว่า ซึ่งจะมีความเสี่ยงและมีข้อด้อยในเรื่ องของอานาจในการต่อรอง อย่างไรก็ตาม ทาง
บริ ษ ั ท ฯยอมรั บ ว่ า นั ่ น ไม่ ใ ช่ ส ถานการณ์ ท ี ่ น าไปสู ่ ก ารสรรหาแรงงานเฉพาะซึ ่ ง ถื อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
ความสามารถในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศไทยได้ดาเนินการสร้างเสริมกฎหมายและ
ข้อบังคับทางด้านแรงงานของชาติ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ประมง174, ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดกรอบให้กับภาคส่วนด้านอาหารทะเลในการปฏิบัติตามมาตรฐานแกนหลักด้าน
แรงงานของ ILO ดังนั้น ทางบริษัทฯจะทาให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย

173

แถลงการณ์ของ ILO สาหรับทุกฝ่ ายที่อยูใ่ นเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2542

174

พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
(มีฉบับแก้ไขออกมาในปี พ.ศ. 2558), พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560, กฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ. 2557, กฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่ที่หา้ มลูกจ้างเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ทางาน พ.ศ. 2559,
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รวมถึงกฎหมายด้านการประมงที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ เมื่อมีการกาหนด
กลยุทธ์และเป้าหมายในการนานโยบายไปใช้ ตลอดจนกระบวนการในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
บริษัทฯถือว่าการให้การคุ้มครองทางสังคมและการเจรจาทางสังคมเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางด้านสังคมให้กับบริษัทฯและทั่วทั้งภาคส่วนของ
อาหารทะเล เราเตรียมพร้อมที่จะลงทุนในเรื่องของการสร้างทักษะเพื่อให้เกิดความสามารถในระยะยาว งานที่
มีความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งความเท่าเทียมทาง
เพศสาหรับแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ยอมให้เกิดขึ้นอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทฯยอมรับในความสาคัญของการยึดมั่นในหลักการด้านศีลธรรมที่มีการแสดงความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนและช่วยทาให้บุคคลทั้งหลาย รวมถึงผู้หญิงและเด็กผู้หญิง สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ และทาให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการปกป้องและส่งเสริม
ดังนั้น เราจึงยืนหยัดต่อต้านอย่างเข้มแข็งต่อรูปแบบ การปรากฏขึ้น การบ่งบอก และหลักฐานทั้งหลายที่เป็น
การปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมอั นมีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานผูกมัด แรงงานทาส
แรงงานจายอม และแรงงานภาคบังคับที่ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ แรงงานเด็ก การแบ่งแยกทางเพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความพิการ รวมถึงการคุกคามทางเพศ สิทธิในการมีเสรีภาพหรือการรวมกลุ่ม
หรือการร่วมการเจรจาต่อรอง ตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลเสียต่อชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรี
ของผู้ที่มองหางานและพนักงาน ทางบริษัทฯถือว่าการกระทาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอนุโลมให้ได้ เป็นสิ่งที่
ไร้ศีลธรรม และผิดต่อกฎหมาย ดังนั้น เราจะดาเนินการกับผู้กระทาผิด และการกระทาที่ทราบว่าเป็นอันตราย
หรือมีวิธีการที่เป็นอันตรายกับบุคคลทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
มุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงและเด็กหญิง ด้วยการสร้างภาระทางหนี้สิน การสูญเสียอิสรภาพ การเป็นทาสโดยไม่สมัครใจ
ความเสี่ยงทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถที่จะสร้างความเสียหายหรือสร้างความบาดเจ็บชั่วคราวหรือ
ถาวรต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนโอกาสและความสามารถในการที่จะได้รับรายได้และมีการ
ทางานอย่างเหมาะสม
กำรบังคับใช้และขอบเขต
บริษัทฯและพนักงานทั้งหมดจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้ อง เชิญชวน สนับสนุน หรือกระท าการใดๆ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของลูกจ้างตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานแกนหลักด้านแรงงานสากลของ ILO 4 ประการ ที่มีการกล่าวถึงข้างต้น (มีพื้นฐานมาจากอนุสัญญา
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แกนหลัก 8 ประการของ ILO)175 และเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯสาหรับสิทธิแกน
หลักทางแรงงานเหล่านั้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯจะไม่ทาธุรกิจกับบุคคลหรือองค์กร โดยเฉพาะผู้จัดหาหรือ
บริษัทจัดหาแรงงาน ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ หรือต้องสงสัย จะต้องพิสูจน์ว่าผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย หรือ
ถูกกล่าวหาว่า หรือถูกดาเนินคดีในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของลูกจ้าง โดยเฉพาะ
มีความเกี่ยวพันกันกับการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ แรงงานผูกมัด แรงงานทาส
แรงงานจายอม แรงงานบังคับอย่างไม่เต็มใจ การคุกคามทางเพศหรือการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งปรากฏอยู่
ในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทานของบุคคลเหล่านั้น บริษัทฯจะไม่ทาการจัดซื้อวัสดุหรือจัดจ้างบริการจากผู้
จัดหา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน รวมถึงบริษัทจัดหาแรงงานที่อาจจะหรือมีความเกี่ยวข้อง
กับการกระทาที่ไร้ซึ่งศีลธรรมและผิดกฎหมายตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯจะไม่ลงโทษหรือดาเนินการทาง
วินัยกับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสถึงสิ่งที่สังเกตพบหรือมีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานในพนักงาน
รายอื่นๆ หรือมีการรายงานถึงการฝ่าฝืนนโยบายนี้ และจะไม่ใช้เป็นเหตุผลในการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
หรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ
บริษัทฯคาดหวังไว้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการและพนักงานที่อยู่ภายในองค์กร จะ
ยึดเอามาตรฐานที่มีความเคร่งครัดที่สุดในส่วนของการไม่ไปเกี่ยวข้องและไม่ให้การสนับสนุนการละเมิดใดๆ ต่อ
นโยบายนี้ตลอดเวลา ทั้งในสถานที่ทางานและนอกเวลาทางาน เช่นเดียวกัน บริษัทฯคาดหวังไว้ว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกองค์กร ผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า ตัวแทน โดยเฉพาะบริษัทจัดหาแรงงาน องค์กร
ผู้ประกอบการหรือชุมชนจะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯและจุดยืนในเรื่องของการทางานที่มี คุณค่า บริษัท
ฯคาดหวังไว้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งจัดอยู่ใน
ระดับสูงในการดาเนินงานของพวกเขา
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้นได้
ด้วยการยอมรับในความเสี่ยงของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม อาทิเช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิง
และบุตรของเขา หญิงที่ตั้งครรภ์ บุคคลที่มีความพิการ บริษัทฯมีหน้าที่ที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษและจัดหา
ทรัพยากรให้กับบุคคลเหล่านั้นโดยเป็นไปตามค่านิยมของบริษัทฯและเป็ นไปตามความสามารถของบริษัทฯ
การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะได้รับการชี้แนะแนวทางด้วยกระบวนการในการนาเอานโยบายไปใช้ซึ่งจะช่วย
ยกระดับการรับรู้ เพิ่มการปกป้อง ช่วยสร้างการยอมรับและการรายงานที่เป็นความลับ จัดเตรียมช่องทางใน
การร้องทุกข์และทางเลือกในการแก้ไขเยียวยา เฝ้า สังเกตและตรวจสอบว่ากลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดสามารถที่จะ
175 อนุ สัญญาแกนหลัก ของ ILO ประกอบด้วย C29 – อนุ สัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473,

C105 – อนุ สัญญาว่าด้วยการล้มเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500, C87 – อนุ สัญญาว่าด้วยเสรี ภาพในสมาคม พ.ศ. 2491,
C98-อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492, C100 – อนุ สัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียม พ.ศ. 2494,C111- อนุ สัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและอาชีพ), C138 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยอายุข้นั ต่า พ.ศ. 2516, C182 – อนุสญ
ั ญาว่าด้วยรู ปแบบเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542
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แก้ไขความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบหรือไม่ ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับ ความ
พยายามในการนาเอาหลักการด้านการทางานที่มีคุณค่าไปใช้
ประกาศ ณ วันที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
(

)
กรรมการผู้จัดการ
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ญ-1.8: ถ้อยแถลงนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ประกาศ
นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึง
การร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ด้วยการรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ในการส่งเสริมหลักการในการสรรหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ และงานที่มีคุณค่าตลอดเวลาซึ่งหมายความ
ว่า บริษัทฯจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการกระทาใด ๆ ที่เป็นการทุจริต กรรโชกทรัพย์ การติดสินบนผ่านวิธี
ต่าง ๆ แต่ไม่จากัดเพียง การนาเสนอ การให้คามั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือยอมรับสิ่งใดๆ ที่ผิด
กฎหมาย และสิ่งจูงใจในรูป แบบเงิน หรือรูปแบบอื่นๆ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการรับสมัครและกระบวน
การจ้างงาน
อีกทั้งยังยึดมั่นในหลักการทางจริยธรรมที่จะไม่เข้าร่วมหรือสนับสนุนการปลอมแปลงข้อมูล การทุจริต
หรือการบิดเบือนความจริงในห่วงโซ่อุปทานการสรรหาแรงงาน ทั้งยังรักษาความมุ่งมั่นที่จะไม่สนับสนุนหรือ
ส่งเสริมการก่อการร้าย ความรุนแรงหรือการฟอกเงินในรูปแบบใดๆ ในประเทศที่ธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งอยู่
ในประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
บริษัทฯตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ภ ายในห่วงโซ่การสรรหาและการจ้างงานของอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ ด้วย
พิจารณาแล้วว่าความโปร่งใสและความรับผิดชอบเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่ อถือ
ในหมู่ลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ก าจัดการทุจริตและการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณอื่น ๆ สนับสนุนให้
กระบวนการสรรหาและการจ้างงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
โดยเชื่อว่าการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายจ้า ง
ผู้สรรหาแรงงาน หน่วยงานราชการ พนักงานและชุมชนจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ซึ่งจะนาไปสู่การเคารพ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานที่ทาให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด
ของพวกเขาและสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ ได้รับการป้องกันและ
สนับสนุน ทาให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เปราะบางมั่นใจในสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียมและมีเกียรติ ซึ่งจะช่วยลดความ
เสี่ยงที่จะมีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจที่อาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือถาวร ความเสี่ยง
อันตรายต่อร่างกายหรือการบาดเจ็บที่มีต่ อชีวิตและสุขภาพรวมถึงความสามารถในการทางาน ดังนั้นความ
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โปร่งใสและความรับผิดชอบจะเป็นเสมือนตาข่ายความปลอดภัยที่มาป้องกันผลกระทบ ความเสียหายที่ส่งผล
ต่อธุรกิจและสังคม ที่เกิดจากการทุจริตและการดาเนินธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณ
ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมในกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลและรำงวัลที่เป็นเครื่องจูงใจใน
กำรรักษำมำตรฐำนจริยธรรมในกำรทำงำน
บริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้เกณฑ์วิธีในการกีดกันและตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่พนักงานและผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจ ใน
ขณะเดียวกัน จะมีการพิจารณารางวัลสาหรับผู้บริหาร พนักงาน แรงงาน ที่รักษามาตรฐานจริยธรรมในการ
ทางานและมีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีที่สุดและนาไปปฏิบัติตาม
ในการเก็บข้อมูลและบันทึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรม การจัดการและการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และหากต้องมีการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่บังคับใช้ ในทานองเดียวกันข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทฯ รวบรวม นามาใช้ กระบวนการ ในระหว่าง
การดาเนินงานของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงจากแรงงาน หุ้นส่วนธุรกิจ ลูกค้า ซัพพลาย
เออร์และผู้ให้บริการอื่นๆ) จะต้องมีการจัดการกับข้อมูลอย่างเหมาะสม การรวบรวม การนาไปใช้และการ
ประมวลผลข้อมูลจะต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภั ยของข้อมูลและ
ข้อกาหนดด้านกฎระเบียบ
กำรนำไปใช้และขอบเขต
บริษัทฯ และพนักงานทุกคนจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการทุจริต การกรรโชกทรัพย์ การให้
สินบน การบิดเบือนข้อมูล การฉ้อโกง การบิดเบือนความจริงการก่อการร้าย ความรุนแรงหรือการฟอกเงินใน
การดาเนินงานใดๆในบริษัท นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะไม่ร่วมธุรกิจ หรือซื้อหรือบริการ หรือติดต่อกับซัพ
พลายเออร์ ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ผู้สรรหาแรงงาน บริษัทจัดหาแรงงานและองค์กรอื่น ๆ รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณ
บริษัทฯคาดหวังว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ พนักงาน
จะปฏิบัติตามมาตรฐานอันเข้มงวดที่จะไม่เกี่ยวข้องและไม่สนับสนุนการกระทาใดๆ ที่เป็นการละเมิดนโยบาย
ฉบับนี้ตลอดเวลาทั้งในที่ทางานและในชีวิตส่วนตัว บริษัทฯยังคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมดไม่
ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ผู้สรรหาแรงงาน โดยเฉพาะบริษัทจัดหาแรงงานที่
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงองค์กรธุรกิจที่เป็นสถาบันหรือวิสาหกิจชุมชน จะปฏิบัติตามนโยบายและจุดยืน
ของบริษัทฯในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ บริษัทฯต้องการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ทั้งหมดรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดาเนินการในระดับสูงเอาไว้
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ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมและจัดกำรเรื่องควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
ด้วยความตระหนั กถึงความเปราะบางของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิง
และบุตรของพวกเขา หญิงตั้งครรภ์ คนพิการ บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะให้ความส าคัญเป็นพิเศษและจั ดหา
ทรัพยากรให้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯและไม่เกินศักยภาพบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะ
เป็นไปตามแนวทางในเอกสารกระบวนการปฏิบัติตามนโยบายและเกณฑ์วิธีที่สร้างความตระหนักในการ
กระทาที่ผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้และผิดจริยธรรม ซึ่งจะกระตุ้นการรับรู้ เพิ่มการป้องกัน สร้าง
ความตระหนักและการรายงานในทางลับ เปิดช่องทางการร้องทุกข์และทางเลือกในการแก้ไขเยียวยา บริษัท
เล็งเห็นความสาคัญของการติดตามและตรวจสอบกลยุทธ์ที่เน้นถึงความพยายามอย่างเป็นระบบในการลดขจัด
หรือก าจัดแนวทางการด าเนินธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณ ในเวลาเดียวกันก็มีส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้าน
จริยธรรม โดยกลยุทธ์เหล่านี้สามารถลดความไม่เท่าเทียมในช่องทางการร้องทุกข์รวมถึงการป้องกันผลกระทบ
ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นด้วย
ประกาศ ณ วันที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
.....................................
(

)
กรรมการผู้จัดการ
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ญ-1.9: ถ้อยแถลงนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ประกาศ
นโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ควำมมุ่งมั่นต่อหลักกำรสรรหำบุคลำกรด้วยควำมรับผิดชอบและเป็นธรรม
บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะรักษาหลักการและแนวทางการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ซึ่งเคารพ
ปกป้อง และปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงข้อปฏิบัติมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการต่อรองร่วมกัน การป้องกันและกาจัดแรงงาน
บังคับ แรงงานเด็กและการเลือกปฏิบ ัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรและการ จ้างงาน
บริษัทฯตระหนักดีว่าการสรรหาบุคลากรควรตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ควรขึ้นอยู่ กับ
คุณสมบัติ ไม่ควรแทนที่กาลังคนที่มีอยู่ ลดมาตรฐานแรงงาน ค่าแรง หรือสภาพการทางาน หรือทาให้คุณค่า
ของงานลดน้อยลง ไม่ว่าบริษัทฯจะรับสมัครบุคลากรที่เป็นคนในท้องถิ่นหรือ เลือกรับสมัครบุคลากรที่เป็น
ชาวต่างชาติ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่มีการบังคับใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมี
ความโปร่งใส มีการคุ้มครองแรงงานตลอดกระบวนการสรรหาและการจ้างงาน รวมถึงพนักงานรับรู้สิทธิที่ควร
จะได้รับ เสรีภาพในการเดินทางภายในประเทศไทยหรือออกจากประเทศไทย การดูแลเอกสารแสดงตน และ
สัญญาต่างๆด้วยตัวเอง และการเข้าถึงวิธีการร้องเรียน ร้องทุกข์และการระงับข้อพิพาท รวมถึงการแก้ไขที่
เหมาะสม176
บริษัทฯได้พิจารณานโยบายนี้ว่ามีความสาคัญต่อการป้องกันปัญหาแรงงานที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการสรรหาบุคลากร ผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติมีความเสี่ยงในการถูกเอารัดเอาเปรียบ
โดยเริ่มจากประเทศต้นทาง บริษัทฯในฐานะนายจ้างปลายทางที่อาจไม่รับทราบถึงวิธีการรับสมัครงานที่อาจมี
การหลอกลวงหรือฉ้อโกงแรงงาน 177 แต่บริษัทฯเป็นผู้ที่เสียหายมากที่สุดจากผลกระทบที่เกิ ดขึ้นหากมีการ
ละเมิดนโยบายนี้ ทั้งต่อเครื่องหมายการค้า ชื่อเสียง ลูกค้าและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในการสรรหาบุคลากร
ที่ไม่มีความรับผิดชอบและผิดกฎหมายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน จากการปฏิบัติที่ไม่รับผิดชอบ
และละเมิดกฎหมายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่ วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ดังนั้นจากการดาเนินการนโยบายนี้
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการอย่างเต็มที่เพื่อที่จะส่งเสริมการปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการรับสมัครบุคลากร
ที่มีความรับผิดชอบและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง 178 โดยเชื่อว่าด้วยกลยุทธ์นี้ บริษัทฯจะสามารถช่วยลด และ /
176

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรมขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ, 2016
แนวทางปฏิบตั ิการเพื่อจัดหางานที่เป็ นธรรมเพื่อยุติการถูกเอารัดเอาเปรี ยบของ BSCI, 2015
178
หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อจัดหางานที่เป็ นธรรมของ BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่ วม BSCI, กันยายน 2017
177
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หรือกาจัดความเสี่ยงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบและการละเมิดต่อผู้หางานและผู้ที่ถูกจ้างงานในระหว่าง
กระบวนการสรรหาบุคลากร ดังนั้นบุคลากรทุกคนรวมถึงผู้หญิงจะสามารถมีงานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่
เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
ไม่ยอมให้เกิดขึ้นอย่ำงเด็ดขำด
บริษัทฯยืนหยัดต่อต้านการกระทาที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ การประกาศ ข้อบ่งชี้และหลักฐานการ
ปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทนการช าระหนี้ ,
แรงงานทาส, สัญญาผูกมัด,การบังคับใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ, แรงงานเด็ก, การเลือกปฏิบัติทางเพศ, เชื้อ
ชาติ, ศาสนา, ชาติพันธุ์, รสนิยมทางเพศ, ความพิการและอื่น ๆ สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรอง
ร่วม รวมถึงการปฏิบัติใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพ ความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้หางานและพนักงาน บริษัทฯพิจารณาว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาที่ ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎหมาย
และไม่สามารถต่อรองได้ ดังนั้นบริษัทฯจะดาเนินการกับผู้กระทาผิด โดยรู้ว่าการกระทาดังกล่าวเป็นอันตราย
หรือเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงและเด็ก โดย
การสร้างภาระหนี้ ทาให้สูญเสียอิสรภาพ ถูกใช้แรงงานโดยมิได้สมัครใจ ความเสี่ยงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่ง
อาจทาให้เกิดความเสียหายชั่วคราวหรือถาวร หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงโอกาสในการ
ทางานที่มีคุณค่าและการมีรายได้ที่เหมาะสม
กำรบังคับใช้และขอบเขต
บริษัทฯและพนักงานทุกคนจะไม่เกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือยอมรับ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสิทธิของแรงงานตามที่กาหนดไว้ในประเด็นหลัก 4 ประการของมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) (ตามอนุสัญญา 8 ฉบับ) 179 และได้มีการกาหนดสิทธิแรงงานหลักแต่ละข้อไว้ใน
นโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะไม่ท าธุรกิจใดๆ กับบุคคลหรือองค์ กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายหน้าจัดหาแรงงาน และบริษัทจัดหาแรงงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือต้องสงสัย จะต้อง
พิสูจน์ว่าผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย หรือถูกกล่า วหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิของ
แรงงานโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์, การใช้แรงงานเด็ก, แรงงานบังคับ, การบังคับใช้แรงงานแทน
การชาระหนี้, แรงงานทาส, สัญญาผูกมัด หรือการบังคับใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ การคุกคามทางเพศ หรือ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในการดาเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯจะไม่ซื้อสินค้าหรือ
179

อนุสญ
ั ญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ: อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ, 1930, อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงาน
บังคับ, 1957, อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคม, 1948; อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิ ทธิ ในการรวมตัวกันและในการร่ วมเจรจาต่อรอง, 1949,
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน, 1951, อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและอาชีพ),1958, อนุสญ
ั ญาฉบับที่
138 ว่าด้วยอายุข้ นั ต่า, 1973; อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรู ปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก, 1999
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บริการจากผู้จาหน่าย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการ นายหน้า ตัวแทน บริษัทจัดหาแรงงาน ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ การกระท าใดๆที่ขัดต่อศีล ธรรมและผิดกฏหมายตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัทฯจะไม่ล งโทษหรือใช้
มาตรการทางวินัยสาหรับพนักงานที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือทารวมกลุ่มกับพนักงานคนอื่น ๆ รวมทั้งไม่
แบ่งแยก เชื้อชาติ เพศ ศาสนาหรือการเลือกปฏิบัติอื่นๆ
บริษัทฯคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ และพนักงานทุกคน ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่เข้มงวดที่สุดในการไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่สนับสนุนการละเมิดนโยบายการรับสมัครพนั กงาน
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและนอกเวลางาน ในทานองเดียวกัน บริษัทฯคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทั้งหมด ได้แก่ ผู้จาหน่าย, ผู้รับจ้างช่วง, นายหน้า, โดยเฉพาะบริษัทจัดหาแรงงาน องค์กร ผู้ประกอบการหรือ
ชุมชนจะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลากรด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
บริษัทฯคาดหวังว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะรักษามาตรฐานระดับสูงสุดด้านความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบในการดาเนินการสรรหาบุคคลากร
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติและแก้ไขปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมที่อำจเกิดขึ้น
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปราะบาง เช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและบุตรของเขา หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้พิการ และกลุ่มอื่น ๆ ที่จะเกิดการเลือกปฏิบัติ และการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะให้
การพิจารณากลุ่มคนเหล่านี้เป็นพิเศษ และจัดหาทรัพยากรให้สอดคล้องกับค่านิยมและตามศักยภาพของ
บริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะดาเนินการตามแนวทางขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายที่สร้างความ
ตระหนัก เพิ่มการป้องกัน สร้างการรับรู้ การรายงานข้อมูลที่เป็นความลับ และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส จัดให้
มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และทางเลือกในการแก้ไข ตรวจสอบและยืนยันว่ากลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้
สามารถจัดการปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุนความพยายามใน
การดาเนินการตามนโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ซึ่งสามารถลด จากัด และป้องกัน
ความเสี่ยงด้านแรงงานของผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียทุกคน และรวมถึงแรงงานที่เปราะบางด้วย
ประกาศ ณ วันที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....................................
(

)
กรรมการผู้จัดการ
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ญ-1.10: ขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านการสรรหาด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบาย
ก.
1.

2.
3.
ข.
1.

2.

3.

4.

วัตถุประสงค์:
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าใจ นโยบายไม่ใช้แรงงาน
เด็ก นโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ/ไม่ใช้แรงงานขัดหนี้ นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ นโยบายไม่เลือก
ปฏิบัติ, นโยบายสภาพการทางานที่มีคุณค่า นโยบายเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง,
นโยบายกลไกการร้องเรียน ร้องทุกข์และการแก้ไขเยียวยา นโยบายการสรรหาด้วยความรับผิดชอบ
และเป็นธรรม และนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน (due diligence) และการดาเนิน
นโยบายทั้ง 9 ฉบับ ตามข้อที่ 1 อย่างเหมาะสมความเหมาะสม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
เพื่อคุ้มครองเพิ่มเติมหรือพิจารณาพิเศษต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเปราะบาง ซึ่งรวมถึงแรงงาน
ต่างด้าวผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เพื่อที่แก้ไขปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมในสถานที่ทางาน
การมอบหมายความรับผิดชอบ
กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งทีมระบบจัดการทางสังคมและทีมตรวจประเมินภายใน (SMS/IQA) อย่าง
เป็ น ทางการโดยจั ด ให้ม ี ส ั ดส่ ว นชายหญิ ง ตามความเหมาะสม โดยพิ จ ารณาจากคุณ สมบัต ิและ
ประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานสากลต่าง ๆ ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการเป็น
หัวหน้าทีมระบบจัดการทางสังคม และประกอบด้วยสมาชิกจากหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ทั้งพนักงาน
แผนกที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ประสานงาน และล่ามแปลภาษา
ทีมระบบจัดการทางสังคมและทีมตรวจประเมินภายใน (SMS/IQA) หรือที่ปรึกษาจะรับผิดชอบในการ
ร่าง แก้ไข และ/หรือตรวจสอบขั้นตอนนโยบายและแผนปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ และน าไปใช้กับ
เอกสารที่จัดทาขึ้นสาหรับระบบจัดการทางสังคม (SMS)
กรรมการผู้จัดการจะรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการดาเนินนโยบาย จากการทบทวน
และเสนอแนะของทีมระบบจัดการทางสังคม โดยการดาเนินการนี้จะทาภายใน 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนานโยบายใหม่ นโยบายย่อย และแผนการนาไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
เสร็จสิ้น)
เมื่อกรรมการผู้จัดการบริษัทอนุมัตินโยบายและแผนการปฏิบัติแล้ว บริษัทฯ จะประกาศบนกระดาน
ข่าวของบริษัทภายในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันอนุมัตินโยบาย และ/หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะได้รับ
การประกาศในระหว่างการกาหนดทิศทางองค์กรและการฝึกอบรมทั่วไปสาหรับพนักงานทุกคน
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5. นโยบายและแผนการปฏิบัติจะรวมอยู่ในวาระการประชุมการทบทวนฝ่ายบริหารประจาปี ตัวแทน
ฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการจัดทาร่างวาระการประชุม บันทึกกระบวนการตรวจสอบเป็นเอกสาร
จัดทารายงานการประชุม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยเป็นไปตามขั้นตอนเกี่ยวกับด้านการจัดการทาง
สังคม
6. ทีมระบบจัดการทางสังคมและทีมตรวจประเมินภายใน (SMS/IQA) จะรับผิดชอบในการตรวจสอบ
การดาเนินนโยบายและแผนปฏิบัติ เกณฑ์การประเมิน และการประเมินผลจะดาเนินการตามขั้นตอน
ที่กาหนด
ค. การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านของบริษัท180 (Due Diligence)
1. มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับและกฎหมายสาหรับการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน
รวมถึงการปกป้องผู้หญิงและเด็ก ในประเทศต้นทางและประเทศปลายทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ
ข่าวเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอาหารทะเล หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในการออก
กฎหมายและบังคับใช้ กฎหมายแห่งชาติ อนุสัญญาระหว่างประเทศและมาตรฐาน(ILO Core Labour
Standards)181 เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร/บริษัทที่ดาเนินการในบริษัทฯ งานวิจัย ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
โดยองค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม รายการและเอกสารเหล่านี้จะน ามาใช้เป็น
เอกสารสนับสนุน ส าหรับการท าแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน การประเมินความเสี่ยงทางสังคม และการ
พัฒนากลยุทธ์การดาเนินการอื่น ๆ
2. บริษัทฯ จะรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับและประกาศอย่างเป็นทางการของไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาและการจ้างงานแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตลอดจนกฎหมายเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหาและว่าจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล เป็นต้น182
3. บริษัทฯ จะด าเนินการจัดท าจัดท าแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) ของคู่ค้าทาง
ธุรกิจทั้งหมด โดยเฉพาะนายหน้าและบริษัทจัดหาแรงงานในประเทศต้นทาง ผู้รับเหมาช่วง และผู้
ให้บริการต่างๆ
4. ส าหรับแต่ละตัวเลือกการสรรหาแรงงาน บริษัทฯ จะพัฒนาและจัดท าแผนผังขั้นตอนการสรรหา
แรงงาน และระบุองค์กรทางธุรกิจและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว โดยข้อมูลต่างๆ จะถูก
บันทึกไว้ในแบบฟอร์มเฉพาะ

180

หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิการเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม BSCI สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมของ BSCI กันยายน พ.ศ. 2560
หลักการทัว่ ไปและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อการจัดหางานที่เป็ นธรรม (section III.1), 2016
182
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (มีฉบับแก้ไขออกมาในปี พ.ศ.
2558), พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560, กฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557, กฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่ที่ห้ามลูกจ้าง
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ทางาน พ.ศ. 2559,
181
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5. บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน เช่น บริษัทจัดหางาน เพื่อใช้
ในระบุกลุ่มแรงงานที่มีความเปราะบาง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดมาตรฐานแรงงาน
หลักของ ILO ในทุกขั้นตอนหรือในกระบวนการสรรหาแรงงาน ข้อมูลขั้นตอนก่อนการรับสมัคร (prerecruitment) และขั้นตอนหลังการสิ้นสุดสัญญา (post-employment) โดยบริษัทฯ จะจัดการความ
เสี่ยงตามผลลัพธ์ของการประเมิน
6. บริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน เช่น นายหน้า และบริษัทจัดหางาน
ในประเทศต้นทาง และให้คะแนนจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
ชื่อเสียง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์วิธีที่กาหนดขึ้น
7. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจรรยาบรรณ (CoC) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่านิยมขององค์กรและนโยบาย
ทั้ง 9 ฉบับ และส่งให้คู่ค้าทางธุรกิจที่ส าคัญลงนาม ซึ่งเป็นการตกลงที่จะท าธุรกิจกับบริษัทอย่าง
โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสอดคล้องนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหา
บริการหรือใช้บริการจาก นายหน้าจัดหางาน บริษัมจัดหางานในประเทศต้นทาง ผู้รับเหมาช่วง และผู้
ให้บริการ ที่ยินดีจะปฏิบัติตามนโยบายและลงนามในข้อตกลง โดยสุจริตใจเพื่อที่จะทางานกันอย่าง
ซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การประเมินของคู่ค้าที่สาคัญทางธุรกิจจะมีการกาหนดตามอันดับความเสี่ยงในการประเมินการปฏิบัติ
ตามนโยบายไม่บังคับใช้แรงงาน/ไม่ใช้แรงงานขัดหนี้ นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ และข้อกาหนดอื่น
ๆ ของระบบจัดการทางสังคม
9. บริษัทฯ จะตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและ
องค์กร ของบริษัทไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดาจากการละเมิดมาตรฐานแรงงานสากลของ ILO บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์ต่างประเทศ และการตรวจสอบสถานะของบุคคลและคู่ค้าก่อนที่จะมี
การจ้างงานหรือดาเนินธุรกิจระหว่างกัน
10. บริษัทฯ จะติดตามการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การแก้ไขของกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานของ
ไทยและประเทศต้นทาง อนุสัญญาและมาตรฐานระหว่างประเทศ ข้อก าหนดของผู้ซื้อและตลาด
ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ และขั้นตอนการดาเนินการสรรหาอย่าง
มีความรับผิดชอบ
ง. สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
1. ก าหนดให้ผู้จัดการและพนักงานทุกคนตั้งแต่ผ ู้บริหารระดับสูงไปจนถึงเจ้าหน้าที่ส านักงานและ
เจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องได้รับการฝึกอบรมเฉพาะเกี่ยวกับการสรรหาแรงงานที่มีความรับผิดชอบและ
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2.

3.

4.

5.

6.

สภาพการทางานที่มีคุณค่าภายในหนึ่งเดือนหลังจากอนุมัตินโยบาย 9 ฉบับได้รับอนุมัติ และ/หรือ
ขั้นตอนการดาเนินการสรรหาอย่างมีความรับผิดชอบ เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงนโยบาย
การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจะอธิบายเกี่ยวกับ (1) นโยบายการของบริษัทฯ และขั้นตอนการ
ดาเนินการ ข้อกาหนดเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมา (2) ข้อบังคับแรงงานไทยที่มีความโปร่งใส
สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (3) การป้องกันพนักงานทุกคนตลอดกระบวนการสรรหาและการ
จ้างงานและการเข้าถึงการร้องทุกข์ และ (4) การระงับข้อพิพาทและการแก้ไขที่เหมาะสม สาหรับแต่
ละหัวข้อเหล่านี้จะมีการปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติที่ไม่ยอมรับ รวมถึงกฎหมายภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
ในระหว่างการฝึกอบรมเพื่อนานโยบายไปปฏิบัติ บริษัทฯ จะเพิ่มความเข้าใจให้กับทีมระบบจัดการ
ทางสังคม (SMS) เกี่ยวกับ (1) วิธีการเผยแพร่ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายของบริษัทให้กับซัพ
พลายเออร์ ผู้ให้บริการ และบริษัทจัดหาแรงงานประเทศต้นทาง (2) วิธีการป้องกัน การรับรู้ รายงาน
การไม่ปฏิบัติตามและการละเมิด (3) วิธีการปกป้องผู้เสียหายและผู้แจ้งเบาะแส และ (4) วิธีการ
ตรวจสอบ ทวนสอบแก้ไขและติดตามเหตุการณ์กับการดาเนินการแก้ไขและป้องกัน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนัก และการน านโยบายไปปฏิบัติจะจัดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ ตาม
แผนการจัดฝึกอบรมประจาปี และรวมอยู่ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจกับ
ฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ประกาศนโยบาย
ผู้ฝึกอบรมจะถูกเลือกจากทีมระบบการจัดการทางสังคมหรื อทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
มอบหมายหัวข้อเฉพาะเพื่อทบทวนความเข้าใจในนโยบายสาหรับฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งหมดปี
ละครั้ง
ทีมระบบจัดการทางสังคมหรือทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงส าหรับแรงงานที่เปราะบางในกระบวนการสรรหา โดยมุ่งเน้นที่การ
ดาเนินงานของนายหน้าจัดหางานและผู้สรรหาแรงงานในหมู่บ้าน

จ.
ข้อตกลงให้บริการระหว่างนายจ้าง บริษัทน าเข้าแรงงานประเทศไทย และบริษัทจัดหาแรงงาน
ประเทศต้นทาง
1. ตรวจสอบความถูกต้องใบอนุญาตและการจดทะเบียนของบริษัทนาเข้าแรงงานฝั่งประเทศต้นทาง
2. จัดทาข้อตกลงระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ บริษัทฯ นายจ้าง และบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง และส่ง
ให้สถานทูตอนุมัติ เพื่อดาเนินการนาเข้าแรงงานจากประเทศต้นทาง
3. จัดท าสัญญาให้บริการ (service contract) กับนายจ้าง และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้นายจ้าง
รับทราบ ดังนี้
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• แจ้งค่าธรรมเนียม (recruitment fees) และใช้จ่ายต่างๆ (related cost) เช่น ค่าธรรมเนียม

หรือค่าบริการตามที่กฎหมายก าหนด ค่าใบอนุญาตท างาน ค่าเอกสาร ค่าตรวจสุขภาพ ค่า
เดินทาง ค่าลงตราวีซ่า และอื่นๆ ตามอัตราที่กฎหมายในประเทศต้นทางและประเทศไทย
กาหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะพยายามจูงใจให้นายจ้างเข้ามาช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการ
ช่วยลดภาระของแรงงาน
• ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินการสรรหาแรงงาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกในประเทศต้นทาง
จนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้าย (แนบเอกสารขั้นตอน MOU Process) โดยทางบริษัทแจ้งความ
คืบหน้าตลอดระยะเวลาดาเนินการตามแผนดาเนินงานและแผนการสื่อสารในท้ายสัญญา
• เอกสารต่างๆ ที่ตอ้ งใช้ในกระบวนการสรรหาและนาเข้าแรงงานชาติตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (demand letter) หนังสือมอบอานาจ หนังสือจดทะเบียน
บริษัท และอื่นๆ โดยทางบริษัทฯเป็นผู้รับมอบอานาจให้ดาเนินการนาเข้าแรงงานแทนนายจ้าง
และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึง กฎระเบียบด้านเอกสารที่ต้องมีการดาเนินการ
เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า การายงานตัว 24 ชั่วโมง และการรายงานตัว 90 วัน เป็นต้น
• แจ้งนายจ้างให้จัดเตรียมที่พักและเครื่องดารงชีพให้กับลูกจ้างเมื่อเดินทางมาถึง รวมถึงเตรียม
ความพร้อมเรื่องการฝึกอบรมก่อนเริ่มทางาน
และเมื่อลูกจ้างเดินทางเข้ามาถึงสถานประกอบการ สิ่งที่นายจ้างจะต้องดาเนินการมีดังนี้
• นายจ้างต้องแจ้งเรื่องที่พักอาศัยของแรงงานกับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายใน 24 ชั่วโมง
• นายจ้างทาเรื่องแจ้งเข้าทางานกับสานักงานหางานเขตพื้นที่ที่อยู่ในท้องที่ของนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่แรงงานเดินทางมาถึงสถานประกอบการ (ทาง
บริษัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินการแทนนายจ้าง โดยจะขอเอกสารต่างๆ จากนายจ้างเพื่อน าไปที่
สานักงานจัดหางาน)
4. บริษัทฯ จะจัดทาแผนดาเนินการนาเข้าแรงงาน และแจ้งให้นายจ้างทราบ โดยแผนฯ ดังกล่าวจะระบุ
ขั้นตอนดาเนินการ ระยะเวลา พันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐที่ติดต่อ ค่าใช้จ่าย และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่จะทาให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. บริษัทฯ จะจัดทาการแผนติดตามกระบวนการนาเข้าแรงงาน และจะแจ้งความคืบหน้าแก่นายจ้าง
โดยส่งภาพถ่าย วิดีโอ หรือข้อความ ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ที่นายจ้างสะดวก เป็น
ระยะ
ฉ. การดาเนินการและการป้องกัน
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ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการสรรหาแรงงาน
เพื่อให้การสรรหาแรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส จะขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
ก. บริษัทฯ ไม่ยอมรับวิธีปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก เช่น การ
หลอกลวงและทาให้เข้าใจผิดในการสรรหาและจ้างแรงงาน การรับของขวัญ การรับเงินหรือการ
ชาระเงินเพื่อความปลอดภัย การให้เงินประกันหรือทรัพย์สิน (เช่น โฉนดที่ดิน) เป็นการตอบแทน
การจ้างงานหรือการประกันตาแหน่งให้กับผู้สมัคร
ข. บริษัทฯ จะไม่ใช้กาลังบังคับทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้แรงงาน (1) สมัครงานกับนายจ้างที่เป็น
ลูกค้าของบริษัทฯ (2) เปลี่ยนงาน นายจ้าง สถานที่ทางาน และสภาพการจ้าง และ (3) ยอมรับ
เงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่ตรงกับสัญญาจ้างหรือข้อมูลที่ได้รับแจ้งในประเทศต้นทาง รวมถึงบริษัทฯ
คาดหวังว่าบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจะปฏิบัตินโยบายไม่ใช้แรงงานบังคับ /แรงงานขัดหนี้
และจรรยาบรรณ (CoC) โดยในการคัดเลือกผู้สมัครงาน บริษัทฯ จะพิจารณาบนพื้นฐานของ
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และความสมัครใจ
ค. บริษัทฯ จะจัดท าประกาศรับสมัครงาน โดยมุ่งเน้นคุณสมบัติที่ตรงกับต าแหน่งงานที่นายจ้าง
ต้องการ และจะให้ความรู้กับนายจ้างเรื่องหลักการไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ สีผิว ความพิการ เชื้อชาติ ศาสนา และอื่นๆ และการกีดกันผู้สมัครที่
มีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสม รวมถึงบริษัทฯ จะระบุข้อความ เช่น บริษัทฯ เปิดกว้างให้
ผู้สมัครทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงกับตาแหน่งงาน เป็นต้น ไว้ในประกาศรับสมัครงานด้วย
ง. บริ ษ ั ท ฯ จะจั ด ท าประกาศรั บ สมั ค รงานในภาษาที่ แ รงงานเข้า ใจ โดยระบุ (1) หน้ า ที ่ ค วาม
รับผิดชอบ (2) เงินเดือน การหักเงิน (3) ระยะเวลาการจ้างงาน (4) สถานที่ทางาน อย่างน้อยระบุ
เมืองและประเทศ (5) เวลาทางาน (6) สภาพความเป็นอยู่ รวมถึงความเสี่ยงและอันตรายของ
งานและเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายไทยกาหนด
จ. ในขั้นตอนการสมัครงาน บริษัทฯ จะดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครงานเข้าใจกระบวนการ
ทั้งหมด ตั้งแต่การคัดเลือก การทาสัญญา การจ้างงาน การฝึกอบรมก่อนเดินทาง ค่าตอบแทน
และขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ ในภาษาที่แรงงานเข้าใจ
ฉ. บริษัทฯ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมัครงาน (ค่าสมัคร, ค้าประกัน, หลักประกัน,การรักษา
ความปลอดภัย) เพื่อเป็นเงินประกันการรับเข้าทางาน โดยในประกาศรับสมัครงานจะระบุว่า “ไม่มี
การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมสมัครงานในทุกขั้นตอน” และจะแจ้งนโยบายของบริษัทฯ ให้กับ
นายหน้าและบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางทราบ
ช. บริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (recruitment fees) และค่าใช้จ่ายใดๆ (related costs)
กับแรงงานต่างด้าว และจัดทาข้อตกลงกับบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางไม่ให้เรียกเก็บค่า
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ซ.

ฌ.

ญ.

ฎ.

ฏ.

ดาเนินการและค่าบริการ (processing and services fees) เกินกว่าที่กฎหมายในประเทศต้น
ทางกาหนด
บริษัทฯ จะทาสัญญากับบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ซึ่ง
ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO และกฎหมายแรงงานของประเทศต้นทางและประเทศ
ไทย อย่างน้อยที่สุด บริษัทฯ คาดหวังให้บริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางลงนามและรับทราบ
จรรยาบรรณ (CoC) ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 9 ฉบับ ของ
บริษัท
บริษัทฯ จะขอเอกสารของนายหน้าและบริษัทนาเข้าแรงงานประเทศต้นทาง ได้แก่ ใบอนุญาต
จัดหางาน หนังสือจดทะเบียนของบริษัท ตารางค่าธรรมเนียม สัญญาระหว่างผู้สมัครกับนายหน้า
จัดหางานประเทศต้นทาง ข้อตกลงกับนายหน้าจัดหางานในหมู่บ้านหรือตัวแทนจัดหางานของ
บริษัท เป็นต้น เอกสารทั้งหมดจะต้องถูกต้องและเป็นเอกสารจริง
บริษัทจัดหาแรงงานประเทศต้นทาง/ พันธมิตรทางธุรกิจจัดเตรียมรายละเอียดและหลักฐานการ
ช าระเงินทั้งหมด (ใบเสร็จรับเงิน) สาหรับค่าธรรมเนียมการด าเนินการ ค่าใช้จ่ายในการขอรับ
เอกสารประจาตัว การเดินทาง การตรวจสุขภาพการฝึกอบรมก่อนเข้าหรือหลังการเข้าประเทศ
ไทยให้กับบริษัทฯ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยและข้อตกลงทวิภาคีบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ตลอดจนนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติที่มีความอ่อนไหวทางเพศ
รายการใด ๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน MOU เช่น ความรับผิดชอบในการส่งตัวกลับ
ประเทศหรือค่าใช้จ่ายในการส่งกลับจะมีการหารือและตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างไทย บริษัทฯ
และ บริษัทจัดหาแรงงานประเทศต้นทาง
เพื่อลดภาระให้กับแรงงานในเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 183 ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะแจ้ง
ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายของประเทศต้นทางและประเทศไทยให้นายจ้างทราบ และโน้มน้าวนายจ้าง
ให้ช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน (ถ้าทาได้) ตามมาตรฐานสากลที่ส่งเสริมหลักการค่าธรรมเนียม
การจัดหางานเป็นศูนย์(Zero Recruitment Fee)
แรงงานจะเก็บเอกสารไว้กับตัวเองตลอดขั้นตอนการสรรหาและว่าจ้าง ยกเว้นเพื่อดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารส่วนบุคคลของผู้สมัครงานมีดังนี้
• บริษัทฯ จะไม่ทาลายปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารระบุตัวตนหรือเอกสารการ
เข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตท างานและเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ เช่นสมุด
ธนาคารหรือบัตร ATM ของผู้หางาน ผู้สมัครงานหรือแรงงานใหม่

183

คาว่า "ค่าธรรมเนียมการจัดหางาน" อาจตีความได้ว่ารวมถึงค่าบริ การค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเอกสารและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่รับผิดชอบซึ่ งกาหนดไว้ภายใต้กฎหมายของประเทศ ข้อนี้
อ้างถึงค่าธรรมเนียมการสมัครโดยเฉพาะ หลักการทัว่ ไปของ ILO และแนวทางการดาเนินงานสาหรับการสรรหาอย่างเป็ นธรรมหมวด III.7 ใช้หลักการค่าธรรมเนียมเป็ นศูนย์กบั ค่าธรรมเนียม
การสรรหาและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยงั ไม่ได้รับการสนับสนุนจากกฎหมายในประเทศต้นทางและปลายทาง
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• ในกรณี ท ี ่ บ ริ ษ ั ท ฯ จ าเป็ น ต้ อ งเก็ บ เอกสารส่ ว นตั ว ของแรงงานไว้ ช ั ่ ว คราวเนื ่ อ งจาก

ฐ.

ฑ.

ฒ.

ข้อกาหนดทางกฎหมายเอกสารจะถูกส่งกลับไปยังแรงงานทันทีตามความต้องการและไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ล่วงหน้า
• ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ถือครองเอกสารของแรงงาน แรงงานจะได้รับส าเนาเอกสารส่วน
บุคคลที่โดยจะแจ้งเหตุผลในการถือครองและให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของ
กระบวนการดาเนินเอกสาร
ในการสัมภาษณ์แรงงานจะด าเนินการในสถานที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ แต่ยังเป็น
สถานที่ที่สามารรักษาความเป็นส่วนตัวได้ ผู้หญิงจะได้รับการสัมภาษณ์โดยผู้หญิงหรือคณะผู้
สัมภาษณ์ที่มีทั้งชายและหญิง ควรหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์แบบตัวต่อ ตัวระหว่างผู้สัมภาษณ์ชาย
และผู้สมัครหญิงในห้องที่ปิดประตู มิดชิด โดยปฏิบัติตามนโยบายและไม่ถามคาถามที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับงานและคุณสมบัติของผู้สมัคร บริษัทจัดหาแรงงานจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้กับบริษัท
รวมทั้งรูปถ่ายและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหารวมถึงการประกาศรับสมัคร
งาน, การขนส่ง, ขั้นตอนการสัมภาษณ์
บริษัทฯ จะดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสัมภาษณ์งานใช้ภาษาที่ผู้สมัครงานเข้าใจ ในกรณีที
ผู้สมัครงานไม่อ่าน เขียน และพูดคุยโดยใช้ภาษารายการของประเทศต้นทาง จะต้องมีล่ามช่วย
แปลและกรอกใบสมัคร ทั้งนี้หลังสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก บริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง
จะแจ้งผลการสัมภาษณ์และเหตุผลให้ผู้สมัครงานทราบ
ก่อนที่จ ะมีก ารลงนามในสั ญญาจ้ างงาน ทางบริษัทจัดหาแรงงานในประเทศต้น ทางจะแจ้ ง
รายละเอียดต่าง ๆ ให้กับแรงงาน ดังต่อไปนี้
• ชื่อนายจ้าง/บริษัท รายละเอียดของงาน และที่ตั้งของสถานประกอบการ
• รายละเอียดของที่พักและสภาพที่อยู่อาศัย
• รายละเอียดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ ชั่วโมงทางาน และการจ่ายเงินเดือน
• รายละเอียดวันหยุดและวันลา
• ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
• การหักเงินเดือนเพื่อจ่ายค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
• ระยะเวลาการจ้างงาน และการเลิกจ้าง
• ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ และวิธีการระงับข้อพิพาท
• ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยที่อาจจะเกิดขึ้นและความปลอดภัยในการทางาน
• กฎระเบียบต่างๆ ของนายจ้างและสถานประกอบการ
• กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของประเทศไทย
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ณ.

ด.

ต.

ถ.

เมื่อมีการคัดเลือกแรงงานได้แล้ว แรงงาน ตัวแทนนายจ้าง (บริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานใน
ประเทศ โกลบอล อีเว้นท์) และบริษัทจัดหาแรงงานประเทศต้นทาง จะต้องมีการลงนามในสัญญา
จ้างงานที่กระทรวงแรงงานของประเทศต้นทาง และเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศต้นทางจะจัดอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน สวัสดิการที่แรงงานจะได้รับ และช่องทางการร้องเรียนเมื่อแรงงานพบ
กับปัญหา โดยรายละเอียดในสัญญาจ้างงานจะเป็นไปตามรูปแบบตามที่ MOU กาหนดไว้ (แนบ
สัญญาจ้าง) ทั้งนี้แรงงานจะต้องได้รับสัญญาจ้างงานตัวจริง
มีการเก็บเอกสารในขั้นตอนการดาเนินการ MOU เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการปฏิบัติ
ตามเอกสารทางการสาหรับในประเทศและกระบวนการข้ามพรมแดน ค่าธรรมเนียมที่กาหนด การ
ช าระเงิน เอกสารที่จ าเป็น การอนุมัติและออกใบอนุญาต เอกสารจะถูกเก็บไว้หรือเก็บไว้เป็น
ความลับเพื่อปกป้องข้อมูลของแรงงาน
บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศและบริษัท (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) จะตรวจความถูกต้องของ
ข้อมูลในสัญญาจ้างที่จัดทาโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ MOU เพื่อให้แน่ใจว่า
มีการกรอกสัญญาอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาเพื่อสะท้อนข้อมูลจริงของแรงงาน สถานที่ทางาน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการทางานและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนข้อตกลงในสัญญา
ขั้นตอนการตรวจสอบอายุเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก
• ในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน จะมีรายการประเมินความเสี่ยงสาหรับการ
จ้างแรงงานเด็กโดยไม่ตงั้ ใจ
• ขั้นตอนการจัดหางานของนายหน้า/บริษัทจัดหาแรงงานประเทศต้นทาง การตรวจสอบอายุ
และการรับ รองความถูกต้องและการตรวจสอบเอกสารประจ าตัว อื่น ๆ จะถูกเขียนลงใน
ขั้นตอน
• ในการตรวจสอบอายุของผู้หางาน ผู้สมัครหรือแรงงานใหม่ จะตรวจบัตรประจาตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง สูติบัตรหรือเอกสารทางราชการอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอ านาจใน
ประเทศต้นทางสาหรับแรงงานข้ามชาติ
• หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของอายุผู้สมัครงานที่ระบุไว้ในเอกสาร บริษัทจะหาวิธี
ตรวจสอบอื่น ๆ เช่น สอบถามกับผู้สมัครงานหรือแรงงานที่มาจากพื้นที่เดียวกัน หรือหนังสือ
รับรองจากนายจ้างคนก่อนหรือหัวหน้าหมู่บ้าน
• นายหน้า บริษัทจัดหาแรงงานประเทศต้นทางของบริษัท จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความอ่อนไหวทางเพศสภาพ วิธีสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบข้ามเพื่อหาอายุที่แท้จริงของแรงงาน
การตอบโต้กับผู้สมัครรายอื่นจากชุมชนเดียวกันหรือ หนังสือรับรองจากนายจ้างคนก่อนหน้า
หรือหัวหน้าหมู่บ้าน
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• หากมีการทดสอบทางการแพทย์หรือตรวจสอบทางกายภาพ จะต้องไม่ละเมิดศักดิ์ศรี ข อง

ท.

ผู้สมัครงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เช่น จะไม่ร้องขอให้ถอดเสื้อผ้า ตรวจสอบ
ความบริสุทธ์ หรือการตรวจสอบอื่น ๆ การกระทาที่ไม่สุภาพ ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้สมัครงาน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ รวมถึงอาจก่อให้เกิดการละเมิดหรือ
ก่อให้เกิดความราคาญทางเพศ
ขั้นตอนพิเศษและการฝึกอบรมสาหรับแรงงานเปราะบาง (ก่อนมาถึงประเทศไทย) บริษัทจัดหา
แรงงานจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาพิเศษสาหรับแรงงานหญิงข้ามชาติในทุกขั้นตอน
ขั้นตอนก่อนการมาถึงของกระบวนการสรรหาเช่น
• สื่อสารตาแหน่งที่รับสมัครและลักษณะงานในประกาศรับสมัคร
• ดาเนินการสัมภาษณ์รวมถึงคาถามที่ถาม สถานที่สัมภาษณ์และวิธีการสัมภาษณ์ เพศและ
คุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์
• การรักษา / การทดสอบทางการแพทย์ ต้องเคารพและถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการ
บังคับคุมกาเนิด หรือทาหมัน
• ข้ อก าหนดส าหรั บ เดิ น ทางในประเทศและข้ า มพรมแดน พร้ อมรายละเอี ย ดเกี ่ ย วกับ
เงื่อนไข
• จัดการการฝึกอบรมประเด็นเฉพาะเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานหญิง
ข้ามชาติ

ระยะที่ 2: ที่พักระหว่างทางและการเดินทางข้ามพรมแดน
1. การเดินทางภายในประเทศต้นทาง ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปยังจุดผ่านแดน จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศต้นทางในเรื่องความปลอดภัยและหลักสิทธิมนุษยชนในการคุ้มครองแรงงาน
เช่น สภาพยานพาหนะ การจากัดความเร็ว กฎจราจร และประกันอุบัติเหตุ บริษัทจัดหาแรงงาน
ประเทศต้นทางจะต้องแจ้งตารางการเดินทาง ที่พักระหว่างเดินทาง และจุดข้ามชายแดนให้กับ
แรงงานรับทราบ
2. บริษัทฯ จัดทาแผนการเดินทาง ซึ่งประกอบด้วยเส้นทาง จุดหมายปลายทาง จุดแวะพักระหว่าง
ทาง สถานที่พักค้างคืน จุดผ่านแดน ด่านตรวจของฝ่ายความมั่นคง ระยะเวลาเดินทาง ประเภท
ของยาพาหนะ และอื่นๆ และแจ้งให้แรงงานทราบก่อนการเดินทาง เพื่อให้แรงงานสามารถ
ปกป้องตนเองจากค้ามนุษย์ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนเส้นทางไปยังประเทศหรือสถานประกอบการ
อื่นๆ ที่ตรงกับสัญญาจ้างงานได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทนาเข้าแรงงานในประเทศต้น
ทางจัดทาแผนการเดินทางเช่นกัน
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3. การเดินทางจากประเทศต้นทางไปยังสถานประกอบการต้องให้ความสาคัญกับความปลอดภัยและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง เช่น ผู้หญิง บริษัทฯ จะป้องกันไม่ได้เกิด
การคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างการเดินทาง ซึ่งรวมถึงการจัดแถวที่นั่งบนรถ
โดยสารตามความต้องการของคยแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้หญิง และผู้ที่เดินทางมาเป็นครอบครัวหรือ
กลุ่มเพื่อน เพื่อให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยระหว่างการเดินทาง
4. หากจาเป็นต้องพักระหว่างการเดินทาง บริษัทฯ และบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทางจัดหาที่
พักที่สะอาดและปลอดภัยสาหรับแรงงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแรงงานหญิง
5. บริษัทฯ เคารพเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและเสรีภาพส่วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติ
• ผู้หางานมีอิสระที่จะปฏิเสธงาน โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษและถูกคุกคามต่อผู้หางาน
และครอบครัว
• ผู้หางานมีอิสระที่จะกลับไปที่หมู่บ้านของพวกเขาในช่วงเวลารอดาเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
หรือรอการทาสัญญาจ้างงาน โดยไม่มีการลงโทษหรือการคุกคาม
• ในระหว่ า งการเดิ น ทางมายั ง ประเทศไทย แรงงานจะต้ อ งไม่ ถ ู ก จ ากั ด เสรี ภ าพในการ
เคลื ่ อ นย้ า ย ซึ ่ ง รวมถึ ง การไม่ ใ ห้ เ ข้ า ห้ อ งน ้ า ไม่ ใ ห้ พั ก รั บ ประทานอาหาร ไม่ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง
ยานพาหนะและทรัพย์สินของตนเอง ยานพาหนะต้องอยู่ในสภาพดีและไม่เป็นการกักขัง
แรงงานให้อยู่ในสภาพคับแคบ แออัด หรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสุขภาพหรือชีวิต
ของแรงงาน
• หากแรงงานพักค้างคืนในระหว่างการขนส่งจะต้องมีการเตรียมการสาหรับที่พักที่ ปลอดภัย
และปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีอิสระในการเคลื่อนย้ายออกจากที่พักหรือกลับไปที่ที่พัก
และเข้าถึงทรัพย์สินของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงจะต้องมีการเตรียมการที่ช่วยให้
การป้องกันการกากับดูแลและการติดต่อในกรณีฉุกเฉินหมายเลขในการติดต่อสื่อสารการรับ รู้
หรืออันตรายที่แท้จริง
• แรงงานมีสิทธิได้รับความเป็นส่วนตัวระหว่างการเดินทางและที่พักระหว่างการเดินทาง
• บริษัทฯ ไม่ใช้ใช้กาลังหรืออุปสรรคทางกายภาพภายใต้สถานการณ์ใดๆ เพื่อข่มขู่ บีบบังคับ
กักขัง และทาร้ายร่างกายแรงงาน แรงงานสามารถเข้าออกหรือกลับไปที่ยานพาหนะหรือที่
พักแรมระหว่างเดินทางได้อย่างอิสระและไม่ต้องถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงาน
ขับรถ และบุคคลอื่นทั้ งที่มีอาวุธหรือไม่มีอาวุธ ข่มขู่คุกคาม ทั้งนี้จะต้องอธิบายข้อกังวลด้าน
ความปลอดภัยให้แรงงานทราบล่วงหน้า
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• แรงงานมีอิสระที่จะเลือกที่พักนอกเหนือจากบ้า น ที่พักที่บริษัทหรือนายจ้างจัดไว้ให้โดยไม่
ต้องกลัวหรือถูกลงโทษหรือผลกระทบ
6. บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทนาเข้าแรงงานในประเทศต้นทางทาข้อตกลงกับแรงงานเรื่องค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการเดินทางในประเทศต้นทางที่ชัดเจน โดยระว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในแต่
ละส่วน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก เพื่อเดินทางมาทาสัญญาจ้างและเพื่อเดินทางไป
ยังจังหวัดชายแดน เป็นต้น
7. บริษัทฯ จะประสานงานเรื่องการเดินทางข้ามพรมแดน และเตรียมรถโดยสารรับส่งแรงงานมายัง
ประเทศไทย ในส่ว นของค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามพรมแดนและการเดินทางไปยังสถาน
ประกอบการ บริษัทฯ จะโน้มน้าวให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และแจ้งให้กับ
แรงงานทราบเพื่อป้องกันแรงงานโดนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติม
ระยะที่ 3: หลังแรงงานต่างด้าวมาถึงประเทศไทย
1. เมื่อมาถึงศูนย์ชายแดนไทย บริษัทฯ จะดูแลการตรวจสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุขไทย
(MOPH) และการฝึกอบรมโดยกระทรวงแรงงานไทย (DOL) เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานทุกคนปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดบังคับ
2. บริษัทฯ จะตรวจสอบว่าการทดสอบทางการแพทย์และการรักษาที่ใช้โดยเฉพาะในกรณี ข อง
แรงงานหญิงไม่ได้ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือผิดกฎหมาย จะไม่มีการบังคับคุมกาเนิดหรือทาหมัน
3. บริษัทฯ เมื่อแรงงานเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลแรงงาน และพาไปตรวจ
สุขภาพที่โรงพยาบาลและเข้าฝึกอบรมที่สานักงานจัดหางาน
4. บริษัทฯ ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแรงงานผู้หญิง
หากพบว่าแรงงานป่วยเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นข้อห้ามของการทางานในประเทศไทย บริษัทฯ จะ
อ านวยความสะดวกในการเดิ น ทางกลั บ ประเทศต้ น ทาง หรื อ อ านวยความสะดวกในการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทย
5. บริษัทฯ จะตรวจสอบให้มั่นใจว่าแรงงานต่างด้าวที่มาถึงประเทศไทยได้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัด
โดยกระทรวงแรงงานทุกคน และให้ความรู้เพิ่มเติมกับแรงงานเรื่องสิทธิแรงงาน และประเด็น
ต่างๆ เกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศในภาษาที่แรงงานเข้าใจ
6. บริษัทฯ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแรงงานได้รับใบอนุญาตทางาน (work permit) ตามขั้นตอน MOU
หากพบว่าแรงงานมีปัญหาในเรื่อ งเอกสาร เจ้าหน้าที่บริษัทจะดาเนินการแก้ไขปัญหาตามความ
เหมาะสม
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7. ส าหรับเดินทางไปยังสถานประกอบการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้บริหารรถโดยสารเอกชน ทราบถึง
นโยบายทั้ง 9 ฉบับ และให้ลงนามในจรรยาบรรณ (CoC) และตรวจสอบดังนี้
• ตรวจสอบการจดทะเบียนรถโดยสารและใบอนุญาต
• มีการควบคุมตรวจสอบสภาพรถ
• การควบคุมอัตราเร็ว
• การควบคุมระเบียบวินัยการจราจร
• มีการซื้อภัยการเดินทาง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์
• ควบคุมจานวนผู้โดยสาร
8. ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าผู้สมัครหรือแรงงานใหม่ไม่ได้ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เรียกเก็บเงิน
ค้าประกัน (เป็นเงินหรือทรัพย์สิน) โดยบริษัทฯ หรือถูกเรียกเก็บโดยนายหน้าหรือบริษัทจัดหา
แรงงานประเทศต้นทาง
9. ตรวจสอบการประเมินผู้สมัครและการจ้างงานใหม่นั้นตามคุณสมบัติและอิงตามทักษะความรู้
ความสามารถและผู้สมัครหรือแรงงานใหม่ยินดีที่จะเข้ามาทางานในบริษัท
10. หากทางนายจ้างต้องการที่จ ะท าสัญญาจ้างงานกับลูกจ้างเพิ่มจากสัญญาจ้างงานที่ล งนามที่
ประเทศต้นทาง บริษัทฯ ช่วยตรวจสอบสัญญาก่อนว่ามีความเป็นธรรมและไม่บิดเบือนจาก
เงื่อนไขที่แจ้งที่ตกลงกัน ก่อนที่ทั้ง 2 ฝ่าย จะลงนามในสัญญา
11. ในกรณีที่แรงงานไม่สามารถอ่านสัญญาจ้างได้ บริษัทฯ จะมีการจัดหาล่ามเพื่อแปลสัญญาจ้างให้
แรงงานเข้าใจก่อนลงนามในสัญญา
12. ตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าแรงงานเข้าใจสิทธิที่ควรจะได้รับและค่าชดเชยต่างๆ ตามกฎหมายแรงงาน
ไทย โดยบริษัทมุ่งเน้นจะจัดหาสถานที่ทางานที่ปลอดภัย เคารพเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
13. การฝึกอบรมพิเศษสาหรับแรงงานที่มีความเปราะบาง (หลังจากเข้ามาถึงประเทศปลายทาง) จะ
จัดให้มีดังต่อไปนี้
• ทางบริษัทจะจัดอบรมให้แรงงานต่างด้าว เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และ
แนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการการค้ามนุษย์ ตลอดจนการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานตาม
หลักการของ ILO และความปลอดภัยในการทางานโดยดาเนินการในภาษาที่แรงงานเข้าใจ
หรือใช้ล่ามในการสื่อสาร
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• หากมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้หญิง จะจัดให้มีการฝึกอบรมพิเศษเพื่อป้องกัน
ตนเอง สร้างความมั่น ใจ วิธ ีจัดการกับการล่ว งละเมิด คุกคามทางเพศและการแสวงหา
ผลประโยชน์อื่นๆ
14. การเก็บรักษาเอกสารโดยแรงงาน
• บริษัทฯจะไม่ทาลาย ปกปิด ยึดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารตรวจคน
เข้าเมืองรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทางานและเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ เช่นสมุดบัญชี
ธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็มของแรงงาน
• ในกรณีที่บริษัทฯ หรือนายจ้าง ต้องจัดเก็บเอกสารส่วนตัวของแรงงานเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากข้อกาหนดทางกฎหมาย จะมีการแจ้งให้แรงงานทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บ
และระยะเวลาในการดาเนินการ และจะส่งเอกสารคืนให้แรงงานทันทีเมื่อดาเนินการแล้ว
เสร็จ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
• ในช่วงเวลาที่นาเอกสารของแรงงานมาดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตทางานตามกฎหมาย จะมี
การสาเนาเอกสารให้แรงงานและแจ้งความคืบหน้าในการดาเนินการให้แรงงานทราบ
ระยะที่ 4: การดูแลแรงงาน หลังจากส่งไปให้นายจ้าง
1. บริษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบเรื่องที่พักและสถานที่ทางาน ตรงกับข้อมูลที่นายจ้างได้แจ้งเคยแจ้ง
ไว้กับทางบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามสัญญาจ้างงาน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้นายจ้างทาการแก้ไข
ปรับปรุง
2. บริ ษ ั ท ฯ สุ ่ ม สอบถามแรงงาน เพื ่ อ ตรวจสอบว่ า เงื ่ อ นไขการจ้ างงาน เช่ น ต าแหน่ ง งาน สถาน
ประกอบการ ค่าจ้าง สวัสดิการ ฯลฯ ตรงกับที่แรงงานได้รับแจ้งหรือไม่
3. ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากที่แรงงานต่างด้าวเข้าทางาน ทางบริษัทจะติดตามสอบถามแรงงาน
เกี่ยวกับสภาพการทางาน ที่พักอาศัย การได้รับค่าแรง สวัสดิการต่างๆ ว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างงาน
หรือไม่
4. แจ้งให้แรงงานทราบว่า หากมีปัญหาหรือต้องการที่จะร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถติดต่อกับทางบริษัท
ได้ตลอดเวลา โดยมีผังขั้นตอนการดาเนินการแสดงอย่างชัดเจน
5. ในกรณีที่แรงงานต้องการเปลี่ยนนายจ้าง ทางบริษัทจะตรวจสอบว่าเข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง
ตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขทางบริษัทจะช่วยดาเนินการให้ตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กาหนด
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ฉ. ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
บริษัทของเราและ บริษัทจัดหาแรงงงานคู่ค้าของเราในประเทศต้นทางจะแจ้งให้คนหางาน แรงงานใหม่และ
แรงงานต่างด้าวอื่น ๆ ทั้งหมดในขั้นตอนการด าเนินการหรือเสร็จสิ้นขั้นตอน MOU เกี่ยวกับขั้นตอนและ
ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนดังต่อไปนี้:
1. จัดให้มีระบบสาหรับ การรับเรื่อง สืบสวน ระบุและบันทึกข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ จัดประเภทและ
จัดลาดับความรุนแรงสาหรับการดาเนินการแก้ไข ติดตามและระบุประวัติและรูปแบบ ประเภทตาม
กรณีที่เกิด
2. จัดทารายการข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง 9 นโยบายไว้ล่วงหน้า เช่น สิทธิ
มนุษยชน พฤติกรรมของผู้รับเหมาช่วง สัญญาจ้าง การแปลภาษา
3. ผู้บริหารระดับสูงจะให้ความส าคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เสียหาย มีการจัดท าเป็น
เอกสารเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของผู้เสียหาย รวมถึงมีมาตรการ
เฉพาะเพื่อปกป้องผู้หญิงจากถูกการล่วงละเมิดและคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ที่พัก
ที่ปลอดภัยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยโดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น / องค์กรภาคประชา
สังคม หรือจัดหาทนายความผู้หญิงให้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตารวจหรือ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ การติดต่อและเข้าถึงส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน “1300” เพื่อเข้ามาดาเนินการช่วยเหลือที่พักพิงสาหรับเด็ก
และครอบครัว, การดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
4. คานิยามที่ชัดเจน บริษัทจะใส่เหตุที่อาจเกิดขึ้นไว้ในรายการอ้างอิงและในการยื่นคาร้องเรียนและร้อง
ทุกข์จริงๆ เหตุดังกล่าวต้องเป็นไปตามนี้
• “การร้องทุกข์” ถ่ายทอดความไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย ความคับข้องใจและต่อต้านการปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรมหรือการละเมิดกฎและมาตรฐานในที่ทางานหรือการละเมิดสิทธิแรงงาน การ
ร้องทุกข์อาจเรียกว่าการร้องเรียน แต่อย่างแรกมักจะใช้กับกรณีที่รุนแรงเกี่ยวเนื่องกับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับอันตรายต่อชีวิต ผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ อันตราย
ทางร่างกายหรือจิตใจและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบุคคล ส่วนการ
ร้องทุกข์จะเกี่ยวข้องกับสภาพการทางาน ผลประโยชน์ และสวัสดิการ
• “การแก้ไขเยียวยา” คือกระบวนการแก้ไข ทาให้ถูกต้อง บรรเทาและ/หรือป้องกันอันตราย
เมื่อบริษัทมีส่วนหรือก่อให้เกิดอันตรายไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมโดยตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจ แก่บุคคล ธุรกิจ หรือชุมชน
5. กลไกการร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ บริษัทจะดาเนินการให้แน่ใจว่ามีสิ่งต่อไปนี้
• การเข้าถึงและความชอบธรรม ผู้มีส ่วนได้ส ่ว นเสียภายในและภายนอกทั้งหมดตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงการจ้างงานใหม่ไปจนถึงผู้หางานในประเทศต้นทางจะสามารถ
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เข้าถึงช่องทางการสื่อสารเพื่อแสดงข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ สาหรับแรงงานต่างด้าว จะมี
การจัดการให้สามารถเข้าถึงได้และจัดหาเครื่องมือสาหรับการเข้าถึงด้วยภาษาที่พวกเขา
เข้าใจ กลไกการร้องทุ ก ข์จ ะต้ อ งเป็ นไปตามหลั ก กฎหมาย สอดคล้องกับสิ ทธิที ่ จ ะมี
ความชอบธรรม เชื่อถือได้ และซื่อสัตย์ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัท
• แรงงานมีส่วนร่วม แรงงานสามารถออกเสียง เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มผ่านตัว แทน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของช่องทางการร้องทุกข์ ระยะเวลาการตอบกลับและกลยุทธ์การ
แก้ไขเยียวยา แรงงานที่เปราะบางจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับสิทธิแ ละความรับผิดชอบของตน
และได้รับการรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อพวกเขาหรืองานของพวกเขาหากพวก
เขาแสดงข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์
• เป็นความลับแต่โปร่งใส ส่งเสริมให้มีการร้องเรียนและร้องทุกข์โดยไม่เปิดเผยตัวตน แต่
การสื่อสารเกี่ยวกับลักษณะของการร้องทุกข์ ขั้นตอนในการจัดการ และความคืบหน้าใน
การแก้ไขจะต้องโปร่งใส ชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับปกป้องและไม่เปิดเผยตัวตน
• บันทึกและสื่อสาร โครงสร้างกลไกการร้องทุกข์ อาทิ ขั้นตอนในกระบวนหลักสาหรับส่งคา
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ การรับเรื่อง การตรวจสอบ การตัดสินใจ การแก้ไข การบันทึกข้อมูล
การอุทธรณ์ (หากจาเป็น) จะได้รับการบันทึกไว้ตามแผ่นผังกระบวนการซึ่งจะสื่อสารไปยังผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกทั้งหมด
• ฝึกอบรมบุคคลากร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกระบวนการจะได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือที่เ หมาะสม (อาทิ คาถามสัมภาษณ์และวิธีการ)
รวมถึงการจัดการกรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องเพศสภาพ การมุ่งเน้นที่จะเกี่ยวกับการ
จัดการความขัดแย้งในช่วงการรับสมัครหรือในสถานที่ทางาน การเจรจาต่อรองและการไกล่
เกลี่ยจะได้รับการจัดลาดับความสาคัญแทนการดาเนินการทางกฎหมายในเชิงรุก
• ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ จะมีการจัดทารายการคาร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้อง
กับนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการดาเนินการแก้ไข
หรือเยียวยาภายในกาหนดเวลาที่เหมาะสม รายการดังกล่าวยังจะส่งเสริมให้เกิดการหารือ
เรื่องมาตรการป้องกัน การวิเคราะห์เหตุที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อหาแนวโน้มและรูปแบบของ
ประเภทคาร้องทุกข์และการแก้ไขจะมีคุณค่าต่อการประเมินความมีประสิทธิภาพและใช้
ปฏิบัติได้จริงของการปฏิบัติตาม
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• จาแนกประเภทการร้องทุกข์ บริษัทจะจัดทารายการประเด็นร่วมที่อาจทาให้เกิดการร้ อง
ทุกข์และร้องเรีย นหรือที่เคยเกิด ขึ้นมาก่อนในอดี ต เพื่อหาว่าประเด็นใดที่จะต้ อ งให้
ความสาคัญในระหว่างการเฝ้าจับตา ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของบางประเภท
➢ การสรรหา เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษ สัญญาปากเปล่า สภาพการขนส่งเดินทาง
ที่ไม่ดี
➢ สภาพการทางาน เช่น ไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ จ่ายค่าแรงไม่ตรงเวลา ไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
➢ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารไม่ปลอดภัย อากาศถ่ายเทไม่ดี ไม่มีทางออก
ฉุกเฉิน
➢ สิทธิตามสัญญา เช่น ถูกปฏิเสธวันลาประจาปี ไม่ให้ลาคลอด หรือไม่ได้รับเงิน
ชดเชยเมื่อออกจากงาน
➢ สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน เช่น การบังคับใช้แรงงาน การเลือกปฏิบัติ มาตรการ
ลงโทษที่เกินพอดี การกาจัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงาน
➢ ความสัมพันธ์บุคคล การคุกคามทางเพศ การใช้ภาษาส่อเสียด การข่มขู่ การ
ฉ้อโกง
➢ จริย ธรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับชุมชน การทุจริต เรี ยกเก็บเงิน
คุ้มครอง
6. บริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ/ นายหน้า คู่ค้า ผู้รับเหมารายย่อย ผู้ให้บริการ บริษัทของ
เราตระหนักถึงส่วนสาคัญที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดหรือ
ขจัดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเราจะพัฒนาวิธีการตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนและข้อร้องทุกข์จากกระบวนการก่อนการจ้างงาน ไม่ว่าเราจะใช้พนักงานภายในของเราหรือ
ขอให้บริษัทจัดหาแรงงานประเทศต้นทางหรือผู้ให้บริการดาเนินการดังกล่าว นโยบายการสรรหา
แรงงานกาหนดกฎเกณฑ์บางประการและหลักเกณฑ์ด้านล่าง ดังนี้
1. การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านที่บริษัทจะด าเนินการกับนายหน้า บริษัทจัดหา
แรงงานประเทศต้ น ทางจะเป็ น การประเมิ น ความเหมาะสมในการจั ด ท าบั น ทึ ก และ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามกลไกการร้องทุกข์และแผนการเยียวยา
2. บริษัทฯ จะประเมินความเข้าใจที่นายหน้า บริษัทจัดหาแรงงานมีต่อเรื่องสิทธิมนุษย์ชนและ
สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน รวมถึงกฎหมายแรงงานแห่งชาติทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง
และตรวจสอบกฎหมายที่ยังคับใช้ในปัจจุบันด้วย
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3. บริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน นายหน้า ตัวแทน (ถ้ามี) แบบเป็นรายบุคคล
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎหมายตลอดเวลา
4. บริษัทฯ มีกระบวนการท างานที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ รวมถึงหลักจริยธรรมที่ห้ามไม่ให้มีการค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงาน
5. บริษัทฯ มีกลไกสาหรับรายงานในทางลับเมื่อเกิดการไม่ปฏิบัติตาม มีกลไกการร้องทุกข์ที่ระบุ
กระบวนการสอบสวน การรายงานในทางลับ และการคุ้มครองเหยื่อ/ผู้แจ้งเบาะแส
7. การคุกคามทางเพศ เราคาดหวังว่าผู้ให้บริการที่ท าสัญญากับเราโดยเฉพาะบริษัทจัดหาแรงงาน
ประเทศต้นทางจะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทจะประเมินสิ่งต่อไปนี้ ในฐานะ
ส่วนหนึ่งของการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
1. บริษัทจัดหาแรงงานประเทศต้นทางมีนโยบายไม่ยอมรับการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ
โดยเด็ดขาด มีเอกสารระบุกระบวนการป้องกันการละเมิดในทุกขั้นของกระบวนการคัดสรร
บุคคลและมีหลักฐานที่แสดงว่ามีการปฏิบัติตาม เช่น ภาพถ่าย
2. นายหน้า บริษัทจัดหาแรงงานแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันดีที่มีต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน/
แรงงานขั้นพื้นฐานและกฎหมายแรงงานของประเทศทั้งต้นทาง/ปลายทาง
3. บริษัทตรวจสอบการทางานของพนักงาน นายหน้า ตัวแทน (ถ้ามี) เป็นรายบุคคลเพื่อให้แน่ใจ
ได้ว่าพวกเขาปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎหมายตลอดเวลา
4. บริษัทมีเอกสารระบุกระบวนการที่เหมาะสมและหลักฐานการปฏิบัติตามกลไกการร้องทุกข์
และเอกสารแผนการเยียวยาที่จัดทาไว้ก่อนแล้วอย่างเป็นระบบ
5. บริษัทมีกลไกส าหรับ การรายงายการไม่ปฏิบัติตามในทางลับ กลไกการร้องทุกข์ที่ระบุ
กระบวนการตรวจสอบ การรายงานในทางลับ และการคุ้มครองเหยื่อ/ผู้แจ้งเบาะแส
6. หากต้องมีการสัมภาษณ์แรงงาน บริษัทพยายามที่จะให้พนักงานผู้หญิงมาสัมภาษณ์แรงงาน
ผู้หญิง ในกรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องเพศสภาพและจะจัดให้มีทนายความหญิงไปกับผู้เสียหาย
ที่เป็นผู้หญิงเมื่อต้องไปแจ้งความกับตารวจ
7. บริษัทท าการวิ เคราะห์หาสาเหตุหลักของการร้องทุกข์และร้องเรียน และได้ก าหนดการ
ดาเนินการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก
8. บริษัทจะจัดทารายชื่อกระทรวงของประเทศหรือหน่วยงานรัฐในระดับจังหวัดหรือสถาบัน
อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม สหภาพการค้า สานักงานแรงงาน ผู้นา
ชุมชนท้องถิ่นส าหรับขอความช่วยเหลือ คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ และการอานวยความ
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สะดวกเท่าที่จะเป็นไปได้ (ที่พักพิง การศึกษา ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพและกฎหมาย)
ในการไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหา
8. การจัดทาบันทึก บริษัทจะจัดทาเอกสารที่สาคัญดังต่อไปนี้สาหรับกระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์
และการแก้ไขเยียวยา
1. ใบอนุญาตและการจดทะเบียนสาหรับบริษัทจัดหาแรงงานประเทศต้นทางและนายหน้า
2. แผนผังกระบวนการสาหรับกระบวนการร้องทุกข์ เยียวยา และอุทธรณ์ ที่แสดงทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การรับเรื่อง การสอบสวน การวิเคราะห์ การไกล่เกลี่ย
การปิดเรื่อง การอุทธรณ์ และการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย
3. กระบวนการหรือคาสั่งงานสาหรับขั้นตอนต่างๆ ในแผนผังกระบวนการ
4. ประเภทและหมวดหมู่ของการร้องทุกข์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมจานวนรูปแบบ รวมถึงระดับความ
รุนแรงและลาดับความสาคัญ การวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มในอดีต ถ้ามี
5. เอกสารแผนการเยียวยาที่จัดทาไว้แล้วสาหรับการร้องทุกข์แต่ละประเภท ซึ่งถูกจัดทาขึ้น
หลังจากที่มีการหารือว่าแบบใดที่ยุติธรรม ทาได้ และเหมาะสมกับข้อร้องทุกข์
6. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริ หารจัดการการร้องทุกข์และการเยียวยาและหน้าที่/
อานาจของคนเหล่านั้น เช่น ใครจะเป็นผู้ติดต่อบริษัทฯหรือภาครัฐหรือเครือข่ายอื่นๆ
7. กระบวนการสาหรับการรายงานในทางลับและการคุ้มครองผู้เสียหาย/ผู้แจ้งเบาะแส
8. รายการกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและมาตรฐานสิทธิ แรงงานและสิทธิ
มนุษยชนภายใน
9. รายชื่อและข้อมูลติดต่อสถานทูต อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน / องค์กรภาคประชาสังคม
สหภาพการค้า ส านักงานแรงงาน ผู้น าชุมชนส าหรับขอความช่ว ยเหลือ ค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และสิ่งอานวยความสะดวกหรือความช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่เท่าที่เป็นไป
ได้ (เช่นที่พักพิงสาหรับเด็กและครอบครัว โรงเรียน โรงพยาบาล สานักงานกฎหมาย)
ช. การแก้ไขเยียวยา
1. ลาดับความสาคัญในการเยียวยา บริษัทจะพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อพัฒนากลยุทธ์การตอบสนอง
เยียวยา และบรรเทาสาหรับการร้องเรียน เหตุ และการร้องทุกข์
• ประเภทการร้องทุกข์ โดยปกติแล้ว เหตุที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน
จะรุนแรงมากกว่าและจะถือว่าสาคัญมากกว่าเมื่อวางแผนการเยียวยา
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• ความรุนแรง เหตุที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานจะต้องส าคัญเป็น
อันดับต้นๆ ด้วยความที่เหตุเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการสูญเสียชีวิต ความทุพลภาพอย่าง
ถาวรเนื่องจากอันตรายทางกายและการบาดเจ็บอย่างรุนแรง อันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ใหญ่และเด็กในรูปแบบอื่นๆ แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้มีส่วนในการก่อให้เกิด
อันตรายโดยตรง แต่ก็ต้องเตรียมแผนการเยียวยาเพื่อจัดการกับเหตุเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น
ส าหรับการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน การคุกคามทางเพศ และการละเมิดที่
รุนแรงในรูปแบบอื่น จะต้องมีการเตรียมเอกสารอธิบายกระบวนการไว้ล่วงหน้า
• ระดับผลกระทบ ต้องให้ความสาคัญกับเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนจานวนมากเป็นอันดับ
แรก
• การเกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อม กรณีที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะด้วย
ความตั้งใจหรือไม่ จะถูกยกให้มีความสาคัญเป็นอันดับแรก สาหรับเหตุที่อันตรายเกิดมา
จากองค์กรอื่นในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท บริษัทก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องทาการตรวจสอบ
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แรงงาน หรือตัดผู้จัดหารายดังกล่าวออก
• เอกสารแผนการเยียวยาที่จัดเตรียมไว้ก่อน บริษัทขอยืนยันความตั้งใจที่จะหยุดยั้งหรือ
แก้ไขการกระทาที่ก่อให้เกิดอันตรายไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมภายในกาหนดเวลาที่
เหมาะสมในทันที ขณะเดียวกัน แผนนี้จะระบุวิธีการและทรัพยากรสาหรับใช้ในการชดเชย
ให้กับเหยื่อรวมถึงการป้องกันไม่เหตุเกิดขึ้นซ้าอีก
• การสนับสนุนจากรัฐหรือองค์กรอื่นๆ บริษัทตระหนักถึงขีดจากัดในการเสนอทางแก้ไขโดย
เฉพาะที่เกี่ย วข้องกับ กระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดท ารายชื่ อ
กระทรวงหรือหน่ว ยงานรัฐระดับจังหวัดหรือองค์กรอื่นๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน /
องค์กรภาคประชาสังคม สหภาพการค้า สานักงานแรงงาน ผู้นาชุมชนท้องถิ่นขึ้นมา
2. กลยุทธ์การแก้ไขเยียวยา บริษัทจะจัดทาเอกสารกระบวนการสาหรับการตอบสนองต่อการร้องทุกข์ที่
พบหรือที่ได้รับแจ้ง จะใช้หนึ่งในวิธีการเยียวยาต่อไปนี้หากตรวจสอบข้อกล่าวหาแล้วพบหลักฐานที่
เชื่อถือได้ ซึ่งชี้ว่าสาเหตุหลักมาจากบริษัทไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทจะชดเชยและแก้ไข
รวมถึงหาวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้าอีก จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและสถาบันบุคคลที่
สามเพื่อไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหา
• การชดเชย อาจเป็นไปในรูปของเงินหรือไม่ใช่เงินก็ได้ ในระยะสั้นหรือระยะยาวสาหรับ
อันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือจิตใจ
• การชดใช้ อาจเป็นการขอโทษและการรับรองที่จะทาให้เหยื่อฟื้นกลับสู่สภาพปกติ
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• การลงโทษ อาจหมายถึงการดาเนินการกับผู้กระทาผิดในส่วนของการบริหารของบริษัท
(ไล่ออก ลดขั้น หรือส่งตัวไปที่อื่น) หรือการลงโทษตามกฎหมาย (การลงโทษทางอาญา
ปรับและ/หรือจาคุก เนรเทศ ส่งกลับประเทศ)
• การป้องกัน ส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สาเหตุหลักและการป้องกันไม่ให้เหตุเกิดขึ้น
อีก
ซ. การติดตามและการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบเบื้องต้น
การตรวจสอบภายในของการด าเนิ นการตามนโยบายหลัก และขั ้ นตอนจะด าเนิ นการหลั งจาก
ดาเนินการไประยะหนึ่งซึ่งจะถูกกาหนดโดยทีมจัดการด้านสังคม (SMS Team) โดยการทบทวน การ
จัดการภายในและ / หรือการประเมิ นความเพียงพอของเอกสารหรือการปฏิบัติตามที่อธิบ ายไว้
ด้านล่าง สิ่งเหล่านี้สามารถทาได้เป็นการประเมินโดยบริษัทฯ , ลูกค้าหรือบุคคลที่สาม/หน่วยงานให้
การรับรอง
2. การประเมินความเพียงพอของเอกสาร
เรียกอีกอย่างว่าการตรวจสอบจากเอกสาร การประเมินประเภทนี้จะเปรียบเทียบและพิ จารณาว่า
เอกสารที่มีอยู่ตรงกับข้อกาหนดของมาตรฐานอ้างอิงหรือเกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการเลือกของบริษัทฯ
เองหรือตามที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อของลูกค้าต้องการ ตรวจสอบเอกสารส าคัญที่ลงนามและประกาศ
นโยบาย ขั้นตอนการด าเนินการ ขั้นตอนการท างาน แบบฟอร์มและรายการตรวจสอบเอกสาร
สนับสนุนรวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์วิธี
3. การประเมินการปฏิบัติตามข้อกาหนด
การประเมินประเภทนี้ จะดาเนินการโดยการสังเกตแนวปฏิบัติและเปรียบเทียบกับนโยบายขั้นตอน
และเกณฑ์อ้างอิงของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการปฏิบัติ บันทึกที่สร้างขึ้นในขั้น ตอนต่าง ๆของการสรร
หาจะถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อกาหนด การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับคัดเลือกโดยอาจดาเนินการตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
4. ความถี่
การติดตามหรือตรวจสอบการด าเนินการและการปฏิบัติตามนโยบายหลักจะกระท าในความถี่ที่
กาหนดโดยผลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่าง ๆของกระบวนการสรรหา ในทานอง
เดียวกันการตรวจสอบคุณสมบัติล่วงหน้าหรือการตรวจสอบตามแผนของนายหน้า ตัวแทนสรรหา
ผู้รับเหมาช่วงและผู้ให้บริการ จะมีการกาหนดความถี่โดยพิจารณาจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าง
รอบด้านของบริษัทและคะแนนการประเมินความเสี่ยงทางสังคมและคะแนน ทีม SMS จะจัดเตรียม
Pilot Model of Responsible Recruitment Manual l October 2020

652

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล (FAIR Fish)

แผนการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้ครอบคลุมหัวข้อและนโยบายที่ส าคัญในช่วงเวลาที่
เหมาะสม
5. วิธีการประเมินในสถานที่
ความท้าทายส าหรับการประเมินนอกสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการสรรหาแรงงานที่ข้าม
พรมแดนอาจต้องได้รับการพิจารณาผ่านการตรวจสอบเอกสารและ / หรือแบบสอบถามการประเมิน
ตนเองและ / หรือความร่วมมือจากสมาคมที่พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมาช่วงและผู้ให้บริ การ
เป็นสมาชิกอยู่
6. การเลือกทีม / ผู้ประเมิน
ผู้ประเมินทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีผู้หญิงจะรวมอยู่ด้วย
สาหรับการสัมภาษณ์คนงาน ควรมอบหมายผู้ประเมินด้วยความพยายามอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
7. สัมภาษณ์แรงงาน
การคัดเลือกแรงงานส าหรับการสัมภาษณ์จะต้องกระทาด้วยความระมัดระวังโดยมีการประกันการ
รักษาความลับและไม่มีผลกระทบใด ๆต่อแรงงาน การสัมภาษณ์ต้องอยู่ในที่ที่เป็นกลางและปลอดภัย
โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแรงงาน เครื่องมือสาหรับการสัมภาษณ์แ ละบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องต้องคานึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ
8. การรายงาน
หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และขอบเขตของการติดตามหรือการตรวจสอบจะต้องจัดท าเป็นเอกสาร
พร้อมกับรายชื่อทีมประเมิน วิธีการ เครื่องมือ ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะและการติดตามผล
9. สัญญาณในการตรวจสอบ
ทีม SMS จะดาเนินการตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนโยบาย กระบวนการหรือบุคลากร
10. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ กิจกรรมการตรวจสอบจะถูกนาไปใช้สาหรับการปรับปรุงระบบและ / หรือ
นโยบายและการปรับขั้นตอนการดาเนินการ
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