
นายเกษมสนัต ์ เครือเจริญ

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัหนองคาย

GLP (Good Labour Practices)



วตัถุประสงค์ในการน าเสนอ

 ทราบและเข้าใจถงึความเป็นมา

 ทราบแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกบัGLP

 สามารถน าไปขยายผลตามวัตถุประสงคข์องกรมได้



GLP (Good Labour Practices) คอื อะไร
 เป็นแนวทาง(Guidelines)ในการปฏิบัติที่ดตีอ่ผูใ้ชแ้รงงาน

 เพื่อสรา้งความตระหนกัขัน้พืน้ฐานดา้นกฎหมายแรงงาน

 และยงัเปน็การสนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรงุสภาพการจา้งและสภาพการท างาน

 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดผลกระทบทางการคา้อันเกดิจากปญัหา  การใชแ้รงงานทีไ่ม่
สอดคลอ้งกบัความต้องการของคูค่า้/หลกัสากล



ท าไมต้องม ี GLP



ส่ือในต่างประเทศอ้างอิงถึงปัญหา

ในเร่ืองเก่ียวกับแรงงานในประเทศไทยเพิม่มากข้ึน

 การประมง: • การแปรรูปอาหารทะเล



จากขา่ว



จากขา่ว



ในการท าประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงานและการควบคุม(IUU)

EU ใหใ้บเหลืองไทย



จับเจ้าของเรือ ฐานใช้ไต๋เรือต่างด้าวควบคุมเรือผิดตามพระราชบัญญัติการประมง 
ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงชาติ ตามยุทธศาสตร์ข้อก าหนด IUU

ทหารเรือบุกจบักุมเรือประมงไทยผิดกฎหมาย 

IUU



ขา่ว



ขา่ว



ขา่ว



จากภาพบอกอะไรเรา ??

Tier3

IUU

ถูก

กดดัน



Tier 

กฎหมายสหรัฐอเมริกาที่เกีย่วข้องกับการใช้แรงงานมีขึน้เพือ่ต่อต้านการค้ามนุษย์และใช้แรงงาน
เดก็ในรูปแบบที่เลวร้าย   โดยจัดระดบั เป็น ๓ ระดบัคอื

 ๑.  มีกฎหมายและมาตรการต่อต้านอย่างเป็นรูปธรรมและน าไปใช้บังคบัอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่ค่อยปรากฏปัญหา(สอดคล้องกับกม.สหรัฐ)

 ๒. มีการด าเนินการไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานขั้นต า่ของสหรัฐ แต่แสดงท่าที่ให้เห็นถึงความ
พยายามและมุ่งม่ันที่จะพฒันากฎหมายและมาตรการภายในประเทศ(กรณี Tier 2 Watch 
List พยายามแต่จ านวนเหยือ่ค้ามนุษย์เพิม่ขึน้หรือไม่มีหลกัฐานชัดเจนว่ามีการพยายาม
เพิม่ขึน้ หรือสามารถท าให้ลดน้อยกว่าเดมิได้)

 ๓.  ไม่มีการกระท าใดๆเพือ่ต่อต้าน



Tip Report  รายงานถงึสถานการณ์การค้ามนุษย์

ของไทย ทีเ่ก ีย่วกบักรมสวสัดกิารฯ

1. การคดัแยกเหยือ่  กระบวนการไม่ดี เช่น ท าในสภาพแวดลอ้มเปิด มีนายหนา้อยู่

ดว้ย  ล่ามไม่เพียงพอส าหรบักลุ่มทีม่ีโอกาสตกเป็นเหยือ่  เจา้หนา้ทีข่าดความ

เขา้ใจในการคดัแยกเหยือ่ 

2. การบงัคบัใชก้ม. มองในเชิงทางกายภาพเป็นหลกัว่าเป็นการคา้มนุษย(์เช่น การ

กกัขงั)  โดยละเลยในเชิงการขดัหนี้   การข่มขู่ว่าจะส่งตวักลบัและอื่นๆทีไ่ม่ใช่

กายภาพ

3. จนท.ขาดความรู ้/ มีไม่เพียงพอ  ขาดอุปกรณ ์ ขาดงบประมาณในการตรวจคน้

4. จดัหางาน เช่น ค่าธรรมเนยีม  ควบคุมการบริการของบริษทัจดัหาฯ 



Tip Report  รายงานถงึสถานการณ์การค้ามนุษย์

ของไทย ทีเ่ก ีย่วกบักรมสวสัดกิารฯ

5. การตรวจแรงงานไม่พบการกระท าผิดทีเ่ขา้ข่ายคา้มนุษย์

6. การบงัคบัใชก้ม.ไม่เขม้งวด  ขาดการบูรณาการ ขอ้มูลไม่เชื่อมโยง

7. ภาครฐัไม่ไดร้ายงานความพยายามในการลดอุปสงคส์ าหรบัแรงงานบงัคบั

(ใหใ้ชเ้ครือ่งจกัรแทนแรงคน)



กระทรวงแรงงาน USA พบว่า
1. ระบุว่าสินค้ากุง้(อุตสาหกรรมผลติสินคา้กุง้และอาหารทะเล) มีการใช้

แรงงานบังคับ  แรงงานเด็ก
2. ประเภทกจิการทีพ่บว่า มีการค้ามนษุย์ ใช้แรงงานเด็ก แรงงาน

บังคับ  โดยเหยือ่ทีพ่บ มักจะอยูใ่นอุตสาหกรรมประมง แปรรูป
อาหารทะเล เสื้อผา้ราคาถูก  และงานรบัใช้ตามบ้าน

ผล ถูกปรับลดเป็นTier 3(ไม่พยายาม/ไมด่ าเนนิการ) ซึ่งมีผลต่อ
ความช่วยเหลอืในด้านต่างๆ( เช่น ด้านการเงินจาก กองทุน IMF / 
World Bank)  เช่น วัฒนธรรม  ด้านการศกึษา แต่ไม่มผีลต่อการคา้ที่
ไม่เกี่ยวกบัเรือ่งมนษุยธรรม



ผลของกฎหมายสหรฐัฯในกรณ ีTier 3 (จาก TIP 

Report:Trafficking in Persons ปี 2015)

ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

ตามกม.การคา้มนุษยU์SA

ไม่เกีย่วกบัการคา้/

ภาษีศุลกากร

(จีเอสพ)ี

ไม่เกีย่วกบัมนุษยธรรมและ

การช่วยเหลือดา้นการ

พฒันา

แต่ภาคเอกชน/NGO
ต่างประเทศ

เชิงภาพลกัษณข์อง

สินคา้เรือ่งการใช้

แรงงานบงัคบั

ไม่ลงทุน/การน าเขา้

สินคา้จากไทย

การใช้

แรงงาน

บงัคบั/

เด็ก/คา้

มนุษย์



IUU Fishing ของ EU
IUU ย่อมาจาก 
 Illegal / Unreported / Unregulated 
 มีความหมายครอบคลุม การท าประมงท่ีมีลกัษณะ 3 ประการ 
คือ 
การท าประมงที่ผดิกฎหมาย 
 ไม่รายงาน และ
 ไร้การควบคุม



IUU Fishing 

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2015/05/การประมงแบบ-IUU-ย่อ1.jpg


ส.ส.สภายุโรปจีอ้ยูีออกใบแดงสินค้าประมงไทย
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

คณะกรรมาธิการประมงแห่ง

รฐัสภายุโรป สนบัสนุนใหอี้ยู

ออกใบแดงหา้มน าเขา้สินคา้

ประมงจากไทย หากยงัไม่

สามารถยกเลิกการใช้

แรงงานทาสได้



ข้อสังเกตของ IUU Fishing 

Eu รูไ้ดอ้ย่างไร>>> มีการส่งหน่วย OLAF
มาตรวจแบบลับๆ

ผล.....ไม่สามารถส่องออกสินคา้ประมง+ท าลาย

ความเช่ือมัน่ทั้งระบบของอุตสาหกรรมประมง

(32,000 ลา้นบาท/ปี)

** พยายามโยงถงึการใชแ้รงงานที่ไม่ถูกตอ้งตาม

TIP Report / การซ้ือวตัถุดิบจาก ปท.ที่ถูก

ใบแดง ก็ถอืว่าผิด



จากภาพ TIER และ IUU/ขา่ว  สะท้อนอะไร

แนวคิดทางการคา้(คู่คา้)เปลีย่นไป...เดิมคิดแต่

ก าไร/ต่อมาเห็นว่าก าไรจะเกิดไม่ไดห้ากสงัคมอยู่

ไม่ได(้USA./ EU.)

การคา้/สงัคม/สิง่แวดลอ้ม(รวมถงึคน)ตอ้งไป

ดว้ยกนั(ตอ้งรบัผิดชอบร่วมกนั : CSR)

ใคร ! ไม่สนใจตอ้งไดร้บัการกดดนั  การต่อตา้น
(ลงโทษผูที้่เป็นคนไม่ดีในสายตาคู่คา้)....TIP 

report (ให ้TIER 3 / IUU) 



ขา่ว



ขา่ว



แลว้ภาครฐัจะเขา้มามบีทบาท(ท า)อย่างไร



ณ ปัจจบุัน(ช่วงท่ียังไมม่ ีGLP)

ตรวจแรงงาน TLS 8001-2010



แลว้ยงัไม่เพยีงพออกีเหรอ??



ถ้าเพยีงพอ...จะตก

Tier3 หรือ ใบเหลืองรึ

น่าจะไม่มีการ

ปฏบิัตินะ



GLP จงึเกดิข ึน้มาบนพ ืน้ฐานความร่วมมอื

กรมสวสัดกิารและ
คุ้มครองแรงงาน

ILO

กรมประมง
องค์กรภาคี

(กลุ่มอตุสาหกรรม)



แนวคดิในการจดัท าแนวปฏบิตัด้ิานแรงงานทีด่ ี (GLP)

ILO/NGO
เพือ่ความ

น่าเช่ือถอื

การมี

ส่วนร่วม

อนุสญัญา

ระหว่าง

ประเทศ
หลกัสากล

สิง่ที่ลูกคา้

ตอ้งการ

กม.ล าดบั

รอง

กฎระเบียบ

ภายใน/TLS
พรบ.เกีย่วกบั

แรงงาน



บทบาทของห่วงโซ่อปุทาน Supply Chains

Factory 1

• Primary 
Processing 
unit 1

Factory 
2

• PP unit 1

• PP unit 2

Factory 
3

• PP unit 1

• PP unit 2 

ลูกค้า Buyers:
-เผยแพร่ Promote
-รับรู้/ตระหนกั Recognize

หน่วยงานรฐั
-กสร. (แนวทางและการก ากับ
ดูแลดา้นกม. และกฎระเบยีบ
ต่างๆ)

-กรมประมง (แนวทางด้าน
มาตรฐานความปลอดภยัด้าน
อาหาร สุขอนามยั และการก ากบั
ดูแล)

สมาคมอตุสาหกรรม(TFFA)
-นโยบายสนบัสนนุ
-แนวทาง
-พันธกิจ/เจตนารมยข์อง
อุตสาหกรรม
-ส่งเสรมิการเขา้มามสีว่นรว่ม
-ติดตาม

สถานประกอบการ เบื้องตน้

-พันธกิจ/พนัธสญัญา
-เข้ามามสีว่นรว่ม
-ด าเนนิตามแนวทาง
-ติดตาม

ลูกจ้าง/สหภาพฯ/NGOs :
-ตรวจสอบ/รกัษาดลุย์
ตระหนกั/การแจง้เหตุ



GLP  Guidelines 

* ออกค ำสัง่ใหป้ฏิบติั

* ด ำเนินคดี

กำรบงัคบัใชก้ฎหมำย

โดยรฐั

กำรบงัคบัใหป้ฏิบติั    

ตำมกฎหมำย

กฎหมำยค ุม้ครอง

แรงงำนท่ีอย ูใ่น       

ควำมดแูลของ  กสร

กำรสรำ้งควำมยติุธรรม     

ในสงัคม

กม.ท่ี กสร ดแูล กม.จดัหำงำน ,       

กม.ประกนัสงัคม , ขอ้แนะน ำอ่ืนๆ

* กำรสรำ้งควำมตระหนกัในกำร

ปฏิบติัตำมกฎหมำยดว้ยตนเอง

* กำรสรำ้งควำมรบัผิดชอบทำง

สงัคม CSR

เนน้แกไ้ขปัญหำกำรใชแ้รงงำนเด็ก 

แรงงำนบงัคบั โดยเฉพำะ

กำรใชแ้รงงำนต่ำงดำ้ว

กำรตรวจ

แรงงำน
กำรอบรม (Trainer)

ภำคบงัคบั สปก.

สปก.และนำนำชำติ ใหก้ำรยอมรบั

กล ุม่ สปก. 4 ประเภท

ท่ียงัไม่มีควำมพรอ้มปฏิบติั

ตำมกฎหมำย

กฎหมำย

ท่ีเกี่ยวขอ้ง

GLP  Guidelines 

นำนำชำติตอ้งกำรใหมี้

กำรบงัคบัใชก้ฎหมำย



แล้วท าไม? ต้องเป็น GLP เป็นอย่างอ่ืนได้หรือไม่



เพราะตอบโจทย์

การคา้ระหว่างประเทศ



ตอบโจทย์

การคา้ระหว่างประเทศ



วัตถุประสงคข์อง GLP.
 เพื่อสรา้งความตระหนกัในในเรือ่งกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงาน รวมถงึการ  

สร้างขบวนการการปรบัปรงุความรว่มมอื (participatory improvement processes)
ใช้เปน็ขอ้มลูเพือ่สนับสนุนกระบวนการปรบัปรงุสภาพการท างานทีเ่ปน็อยู่ปจัจบุนั ซึ่งจะ

น าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพชีวติของคนงาน
 เพื่อเปน็การสง่เสริมการปฏบิตัิตามมาตรฐานแรงงาน
 เพื่อแนะน าเกีย่วกบัการปฏิบตัทิี่ดี ซึ่งนอกเหนือไปจากทีก่ฎหมายก าหนด
 เพื่อใหเ้ขา้ถงึและสร้างความเขา้ใจของผูซ้ือ้และแรงงาน
 เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแกไ้ขปญัหา เช่น สรา้งกลไกการรอ้งเรยีน



วัตถุประสงคข์อง GLP.

 เพื่อแสดงใหผู้้บรโิภคทัง้ในและต่างประเทศได้รบัรูถ้ึง :
กลไกในการแกไ้ขปัญหาแรงงานของอตุสาหกรรมไทยมคีวาม

น่าเชื่อถอื 
อุตสาหกรรมไทยมศีกัยภาพในการแกป้ัญหาแรงงาน ในระดบั

องค์กรหรอืสถานทีท่ างาน
อุตสาหกรรมไทยมุง่มั่นทีจ่ะปรับปรงุสถานทีท่ างานและพรอ้ม

หารือกับภาคประชาสงัคมและองคก์รแรงงาน



นอกจากนี้  GLP ยังเปน็

เป็นโครงการทีอ่อกแบบเพื่อช่วยก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการปรบัปรงุสภาพการ
ท างานทีด่ีและพฒันาอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่องประมงโดยความสมคัรใจ

กระตุ้นและสง่เสรมิการจา้งงานอย่างมีคณุคา่ (Decent work)ส าหรับแรงงาน
ทั้งที่เป็นผูใ้หญแ่ละลกูจา้งทีเ่ป็นเด็ก 15-17ปี

เป็นการขบัเคลือ่นขดีความสามารถของภาคอุตสาหกรรม ในการรบัมอืกับ
ประเด็นหรือปัญหาต่างๆทีเ่กี่ยวกับแรงงาน (เช่น ปัญหาแรงงานเดก็ แรงงาน
บังคับ และสวัสดิการแรงงานต่างด้าว การเลอืกปฏบิัตใินการท างาน และสภาพ
การท างานทีต่่ ากว่ามาตรฐาน รวมทั้งสภาพแวดลอ้มทีไ่มป่ลอดภัยต่อสุขภาพ
และอาชีวอนามยัของแรงงาน)



GLP จึงมีเพือ่



GLP ใชก้บักิจการประเภทใดบา้ง

เรือประมง แปรรูปสตัวน์ ้ าเบื้ องตน้

โรงงานแปรรูปอาหารทะเล ฟารม์เพาะเลี้ ยงกุง้

4 ประเภทขณะนี้



ลกัษณะของ GLP(เพ ิม่)

 เนน้การใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบงัคบั และการคา้มนุษย์

 กระบวนการจดัท า GLP คือ 

อบรม เพือ่จูงใจในการเป็นคนดีของลูกคา้และสงัคม

มีแนวปฏิบติัในการเป็นคนดี โดยมีการประเมินตนเองว่าดีหรือยงั
 ไม่ใช่มาตรฐาน

 ไม่มีการออกใบรบัรองในการเป็นคนดี  อยากไดต้อ้งเขา้

กระบวนการของ TLS



เนื้อหามาจากไหน

 พรบ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 และแกไ้ขปรบัปรุง พ.ศ.2551
 พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

พ.ศ.2554
 พรบ.แรงงานสัมพนัธ ์พ.ศ.2518
 พรบ.อืน่ ๆ ได้แก่ ประกนัสังคม ป้องกนัปราบปรามการคา้มนษุย ์

การท างานของคนตา่งด้าว คุ้มครองผู้รับงานไปท าทีบ่า้น จัดหางาน
และคุม้ครองคนหางาน 

 มาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผิดชอบทางสังคมของธรุกจิไทย 
TLS 8001-2010



แนวปฏิบัติ  GLPประกอบด้วย

1. การใช้แรงงานเดก็  แรงงานผูเ้ยาว์
2. การใช้แรงงานบังคบั
3. การค้ามนษุย์
4. เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาตอ่รองรว่มและความรว่มมอืในสถาน
ประกอบกจิการ
5. สภาพการท างานที่เท่าเทยีมส าหรบัลกูจา้งทกุคน (การไมเ่ลอืกปฏิบัติ)
6. ค่าจ้าง ค่าชดเชย 
7. ชั่วโมงการท างาน ระยะเวลาพัก และวันหยดุ



แนวปฏบิตัิ  GLPประกอบด้วย

8. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

9. สวัสดิการ 

10. สัญญาจา้ง และการจดัเก็บบันทกึ

11. การจัดหางาน



1. การใช้แรงงานเด็ก แรงงานผู้เยาว์

 ต่ ากวา่ 15 ห้ามจ้าง ........
ห้ามใชแ้รงงานเด็กในรปูแบบที่

เลวร้าย ผิดกฎหมาย เช่น การ
ทารุณ ขายยาเสพตดิ

 งานที่ท าต้องไมส่่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาทางรา่งกาย สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์



2.การใช้แรงงานบังคับ

 การบังคับด้วยวิธกีารต่างๆ เช่น ลงโทษ เก็บเอกสาร ใช้มาตรการทาง
การเงินเพื่อยึดเหนีย่ว(เช่น จ่ายเงินช้าๆ ระงับการจา่ย ก่อหนี้ผกูพัน) 
การกีดกันออกจากสงัคมชุมชน การลิดรอนสทิธิ โยกยา้ยไปท างาน
อันตราย

 แรงงานขัดหนี้ เกิดจากการทีค่รอบครัวกู้ยมื บางคนต้องใช้หนี้ตลอดชีวิต

 การค้ามนษุยเ์พื่อแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน เช่น จัดหางานโดยมี
ค่าหัว(คา่ธรรมเนียม)สงู/ผดิสญัญา



3.การค้ามนุษย์

ปรากฏในหวัขอ้

อ่ืนๆเช่น

หา้มหกัหนี้

หา้มใชแ้รงงาน

บงัคบั

จดัหางาน



กฎหมายเก่ียวข้อง

(นอกเหนือพรบ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนษุย์๒๕๕๑)

 พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่จ าเลยใน

คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

 พระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙

 พระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

 พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 ประมวลกฎหมายอาญา



4.เสรภีาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองรว่ม และความรว่มมอืใน
สถานประกอบกิจการ เช่น 

1. ส่งเสริมให้ลูกจ้างเลือกตัวแทนลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนในการเจรจากับ
ผู้บริหาร

2. ส่งเสริมการแก้ไขข้อร้องทุกข์ของลูกจ้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เปิดโอกาสในการจัดตั้งเป็นสมาคมรูปแบบต่างๆ เช่น 
สหภาพแรงงาน
4. เปิดโอกาสในการแจ้งข้อเรียกร้องเจรจาต่อรอง
5. ไม่แทรกแซงขดัขวางการเขา้เปน็สมาชิก หรือออกจาก
สมาชิก



1. ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ผิว เพศ ทัศนคติ ภูมิหลังทางสังคม 
ความพิการ เอดส์ อายุ ฯลฯ ในทางการรับสมัคร การให้ความดี
ความชอบ ค่าจ้าง สิทธิ และอื่นๆ
2. จัดท านโยบายการไม่เลือกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ
3. มีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การคุกคาม 
การล่วงละเมิดทั้งทางวาจา ทางกายและทางเพศ
4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน เข้าใจในความแตกต่างกัน

5. สภาพการท างานที่เท่าเทียมกันส าหรับลูกจ้างทุกคน  
(การไม่เลือกปฏิบตัิ) เช่น 



1. นายจ้างก าหนดอัตราค่าจ้างตามปริมาณงานที่ท าได้ ทั้งนี้ไม่
น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด

2. เอกสารแสดงเกี่ยวกับค่าจ้าง
3. การหักค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง

6. ค่าจ้าง  ค่าชดเชย  



7. ชั่วโมงการท างาน ระยะเวลาพัก และวันหยุด

• ขีดจ ากดัในการ

ท างาน

• ตอ้งพกัผ่อน

จ ากดัเวลาท างาน

• สุขภาพทางกาย/ใจ

• คุณภาพของงาน

ผลการท างานมาก
• เวลาพกั/วนัหยุด/

วนัลา

• ตอ้งจ่ายเงิน

ตอ้งจดัให้



7.ช ัว่โมงการท างาน  เวลาพกั  วนัหยุด

นายจ้างก าหนดช่วงเวลาพกัใหก้บัลกูจ้างในระหวา่งชว่งเวลา
การท างาน และระหวา่งชั่วโมงการท างานปกติ อย่างเพียงพอ



1. จัดเก็บสารเคมีอันตรายให้เหมาะสม  มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
2. มีมาตรการการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
3. มีนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยฯ
4. มีการควบคุมระดับความร้อนและความเย็น
5. การจัดหาวัสดุปูพื้นส าหรับยืนท างานเพื่อป้องกันการลื่นล้มและความเปียก
ชื้น
6. การโยกย้ายวัสดุด้วยแรงคน และจัดหาเก้าอี้ให้นั่งพักระหว่างการท างาน
7. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยฯ จัดให้มีการอบรมบุคลากรทุกคน

8. ความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 



9.สวัสดิการ

ห้องน้ าหอ้งส้วม เพียงพอ แยกชายหญงิ ถูกสุขลักษณะ
ปัจจัยในการปฐมพยาบาล
น้ าดื่ม 
 ฯลฯ



10. สัญญาจ้าง การจัดเก็บบันทึก

 เป็นลายลกัษณ์อักษร
 ให้ท าตามแบบสัญญาจา้งทีก่ระทรวงจัดท าเป็นต้นแบบ
ท าเป็นภาษาของลูกจา้ง
 อธิบายเงื่อนไขให้ทราบฯลฯ



11.การจดัหางาน
 อาจหาแรงงานยากจึงตอ้งอาศยับริษทัจดัหางาน(รวมทั้งมีการเปลีย่นตวั

นายจา้งบ่อยๆ)

 มีค่านายหนา้ ค่าธรรมเนยีม

 หลอกลวง/ข่มขู่ใหม้าท างานและท างานนานๆ

 ตอ้งไม่กระท าหรือสนบัสนุนบริษทัจดัหางานทีไ่ม่ดีและแจง้ใหเ้จ้าหนา้ทีท่ราบถงึ

พฤติกรรมดงักล่าว

 จดัท าสญัญาจา้งโดยลูกจา้งรูแ้ละเขา้ใจในสาระของสญัญาดว้ย



GLP แนวปฏบิตัิการใชแ้รงงานที่ดี
(Good Labour Practices Guidelines)

ตอ้งการเห็น

เป็นคนดีโดย

สมคัรใจ

ในสายตา

สงัคม(ลูกค้า)

ไม่ใช่

มาตรฐาน

จูงใจใหเ้ป็น

คนดี(

อบรม/พฒันา

ใหเ้ป็นคนดี

โดยใหแ้นว

การเป็นคนดี

ไม่มีการ

รบัรอง

ตอ้งการรบัรอง

ตอ้งเขา้สู่ TLS

ไม่มีการ

ตรวจ

ประเมิน



ขอ้ส่งท้ายใหม้องโลกในแง่ดที ี ่USA /EU เขา้มากดดนั



Quality of Life

Corporate Social Responsibility 

(CSR)

Decent 

work



ขั้นตอนการด าเนนิการ

ของ GLP



มี TLSแล้ว  ท าไมต้องมี GLP….??

TLS ไม่ดีเหรอ........ของเราดี   มีมาตรฐานท้ังตัวข้อก าหนด 

ระบบการตรวจและการรับรองท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 แต่ข้อจ ากัดบางประการ  หรืออาจหลายประการ.....

 ILO เข้ามาจัดท าGLP ด้วยตนเองเลยเป็นจดุแข็งต่อการ

PR



ในอนาคตจะท าอย่างไรกบัTLSและGLP



เช ือ่มโยงในการเป็นคนดโีดย GLP+TLS

ท าไม่ดี/

(ท าดีอยู่

แลว้)

ค าว่า “ดี”

ตอ้งท า

อย่างไร

(แต่ลูกคา้

ไม่เช่ือถอื)

ปฏิบติั

(ประกาศ

ตนเอง)

GLP/TLS

รฐัก าหนด

แนวปฏิบติั

GLP/TLS

เมือ่คิดว่าดี

และ

ตอ้งการให้

ผูอ่ื้นรบัรู ้

และเช่ือถอื 

ตอ้ง ขอการ

รบัรอง

(TLS)



เอาไปเลย.....กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ขอรับรองว่า 

“สถานประกอบกิจการ

แห่งนี้ คิดดีท าดีต่อ

พนกังาน”

“ไม่มีการใชแ้รงงาน

บงัคบั /ไม่มีการใช้

แรงงานเด็ก/ไม่ส่งเสริม

ใหม้ีการคา้มนุษย์

 สติกเกอรบ์นผลิตภณ้ฑว่์า

“ไม่มีการใชแ้รงงานบงัคบั 

/ไม่มีการใชแ้รงงานเด็ก/

ไม่ส่งเสริมใหม้ีการคา้

มนุษย”์





ภาพก่อนยุตกิารน าเสนอ..............



CSR จอดรถเหน็แก่ตัว/ไม่เอือ้เฟ้ือผล



ผลจากการจอดรถแบบความเห็นแก่ตวั



เรามส่ีวนต่อการค้ามนุษย์หรอืไม่



จบการน าเสนอ/ขอใหโ้ชคดีทุกท่าน


