รายงานการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นออนไลน์ เรื่อง “หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการ
จัดหางานที่เป็นธรรมและบทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ”

รายงานการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นออนไลน์
เรื่อง “หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมและบทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมใน
การจัดหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ”
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
สืบเนื่องจาก ในปัจจุบัน พบว่าประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายของแรงงาน เช่น ค่าใช้จ่ายของ บริษัท Agency
ประเทศต้นทาง , ค่าใช้จ่ายของบริษัทนายจ้าง , ค่าใช้จ่ายของแรงงาน ค่อนข้างเป็นที่ให้ความสาคัญส าหรับ
ลูกค้าและองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงสิทธิ ที่แรงงานควรได้รับ ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงได้จัดการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นออนไลน์ ในเรื่อง “การจัดหางานที่เป็นธรรมและบทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมใน
การจัดหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์ก ารแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ร่วมประชุม

จุดประสงค์และความคาดหวัง การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับ
ทราบข้อมูลการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม และเป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน โดยมีหัวข้อ
นโยบายสมาคมที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม/ ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการสรรหาและค่าใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติ /
หลักการทั่วไปเพื่อจัดหางานและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง/ตัวอย่างประเทศต่างๆที่มีการดาเนินการด้านสรรหา
แรงงาน
มีบริษัทสมาชิกเข้าร่วม 17 บริษัท
1. บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จากัด
2. บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จากัด
3. บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จากัด
4. บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
5. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
6. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
7. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จากัด
8. บริษัท พี.ซี.ทูน่า จากัด
9. บริษัท ยูนิคอร์ด จากัด (มหาชน)
10. บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จากัด
11. บริษัท อาร์ เอส แคนเนอรี่ จากัด
12. บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
13. บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
14. บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์(ประเทศไทย)จากัด (มหาชน)
15. บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จากัด
16. บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จากัด
17. บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จากัด
การจัดประชุมฯ แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงกิจกรรม คือ 1. ช่วงการนาเสนอจากทางสมาคมอุตสาหกรรม
ทูน่าไทย 2. การนาเสนอจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 3. ช่วงประเด็นคาถาม

1. การนาเสนอจากทางสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาด้านแรงงานสมาคมฯ ได้นาเสนอ นโยบายสมาคมฯ ที่สมาชิก
ต้องปฏิบัติตาม ในกิจกรรมด้านแรงงานสมาคม และแนวทางการสรรหาแรงงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ผู้แทนจาก ILO ได้รับทราบการดาเนินงานของสมาคมฯ ที่ผ่านมา

2. การนาเสนอจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
ค ุ ณ BEN HARKIN ได้ น าเสนอข้ อ มู ล
เบื้องต้น เรื่องการสรรหาและค่าใช้จ่ายของแรงงาน
ข้ามชาติ โดยนาเสนองานวิจัยที่ได้รับการศึกษาจาก
ILO ที่หลักการของ ILO ไม่ต้องการให้แรงงานต้อง
ถูกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ในการสรรหาแรงงาน ซึ่ง
เห็นได้จากในกรณีที่แรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาทางาน
ในไทยหากมาด้วยช่องทางไม่ปกติจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูก
กว่าและรวดเร็ว กว่าช่องทางปกติ ท าให้ เกิดกรณี
แรงงานข้ า มชาติ เ ข้ า มาท างานอย่ า งผิ ด กฎหมาย
จานวนมาก

คุณอัญมณี ได้นาเสนอหลักการทั่วไปเพื่อจัดหา
งานและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องโดนได้น าเสนอ
ค่ า ธรรมเนี ย มที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งที ่ เ ป็ น ปั ญ หาอยู ่ คื อ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ แ รงงานจ่ า ยในประเทศต้ น ทางที่
นายจ้างควรต้องรับผิดชอบ

คุณ Mi Zhou ยกตัวอย่างประเทศต่างๆที่
มีการดาเนินการด้านสรรหาแรงงาน

3. ช่วงประเด็นคาถาม
ตาราง ข้อมูลคาถามและประเด็นที่พบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่าง
สมาชิกและ ILO
สมาชิก

ILO

คาถาม
คาตอบ
1. ค่าใช้จ่ายในการสรรหามีค่าดาเนินการมาก หาก หากสภาพเป็นอยู่และมีค่าแรงที่เหมาะสมจะช่วยจูง
จ่ายให้แรงงานข้ามชาติทั้งหมดแล้วจะท าอย่า งไร ใจให้แรงงานทางานร่วมกับบริษัทได้นานขึ้น
หากแรงงานไม่ทางานต่อให้ครบตามสัญญา

สมาชิก

ILO

คาถาม
2. หากบริษัทจ่ายค่าดาเนินการให้แรงงานข้ามชาติ
หมดแล้วเหลือเพียง VISA Passport Work permit
ให้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทาง ILO รับได้หรือไม่

คาตอบ
ILO ไม่ ไ ด้ ม ี ห น้ า ที ่ ป ระเมิ น ใครแค่ ท าหน้ า ที ่ อ อก
แนวทางที่เหมาะสมที่ควรน าไปปฏิบัติ ดังนั้นทาง
สมาชิกเอง ควรต้องถาม Buyer ว่าเพียงพอหรือไม่
ต่อการดาเนินการที่ผ่านมา

3. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานของประเทศต้น นี่คือกฎหมายของประเทศพม่า ที่ ILO เห็นว่ายังไม่
ทาง 150,000 จ้าด ยังไม่ส ามารถแจกแจงได้ ท าง สอดคล้องต่อหลักการ เช่นกัน
ILO มีการดาเนินการอย่างไร

สุดท้ายนี้ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวปิด งานและขอขอบคุณ ทาง ILO ที่มา
บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น จริยธรรมในการสรรหาแรงงานในวันนี้ โดยรับทราบทั้งหมด 3 ประเด็น
ได้แก่

1. การให้คุณค่ากับแรงงานเป็นสิ่งสาคัญ
2. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานต้องมีความเป็นธรรม
3. หลักการ ILO Zero recruitment fee เพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยง การเกิดแรงงานบังคับในซัพ
พลายเชน
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สมาชิกของสมาคมฯ จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมใน
ด้านการจัดการ หรือ สถานะทางด้านการเงิน แต่ถือได้ว่าการประชุมฯในครั้งนี้ จะเป็น จุดเริ่มต้นที่ดีของการ
ทางานร่วมกับทาง ILO เพื่อนาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการแก้ไขให้สอดคล้องกันมากที่สุดเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยื่นต่อไป

