ขัน
้ ตอนการรองเรียนของบุคคลทีส
่ าม
FLA
เปนตัวแทนในการริเริ่มในการทํางานรวมกันกับผูที่มีสวนเกี่ยวของตาง ๆ
เชน บริษท
ั ผูจางผลิต องคกรซึ่งไมแสวงหาผลกําไร (NGO)
และสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการประสาน
การทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดการปรับปรุงซึ่งสภาวะแวดลอมการทํางานทั่ว
โลก
ขั้นตอนการรองเรียนของบุคคลที่สามไดจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบการ
ทํางานของ FLA ใหมีความ เขมแข็งดวยการเปนกลไกซึ่งบุคคลใด ๆ
หรือองคกรใด ๆ สามารถรองเรียนกับ FLA เกี่ยวกับสถาน
การณใด ๆ ซึ่งละเมิดกฏเกณฑการรองเรียนในการทํางานของ FLA
ระเบียบปฏิบัติในการทํางาน หรือ
หลักการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณในการผลิตของบริษัทที่เขารวมเปนส
มาชิกของ FLA
คําถามทีพ
่ บบอยและคําตอบ
1. การรองเรียนของบุคคลทีส
่ ามคืออะไร?
“ การรองเรียนของบุคคลที่สาม ”
เปนการเขียนหรือรายงานเรือ
่ งราวการละเมิดระเบียบของ FLA
ซึ่งไดเกิดขึ้นในโรงงานที่เปนผูผลิต/รับจาง ผลิตสินคาตาง ๆ
ใหกับบริษัทซึ่งเปนสมาชิกของ FLA
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน หนวยงานทองถิ่น
องคกรซึ่งไมแสวงหาผลกําไร (NGO) สหภาพแรงงาน
หรือญาติพี่นองของผูใชแรงงาน สามารถเปนผูรอ
 งเรียนตอ FLA แทน
ผูใชแรงงานผูหนึ่งหรือกลุมหนึ่ง
ซึ่งทํางานในโรงงานซึ่งเปนผูผลิตสินคาของบริษัทสมาชิก FLA
ขั้นตอนการรองเรียนนีม
้ ีไวเพือ
่ เปนการเสนอหนทางให  “ บุคคลที่สาม ”
(ซึ่งอาจจะเปนบุคคลหรือ องคกรภายนอก
ผูใดก็ไดที่ไมใชผูที่ทํางานในโรงงาน)
สามารถมีชองทางลับในการรองเรียนการ
ละเมิดระเบียบปฏิบต
ั ิในการทํางานของ FLA ซึ่งเกิดขึ้น
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2. จะทราบไดอยางไรวาปญหาแรงงงานทีเ่ กิดขึน
้ ในโรงงานนี
เปนการละเมิดระเบียบปฏิบต
ั ิในการ ทํางานของ FLA?
FLA กําหนดใหมก
ี ารบังคับใชระเบียบปฏิบัติในการทํางานของ FLA
เปนบรรทัดฐานของสภาวะ
การทํางานภายในโรงงานซึ่งเปนผูผลิตสินคาใหกบ
ั บริษัทสมาชิกของ FLA
ในกรณีทม
ี่ ีความขัดแยง เกิดขึน
้ ระหวางกฏหมายทองถิ่น หรือ
ฏหมายสากล
และการนํามาใชซึ่งในระเบียบปฏิบัติในการ
ทํางานของ FLA นัน
้ บริษัทซึ่งเปนสมาชิกของ FLA
ตองนํามาใชซึ่งมาตรฐานที่สูงกวา
ดังนั้น ในเหตุการณที่โรงงานผูผลิตปฏิบัติที่ไมถก
ู ตองตอคนงาน
หรือเขาขัดขวาง แทรกแซงใน กิจกรรมซึ่งเปนสิทธิของคนงานนัน
้
ใหถือวาเปนการปฏิบัติซึ่งไมเปนไปตามระเบียบปฏิบัติในการ ทํางานของ
FLA
กรณีตัวอยางดังตอไปนี้ถอ
ื วาเปนการละเมิดระเบียบปฏิบัตข
ิ อง FLA
- คนงานซึ่งเปนเด็ก (Child workers)
หมายถึงคนงานซึ่งมีอายุต่ํากวาอายุขน
ั้ ต่าํ ที่กฏหมาย
กําหนดใหสามารถทํางานได ทํางานในโรงงาน (แรงงานเด็ก)
- คนงานซึ่งถูกไลออกโดยไมถูกตองเพราะพยายามใหมีการจัดตั้งสห
ภาพแรงงาน
(เสรีภาพในการรวมกลุม)
- คนงานซึ่งจําเปนตองขออนุญาติออกนอกเขตโรงงาน
(แรงงานบีบบังคับ)
- การเฉพาะเจาะจงกลุมของคนงาน เชน
ผูหญิงหรือผูที่อพยพจากประเทศอืน
่ โดยถูกกฏหมาย
ไมใหเขาทํางาน (Discrimination)
- การเหนีย่ งรั้งหรือชะงักไวซึ่งการจายคาแรงงานของคนงาน
(การกอกวนหรือลวงละเมิด)
นอกจากนี้ หากทานมีหลักฐานวาโรงงานมีการจางผลิตหรือซับคอนแทร็ก
(subcontract) ตอไปยังโรงงานขนาดเล็กซึ่งมีการใชแรงงานผิดกฏหมาย
ทานก็สามารถแจงมายัง FLA ได
3. จะทราบไดอยางไรวาโรงงานนีเ้ ปนโรงงานซึง่ ผลิตสินคาใหกบ
ั บริษท
ั ส
มาชิกของ FLA?
มีบริษัทมากกวา 1,000 บริษท
ั มหาวิทยาลัยและสถานศึกษามากกวา 175
แหง ซึ่งเปนสมาชิกของ FLA
ทานสามารถคนหารายชื่อบริษท
ั และสถานศึกษาเหลานี้ไดที่เวบไซดของ
FLA กรุณาล็อคอินเขา ไปยังเวบไซดของ FLA
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เพื่อตรวจสอบวามีชอ
ื่ ของบริษท
ั หรือมหาวิทยาลัย/สถานศึกษาใดบางที่
โรงงานผลิตสินคาให
นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาไดจาก
- ทานไดพบเห็นคนงานในโรงงานของทานไดทําการเย็บติดปายตราสิ
นคาหรือเลเบล (label) เขาไปยังสินคาเครื่องแตงกายหรือไม?
ถาไดมีการเย็บปายตราสินคานี้ กรุณาตรวจสอบปาย
หรือตราสินคาที่ทานพบนี้ไปยังเวบไซดของ FLA
หรือเวบไซดตามที่ระบุนี้ (http://www.fairlabor.org/all
companies/index.html)
- ทานไดพบเห็นโปสเตอรหรือปายประกาศซึ่งมีชื่อหรือมีตราสินคาภา
ยในโรงงานหรือไม? เชน
ปายแสดง codes of conducts
หรือระเบียบปฏิบัติในการทํางานของ FLA หรือไม? ถาใช
กรุณาจดรายชื่อของบริษัทเหลานี้ไว
- ทานไดตรวจพบรายชื่อของโรงงานหรือบริษัท
ซึ่งโรงงานผลิตสินคาใหในฐานขอมูลของ
เวบไซดของ FLA หรือไม?
(http://www.fairlabor.org/all/database disclosure db.asp)
(หมายเหตุ
ขอมูลในฐานขอมูลนีไม
่ ไดแสดงรายชื่อของบริษัทสมาชิกทั้งหมดขอ
ง FLA
ฐานขอมูลเหลานีเ้ พียงแตแสดงรายชื่อและสถานทีต
่ ั้งของโรงงานทใช
ผลิตสินคาของบริษัท
สมาชิกและสถานศึกษา/มหาวิทยาลัยในเครือขายของ FLA เทานั้น)
ถาหากทานยังไมแนใจวาโรงงานนีเ้ ปนโรงงานซึ่งผลิตสินคาใหบริษัทสมา
ชิกของ FLA หรือไม?
ทานสามารถจะสอบถามโดยตรงไดจากเจาหนาที่ของ FLA
4. ทําไมทานควรจะตองรองเรียน?
โดยผานการเขารวมในระบบขัน
้ ตอนการรองเรียนของบุคคลที่สามนี้
ทานเปนบุคคลที่มีบทบาท
สำคัญอยางยิ่งที่ในการผลักดันใหเกิดสภาพการทํางานที่เหมาะสมในการผ
ลิตสินคาของบริษัท
สมาชิกเหลานี้
ก. ระบบขั้นตอนการรองเรียนนี้ทําใหเกิดอะไร?
- ชองทางของบุคคลที่สามในการรองเรียนกับ FLA
ถึงเหตุการณรุนแรง หรือการไมปฏิบัติ
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ตามระเบียบปฏิบัติในการทํางาน FLA ของบริษัทสมาชิก
- สิทธิในการตรวจสอบจากระบบภายในแกคนงาน
ใหสามารถทําการรองเรียนไดอยาง เปนอิสระและเปนความลับ
- ใหรายละเอียดของปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทําให FLA
เขาใจสถานการณทเี่ กิดขึ้นและสามารถ
เขาทําการแกไขใหมก
ี ารปฏิบัตท
ิ ี่ถูกตองและทันเวลา
ข. ระบบขั้นตอนการรองเรียนนี้ไมสามารถทําใหเกิดอะไร?
- แทนที่หรือบอนทําลายระบบภายในเพื่อแกแคนกับโรงงาน
- รับประกันวาปญหาที่เกิดขึ้นนี้สามารถแกไขหรือจะถูกแกไขไดทันที
ทันใด
5. ทานสามารถรองเรียนไดอยางไร?
การสงคํารองเรียนนั้นสามารถทําไดโดยผานทางไปรษณียข
 ามประเทศ
ทางอีเมล หรือทางแฟกซ
และจะเปนความรวมมืออยางดีในการทํางานรวมกับ FLA
หากทานกรอกแบบฟอรมคํารองเรียน
ของบุคคลที่สาม ทานสามารถขอรับหรือพิมพ แบบฟอรมนี้
ไดโดยการเขาไปทีเ่ วบไซดของ FLA
(http://www.fairlabor.org/all/complaint/index.html) หรือ ติดตอ
Fla เพือ
่ ขอรับแบบฟอรมตาม ที่อยูซึ่งไดแนบมานี้ FLA
ยินดีเปนอยางยิ่งที่จะสงแบบฟอรมเหลานี้ใหแกทาน
หากทานตองการที่จะรองเรียนโดยทางโทรศัพท
ทานสามารถทําไดโดยจัดหาหรือใหขอมูลซึ่ง จําเปนเหลานี้
1. ชื่อของโรงงานและสถานที่ตั้งโรงงาน
2. ชื่อของบุคคลทีสามารถติดตอและใหขอมูลได
3. คําอธิบายเกี่ยวกับการละเมิดระเบียบปฏิบัติของ FLA
กรุณาจัดหาขอมูลใหมากที่สุด เทาที่จะจัดหาได
ทั้งนี้รวมถึงขอมูลวันเดือนปและชองเวลาที่เกิดขึ้น
4. ถาหากทานไดมีการรองเรียนหรือรายงานปญหาที่เกิดขึน
้ นีไ้ ปยังผู
บริหารโรงงาน บริษัทผูจางผลิต กรมแรงงาน
หรือสหภาพแรงงานภายในประเทศ หรือองคกรอืน
่ ๆ
แลว กรุณาแจงผลการดําเนินตอบกลับขององคกรเหลานีด
้ วย
5. กรุณาแจงรายชื่อของบริษัทสมาชิก FLA
ซึ่งจางผลิตในโรงงานของทาน
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6. การรองเรียนนีเ้ ปนความลับหรือไม?
ถาหากทานตองการใหรายละเอียดขอมูลสวนตัวของทานในฐานะผูทําก
ารรองเรียนนีเ้ ปนความลับ จากบริษัทสมาชิกของ FLA
ในการติดตอไปยังโรงงาน เจาหนาที่ของ FLA ยินดีที่ดําเนินการ
ตามคําขอของทาน กรุณาแจงในแบบฟอรมคํารองเรียน
หรือในเอกสารที่ทานสงใหกับ FLA
โดยระบุวา ตองการใหขอมูลสวนตัวของทานเปนความลับหรือไม
7. ทานควรจะสงคํารองเรียนนีไ้ ปที่ใด?
คํารองเรียนนีส
้ ามารถสงโดยตรงมายังเจาหนาที่ของ FLA
หรือโดยผานองคกรซึ่งใหความมั่นใจ
วาสามารถสงขอมูลนี้ให FLA ได เชน การสงผานผูตรวจสอบของ
FLA หรือ ผานทางสมาชิก
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาองคกรซึ่งที่ไมหวังผลกําไรทองถิ่น (NGO)
ซึ่งใหคําปรึกษากับ FLA
คํารองเรียนที่จะสงถึง FLA ควรจะสงมายังรายชื่อของเจาพนักงานของ
FLA บุคคลหนึ่งหรือทั้งสอง ก็ไดดังรายละเอียดทีไ่ ดแจงมานี้
Jorge Perez-Lopez
Director of Monitoring
jperez-lopez@fairlabor.org
Fair Labor Association
1505 22nd Street, NW
Washington, DC 20037 USA
Tel. +1-202-898-1000
Fax. +1-202-898-9050
www.fairlabor.org

8. อะไรจะเกิดขึน
้ หลังจากทานทําการรองเรียน?
คํารองเรียนซึ่งรวมถึงรายละเอียดขอมูลเบื้องตนทีท
่ านไดระบุและแบบฟอ
รมคํารองเรียนของบุคคล
ที่สามทั้งหมดนี้จะถูกดําเนินการดยเจาพนักงานของ FLA
คํารองเรียนที่ไดตรวจสอบการละเมิด
ระเบียบปฏิบัติในการทํางานจะถูกสอบสวนจากพนักงนของ FLA
และหากมีความจําเปนผูอํานวย
การของ FLA ( FLA Executive Director )
จะทําการสอบสวนผูท
 ี่มีบทบาทเกีย่ วของทั้งหมดใน
ในโรงงานตามลําดับชั้น ซึ่งรวมไปถึงบริษัทสมาชิกของ FLA
ฝายบริหารโรงงานผูผ
 ลิต ผูตรวจ สอบรับอนุญาต
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สหภาพแรงงานทองถิ่น และ NGO (องคกรซึ่งไมหวังผลกําไร)
เพื่อรวมมือกัน
แกไขปญหา
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