ขอมูลในเอกสารนีท
้ งั้ หมดจะถูกเก็บเปนความลับและจะไมมก
ี ารเปดเผยใหกบ
ั ฝายโรงงาน
แบบฟอรมการรองเรียนของบุคคลทีส
่ ามตอ FLA (THE FAIR LABOR
ASSOCIATION)
เอกสารฉบับนีใ้ ชสาํ หรับการรองเรียนกับ FLA
เกีย่ วกับปญหาดานแรงงงาน หรือการละเมิดกฏหมาย
แรงงานในโรงงานเสือ
้ ผาและเครือ
่ งแตงกาย
กรุณากรอกขอมูลและใหรายละเอียดทั้งหมดเทาที่ทา น สามารถใหได
ทานไมจําเปนตองตอบคําถามทุกขอ
และหากทานมีขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมที่เกีย่ ว
กับปญหาแรงงานทานสามารถแนบเอกสารเหลานี้เพิ่มเติมได
1. วันเดือนปทก
ี่ รอก
________________________________________________
________
2. ขอมูลโรงงาน:
ชื่อโรงงาน_________________________________________
________________________
ที่ตั้งโรงงาน_________________________________________
_______________________
________________________________________________
________________
________________________________________________
_________________
หมายเลขโทรศัพทโรงงาน_______________________________
______________________
3. สถานทีต
่ งั้ ของโรงงาน :
อําเภอหรือเขต_______________________________________
_______________________
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จังหวัด หรือ มลรัฐ
________________________________________________
__________
ประเทศ
________________________________________________
__________________
4. ขอมูลของทาน:
ชื่อและนามสกุลของทาน
________________________________________________
_____
ชื่อสหภาพแรงงานหรือองคกรที่ทานเปนสมาชิก (ถามี)
______________________________

ที่อยูของทาน
________________________________________________
______________________
________________________________________________
__________________________
________________________________________________
__________________________
หมายเลขโทรศัพทของทาน
________________________________________________
___________
อีเมลหรือไปรษณียอ
 ิเล็คทรอนิคส (ถามี)
________________________________________________
_
□ กรุณกากบาทถาทานตองการใหเก็บขอมูลสวนตัวของทานเปนความลับ
5.
กรุณาใหรายละเอียดเกีย่ วกับปญหาดานแรงงานหรือการละเมิดระเบียบปฏิ
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บัตใิ นการทํางาน ซึง่ เกิดขึน
้ ใน โรงงานทีร่ ะบุไวขา งตน
กรุณาใหรายละเอียดมากเทาทีท
่ า นจะสามารถจัดหาได
ถาหากทานมีเอกสาร เพิม
่ เติมใดใดทานสามารถแนบมาได

6. วันและเวลาเกิดปญหาเกิดขึน
้ ? กรุณาใหรายละเอียดวัน เวลา
ชวงระยะเวลาทีเ่ กิดปญหา ถาทานสามารถใหได

7.
ทานไดเคยแจงหรือรายงานเรือ
่ งทีเ่ กิดขึน
้ นีไ้ ปยังหนวยงานใดตอไปนีบ
้ า ง
เชน แจงไปยัง ทางบริษท
ั ผูจ างผลิตสินคา สหภาพแรงงาน
สมาคมหรือองคกรการคา NGO (องคกรทีไ่ ม
หวังผลกําไร)? หรือหนวยงานอืน
่ ๆ
ถาทานไดแจงมีผลตอบกลับมาอยางไรบาง?
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8. [ไมจาํ เปนตองตอบก็ได]
ขอมูลพยาน:
ทานไดมี พยาน หรือ บุคคลทีส
่ ามซึง่ รูเ ห็นเหตุการณ
หรือรับทราบเกีย่ วกับปญหาแรงงานซึง่ เกิดขึน
้ ขางตนนี้ และ FLA
สามารถติดตอไปยังบุคคลเหลานีไ้ ดหรือไม? ถาไดกรุณาใหรายละเอียด
ชือ
่ ทีอ
่ ยู หมายเลขโทรศัพท และขอมูลอืน
่ ๆ
ซึง่ สามารถติดตอบุคคลหรือกลุม
 บุคคลนีไ้ ด
ชื่อและนามสกุล______________________________________
______________________________
ที่อยูที่สามารถติดตอได_________________________________
______________________________
________________________________________________
_______________
________________________________________
_______________________
หมายเลขโทรศัพท
________________________________________________
_________________
อีเมลหรือไปรษณียอ
 ิเล็คทรอนิคส (ถามี)
________________________________________________
9. ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิม
่ เติม

10.
ลงชือ
่ _____________________________________________
__________________________
11. ชือ
่ และนามสกุล
(ตัวบรรจง)_________________________________________
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12.วันเดือนปี_______________________________________
______________________________
ทานสามารถสงแบบฟอรมนีไ้ ปทใด?
คํารองเรียนนีส
้ ามารถสงให FLAไดโดยทางไปรษณีย ทางโทรศัพท แฟกซ
อีเมล
หรือ
สงตรงไปท
เวบไซด
กรุณสงตรงไปยังทีอ
่ ยูท
 รี่ ะบุดา นลางหรือสงใหกบ
ั เจาพนักงานของ
FLA
คนใดคนหนึง่ หรือ ทัง้ สองคนตามทีอ
่ ยูท
 รี่ ะบุดา นลางนี้
Jorge Perez-Lopez
Director of Monitoring
jperez-lopez@fairlabor.org
Fair Labor Association
1505 22nd Street, NW
Washington, DC 20037
Tel. +1-202-898-1000
Fax. +1-202-898-9050

www.fairlabor.org

สําหรับเจาหนาที่ FLA เทานัน
้
การรองเรียนนี้ไดรบ
ั โดย:
ชื่อและนามสกุล______________________________________

________________
ลายเซ็นต

________________________________________________
_________
วันเดือนปที่ไดรับ_____________________________________
________________
ความคิดเห็น
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