


                 ความเป็นมา 

               ผลการดาํเนนิงานทีผ่า่นมา  

            การดาํเนนิงานในปี 60 



นโยบายรฐับาล 
กาํหนดใหก้ารแกไ้ข

ปญัหาการคา้มนษุยเ์ป็น 
วาระแหง่ชาต ิ 

ดาํเนนิการภายใต ้
มาตรการ 5P 

1. นโยบาย 
(Policy)  

2. การคุม้ครอง 
(Protection)  

4. การป้องกนั 
(Prevention)  

3. การบงัคบัใช้
กฎหมาย 

(Prosecution)  

5. การมสีว่นรว่ม 
(Partnership)  
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กต. สหรัฐฯ + EU 

1.นําเขาตางดาว

ผาน MOU 
2.จัดระบบตางดาว

ไมมีเอกสาร 
3.ลดจํานวน

แรงงานตางดาว

ผิดกฎหมาย 
4.สงเสริมการไม

เลือกปฏบิัตติอ
แรงงานตางดาว 

การจัดระเบียบ 
แรงงานตางดาว 
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1.ศุลกากรสหรัฐฯ 

สามารถกกัสินคาทุก

ประเภทท่ีสงสยัวา

จะมีการผลติโดย

แรงงานบังคับ/

แรงงานนักโทษ/

แรงงานขัดหน้ี 
2.มาตรการรองรับ 
3.ตองเรงรดัดําเนินการ

ทุกประเด็นตาม  

 -  

ก.ความมั่นคงแหง

มาตุภูมิสหรัฐฯ 

Trade Facilitation and 

Trade Enforcement  

Act 2015 
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EU  
(ติดตามทุก 6 เดือน) 

การแกไขปญหา

แรงงาน 
ในภาคประมง 
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1.ปฏิรูปกฎหมาย 
2.การปองกนั 
3.การบังคับใช

กฎหมาย 
4.การคัดแยก 

คุมครอง เยียวยา

ผูเสียหาย 
5.เสริมสรางความ

เขมแข็งตาม
มาตรฐานสากล 

กต. สหรัฐฯ 
(รายงานทุก 1 ป) 

TIP Report 
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1.ปฏิรูปกฎหมาย 
2.ปฏิรูปพันธกรณี

ระหวางประเทศ 
3.ขยายชองทาง 

การรองเรียน 
4.เช่ือมโยงขอมูล 
5.บังคับใชกฎหมาย 
6.อ่ืนๆ 

1.สํารวจแรงงานเดก็ 
2.รายงาน

สถานการณ การใช

แรงงานเดก็ใน

รูปแบบท่ีเลวราย 

(ทุก 1 ป) 
3.ถอดสินคา 5 รายการ 

(รายงานทุก 2 ป) 
4.รายงานตาม

อนุสัญญา ILO 182 

(รายงาน ILO ทุก 3 
ป) 

ก.แรงงานสหรัฐฯ 

การแกไขปญหาแรงงาน

บังคับ/แรงงานเด็กใน
รูปแบบท่ีเลวราย 
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เปาหมาย 
“วางรากฐานการแกไขปญหา 

แบบครบวงจร” 

การคามนุษย แรงงานผิดกฎหมาย 

คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการคามนุษยและแรงงานผดิกฎหมาย 

การแกไขปญหา

แรงงานในกิจการ 
ปศุสัตว 

1. การพัฒนา GLP 

ในกิจการปศุสตัว 

(ไก) 
2. ปรับปรุง/ยกราง

กฎหมายที่

เกี่ยวของกับ

แรงงานตางดาว

ในกิจการปศุสตัว 
3. ตดิตามการ

บังคับใชกฎหมาย
ในกิจการปศุสตัว 
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Finnwatch/NGOs 

Presenter
Presentation Notes
     ภารกิจสำคัญที่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ได้กำหนดเป้าหมาย คือ “วางรากฐานการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายแบบครบวงจร” โดยภารกิจจะแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และมิติการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดทำ TIP Report 2) การแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง 3) การแก้ไขปัญหาแรงงานในกิจการปศุสัตว์ 4) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 5)การแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับ/แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และ 6) การถอดถอนสินค้าออกจากบัญชีรายชื่อ 5 รายการ (อ้อย ปลา กุ้ง เครื่องนุ่งห่ม และสื่อลามก) Trade Facilitation and Trade Enforcement Act 2015 โดยในแต่ละด้านจะรายงานความคืบหน้าให้ กขป.5 ทราบ เป็นประจำทุกเดือน



ผลการ
ดาํเนนิงาน 

ทีผ่า่นมา 

รายงานสถานการณก์ารคา้มนษุย ์ 
(TIP Report) 

 เม่ือ มิ.ย. 59 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ไดจ้ดัอนัดบั  
TIP Report ของประเทศไทย จาก Tier 3 เป็น  

Tier 2 Watch List 

 กาํหนดส่งรายงานประจาํปี 59 ในเดือน ม.ค. 60 



ภายใตก้รอบ 5 ดา้น 1. ดา้นการพฒันากฎหมาย 2. ดา้นป้องกนั  

3. ดา้นบงัคบัใชก้ฎหมาย 4. ดา้นการคุม้ครองเยยีวยา 5. Safe Migration 

 

การแกไ้ขปญัหาแรงงาน 

ในภาคประมง (IUU) 
รฐับาลไทยได้ประชมุหารือร่วมกบัสหภาพยโุรปหลายครัง้ ทัง้ใน

และต่างประเทศ ซ่ึงได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงานของ

ประเทศไทย จนนําไปสู่การจดัทาํแผนปฏิบติัการท่ีได้หารือ

ร่วมกบัสหภาพยโุรป 

 โครงการ Ship to Shore Rights Project ใหค้วามสําคัญกบัการใหส้ตัยาบนั

อนุสญัญา ILO C188 และ P29 
 การใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา ILO C98 
 การประชุม High Level Meeting รว่มกบัประเทศ CLMVT  

ผลการดาํเนนิงาน 



ผลการ
ดาํเนนิงาน 

ทีผ่า่นมา 

การแกไ้ขปญัหาแรงงานตา่งดา้ว 

ในกจิการปศสุตัว ์

 มาตรการเชงิรกุในการป้องกนั 
 มาตรการในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
  มาตรการประชาสมัพนัธส์รา้งการรบัรู ้

แต่งต้ังคณะทาํงานแก้ไขปัญหาแรงงานใน

กจิการปศุสัตว์ เพ่ือเสนอแนะมาตรการ แนวทาง 

การแกไ้ขปัญหาในกิจการปศุสตัว ์ผลการหารือได้

กาํหนด 3 มาตรการในการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 



ผลการ
ดาํเนนิงาน 

ทีผ่า่นมา 

การจดัระเบยีบ 

แรงงาน 
ตา่งดา้ว 



จัดระเบยีบตาม Function Area ภายใตก้รอบ 3 มติ ิ 

• กําหนดพืน้ทีนํ่ารอ่ง 2 จังหวัด (จังหวัดสมทุรสาคร และจังหวัดระนอง) 

• ขยายผลไปยงัจังหวัดทีม่แีรงงานตา่งดา้ว มากกวา่ 50,000 คน อกี 11 จังหวัด  
(ปทุมธานี ชลบรีุ สมทุรปราการ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ นนทบรีุ นครปฐม ระยอง ภูเกต็ สงขลา และตาก)    

กรอบ 3 มติ ิ

เชือ่มโยงขอ้มลู 

เศรษฐกจิ 

- อาชพี 
- รายได ้ 

สงัคม 
- การศกึษา 
- สาธารณสขุ 

ความมั่นคง 

- ทีอ่ยูอ่าศยั 
- ปราบปราม 
  

เชือ่มโยงขอ้มลู 



 การนําเขา้ตาม MOU  

    370,714 คน 
 การตอ่อายแุรงงานตา่งดา้ว (บัตรชมพ)ู  

    1,202,347 คน 
 การจดทะเบยีนแรงงานตา่งดา้วในกจิการประมง  

    45,411 คน 
 การจดทะเบยีนแรงงานตา่งดา้วในกจิการแปรรปูสตัวน้ํ์า 

   143,528 คน  



ผลการ
ดาํเนนิงาน 

ทีผ่า่นมา 

การแกไ้ขปญัหา 
แรงงานบงัคบั/แรงงานเด็ก 
ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ย 

กาํหนดแผนถอดสนิคา้ 5 รายการ 
กาํหนดส่งรายงานให้สหรฐัอเมริกาในเดือน ธ.ค. 60 



การดาํเนนิงาน 

ในปี  

2560 

1. จัดทําแผนปฏบิัติการ 

2. จัดประชุม/ขับเคลื่อน 

3. ชวยเหลือ เยียวยา 

4. บูรณาการตรวจกลุมเสี่ยง 

5. บูรณาการตรวจตางดาว   

แยงอาชีพคนไทย 

6. สรางการรับรู 

7. สงเสริม GLP 

8. จัดทําทะเบียนเครือขาย 
รายงานผลทุกวันท่ี 5 ของเดือน รายเดือน  
และรายงานสรุปผลประจําป 60 รายปี  

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกนัการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวดั 
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