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บทนำา

เน่�องจากคำว่ามเช้่�อมโยื่งอยื่า่งไรพ้ื่รมแด่นท่ี่�เพิื่�มมากข้นึที่ำาให้้
เกิด่การข้ยื่ายื่ตัว่อยื่า่งรว่ด่เรว็่ข้องห้ว่่งโซ่อุ่ปที่าน ห้ากแต่เรา
เคำยื่ที่ราบกันห้รอ่ไมว่่่ามนษุยื่เ์ราต้องจ่ายื่ราคำาเพื่่�อแลกกับ
คำว่ามต้องการบรโิภคำท่ี่�เพื่ิ�มสูงูข้นึไมว่่่าจะเปน็คำว่ามต้องการ
ด้่านอาห้าร, แฟช้ั�น รว่มถึงอุปกรณล์ำาสูมยัื่ เราจะที่ำาอะไรได้่
บา้งเพื่่�อแก้ไข้คำว่ามเสูย่ื่ห้ายื่จากการใช้แ้รงงานบงัคัำบในห้ว่่ง
โซ่อุ่ปที่าน รว่มถึงเราจะสูามารถที่ำาให้ ้เกิด่การเปล่�ยื่นแปลง
อยื่า่งใด่ได้่บา้งเพื่่�อที่ำาให้ภ้าคำธุิ์ รกิจตระห้นกัและแสูด่งคำว่าม
รบัผู้ดิ่ช้อบต่อการค้ำามนษุย์ื่และการใช้ ้แรงงานบงัคัำบในห้ว่่งโซ่่
อุปที่าน 

สหรฐัอเมรกิานับว่าเป็นหนึ�งในหลายประเทศที�มกีารนำา
เขา้สนิค้าสงูสดุซึ�งมมีลูค่ามากถึึง 144 ล้านล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ สนิค้าเหล่านี� ล้วนเกี�ยวขอ้งกับการบงัคับใช้
แรงงานมนุษย์ 1 และสนิค้าที�มคีวามเสี�ยงสู งสดุ คือ สนิค้า
ในกลุม่อิเล็กทรอนิกส,์ เครื�องแต่งกาย, โกโก้, อาหาร
ทะเล, ไม้ และฝ้า้ย 2 

เอกสูารแนว่ปฏิิบติัฉบบัน่� จะช้ว่่ยื่ให้ผูู้้้ท่ี่�มสู่ว่่นเก่�ยื่ว่ข้อ้ง
สูามารถใช้ก้ลไกการบงัคัำบที่างการค้ำาข้องสูห้รฐัฯ (U.S. 
trade enforcement mechanisms) เพื่่�อยัื่บยื่ั� งการนำาเข้า้
สูนิค้ำาท่ี่�มก่ารบงัคัำบใช้แ้รงงานมนษุย์ื่ในห้ว่่งโซ่อุ่ปที่านให้ห้้มด่
ไป รว่มถึงการสูนบัสูนนุองค์ำกรไมแ่สูว่งห้าผู้ลกำาไรทัี่� งข้อง
สูห้รฐัฯ และสูากล, ที่นายื่คำว่าม, สูห้ภาพื่แรงงานและบุคำคำล
ทัี่�ว่ไป ให้สู้ามารถใช้ก้ฎห้มายื่และนโยื่บายื่การค้ำาข้องสูห้รฐัฯ 
ในการต่อสููกั้บการใช้แ้รงงานบังคัำบในประเที่ศข้องตนได้่  

เอกสูารแนว่ปฏิิบติัฉบบัน่� มข่้อ้มลูเร่�ององค์ำประกอบการ
เข่้ยื่นคำำาร้องและมาตรฐานการรบัพื่ยื่านห้ลักฐาน, ประเภที่
ข้องห้ลักฐานท่ี่�จำาเป็น, แห้ล่งข้อ้มลูและมาตรฐานการ
พื่จิารณารว่มถึงให้ค้ำำาแนะนำาเร่�องรูปแบบและการที่ำาแบบ
สูำารว่จ จึงเป็นแห้ล่งข้อ้มลูท่ี่� นา่เช้่�อถ่อสูำาห้รบัองค์ำกรห้รอ่
ปจัเจกบุคำคำลในการที่ำาคำำารอ้งเพื่่�อยื่่�นต่อห้นว่่ยื่งานศลุกากร
และปอ้งกันช้ายื่แด่นข้องสูห้รฐัอเมรกิา (CBP) ให้ม้น่ำาห้นัก
มากยื่ิ�งข้นึ 

1 ด ผูู้ลวิ่ เคำราะห้์  G20 ข้อง The Global Slavery Index (2018),  https://www.globalslaveryindex.org/2018/methodology/g20-analy-
sis/#table:3. 
2  อ้างแล้ว.

เอกสูารแนว่ปฏิิบติัฉบบัน่� เปน็เพื่ย่ื่งเคำร่�องมอ่ห้นึ�งในบรรด่า
ยุื่ที่ธิ์ศาสูตรท่์ี่�ใช้ต่้อสููกั้บปญัห้าการใช้แ้รงงานบงัคัำบและการ
ค้ำามนษุยื่์  โด่ยื่ห้วั่งเปน็อยื่า่งยื่ิ�งว่่า เอกสูารแนว่ปฏิิบัติฉบบั
น่� จะช้ว่่ยื่ให้ผูู้้ท่้ี่�สูนใจในการด่ำาเนนิการต่อต้านการค้ำามนษุยื่์
เข้า้ถึงข้อ้มูลและมค่ำว่ามรู้คำว่ามเข้า้ใจเก่�ยื่ว่กับการยื่่�นคำำารอ้ง
ภายื่ใต้กลไกที่างด้่านการค้ำาข้องสูห้รฐัฯ โด่ยื่การใช้ม้าตรา 
307 ตามกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศลุกากรข้องสูห้รฐัฯ   
คำ.ศ. 1930 โด่ยื่มเ่ปา้ประสูงค์ำสูงูสูดุ่เพื่่�อเปน็การกระตุน้ให้เ้กิด่
แนว่ที่างแก้ไข้ปญัห้าแรงงานบงัคัำบท่ี่�สูรา้งสูรรค์ำในรูปแบบ
ให้ม่ และห้ากว่่าการใช้ม้าตรา 307 ตามกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่
ศลุกากรข้องสูห้รฐัฯ น่� ประสูบผู้ลสูำาเรจ็ก็ถ่อได้่ว่่าเป็นจุด่
เปล่�ยื่นท่ี่�สูำาคัำญข้องการต่อสููกั้บปญัห้าการใช้แ้รงงานบงัคัำบ 

บที่นำา

Estimated value of high-risk imports into the 
United States (value in USD):

ท่ี่�มe: Global Slavery Index 2018, Walk Free Foundation

อิเล็กทรอนิกส ์ เครื� องแต่งกาย 

ปลา โกโก้ ไม้

91,036,688 ดอลลารส์หรฐัฯ 47,246,259 ดอลลารส์หรฐัฯ

3,283,788 
ดอลลารส์หรฐัฯ

1,200,273 
ดอลลารส์หรฐัฯ

865,708 
ดอลลารส์หรฐัฯ

https://www.globalslaveryindex.org/2018/methodology/g20-analysis/#table:3
https://www.globalslaveryindex.org/2018/methodology/g20-analysis/#table:3
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จำำานวนของ การค้าทาสยุคใหม ่ 
จำำาแนกตามเพศ :

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ประเมินว่าในปี 2017:

มเีหยื�อจำาก    
“การค้าทาสยุคใหม”่

40 
ล้านคน

มเีหยื�อ 
จำากการบังคับ
ให้ใช้แรงงาน

25 
ล้านคน 

มเีหยื�อจำากการ
บงัคับใหแ้ต่งงาน 

15 
ล้านคน 

29%
เป็นผู้ชาย 

และเด็กผู้ชาย 

71%
เป็นผู้หญิง 

และเด็กผู้หญิง 

62%
อยู่ในเอเชยี และแปซฟิกิ

23%
อยู่ในแอฟรกิา

1%
อยู่ในอาหรบั

2019
BRAZIL

 Boneback

5%
อยู่ในสหรฐั 

อเมรกิา

9%
อยู่ในยุโรป 

 และเอเชยีกลาง

จำำานวนของ การค้าทาสยุคใหม ่ 
จำำาแนกตามภูมิศาสตร:์

บที่นำา

แห้ล่งข้อ้มลู: องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ, ประมาณการคุ้าทาสยุคุให้ม่จากทั� วโลก: การบังัคัุบัใชแ้รงงาน และการบังัคัุบัให้แ้ต่ิงงาน (2017)
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มาตรา 307 ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
ศุลกากรของสหรฐัฯ คืออะไร? 

กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ คำ.ศ.1930 
(The U.S. Tariff Act of 1930) กำาห้นด่ห้้ามมิให้้ม่การนำา
เข้้าสูินค้ำาท่ี่�ม่กระบว่นการผู้ลิต “ทัี่งห้มด่ห้ร่อบางสู่ว่น” 
เก่�ยื่ว่ข้้องกับการใช้้แรงงานบังคัำบ แรงงานข้ัด่ห้น่� ห้ร่อ 
แรงงานนักโที่ษ ไม่ว่่าจะเป็นการผู้ลิตท่ี่�ใด่ในโลกก็ตาม 
โด่ยื่กฎห้มายื่มุ่งบังคัำบใช้้กับกระบว่นการผู้ลิตสูินค้ำาท่ี่�ไม่
คำำานึงถึงห้ลักมนุษยื่ธิ์รรม 

บทบัญญัติของมาตรา 307 (§ 307) แห่งกฎหมายว่า
ด้วยภาษีศุลกากรสหรฐัฯ (19 U.S.C. §1307) ระบุว่า : 

“บรรดาสิินค้้า เคุรื�องใช้ สิ�งขีอง ท้�ได้ม้การซือขีายแลก
เปล้�ยน การทำาเห้มืองแร่ การผู้ลิติ ห้รือการผลิิตด้วย
เค้ร่�องจัักรทัังหมดหรอ่บางสิ่วนในต่างประเทัศโดย
การใช้แรงงานนักโทษ และ/ห้รือ แรงงานบังคั้บ และ/
ห้รือ แรงงานขัีดห้น้� จะต้ิองถู้กลงโทษโดยการห้ามมิให้
มกีารนำาสิินค้้านั�นเข้้าสิ่่ท่ัาด่านแห่งหน่�งแห่งใดข้อง
สิหรฐัอเมรกิาได้ และรัฐมนติร้ว่าการกระทรวงการคุลัง
ม้อำานาจห้น้าท้�และทำาการกำาห้นดห้ลักเกณฑ์์เท่าท้�จำาเป็น
แก่การบังัคัุบัการให้เ้ปน็ไปติามบัทบัญัญติัิขีองกฎห้มายน้�” 

บที่บัญญัติดั่งกล่าว่ถูกบังคัำบใช้้โด่ยื่ห้น่ว่ยื่งานศุลกากร
และป้องกันช้ายื่แด่นข้องสูห้รัฐอเมริกา (ต่อไปเร่ยื่ก
ว่่า “CBP”) โด่ยื่ CBP เป็นห้น่ว่ยื่งานท่ี่�ม่อำานาจห้น้าท่ี่�
ในการออกคำำาสัู�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน 
(Withhold Release Order ห้ร่อ   WRO) เพ่ื่�อป้องกันมิให้้
ม่การนำาสูินค้ำาท่ี่�ต้องสูงสูัยื่ว่่าม่การใช้้แรงงานบังคัำบในการ
ผู้ลิตห้ร่อในข้ั�นตอนการผู้ลิตสูินค้ำาในต่างประเที่ศเข้้าสูู่
สูห้รัฐอเมริกา โด่ยื่ท่ี่�สูินค้ำาท่ี่�ต้องด้่ว่ยื่คำำาสัู�งระงับการปล่อยื่
สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านจะถูกกักเก็บไว้่ ณ ท่ี่าด่่านข้อง
สูห้รัฐฯ ทัี่�งห้มด่

มาตรา 307 ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีศลุกากร
ของสหรฐัฯ  ใหอ้�านาจแก่หน่วยงานศลุกากร
และปอ้งกันชายแดนของสหรฐัอเมรกิา (CBP) 
ในหา้มมใิหม้กีารน�าเขา้สนิค้าทีผ่ลิตโดยการ
ใช้แรงงานบงัคับ แรงงานขดัหนี ้หรอืแรงงาน
นักโทษ เขา้สูส่หรฐัอเมรกิา 

มาตรา 307 ตามกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ ค่ำออะไร
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เจ้าห้นา้ท่ี่� CBP  ยื่น่ด่เูรอ่ข้นสูง่สูนิค้ำาท่ี่�กำาลังจะเข้า้เท่ี่ยื่บท่ี่าสูห้รฐัฯ
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คำำ�สั่่�งระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�น (WRO) เป็น
เคำร่�องมู่อข้องก�รบ่งค่ำบใช้้กฎหมู�ยท่�งด้่�นก�รค้ำ�ท่่�ท่รง
พิ่ล่่งซ่ึ่�ง CBP ใช้้ในก�รป้องปร�มูก�รใช้้แรงง�นบ่งค่ำบใน
ห่วงโซึ่่อุปท่�น โด่ยสั่่นค้ำ�ท่่�ต้ิองด้่วยคำำ�สั่่�งระง่บก�รปล่่อย
สั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�นจะถููก “ระง่บ” มู่ให้มู่ก�รปล่่อย
สั่่นค้ำ�แล่ะต้ิองห้�มูมู่ให้มู่ก�รนำ�เข้้�สัู่่สั่หร่ฐอเมูร่ก� โด่ย
หล่่งจ�กท่่�มู่ก�รติรวจสั่อบเสั่ร็จสั่มูบูรณ์์แล้่ว ไมู่ว่�จะ
เป็นก�รติรวจสั่อบเน่�องจ�กมู่ก�รย่�นคำำ�ร้องจ�กภ�ยนอก3 
ห้ร่อเป็นการด่ำาเนินการโด่ยื่ห้น่ว่ยื่งานเอง, ห้ร่อทัี่�งสูอง
อยื่่าง ที่าง CBP จะสูามารถออกคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่
สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านโด่ยื่อาศัยื่เห้ตุอันคำว่รเช้่�อว่่าสูินค้ำา
ท่ี่�ได้่ม่การนำาเข้้าห้ร่อกำาลังจะม่การนำาเข้้าสูู่สูห้รัฐอเมริกา 
เป็นสูินค้ำาท่ี่�ผู้ลิตด้่ว่ยื่แรงงานบังคัำบ แรงงานนักโที่ษ ห้ร่อ
การใช้้แรงงานข้ัด่ห้น่�4 

โด่ยื่ทัี่�ว่ไป CBP จะมิได้่ม่การด่ำาเนินการดั่งกล่าว่ต่อสูินค้ำา
ช้นิด่ใด่ช้นิด่ห้นึ�งทัี่�งห้มด่ห้ร่อสูินค้ำาท่ี่�ม่การนำาเข้้าจาก
ประเที่ศใด่ประเที่ศห้นึ�ง แต่จะที่ำาการสูั�งระงับการปล่อยื่
สูินค้ำาเฉพื่าะแต่สูินค้ำาท่ี่�ได้่ม่การผู้ลิตจากผูู้้ผู้ลิต โรงงาน 
ห้ร่อผูู้้สู่งออกบางรายื่อยื่่างเฉพื่าะเจาะจงเท่ี่านั�น ในบาง
โอกาสูซ่ึ�งเกิด่ข้ึ�นน้อยื่มา CBP อาจที่ำาการออกคำำาสูั�งระงับ
การปล่อยื่สูนิค้ำาออกจากท่ี่าด่่านข้องสูนิค้ำาประเภที่ห้นึ�ง ๆ 
ทัี่�งห้มด่ข้องประเที่ศใด่ประเที่ศห้นึ�งโด่ยื่มิได้่ม่การระบุผูู้้
ผู้ลิตเป็นการเฉพื่าะเจาะจง ตัว่อยื่่างเช้่น CBP  เคำยื่ออกคำำา
สูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน ผู้ลิตภัณฑ์์ยื่าสููบ
ทัี่�งห้มด่จากมาลาว่่  ผู้ลิตภัณฑ์์ฝ้้ายื่ทัี่�งห้มด่จากเติร์กเมนิ
สูถาน และที่องคำำาจากสูาธิ์ารณรัฐคำองโก

3  รายื่ละเอ่ยื่ด่รูปแบบการยื่นคำารอ้งปรากฏิใน ภาคำผู้นว่ก B
4  19 C.F.R. § 12.42 (e).
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→ แรงงานและเด็่ก ๆ กำาลัง
ที่ำางานท่ี่�ไร่ยื่าสููบในมาลาว่่

→ แรงงานในไร่ฝ้้ายื่ 
ประเที่ศเติร์กเมนิสูถาน

↓ แรงงานในเห้ม่องแร่ที่องคำำาในบ่อแร่ที่องคำำาท่ี่�เห้ม่องช้ัด่จา 
ใกล้กับห้มูบ้านโคำบู ที่างตอนเห้น่อข้องสูาธิ์ารณรัฐคำองโก 
เม่�อวั่นท่ี่� 23 กุมภาพื่ันธิ์์ 2009 

มาตรา 307 ตามกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ ค่ำออะไร
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อะไรคือมาตรฐานของการรบัฟังพยาน 
หลักฐาน?  
เป้าหมายของกฎหมายว่าด้วยภาษีศุลกากรของสหรฐัฯ 
คือ การป้องกันมิให้สินค้าที�ผลิตโดยการใช้แรงงานบังคับ
เข้าสู่สหรฐัอเมรกิา สิ�งที�ต้องพิจำารณา คือ กฎหมายว่าด้วย
ภาษีศุลกากรของสหรฐัฯ ได้กำาหนดนิยามของคำาว่าการใช้
แรงงานบังคับเอาไว้อย่างไร และอะไรคือมาตรฐานการรบั
พยานหลักฐานที� CBP ใช้เพื�อพิจำารณาคำารอ้งขอให้มกีาร
คำาสั�งระงับการปล่อยสินค้าออกจำากท่าด่าน 

แรงงานบังคับ 
นิยื่ามข้องคำำาว่่า แรงงานบังคัำบ ภายื่ใต้มาตรา 307 ตรงกับ
นิยื่ามท่ี่�องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ ได้่กำาห้นด่ไว้่ใน
อนุสัูญญาฉบับท่ี่� 29 ว่่าด้่ว่ยื่แรงงานบังคัำบ คำ.ศ. 1930: 

 

“งานห้รอบัรการท้่ ได้จากการบั้ บั 
บัังคัุบับุัคุคุลห้นึ ่ งบุัคุคุลใดด้วยการ
คุุกคุามและการลงโทษ และรวมถึูง
งานท้่ ไม่ได้กระทำาโดยสมัคุรใจ”

กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้อง
สูห้รัฐฯ มาตรา 307

“งานห้รอืบัรกิารทกุชนดิซึ� งเกณฑ์์ 
เอาจากบุัคุคุลใด ๆ โดยการข้ีเ่ขี็ ญ  

การลงโทษ และซึ� งบุัคุคุลดังกล่าวนัน 
มิได้สมคัุรใจท้� จะทำาเอง”

อนุสูัญญาฉบับท่่ี่ 29  
ว่่าด้่ว่ยื่แรงงานบังคัำบ คำ.ศ. 1930 

เน่�องจาก คำำาจำากัด่คำว่ามข้องคำำาว่่า แรงงานบังคัำบ ท่ี่�กำาห้นด่
โด่ยื่กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากร และองค์ำการแรงงานระห้ว่่าง
ประเที่ศม่คำว่ามคำล้ายื่คำลึงกันมาก จึงม่คำว่ามจำาเป็นท่ี่�จะต้อง
พื่ิจารณาว่่า องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศม่การต่คำว่ามคำำา
ว่่าแรงงานบังคัำบไว้่อยื่่างไร ภายื่ใต้มาตรา 2 (1) ข้องอนุสูัญญา
ฉบับท่ี่� 29 ว่่าด้่ว่ยื่แรงงานบังคัำบ คำ.ศ. 1930 โด่ยื่อ้างอิงจาก 
คำำาจำากัด่คำว่ามข้ององค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ ท่ี่�กำาห้นด่
ไว้่ว่่า คำำาว่่า “แรงงานบังคัำบ” ได้่ถูกจำาแนกออกเป็นสูามองค์ำ
ประกอบสูำาคัำญ5

งานหรอืบรกิาร - ห้มายื่ถึง งานทีุ่กรูปแบบท่ี่�เกิด่ข้ึ�นไม่
ว่่าจะเป็นกิจกรรมใด่ก็ตามทัี่�งท่ี่�เป็นเช้ิงอุตสูาห้กรรม 
รว่มถึงในสู่ว่นงานท่ี่�เป็นเศรษฐกิจนอกระบบ

การคุกคามด้วยการลงโทษ - ห้มายื่ถึง รูปแบบการ
ลงโที่ษท่ี่�ใช้้ในการบังคัำบ, การออกคำำาสูั�งให้้บุคำคำล
ห้นึ�งบุคำคำลใด่ที่ำางาน

โดยไม่สมัครใจำ  - คำำาว่่า “โด่ยื่สูมัคำรใจ” ห้มายื่ถึงการ
ม่อิสูระและการได้่รับข้้อมูลมากเพื่่ยื่งพื่อในการตัด่สูิน
ใจที่ำางาน และการม่อิสูรเสูร่ท่ี่�จะลาออกจากงานเม่�อ
ต้องการ ม่กรณ่ตัว่อยื่่างท่ี่�นายื่จ้างบิด่เบ่อนคำำาสัูญญา 
ในการจ้างงานเพื่่�อห้ลอกให้้ลูกจ้างที่ำางานท่ี่�ตนไม่
สูามารถยื่อมรับได้่

ส�าหรบัเง่ือนไขของการใชแ้รงงาน
บงัคับทีเ่กิดข้้นตามค�าจ�ากัดความ
ขา้งต้นและตามทีก่�าหนดไว้ใน 
มาตรา 307 ของกฎหมายว่าด้วย
ภาษีศลุกากรของสหรฐัฯ จะต้อง
มกีารระบุหลักฐานทียื่นยันท้ังสอง
องค์ประกอบอยา่งชดัเจน คือ  
การคกุคามด้วยการลงโทษ  
และโดยความไมส่มัครใจ 

5  แรงงานบังัคัุบั การคุ้าทาสยุคุให้ม ่และการคุ้ามนุษยคื์ุออะไร, องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ, https://www.ilo.org/global/topics/forced-la-
bour/definition/lang--en/index.htm.

อะไรค่ำอมาตรฐานข้องการรบัฟงัพื่ยื่านห้ลักฐาน 

!

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm


8

กา
รนำ

ำาเ
ข้า

อิส
รภ

าพ
 (ที่

�ถูก
ลิด

รอิ
นำ)

  |
  T

HE
 H

UM
AN

 T
RA

FI
CK

IN
G 

LE
GA

L 
CE

NT
ER

แมว่้่านิยื่ามท่ี่�องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ และมาตรา 307 ตามกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศลุกากรข้องสูห้รฐัฯ จะมค่ำว่าม
คำล้ายื่คำลึงกัน แต่ก็มค่ำว่ามแตกต่างอยื่า่งมนั่ยื่ยื่ะสูำาคัำญ ดั่งน่� : 

มาตรา 307 ของกฎหมายภาษีศลุกากร 
ของสหรฐัฯ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

การใชแ้รงงาน
นักโทษ

ไมม่ข่้อ้ยื่กเว้่นสูำาห้รบัสูนิค้ำานำาเข้า้ท่ี่�มก่ารใช้้
แรงงานนกัโที่ษ

ห้ากมก่ารจ่ายื่ค่ำาจ้างท่ี่�เห้มาะสูมและม่คำว่ามสูมคัำร
ใจ ได้่รบัการยื่กเว้่น และถ่อว่่าไมต้่องตามคำำาจำากัด่
คำว่ามข้องคำำาว่่า แรงงานบังคัำบ6

การใชแ้รงงาน
เด็ก

สูินค้ำาท่ี่�ผู้ลิตโด่ยื่การบังคัำบใช้้แรงงานห้ร่อ
แรงงานข้ดั่ห้น่� ข้องเด็่กถ่อว่่าเปน็สูิ�งต้องห้า้ม  
แต่ม่จุด่ห้นึ�งท่ี่�กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากร
ข้องสูห้รัฐฯ ได้่ให้้คำำาจำากัด่คำว่ามเอาไว้่ต่าง
จากคำำาจำากัด่คำว่ามข้ององค์ำการแรงงาน
ระห้ว่่างประเที่ศ กล่าว่ค่ำอ แม้ว่่าสูินค้ำาถูก
ผู้ลิตด้่ว่ยื่การใช้้แรงงานเด็่กแต่ไม่ม่คำว่าม
ช้ัด่เจนว่่าม่การบังคัำบใช้้แรงงานห้ร่อไม่นั�น จะ
ไม่ถ่อว่่าเข้้าข้่ายื่การใช้้แรงงานบังคัำบ โด่ยื่ไม่
จำาต้องคำำานงึว่่าเปน็อุตสูาห้กรรมการประเภที่ใด่  

เด็่กไมูส่ั่�มู�รถูแสั่ด่งคำว�มูยน่ยอมูท่่�จะท่ำ�ง�นใน
อุติสั่�หกรรมูท่่�เป็นอ่นติร�ย7 ได้่ด้่ว่ยื่ตนเอง รว่มถึง
ในสูภาว่ะท่ี่� “เปน็รูปแบบการใช้แ้รงงานเด็่ก8 ท่ี่�เลว่
รา้ยื่ท่ี่�สูดุ่ การที่ำางานในลักษณะดั่งท่ี่�กล่าว่มาจะ
ถ่อว่่าเปน็การใช้แ้รงงานบังคัำบ

6  แรงงานนักโที่ษท่่ี่ได้่รับการดู่แลโด่ยื่ห้นว่่ยื่งานภาคำรัฐและไมไ่ด้่รับคัำด่เล่อกห้ร่อที่ำาสัูญญากับบริษัที่เอกช้นห้ร่อบุคำคำลท่ัี่ว่ไป ไมเ่ข้้าข้า่ยื่การบังคัำบใช้้
แรงงาน, องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ อนุสูัญญาฉบับท่่ี่ 29 มาตรา 2(2).
7  “ในกรณ่ท่่ี่พื่ิจารณาแล้ว่ว่่างานนั้นเป็นอันตรายื่ ก็คำว่รใช้้แรงงานอายุื่ 18  ป่ข้ึ้นไป – ซ่ึ่งห้มายื่คำว่ามรว่มถึง อันตรายื่ตามสูภาพื่ข้องงานห้ร่อสูภาพื่การ
ที่ำางานท่่ี่ม่แนว่โน้มเป็นอันตรายื่ต่อสูุข้ภาพื่, คำว่ามปลอด่ภัยื่ห้ร่อศ่ลธิ์รรมข้องเด็่ก” โปรด่ดู่ข้้อมูลเร่่องธุิ์รกิจและการใช้้แรงงานเด็่ก และอนสุูัญญาข้อง
องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ ฉบับท่่ี่182 , https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_CHL_FAQ_
EN/lang--en/index.htm. 
8  โปรดด ู รูปแบบการใช้้แรงงานเด็่กท่่ี่เลว่ร้ายื่ ตามอนสุูัญญาข้ององค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ ฉบับท่่ี่ 182 มาตรา 3

แมแ่ละบุตรช้ายื่กำาลังที่ำางานห้นักอยูื่่ในไรย่ื่าสูบูท่ี่�ประเที่ศมาลาว่่ 
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9 โปรดด้  องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ เร่่ อง ประเมิ นการใช้้แรงงานเด็่กจากท่ัี่ ว่โลก – ผู้ลลัพื่ธิ์์และแนว่โน้ม 2012-2016 37 (วั่นท่่ี่  19 กันยื่ายื่น 
คำ.ศ. 2017), https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm.
10  อ้างแล้ว 
11  คำำาว่่า “แรงงานข้ัด่ห้น่้” ห้มายื่ถึง สูถานะห้ร่อสูภาพื่ข้องลูกห้น่้ท่่ี่เกิด่จากการท่่ี่ลูกห้น่้ยื่อมผูู้กพื่ันตนเองห้ร่อบุคำคำลท่่ี่อยูื่ภ่ายื่ใต้การปกคำรองข้องตน
ให้้ที่ำางานห้ร่อให้้การบริการเพื่่่อเป็นห้ลักประกันแห้ง่ห้น่้สูิน ถ้าห้ากว่่า มูลค่ำาข้องบริการจากการประเมินอยื่า่งสูมเห้ตุสูมผู้ลไมไ่ด้่ถูกนำาไปช้ำาระห้น้่ ห้ร่อ
ระยื่ะเว่ลาและลักษณะข้องบริการเพื่่่อช้ำาระห้น่้นั้นไมไ่ด้่ถูกจำากัด่และกำาห้นด่ไว้่อยื่า่งช้ัด่แจ้ง โปรด่ดู่ 22 U.S.C. § 7102 (7). 
12  “แรงงานที่าสู (ที่าสูห้น่้)” ห้มายื่ถึง “การบังคัำบใช้้ภาระห้น้่จำายื่อมโด่ยื่ท่่ี่ม่การบังคัำบใช้้แรงงานท่่ี่ไมต่รงต่อคำว่ามประสูงค์ำในการใช้้ห้น่้ห้ร่อภาระ
ผูู้กพื่ันบางอยื่า่งท่่ี่เป็นห้น่้ท่่ี่ม่อยูื่จ่ริงห้ร่อม่การป้ันแต่งข้ึ้น” ดู่ใน 42 U.S.C. § 1994. 

แรงงานขัดหนี� 
มาตรา 307 ม่เน่�อห้าคำรอบคำลุมเร่�องแรงงานข้ัด่ห้น่�
เอาไว้่ด้่ว่ยื่ นิยื่ามข้องคำำาว่่า “แรงงานข้ัด่ห้น่�” ภายื่ใต้
กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ ห้มายื่ถึง การ
เป็นแรงงานข้ัด่ห้น่�11  และตกเป็นที่าสูเน่�องจากเป็นห้  
ซ่ึ�งตามกฎห้มายื่สูห้รัฐฯ คำำานิยื่ามข้องทัี่�งสูองคำำาน่�เอาไว้่ 
คำำาว่่า การตกเป็นทาสเนื�องจำากเป็นหนี�  ห้มายื่ถึง การ
ที่ำางานให้้ด้่ว่ยื่คำว่ามไม่เต็มใจเพื่่�อปลด่ห้น่�สูินตามคำว่าม
เป็นจริงห้ร่อห้น่�สูินท่ี่�ถูกปั� นแต่งข้ึ�น สู่ว่นคำำาว่่า แรงงาน

ขัดหนี�  เป็นการคำำาประกันห้น่�สูินโด่ยื่การที่ำางานข้องลูก
ห้น่�เองห้ร่อบุคำคำลใด่ก็ตามท่ี่�อยูื่่ภายื่ใต้การคำว่บคำุมข้อง
ลูกห้น่� ไม่ว่่าจะเป็นการที่ำางานท่ี่�ม่มูลค่ำาเห้มาะสูมแต่ก็ไม่
สูามารถปลด่ห้น่�สูินลงได้่เลยื่ ห้ร่อเป็นการที่ำางานท่ี่�ม่ระยื่ะ
เว่ลาและลักษณะการที่ำางานท่ี่�ได้่ม่การกำาห้นด่อยื่่างแจ้ง
ช้ัด่  แรงงานลักษณะน่�มักเกิด่ข้ึ�นในบริบที่ข้องแรงงาน
ต่างด้่าว่ท่ี่�ถูกคำนกลางช้ักจูงให้้ไปที่ำางานโด่ยื่ม่การเก็บค่ำา
นายื่ห้น้าในการจัด่ห้างานด้่ว่ยื่อัตราท่ี่�สููงจนนำาไปสูู่การ

การยื่่�นห้ลักฐานท่ี่�บ่งช้่�ได้่ว่่าม่การใช้้แรงงานเด็่กผู้ลิตสิูนค้ำา
เพื่่ยื่งอยื่่างเด่่ยื่ว่ แม้ว่่าจะเป็นอุตสูาห้กรรมท่ี่�เป็นอันตรายื่ 
ไม่ถ่อว่่าเพื่่ยื่งพื่อตามวั่ตถุประสูงค์ำข้องมาตรา 307 ดั่งนั�น 
ห้ลักฐานท่ี่�นำาแสูด่งจะต้องเป็นไปตามทัี่�งสูององค์ำประกอบ 
โด่ยื่จะต้องแสูด่งให้้เห้็นอยื่่างช้ัด่เจนว่่าม่การคำุกคำามถูกบ่บ
บังคัำบด้่ว่ยื่การลงโที่ษ และไม่สูมัคำรใจในการที่ำางาน

มาตรฐานข้ององค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ ระบุว่่า 
จะถ่อว่่าเป็นการใช้้แรงงานบังคัำบในเด็่กได้่ก็ต่อเม่�อเด็่ก
ที่ำางานให้้กับห้ร่อร่ว่มกับพื่่อแม่ข้องเด็่กซ่ึ�งเป็นผูู้้ท่ี่�ถูก
คำุกคำามถูกบ่บบังคัำบด้่ว่ยื่การลงโที่ษและไม่สูมัคำรใจในการ
ที่ำางาน9  ห้ร่อกล่าว่อ่กนัยื่ห้นึ�งค่ำอ เม่�อพื่่อแม่ท่ี่�ถูกบ่บบังคัำบ

ให้้ใช้้แรงงานได้่ข้อให้้ลูกช้่ว่ยื่ที่ำางานดั่งกล่าว่  แรงงาน
เด็่กเห้ล่าน่�ถ่อได้่ว่่าเป็นแรงงานบังคัำบในเด็่ก ทัี่�งน่� ข้ึ�นอยูื่่
กับสูถานการณ์แว่ด่ล้อมท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้องด้่ว่ยื่ ลักษณะเช้่นน่�
มักเกิด่ในคำรอบคำรัว่เกษตรกรรมท่ี่�พื่่อแม่ม่ห้น่�สูินผูู้กพัื่น
กับเจ้าข้องท่ี่�ดิ่น10  และกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้อ
สูห้รัฐฯ ยื่อมรับห้ลักฐานการใช้้แรงงานบังคัำบในลักษณะ
ดั่งกล่าว่มาน่�  ตัว่อยื่่างเช้่น ในกรณ่ข้องการออกคำำาสูั�งระงับ
การปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน (WRO) ข้องสูินค้ำายื่าสููบ
ท่ี่�นำาเข้้าจากประเที่ศมาลาว่่ จะเห้็นได้่ว่่า CBP เห้็นว่่าเป็น
สูินค้ำาท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้องกับการบังคัำบใช้้แรงงานเด็่ก  
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ใช้้แรงงานเพื่่�อช้ด่ใช้้ห้น่�ค่ำาจัด่ห้างานให้้แก่นายื่ห้น้า การ
ที่ำางานเพื่่�อใช้้ห้น่�ในลักษณะน่�ถ่อว่่าเป็นแรงงานข้ัด่ห้น่� ดั่ง
นั�น ข้้อกล่าว่อ้างว่่าม่การละเมิด่ตามมาตรา 307 จะต้อง
สูอด่คำล้องไปตามคำำาจำากัด่คำว่ามที่างกฎห้มายื่

มาตรฐานการตรวจำสอบ 
ภายื่ใต้กฎห้มายื่ข้องรัฐบาลกลางสูห้รัฐฯ บรรพื่ท่ี่� 19 
มาตรา 12.42 (อ่) (19 C.F.R. §12.42 (e)) ระบุว่่า ห้าก 
เม่�อใด่ก็ตามท่ี่�คำณะกรรมาธิ์ิการข้อง CBP พื่บว่่า ม่ข้้อมูล
อันคำว่รเช้่�อว่่าได้่ม่การนำาเข้้าห้ร่อม่คำว่ามพื่ยื่ายื่ามท่ี่�จะนำา
เข้้าม่สูินค้ำาท่ี่�เป็นละเมิด่ข้้อห้้ามตามท่ี่�กำาห้นด่ในมาตรา 
307 เก่�ยื่ว่กับการบังคัำบใช้้แรงงานมายื่ังสูห้รัฐอเมริกา 
เข้าห้ร่อเธิ์อจะต้องออกคำำาสัู�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออก
จากท่ี่าด่่าน (WRO) และแม้ว่่าคำว่ามช้ัด่เจนท่ี่�บ่งช้่�จะม่ไม่
มากนัก แต่ก็ยื่ังสูามารถเข้้าถึงมาตรการน่�ได้่เช้่นกัน โด่ยื่
องค์ำกรท่ี่�ยื่่�นคำำาร้องจะต้องแสูด่งให้้เห้็นว่่า ตนม่ห้ลักฐาน
เพื่่ยื่งพื่อท่ี่�จะที่ำาให้้สูามารถสูรุปได้่ว่่า ม่การใช้้แรงงาน
บังคัำบในการผู้ลิตสูินค้ำานั�นจริง  
ผูู้้ยื่่�นคำำาร้องไม่จำาเป็นต้องแสูด่งห้ลักฐานท่ี่�คำรอบคำลุมใน
การพื่ิสููจน์ว่่าม่การใช้้แรงงานบังคัำบ 

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยภาษีศลุกากร
ของสหรฐัฯ เกณฑ์์ก�าหนดทางด้าน
พยานหลักฐานค่อนขา้งตำา  ดังน้ัน 
ผูย่ื้นค�ารอ้งจะต้องย่ืนพยานหลัก
ฐานทีพ่อสมควรเชื่อได้ว่ามกีารใช้
แรงงานบงัคับโดยไมจ่�าต้องยื่นหลัก
ฐานทีช่ีช้ดัว่ามกีารใชแ้รงงานบงัคับ 
จ้งนับได้ว่า มาตรฐานของพยาน
หลักฐานจ้งตำากว่า “หลักฐานทีน่่า
เชื่อถืือ” หรอื “มูลเหตุทีน่่าจะเปน็”

แรงงานกัมพืู่ช้ากำาลังลากแห้อยูื่่บนเร่อประมงท่ี่�ติด่ธิ์งช้าติไที่ยื่, อ่าว่ไที่ยื่
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อะไรคือหลักฐานที�จำำาเป็ น  

ห้ลักฐานท่ี่�ผูู้้ด่ำาเนินการจะต้องที่ำาการระบุไว้่ในคำำาร้อง
เพื่่�อแสูด่งให้้เห้็นว่่า สิูนค้ำาดั่งกล่าว่ 1) ถูกผู้ลิตโด่ยื่การใช้้
แรงงานบังคัำบ และ 2) ได้่ถูกนำาเข้้าสูู่สูห้รัฐอเมริกา ทัี่�งน่� 
ไม่จำาเป็นต้องแสูด่งห้ลักฐานตามตัว่ช้่�วั่ด่ทุี่กตัว่ท่ี่�ระบุ แต่
อยื่่างน้อยื่ท่ี่�สูุด่ในคำำาร้องจะต้องม่ หลักฐานที�ชี�ให้เห็นทั�ง
สององค์ประกอบสำาคัญทางกฎหมาย คือ มกีารใช้บท
ลงโทษที�รุนแรง และ ความไม่สมัครใจำ 

ตัวอยา่งของความไมส่มคัรใจำ  

ให้รบัสภาพแรงงาน หรอืสภาพทาส หรอื
แรงงานขัดหนี� ตั�งแต่กำาเนิด 

การบังคับให้ทำางานซึ�งแตกต่างจำากที�ได้
ตกลงไว้ในตอนแรกรบัเข้าทำางาน โดย
ปราศจำากการยินยอมของเขาหรอืเธีอ  

การละเมิดโดยให้ทำางานเกินเวลา หรอืการ
เรยีกให้มาทำางานซึ�งไม่ได้มกีารตกลงกันมา
ก่อนหน้า  

การทำางานในสภาวะที�เป็นอันตรายซึ�ง
แรงงานไม่ทราบมาก่อน โดยปราศจำาก
อุปกรณ์ช่วยป้องกัน  

การทำางานที�ไม่มมีาตรฐาน หรอืไม่มค่ีา
ตอบแทน 

การทำางานภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที�
เสื�อมโทรม  

การทำางานให้กับนายจ้ำางคนละคนกับที�ได้
ตกลงเอาไว้  

การทำางานที�มกีารเปลี�ยนแปลงงานจำากที�ได้
ตกลงเอาไว้ 

การทำางานเกินกว่าเวลาที�ได้ตกลงเอาไว้ 

การทำางานโดยไม่ได้รบัเสรภีาพหรอืถึูก
จำำากัดเสรภีาพโดยไม่สามารถึบอกยกเลิก
สัญญาจ้ำางงานได้

โปรด่ดู่ข้้อกำาห้นด่เร่�องแรงงานบังคัำบจากการประชุ้ม 
International Conference of Labor Statisticians 
(2018) ข้ององค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่

ตัวอยา่งของการใช ้แรงงาน
บงัคับด้วยการลงโทษที�รุนแรง  

ข่มขู่หรอืใช้ ความรุนแรงกับแรงงาน หรอื
บุตรหลานของแรงงาน  

จำำากัดการเคลื�อนไหวของแรงงาน

หนี�สนิผกูมดั หรอืการล่อลวงใหเ้ป็ นหนี�

การยึดเงินค่าจ้ำางหรอืผลประโยชน์อื�น; 

การยึดเอกสารสำาคัญเอาไว้ (เช่น บัตรประจำำา
ตัว หรอืใบอนุญาตพำานักอาศยั) 

การละเมิดต่อความเปราะบางของแรงงาน 
ด้วยการปฏิิเสธีไม่ให้มสีิทธิี� หรอืการขู่ว่าจำะ
ไล่ออกหรอืเนรเทศออกจำากประเทศ

โปรด่ดู่ข้้อกำาห้นด่เร่�องแรงงานบังคัำบจากการประชุ้ม  
International Conference of Labor Statisticians 
(2018) ข้ององค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ 

อะไรค่ำอห้ลักฐานท่ี่�จำาเปน็
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↓ แรงงานกัมพืู่ช้ากำาลังที่ำางานบนเร่อประมงไที่ยื่ ในที่ะเลจ่นใต้

↑ แรงงานกำาลังแพื่คำสิูนค้ำาอยูื่่ในโกดั่งเก็บปลาทูี่นา่ 
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หลักฐานที�แสดงว่ามกีารใช้
แรงงานบงัคับ 

องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ ได้่กำาห้นด่ตัว่บง่ช้่� การใช้้
แรงงานบังคัำบเอาไว้่ และกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศลุกากรข้อง
สูห้รฐัฯ ได้่กล่าว่อ้างถึงตัว่บง่ช้่� ท่ี่�องค์ำการแรงงานระห้ว่่าง
ประเที่ศ ได้่กำาห้นด่ไว้่อยื่า่งช้ดั่เจนในแถลงการณค์ำำาสูั�งระงับ
การปล่อยื่สิูนค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน (WRO) คำ.ศ. 2019 ตาราง
ด้่านล่างน่� ได้่รว่บรว่มตัว่บง่ช้่� ดั่งกล่าว่เอาไว้่ 

การละเมิดต่อความ
เปราะบาง

ขอ้บง่ชี�

หลักฐาน

การแยกตัว

การยึดเอกสารประจำำาตัว

สูัมภาษณ์แรงงาน, ภาพื่ถ่ายื่

สภาพการทำางานและสภาพ
ความเป็นอยูท่ี�ไมเ่หมาะสม 

การหลอกลวง ความรุนแรงต่อรา่งกาย
และการล่วงละเมดิทางเพศ 

การยดึค่า
ตอบแทน

การทำางานที�ล่วง
เวลาที�มากเกินไป

การจำำากัดการ
เคลื�อนไหว

การขม่ขูแ่ละการ
คกุคาม

แรงงานขดัหนี�

Any documentation or เอกสูาร
ห้ร่อเอกสูารการติด่ต่อท่ี่�แสูด่งว่่า
นายื่จ้างสูัญญาเก่�ยื่ว่กับสูถานะ
ข้องคำนเข้้าเม่องห้ร่อว่่ซ่่า ห้ร่อ
ห้ลักฐานอ่�นท่ี่�แสูด่งให้้เห้็นว่่า
ลูกจ้างตกเป็นผูู้้เปราะบาง (เช้่น 
กรณ่ท่ี่�กฎห้มายื่คำนเข้้าเม่องข้อง
ประเที่ศนั�นกำาห้นด่ผูู้กพื่ันใบ
อนุญาตที่ำางานข้องแรงงานไว้่ท่ี่�
นายื่จ้างเป็นการเฉพื่าะรายื่)   

คำำาให้ก้ารและการสูมัภาษณแ์รงงานห้รอ่
พื่ยื่านท่ี่�เห็้นเห้ตกุารณว่์่าม่การจำากัด่
สิูที่ธิ์เิสูรภ่าพื่ในการเคำล่�อนไห้ว่ข้อง
แรงงาน ค่ำอห้ลักฐานท่ี่�แสูด่งว่่าแรงงาน
ถกูกักขั้งเอาไว้่ในห้อพัื่กทัี่�งในและนอก
เว่ลาที่ำางาน เปน็ห้ลักฐานท่ี่�แสูด่งว่่า
แรงงานอาศัยื่อยูื่ใ่นสูถานท่ี่�ซ่ึ�งม่ยื่าม
คำว่บคุำมที่างเข้า้ออก

ห้ลักฐานที่างการเงิน ค่ำอบันทึี่ก
การจ่ายื่เงินเด่่อนห้ร่อค่ำาจ้าง, ต้น
ข้ั�ว่, เคำรดิ่ต / เด่บิตเข้้าบัญช้่ข้อง
แรงงาน, บันทึี่กข้้อมูลธิ์นาคำารท่ี่�
แสูด่งการช้ำาระเงินและการห้ักเงิน
จากบัญช้่ข้องแรงงาน รว่มถึงบันทึี่ก
การโอนเงินกลับไปให้้คำรอบคำรัว่ใน
ประเที่ศข้องแรงงาน   

ห้ลักฐานห้รอ่สูญัญา ท่ี่�แสูด่งว่่า
นายื่จ้างสัูญญาให้ท้ี่ำางานห้รอ่ให้้
เงินเด่่อนแตกต่างจากท่ี่�ได้่ตกลง
เอาไว้่ 

ห้ลักฐานห้รอ่บที่สูมัภาษณแ์รงงานห้รอ่
พื่ยื่านท่ี่�เห้น็เห้ตุการณ ์

บันทึี่กที่างการแพื่ที่ยื่,์ รายื่งานข้อง
เจ้าห้นา้ท่ี่�ตำารว่จ, คำำาให้ก้ารข้อง
แรงงาน รว่มถึงภาพื่ถ่ายื่ท่ี่�แสูด่งว่่าม่
การบาด่เจ็บ

คำำาให้้การและการสูัมภาษณ์
แรงงานห้ร่อผูู้้ท่ี่�เห้็นเห้ตุการณ์ว่่า
ม่การข้่มขู้่ รว่มถึงข้้อคำว่าม ห้ร่อ
บันทึี่กอะไรก็ตามท่ี่�แสูด่งว่่าม่
การข้่มขู้่คำุกคำาม 

แสูด่งท่ี่�เก็บซ่่อนเอกสูารข้องแรงงาน
เอาไว้่ รว่มถึงคำำาให้้การจากพื่ยื่านท่ี่�
เห้็นข้ณะที่ำาการยื่ึด่ห้ร่อกักเก็บเอกสูาร
สูำาคัำญ

บันทึี่กที่างการเงิน, อ่เมล, 
ข้้อคำว่ามและห้ลักฐานใด่ก็ตาม, 
เอกสูารสูัญญา, ใบรับรองว่่าเป็น
ลูกห้น่� รว่มถึงเอกสูารท่ี่�ม่การลง
ลายื่ม่อช้่�อรับว่่าเป็นลูกห้น่� 

ภาพื่ถ่ายื่/ว่่ด่่โอ และห้ลักฐาน
เอกสูาร, ห้ลักฐานที่างกายื่ภาพื่, 
ห้ลักฐานที่างการแพื่ที่ย์ื่, คำำาให้้การ
ข้องพื่ยื่าน และรายื่งานข้อง 
ผูู้้ตรว่จสูอบ  

คำำาให้้การห้ร่อบที่สูัมภาษณ์, ว่่ด่่โอจาก
กล้อง CCTV ท่ี่�บันทึี่กการที่ำางาน รว่ม
ถึงข้้อคำว่าม / อ่เมล / ห้ลักฐานระห้ว่่าง
แรงงานด้่ว่ยื่กันเอง และเคำร่�องตอกบัตร
เข้้า - ออกงาน 

อะไรค่ำอห้ลักฐานท่ี่�จำาเปน็
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หลักฐานที�แสดงว่าสินค้านั�นได้ถึูกนำาเข้ามายังสหรฐัฯ

คำำาร้องต้องแสูด่งว่่า มเ่ห้ตุอันคำว่รเช้่�อได้่ว่่าจะมสิู่นค้ำาท่ี่�ผู้ลิต
ด้่ว่ยื่การใช้แ้รงงานบงัคัำบถกูสูง่เข้า้มายื่งัสูห้รฐัอเมรกิา  

CBP สูามารถเข้้าถึงฐานข้้อมลูข้องตนเองเพ่ื่�อที่ำาการตรว่จ
สูอบคำำาร้องท่ี่�ได้่เคำยื่ยื่่�นไว้่แล้ว่ ซ่ึ�งอยื่า่งนอ้ยื่ผูู้ย้ื่่�นคำำาร้องคำว่ร
จะให้ข้้อ้มูลท่ี่�มากเพื่ย่ื่งพื่อท่ี่�จะช้ว่่ยื่ให้้ CBP สูามารถระบุ
ช้นดิ่ข้องสูนิค้ำาท่ี่�อยูื่่ในฐานข้อ้มูลภายื่ในข้องตนได้่ 

ข้อ้มลูต่อไปน่� (โปรด่ด่หู้นา้ถัด่ไป) แม้ว่่าจะไม่ใช้สู่ิ�งท่ี่�จำาต้อง
มแ่ต่ถ่อว่่าเปน็ประโยื่ช้นม์าก ข้อ้มูลเห้ล่าน่� สูามารถห้าได้่
จากการสูมคัำรสูมาช้กิข้องฐานข้อ้มลู เช้น่ Panjiva และ 
Importer Genius และรว่มถึงข้อ้มูลเก่�ยื่ว่กับศลุกากรท่ี่�
สูามารถเปดิ่เผู้ยื่สููสู่าธิ์ารณะได้่ 

แม้ว่าการให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจง
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขนส่ง
หรอืรายละเอียดสินค้าจะเป็น
ประโยชน์มากก็ตาม แต่การ
ที่ไม่มขี้อมูลเช่นว่าก็ไม่ถืือว่า
เป็นการสูญเปล่า  
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อะไรค่ำอห้ลักฐานท่ี่�จำาเปน็

http://www.panjiva.com/
https://www.importgenius.com/
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รายื่ละเอ่ยื่ด่คำำาอธิ์ิบายื่สูินค้ำา ห้ร่อตัว่อยื่า่งสูินค้ำา

สินค้าและของใช้ที�มคีวาม
เฉพาะเจำาจำง - ข้อมูลทาง
กายภาพ และลักษณะ
ทั�วไป :

● ระบุห้มายื่เลข้การจัด่ประเภที่ภาษ่ (ถ้าที่ราบ)
● ให้้ข้้อมูลเพื่ิ�มเติมท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้องกับลักษณะเฉพื่าะ, เอกลักษณ์และมูลค่ำาที่างการค้ำา / 
ลักษณะการใช้้งานข้องสูินค้ำานั�น 

● ให้้ข้้อมูลเก่�ยื่ว่กับบรรจุภัณฑ์์, ที่ะเบ่ยื่นการค้ำา, เลข้ผู้ลิต, มาตรฐานคำว่บคำุมคำุณภาพื่, 
ใบรับรองที่างสูุข้ภาพื่ท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้อง ห้ร่อลักษณะเฉพื่าะข้องสูินค้ำานั�น 

กระบวนการผลิต, วิธีกีาร  – 
การทำาเหมืองแร,่ การผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม หรอื
อื�น ๆ (เกษตรกรรม)

● ให้้ข้้อมูลเก่�ยื่ว่กับกระบว่นการผู้ลิตและคำว่ามเก่�ยื่ว่ข้้องกับการใช้้แรงงาน เช้่น ผู้ลิต
ตามฤดู่กาล, สูายื่การผู้ลิตข้นาด่เล็ก / ช้่างฝี้ม่อ, ผูู้้เช้่า / ช้าว่ไร่ช้าว่นาท่ี่�เช้่าพ่ื่�นท่ี่�, ใช้้
แรงงานคำนจำานว่นมาก / ไม่ม่การใช้้เคำร่�องจักร, สูายื่การผู้ลิตและประกอบ / ที่ำาใน
คำรัว่เร่อน   

ห่วงโซ่อุปทานในส่วนของ
การผลิต / ส่วนของลูกค้า 

- แสดงให้เห็นว่าแหล่งของ
สินค้ามาจำากไหน และจำะส่ง
ไปยังกระบวนการใดต่อไป

● ให้้ข้้อมูลห้ร่อลิงค์ำท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้องกับอุตสูาห้กรรม โด่ยื่ให้้ประวั่ติการใช้้แรงงานบังคัำบ ไม่
ว่่าจะในกระบว่นการจัด่การ, เอาท์ี่ซ่อร์สู และกระบว่นการอ่�น ๆ 
● ให้้ข้้อมูลห้ร่อลิงค์ำท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้องกับอุตสูาห้กรรม โด่ยื่ให้้ประวั่ติการใช้้แรงงานบังคัำบ ไม่
ว่่าจะในกระบว่นการจัด่การ, เอาท์ี่ซ่อร์สู และกระบว่นการอ่�น ๆ 
ให้้ข้้อมูลท่ี่�แสูด่งแห้ล่งท่ี่�มาและการตรว่จสูอบยื่้อนกลับในห้่ว่งโซ่่อุปที่านได้่ 

สถึานที�ผลิต – ไร,่ ฟารม์, 
โรงงาน, เหมืองแรแ่ละอื�น 
ๆ :

● สูามารถให้้ข้้อมูลท่ี่�แสูด่งคำว่ามเช้่�อมโยื่งสูินค้ำา และเจาะจงสูถานท่ี่�ผู้ลิตได้่ 
● ให้้ข้้อมูลท่ี่�แสูด่งเว่ลาในการผู้ลิต เช้่น ฤดู่กาลเก็บเก่�ยื่ว่, สูภาว่ะการตลาด่ท่ี่�ด่่, รอบ
การผู้ลิต และข้้อมูลอ่�นท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้อง
● ให้้ข้้อมูลโซ่นการสู่งออก ซ่ึ�งม่มาตรฐานการผู้ลิตและการเข้้าถึงข้องตลาด่ท่ี่�แตกต่าง
กัน (ห้ากที่ำาได้่) 

ข้อมูลผู้ผลิต - ชื�อ, ธุีรกิจำ, 
ทะเบยีน, เจ้ำาของกิจำการ,  
ผู้ลงทุน และความสัมพันธ์ี
กับหน่วยงานในสหรฐัฯ :

● ให้้ข้้อมูลท่ี่�บ่งช้่�นิติบุคำคำลผูู้้รับผู้ิด่ช้อบต่อการผู้ลิตสูินค้ำา ซ่ึ�งรว่มถึงข้้อมูลท่ี่�แสูด่ง
สูถานภาพื่ที่างธุิ์รกิจ / จุด่ยื่่นและคำว่ามสูัมพื่ันธิ์์ที่างการค้ำาท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้องกับการข้ายื่และ
สู่งออกสูินค้ำาไปยื่ังสูห้รัฐฯ  
● ให้้ข้้อมูลท่ี่�แสูด่งคำว่ามสูัมพื่ันธ์ิ์ระห้ว่่างผูู้้ผู้ลิตและรัฐบาล เพ่ื่�อดู่ว่่าคำว่ามสูัมพื่ันธิ์์น่�สู่ง
ผู้ลต่อมูลค่ำาการผู้ลิตและกระบว่นการผู้ลิตห้ร่อไม ่ 

เอกสารทางการค้าที�แสดง
ธุีรกรรมการส่งออก – สินค้า
นี�ส่งจำากแหล่งผลิตมายัง
สหรฐัฯ ได้อย่างไร

● ข้้อมูลการซ่่�อข้ายื่ - ใบเร่ยื่กเก็บเงิน, ใบสูั�งสูินค้ำา, สูัญญา, เอกสูารการให้้เคำรดิ่ต, 
ประกัน, ข้้อมูลผูู้้ฝ้ากข้ายื่/นายื่ห้น้า และอ่�น ๆ
●ข้้อมูลการสู่งออก - ให้้ข้้อมูลเร่�องการสู่งข้อง, ใบตราสู่งสูินค้ำา, ท่ี่าเท่ี่ยื่บเร่อ / ท่ี่าเร่อ
ก่อนท่ี่�จะมายื่ังสูห้รัฐฯ, ห้ลักฐานการข้นสู่งห้ร่อข้้อมูลอ่�นท่ี่�แสูด่งวั่นท่ี่�และเว่ลาในการ
ข้นสู่งสูินค้ำา  
● ข้้อมูลการนำาเข้้า - ให้้ข้้อมูลด่่านท่ี่�นำาเข้้า, นายื่ห้น้าศุลกากร, ผูู้้อำานว่ยื่คำว่ามสูะด่ว่ก
ในการจัด่สู่ง รว่มถึงเอกสูารการนำาเข้้าด่่านศุลกากร  (ค่ำาสู่งสูินค้ำา, นำาห้นัก, ช้่�อและท่ี่�
อยูื่่ผูู้้ฝ้ากข้ายื่ / นายื่ห้น้า, ช้่�อและท่ี่�อยูื่่ผูู้้ซ่่�อ, ถ้าม่)

ข้อมูลอื�นที�เป็นประโยชน์ ● สู่ว่นแบ่งข้องการผู้ลิตทัี่�ว่โลก, สู่ว่นแบ่งข้องตลาด่สูห้รัฐฯ, อุตสูาห้กรรมสูห้รัฐฯ, 
ผูู้้ซ่่�อสูินค้ำาในสูห้รัฐฯ, ผูู้้ผู้ลิตสูินค้ำาในสูห้รัฐฯ 

อะไรค่ำอห้ลักฐานท่ี่�จำาเปน็
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พยานหลักฐานลำาดับรองและ
พยานหลักฐานสนับสนุน 
กระบว่นการตามมาตรา 307 ถูกออกแบบมาเพ่ื่�อเร่ยื่ก
ร้องให้้ที่าง CBP  ที่ำาการสูอบสูว่นท่ี่�คำรอบคำลุม เพื่่�อให้้
สูามารถบ่งช้่�ได้่ว่่าม่การใช้้แรงงานบังคัำบในกระบว่นการ
ผู้ลิตจริง ดั่งนั�น ผูู้้ยื่่�นคำำาร้องจึงจำาเป็นต้องเตร่ยื่มห้ลักฐาน
ท่ี่�สูามารถสูร้างคำว่ามน่าเช้่�อถ่อให้้กับคำำาร้องข้องตน 

นอกเหนือจากพยานหลักฐานเบื้อง
ต้นแล้ว หลักฐานสนับสนุน พยาน 
หลักฐานสนับสนุนมสีว่นส�าคัญใน
การหนุนขอ้กล่าวหาในค�ารอ้ง ใหม้ี
นำาหนักมากข้น้  

การจัด่เตร่ยื่มรายื่งานท่ี่�ต่พิื่มพื่์โด่ยื่องค์ำกรระห้ว่่าง
ประเที่ศ, ห้น่ว่ยื่งานภายื่ในประเที่ศข้องสูห้รัฐฯ, คำณะ
กรรมาธิ์ิการรัฐสูภา, รายื่งานการสู่บสูว่นข้องสู่�อและ
องค์ำกรพื่ัฒนาเอกช้น ม่คำว่ามสูำาคัำญอยื่่างมากในการช้่ว่ยื่
ยื่่นยื่ันข้้อกล่าว่ห้าว่่าการใช้้แรงงานบังคัำบ ซ่ึ�งแห้ล่งข้อง
รายื่งานเห้ล่าน่�ได้่ถูกรว่บรว่มไว้่ใน  ภาคำผู้นว่ก A.

อะไรค่ำอห้ลักฐานท่ี่�จำาเปน็
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การรา่งคำาร ้อง 

ข้้อมูลท่ี่�นำาแสูด่งต่อ CBP ต้องเพื่่ยื่งพื่อท่ี่�จะที่ำาให้้เกิด่คำว่าม 
“น่าเช้่�อ” ได้่ว่่าสูินค้ำาท่ี่�กำาลังถูกสู่งเข้้ามาห้ร่อเช้่�อว่่าจะถูก
สู่งเข้้ามายื่ังสูห้รัฐฯ นั�นผู้ลิตด้่ว่ยื่การใช้้แรงงานบังคัำบ สู่ว่น
กระบว่นการยื่่�นคำำาร้องข้้อกล่าว่ห้าเร่�องแรงงานบังคัำบ
นั�นเป็นไปตามระเบ่ยื่บข้้อบังคัำบข้องรัฐบาลกลางสูห้รัฐฯ 
(19 C.F.R. §12.42) ซ่ึ�งเป็นการออกตามบที่บัญญัติข้อง
มาตรา 307 ข้องกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ 
แม้ว่่า CBP  จะมิได้่ม่การกำาห้นด่รูปแบบข้องคำำาร้อง แต่
แนะนำาให้้จัด่ที่ำาข้้อกล่าว่ห้าว่่าม่การละเมิด่มาตรา 307 
โด่ยื่ที่ำาเป็นคำำาร้องอยื่่างเป็นที่างการเสูนอต่อกรรมาธิ์ิการ
ข้อง CBP

CBP มิได้กำาหนดรูปแบบของคำารอ้ง แต่ได้กำาหนด
เนื�อหาของคำารอ้งไว้ ดังนี�:

ค�ารอ้งจะต้องระบุหรอื
ประกอบด้วยส่วนส�าคัญ ต่อ
ไปนี ้: 

1.  ค�าชีแ้จงถ้ืงเหตุผลที่จะ
ท�าให้เชื่อว่าสินค้าผลิตโดย
แรงงานบังคับ;

2. ค�าอธิิบายหรอืตัวอย่างของ
สินค้าโดยละเอียด และ 

3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องท้ังหมด
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าชนิด
น้ันในต่างประเทศ 

รูปแบบของคำารอ้งโดยละเอยีดปรากฏิใน  ภาคำผู้นว่ก B. 
และขอแนะนำาว่า อย่างน้อยที�สุดคำารอ้งของท่านจำำาเป็น
ที�จำะต้องมขี้อมูล ดังต่อไปนี� 

คำาชี�แจำงโดยรวม : 

โด่ยื่รว่มแล้ว่คำำาร้องจะต้องม่ข้้อสูรุปสูั�น ๆ ท่ี่�ระบุถึงตัว่
สูินค้ำาอุปโภคำห้ร่อบริโภคำเพ่ื่�อเป็นข้้อมูลให้้ที่าง CBP  
ที่ำาการระงับได้่ถูกต้อง ซ่ึ�งรายื่ละเอ่ยื่ด่เห้ล่าน่�ประกอบ
ด้่ว่ยื่ ประเที่ศต้นที่าง, รายื่ละเอ่ยื่ด่ข้องผูู้้ท่ี่�สูั�งนำาเข้้ามายื่ัง
สูห้รัฐฯ (ถ้าม่), ช้่�อผูู้้ผู้ลิตสูินค้ำาในต่างประเที่ศ, ข้้อกล่าว่
ห้าเร่�องการใช้้แรงงานบังคัำบ, และคำำาอธิ์ิบายื่ห้ลักฐานรว่ม
ถึงแห้ล่งข้้อมูลและคำว่ามจำากัด่   

คำาอธิีบายสินค้า: 

ในสู่ว่นน่�จะต้องบรรยื่ายื่รายื่ละเอ่ยื่ด่สูินค้ำาท่ี่�จะที่ำาการ
ระงับ เช้่น คำุณสูมบัติข้องสูินค้ำา, อุตสูาห้กรรมท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้อง,  
วิ่ธ่ิ์สูกัด่ห้ร่อผู้ลิต, เป็นวั่ตถุดิ่บห้ร่อสูินค้ำาท่ี่�เสูร็จสูิ�นแล้ว่, 
รายื่ละเอ่ยื่ด่การข้นสู่งและข้้อมูลผูู้้ผู้ลิต 

คำารอ้งมาตรา 307 ประกอบด้วย :

ผล่่ติภ่ณ์ฑ์์ฝ้้�ยจ�กอุซึ่เบก่สั่ถู�น (2013)

ผล่่ติภ่ณ์ฑ์์ฝ้้�ยจ�กเต่ิร์กเมูน่สั่ถู�น (2016)

นำ�มู่นป�ล์่มูจ�กมู�เล่เซึ่่ย (2019)

โกโก้จ�กไอวอร่โคำสั่ต์ิ (2020)

การรา่งคำำารอ้ง

        ข้อแนะนำา : 

ภาพื่ถ่ายื่ฉลากสูินค้ำาบนกล่องในโรงงานสูามารถ 
ให้้ข้้อมูลจำาเป็นท่่ี่ใช้้ระบุในคำำาร้องได้่ เช้่น  
ท่่ี่อยูื่ท่่่ี่ระบุบนฉลากสูินค้ำาสูามารถบอกท่่ี่ต้ังโรงงาน
และแห้ล่งผู้ลิตได้่   

https://laborrights.org/sites/default/files/publications/Petition_to_US_Custom_April_30_2013.pdf
https://laborrights.org/releases/ilrf-files-complaint-halt-imports-forced-labor-made-goods-turkmenistan
https://laborrights.org/sites/default/files/publications/FGV_Tariff_Act.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5810dda3e3df28ce37b58357/t/5e4607e90bd7ed452a1c8c6e/1581647858374/FINAL+307+PETITION+WITH+EXHIBITS.pdf
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        ข้อชี�แนะในทางปฏิิบัติ: 

ข้อ้เท็ี่จจรงิท่ี่�ว่่าแรงงานถกูจำากัด่และบังคัำบไม่ให้อ้อกจาก

โรงงานอาจจะไมม่น่ำาห้นกัเพ่ื่ยื่งพื่อตามมาตรา 307 และ

ในที่ำานองเด่่ยื่ว่กัน ข้้อเท็ี่จจรงิท่ี่�ว่่าเข้าห้รอ่เธิ์อไม่ได้่รบั

ค่ำาแรงตามท่ี่�ได้่ม่การตกลงเอาไว้่ก็อาจจะไมพ่ื่อท่ี่�จะพื่สิูจูน์

ได้่ว่่ามก่ารใช้แ้รงงานบังคัำบ แต่อยื่า่งไรก็ตาม เม่�อรว่บรว่ม

ข้อ้มลูเร่�องการจำากัด่สูทิี่ธิ์เิสูรภ่าพื่ห้รอ่การถกูล่อลว่งเข้า้

ประกอบกับการถกูกระที่ำารุนแรงที่างรา่งกายื่, การไมจ่่ายื่

ค่ำาจ้างห้รอ่การท่ี่�ไม่ให้ผู้้ลประโยื่ช้น์อ่�นกับแรงงาน (ไมม่่

การเล่�อนตำาแห้นง่, ไมม่่การโอนห้รอ่ไมสู่ามารถเปล่�ยื่น

งานให้ม่ได้่) ก็มากเพื่ย่ื่งพื่อท่ี่�จะสูรุปได้่ว่่าเข้า้ข้า่ยื่การใช้้

แรงงานบงัคัำบ ห้ากต้องการข้อ้มลูเพื่ิ�มเติม ดู่ได้่ท่ี่�  ILO Q&A 
on Business and Forced Labor.13

ข้อมูลที�เกี�ยวข้องทั�งหมดเกี�ยวกับการผลิตสินค้าในต่าง
ประเทศ:

ห้นว่่ยื่งานห้รอ่บุคำคำลท่ี่�ยื่่�นคำำารอ้ง ต้องพื่สูิูจนเ์พื่ย่ื่งแค่ำที่ำาให้้
เห้น็ว่่า “มเ่ห้ตผุู้ลท่ี่�สูมคำว่ร” ท่ี่�ที่ำาให้เ้ช่้�อว่่าแรงงานถกูบงัคัำบ
ให้ท้ี่ำางาน 1) ด้่ว่ยื่คำว่ามไมสู่มคัำรใจ และ 2) อยูื่ภ่ายื่ใต้การ
ลงโที่ษท่ี่�รุนแรงและคำกุคำาม และห้ากเปน็ไปได้่ ให้แ้สูด่ง
ห้ลักฐานท่ี่�ระบุว่่ามก่ารใช้แ้รงงานบงัคัำบ  โด่ยื่จะต้องเช้่�อม
โยื่งไปถึงโรงงานผู้ลิต, ไร,่ ฟารม์ห้รอ่เห้มอ่ง สูำาห้รับคำำา
ให้ก้ารจากแรงงานโด่ยื่ตรง, ต้นข้ั�ว่การจ่ายื่เงิน, การติด่ต่อ
ที่างอ่เมล, คำำาสูาบานท่ี่�ระบุเปน็ลายื่ลักษณอั์กษร, รายื่งาน
การตรว่จสูอบบญัช้,่ ประวั่ติการรกัษาพื่ยื่าบาลและรายื่งาน
ข้องเจ้าห้น้าท่ี่�ตำารว่จล้ว่นแล้ว่แต่เป็นห้ลักฐานท่ี่�สูำาคัำญอยื่า่ง
ยื่ิ�ง และแมว่้่าผูู้ย้ื่่�นคำำารอ้งจะไมสู่ามารถห้าข้อ้มลูดั่งกล่าว่
ได้่ ก็ยัื่งสูามารถใช้ก้ารรว่บรว่มพื่ยื่านห้ลักฐานท่ี่�สูรา้งสูรรค์ำ
อยื่า่งอ่�นแที่นได้่ มก่รณตั่ว่อยื่า่ง ในคำ.ศ. 2019 ท่ี่�ผูู้้ย่ื่�นคำำารอ้ง
สูามารถที่ำาให้เ้กิด่คำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สิูนค้ำาออกจากท่ี่า
ด่่านจากประเที่ศจ่นโด่ยื่ใช้เ้พื่ย่ื่งภาพื่ถ่ายื่ที่างด่าว่เท่ี่ยื่มและ
การรายื่งานข้า่ว่จากสู่�อมว่ลช้นเปน็ห้ลักฐาน 

ในประเทศทีไ่มส่ามารถืเก็บหลัก
ฐานค�าให้การโดยตรงจากแรงงานได้
เน่ืองจากมกีารแทรกแซงของรฐับาล
หรอืกลัวการตอบโต้ทีอ่าจจะเกิด 
ตามมา ให้ทางหน่วยงานใชภ้าพถ่ืาย
ทางอากาศ, โดรน, ภาพจาก
ดาวเทยีม, ภาพถ่ืายหรอืวดีโีอทีไ่ด้
จากสื่อเพื่อเปน็การปกัธิงแดงพรอ้ม
รบกับกระบวนการผลิตทีข่ดัต่อ 
หลักมนุษยธิรรมพวกนี ้

เพ่ื่�อให้เ้กิด่ประโยื่ช้น์สูงูสูดุ่ คำว่รนำาห้ลักฐานเบ่�องต้นมาใช้้
รว่่มกับห้ลักฐานจากแห้ล่งข้้อมูลที่ติุยื่ภมูอ่ิ�น เช้น่ รายื่งาน
ข้องห้นว่่ยื่งานรฐับาลสูห้รฐัฯ, รายื่งานประจำาปขี้อง
กระที่รว่งแรงงานเร่�องสูนิค้ำาท่ี่�ผู้ลิตโด่ยื่การใช้แ้รงงานบงัคัำบ
ห้รอ่แรงงานเด็่กและรูปแบบการใช้แ้รงงานเด็่กท่ี่�เลว่รา้ยื่
ท่ี่�สูดุ่, รายื่งานสูถานการณก์ารค้ำามนษุยื่ข์้องกระที่รว่งการ
ต่างประเที่ศสูห้รฐัอเมรกิา, รายื่งานข้องรฐัสูภา, รายื่งาน
ข้องสูห้ประช้าช้าติ และองค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ 
ห้รอ่จากองค์ำกรไมแ่สูว่งผู้ลกำาไร ซึ่�งห้ลักฐานเห้ล่าน่�ล้ว่น
แล้ว่แต่เปน็ประโยื่ช้น์ในการช้ว่่ยื่ยื่น่ยื่นัข้้อกล่าว่ห้า โด่ยื่
ข้้อมลูจากแห้ล่งดั่งกล่าว่จะช้ว่่ยื่สูนับสูนนุคำำารอ้งให้้แนน่
ห้นามากพื่อท่ี่�จะนำาไปสููก่ารออกคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่
สูนิค้ำาออกจากท่ี่าด่่านเข้้าประเที่ศ (WRO)

การกำาห้นด่บรบิที่ข้องสูนิค้ำาในตลาด่แรงงานข้องประเที่ศ
นั�นเปน็สูิ�งท่ี่�ม่ประโยื่ช้นม์าก นอกจากน่�ยื่งัม่ข้้อมลูท่ี่�เปน็
ประโยื่ช้นอ่์�นอ่ก ได้่แก่ สูว่่นแบง่การตลาด่ในประเที่ศและ
ทัี่�ว่โลกข้องสูนิค้ำาท่ี่�ม่การใช้แ้รงงานบงัคัำบ, รายื่ได้่การสูง่
ออก ห้รอ่ รายื่งานเก่�ยื่ว่กับเห้ตุการณใ์นโรงงานท่ี่�ด่ำาเนนิการ
โด่ยื่ผูู้ผู้้ลิตห้รอ่ผูู้น้ำาเข้้า

13 คำำาถามและคำำาตอบข้ององค์ำการแรงงาระห้ว่่างประเที่ศ เร่่อง ธุิ์รกิจกับแรงงานบังคัำบ:  https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/
faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_FAQ_EN/lang--en/index.htm. Also see ILO Indicators of Forced Labor (2012): https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf.

สูามารถให้ก้ารช้ว่่ยื่เห้ล่อในเร่�องการรว่บรว่มข้อ้มลู
ตั� งแต่ต้นจนถึงข้ั� นตอนสูดุ่ท้ี่ายื่ข้องการรา่งคำำารอ้ง
และการยื่่�นคำำาร้อง ห้ากม่ข้อ้สูงสูยัื่เพื่ิ�มเติมกรุณา
ติด่ต่อได้่ท่ี่�  info@htlegalcenter.org ห้รอ่ท่ี่� 
www.htlegalcenter.org.

การรา่งคำำารอ้ง

https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_FAQ_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_FAQ_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_FAQ_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_FAQ_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
mailto:info@htlegalcenter.org
http://www.htlegalcenter.org
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ภาพื่ถ่ายื่ด่าว่เท่ี่ยื่มท่ี่�ถ่ายื่อยูื่เ่ห้นอ่เมอ่งโฮตัน ประเที่ศจ่นในคำ.ศ. 2018 แสูด่งให้เ้ห้น็ว่่าค่ำายื่กักกันช้าว่อุยื่กรูม์ก่ารข้ยื่ายื่ตัว่เพื่ิ�มข้ึ�น 
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มาตรการรกัษาความปลอดภัยที�แนะนำา:

ปดิ่บงัช้่�อและข้อ้มลูสูว่่นบุคำคำล; 

ยื่่�นคำำาร้องโด่ยื่ไมเ่ปดิ่เผู้ยื่ตัว่ตน ผู้า่นที่างคำว่ามช้ว่่ยื่
เห้ล่อข้องห้นว่่ยื่งานไมแ่สูว่งผู้ลกำาไรท่ี่�ตั� งอยูื่่ใน
สูห้รฐัฯ.; 

การใช้้ VPN เพ่ื่�อปกปดิ่; 

ใช้บ้ริการอ่เมลท่ี่�ต้องมก่ารเข้า้รห้สัู เช้น่ Proton Mail;

ใช้แ้พื่ลตฟอรม์การสูง่ข้อ้คำว่ามท่ี่�ปลอด่ภัยื่ เช้น่  Wire, 
Signal; 

สูง่เอกสูารท่ี่�เปน็สูำาเนาให้กั้บ CBP;

ใช้โ้ที่รศพัื่ท์ี่ ห้รอ่บรกิารสู่�อสูารอ่�นท่ี่�มก่ารเข้า้รห้สัู16

การคำานึงถึึงความปลอดภัยและ 
การรกัษาความลับ 
คำณะที่ำางานแนว่ห้น้าม่คำว่ามเสู่�ยื่งต่อการถูกตอบโต้จาก
ตัว่แที่นข้องบริษัที่ห้ร่อห้น่ว่ยื่งานข้องรัฐมากข้ึ�น ฉะนั�น ใน
การจัด่ที่ำาและยื่่�นคำำาร้องจะคำำานึงต้องคำว่ามปลอด่ภัยื่ข้อง
คำณะที่ำางานและเห้ยื่่�อจากการใช้้แรงงานเป็นสูำาคัำญ 

องค์ำกรและบุคำคำลคำว่รใช้้คำว่ามระมัด่ระวั่งในการรว่บรว่ม
ห้ลักฐานเพื่่�อปกป้องตัว่ตนข้องคำณะที่ำางาน รว่มถึง
ผูู้้สูอบสูว่นและพื่ยื่านท่ี่�อาจเกิด่ขึ้�นได้่ในกระบว่นการ
รว่บรว่มห้ลักฐาน ทัี่�งน่� องค์ำกรท่ี่�ร้องเร่ยื่นจะต้องปฏิิบัติ
ตามระเบ่ยื่บด้่านคำว่ามปลอด่ภัยื่ในการจัด่การข้้อมูลท่ี่�
ไม่เปิด่เผู้ยื่ต่อสูาธิ์ารณะเพื่่�อให้้เกิด่คำว่ามเป็นสู่ว่นตัว่และ
คำว่ามปลอด่ภัยื่ข้องคำณะที่ำางานและพื่ยื่าน14

ในทัี่นท่ี่ท่ี่�ม่การยื่่�นคำำาร้อง จะม่ข้้อการพื่ิจารณาเพิื่�มเติม
เก่�ยื่ว่กับมาตรการการรักษาคำว่ามลับ ซ่ึ�งปรากฏิตามข้้อมูล
ในเว็่บไซ่ต์ข้อง CBP  ระบุว่่า สู่ว่นให้ญ่จะต้องคำำานึงถึง 
กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่คำว่ามเป็นสู่ว่นตัว่, กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่คำว่าม
ลับที่างการค้ำาและระเบ่ยื่บปฏิิบัติข้อง CBP  เองได้่ป้องกัน
ไม่ให้้ม่การเปิด่เผู้ยื่ข้้อมูลข้องผูู้้ร้อง15 ซ่ึ�งกฎห้มายื่ แล
ระเบ่ยื่บปฏิิบัติเห้ล่าน่�ยื่ังคำรอบคำลุมไปถึงการไม่อนุญาตให้้
ยื่่�นคำำาร้องเพ่ื่�อข้อเปิด่เผู้ยื่ข้้อมูลโด่ยื่การบังคัำบใช้้กฎห้มายื่
ว่่าด้่ว่ยื่เสูร่ภาพื่ในการให้้ข้้อมูลข้่าว่สูาร อ่กด้่ว่ยื่

CBP จะไม่เปิด่เผู้ยื่เก่�ยื่ว่กับการยื่่�นคำำาร้อง กระบว่นการ
ภายื่ในเก่�ยื่ว่กับการพื่ิจารณาจะก็ไม่ถูกเปิด่เผู้ยื่ต่อ
สูาธิ์ารณะ แต่ CBP อาจจะให้้ข้้อมูลบางสู่ว่นสูำาห้รับใช้้
ประกอบการประกาศเก่�ยื่ว่กับการตัด่สิูนใจท่ี่�จะออกคำำา
สูั�งระงับการปล่อยื่สิูนค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน (WRO) เป็น
คำรั�งคำราว่

14 แห้ล่งข้้อมูลท่่ี่ม่ประโยื่ช้น์ ได้่แก่ คู่ำม่อข้อง OHCHR เร่่อง บที่สัูมภาษณ์ด้่านสิูที่ธิ์ิมนุษยื่ช้น: การปกป้องเห้ยื่่่อ, พื่ยื่านและผูู้้เก่่ยื่ว่ข้้อง https://www.
ohchr.org/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf, คำำาแนะนำาที่างด้่านจริยื่ธิ์รรมและคำว่ามปลอด่ภัยื่ข้อง WHO ในการสัูมภาษณ์ผูู้้เสู่ยื่ห้ายื่
จากการค้ำามนุษยื่์ท่่ี่เป็นผูู้้ห้ญิง https://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/Ethical_Safety-GWH.pdf. 
15  ด้ขี้อม้ล เก่่ ยื่ว่กับ e-Allegations https://www.cbp.gov/trade/e-allegations/faqs.
16  โปรดด้ แนว่ที่างข้อง ILO เร่่อง สิูง่ท่่ี่ใช้้ช้่วั้่ด่ว่่าเข้า้ข้า่ยื่การใช้แ้รงงานบังคัำบ, การประชุ้มสูถิติการใช้แ้รงงานนานาช้าติ คำร้ังท่่ี่ 20 (2018) ห้ากต้องการ
ข้อ้มลูเพื่ิม่เติมด้่านแห้ล่งข้้อมลูและการเก็บข้อ้มลู รว่มถึงข้อ้คำว่รคำำานึงด้่านจริยื่ธิ์รรมในการสัูมภาษณ์เห้ยื่่่อ  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pub-
lic/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf.

แม้ว่่าการยื่่�นคำำาร้องโด่ยื่ไม่เปิด่เผู้ยื่ตัว่ตนเป็นสูิ�งท่ี่�ต้อง
กระที่ำา แต่ก็อาจเป็นอุปสูรรคำต่อการท่ี่�ที่าง CBP จะข้อ
ข้้อมูลเพิื่�มเติมห้ากจำาเป็น อ่กที่างห้นึ�งท่ี่�ที่ำาได้่ค่ำอการ
ที่ำางานร่ว่มกับห้น่ว่ยื่งานเพ่ื่�อสูิที่ธิ์ิแรงงานในสูห้รัฐฯ เพ่ื่�อ
จะสูามารถยื่่�นคำำาร้องไปยื่ัง CBP โด่ยื่ติด่ต่อผู้่านห้น่ว่ยื่
งานนั�นแที่น ทัี่�งน่� เพ่ื่�อให้้เกิด่คำว่ามปลอด่ภัยื่ต่อองค์ำกรใน
ประเที่ศต้นที่าง  

การคำำานงึถึงคำว่ามปลอด่ภัยื่และการรกัษาคำว่ามลับ

แม้จะไม่เคำยื่เกิด่ข้ึ�นมาก่อน แต่ก็ม่คำว่ามเป็นไปได้่ท่ี่�ที่าง 
CBP อาจถูกฟ้องร้องด่ำาเนินคำด่่ ในกรณ่ท่ี่�เป็นการฟ้อง
ร้องที่างแพื่่งโด่ยื่ผูู้้ผู้ลิตห้ร่อผูู้้นำาเข้้า ผูู้้ท่ี่�ฟ้องร้องคำด่่มัก
จะร้องข้อข้้อมูลท่ี่�เป็นห้ลักฐานตามมาตรา 307 จาก CBP 
ทัี่�งน่� เป็นสู่ว่นห้นึ�งข้องกระบว่นที่างศาลในการค้ำนห้า
คำว่ามจริง ซ่ึ�งที่าง CBP จะถูกศาลสูั�งให้้นำาข้้อมูลดั่งกล่าว่
แสูด่งต่อผูู้้ฟ้องคำ

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf
https://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/Ethical_Safety-GWH.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf
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จำะทำาการยื�นคำารอ้งอยา่งไร

ทีุ่กคำนสูามารถท่ี่�จะสู่งข้้อมูลการใช้้แรงงานบังคัำบใน
กระบว่นการผู้ลิตให้้แก่ CBP  ได้่ โด่ยื่ไม่ม่ข้้อจำากัด่ในการ
เข้้าถึงมาตรา 307 กล่าว่ค่ำอไม่ว่่าจะเป็นห้น่ว่ยื่งานใด่ห้ร่อ
ใคำรก็ตามสูามารถยื่่�นคำำาร้องแก่ CBP  ได้่

การยื�นคำารอ้ง สามารถึทำาได้ 
2 วิธี ีดังนี� : 

1

1

2

การยื�นคำารอ้ง ผา่นทาง
อเีมลมาที� e-allegation 

portal ของ CBP 

สง่สำาเนาเอกสาร
มาที�  CBP

การยื�นคำารอ้ง ผ่านทางอเีมลมาที� e-allegation por-
tal ของ CBP จำะต้องใหข้้อมลูต่าง ๆ ดังต่อไปนี� :

ประเภที่การละเมิด่ (ช้่องที่างน่�จะดู่แลเร่�องการละเมิด่
ที่างการค้ำาทัี่�งห้มด่ ฉะนั�น ในคำำาร้องจะต้องระบุข้้อ
กล่าว่ห้าอยื่่างช้ัด่เจนว่่าม่การละเมิด่ตามข้้อกำาห้นด่
ในมาตรา 307 ตามกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้อง
สูห้รัฐฯ ) 

อธิิ์บายื่ลักษณะการละเมิด่

สูินค้ำาท่ี่�พื่บว่่าม่การละเมิด่ (สูินค้ำาท่ี่�ม่ปัญห้า) 

ประเที่ศท่ี่�สู่งออกสูินค้ำาจัด่อยูื่่ในกลุ่มใด่ (ในการจำาแนก
ตาม HTSUS) 

ช้่�อข้องผูู้้กระที่ำาละเมิด่ 

ในห้น้าเพื่จ e-allegation portal จะม่สู่ว่นท่ี่�รับข้้อมูลเป็น
ไฟล์แนบ โด่ยื่สูามารถอัปโห้ลด่ไฟล์เอกสูารได้่สููงสูุด่ห้้าไฟล์ 
(ข้นาด่ให้ญ่สูุด่ค่ำอ 2MB ต่อไฟล์) ห้ากม่ข้้อมูลท่ี่�ต้องการ
แนบมากกว่่าท่ี่�กำาห้นด่ให้้ก็สูามารถสู่งเป็นเอกสูารมาได้่เช้่น
กัน ลิงค์ำเพื่จสูำาห้รับรับข้้อมูลที่างอิเล็กที่รอนิกสู์ ค่ำอ:  
https://eallegations.cbp.gov/Home/allegation.

จะที่ำาการยื่่�นคำำารอ้งอยื่า่งไร

https://eallegations.cbp.gov/Home/allegation
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ในกรณทีี�ส่งในรูปเอกสาร ให้้สู่งเอกสูารคำำาร้องมาท่ี่�
คำณะกรรมาธิ์ิการข้อง CBP และเม่�อสู่งเอกสูารตัว่จริง
ไปแล้ว่ก็จำาเป็นต้องให้้ข้้อมูลท่ี่�อยูื่่ที่างอ่เมล เพ่ื่�อให้้
ที่าง CBP สูามารถท่ี่�จะติด่ต่อกลับ และสู่งเลข้ยื่่นยื่ัน
การรับเร่�องให้้ได้่สูะด่ว่ก ผูู้้ยื่่�นคำำาร้องคำว่รปฏิิบัติตาม
แนว่ที่างท่ี่�ระบุในลิงค์ำ ต่อไปน่� ก่อนท่ี่�จะนำาสู่งคำำาร้อง 

Attn: Forced Labor Division
Trade Remedy Law Enforcement Directorate
Customs and Border Protection
U.S. Department of Homeland Security
1331 Pennsylvania Ave, N.W.
9th Floor, Mailstop #1142
Washington, D.C. 20229
United States

2

จะที่ำาการยื่่�นคำำารอ้งอยื่า่งไร

https://www.cbp.gov/trade/programs-adminis-
tration/forced-labor และ https://www.cbp.gov/
trade/trade-community/e-allegations/e-alle-
gations-faqs.

https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor
https://www.cbp.gov/trade/trade-community/e-allegations/e-allegations-faqs
https://www.cbp.gov/trade/trade-community/e-allegations/e-allegations-faqs
https://www.cbp.gov/trade/trade-community/e-allegations/e-allegations-faqs
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เกิดอะไรขึ�นหลังจำากยื�นคำารอ้ง

เม่�อได้่รับคำำาร้องแล้ว่ที่าง CBP  จะตรว่จสูอบข้้อมูลว่่าเป็น
ไปตามมาตรฐานท่ี่�กำาห้นด่ไว้่ในระเบ่ยื่บปฏิิบัติข้อง CBP 
ห้ร่อไม่ การท่ี่�ได้่เอกสูารรับคำำาร้องไม่ถ่อว่่าเป็นการเพ่ื่ยื่ง
พื่อท่ี่�จะที่ำาให้้ CBP ออกคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออก
จากท่ี่าด่่านเสูมอไป ห้ากแต่จะต้องม่การแสูด่งห้ลักฐาน
ข้องการใช้้แรงงานบังคัำบท่ี่�มากเพื่่ยื่งพื่อก็จะที่ำาให้้เกิด่การ
สู่บสูว่นท่ี่�คำรอบคำลุม ซ่ึ�งนั�นรว่มถึงการห้าข้้อเท็ี่จจริงเพิื่�ม
เติมเพื่่�อยื่่นยื่ันข้้อกล่าว่ห้า ตามปกติแล้ว่จะใช้้เว่ลาในการ
ตรว่จสูอบห้กเด่่อนห้ร่อมากกว่่านั�น การสู่บสูว่นรว่มถึง
การติด่ต่อเพื่่�อข้อข้้อมูลเพื่ิ�มเติมกับฝ้่ายื่ท่ี่�ยื่่�นเร่�อง (ถ้าม่) 
และแห้ล่งข้้อมูลยื่่นยื่ัน โปรด่ดู่  19 C.F.R. §12.42(d).

 17  คำำาถามท่่ี่พื่บบอ่ยื่เร่อ่ง แรงงานบงัคัำบ (FAQ), https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/frequently-asked-questions.
18  คุำาสัง่ระงับัการปล่อยสนิคุ้าออกจากท่าด่าน (WRO) โด่ยื่ CBP โปรด่ด้่ , https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/
withhold-release-orders-and-findings.
19  โปรดด ู เอกสูารข้้อเท็ี่จจริงเก่่ยื่ว่กับแรงงานบังคัำบ, คำำาสูั่งระงับสิูนค้ำา, คำำาวิ่นิจฉัยื่ และ ข้ั้นตอนการกักสูินค้ำา ได้่ท่ี่� https://www.cbp.gov/sites/
default/files/assets/documents/2016-Aug/Fact%20Sheet%20-%20Forced%20Labor%20Procedures.pdf.
20 ดู คำำาแถลงการณ์ข้อง CBP (วั่นท่่ี่ 24 ม่นาคำม คำ.ศ. 2020), https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-revokes-withhold-re-
lease-order-disposable-rubber-gloves.

หากขอ้มลูทีส่ง่มา มี
ความน่าเชื่อถืือแต่ไม่
อาจสรุป ได้ว่าสนิค้า
ตัวใดมกีารผลิตด้วย
แรงงานบงัคับ ทาง 

CBP จะท�าการออกหรอืน่า
จะท�าการออกค�าสั่งระงับการ
ปล่อยสนิค้าออกจากท่าด่าน 
เพื่อมใิหส้นิค้าน้ันเขา้สูท่่าด่าน
ท้ังหมดของสหรฐัอเมรกิา  

แม้ว่่าผูู้้ยื่่�นคำำาร้องจะสูามารถติด่ตามคำว่ามค่ำบห้น้าจาก 
CBP  ได้่ แต่ข้้อมูลก็ม่คำว่ามจำากัด่ อยื่่างไรก็ตาม ห้ากข้้อ
กล่าว่ห้าไม่เพ่ื่ยื่งพื่อท่ี่�จะออกคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำา
ออกจากท่ี่าด่่านได้่  CBP  จะแจ้งให้้ผูู้้ยื่่�นคำำาร้องที่ราบและ
ช้่�ให้้เห้็นข้้อบกพื่ร่องข้องคำำาร้อง.17

ระเบ่ยบปฏ่ิบ่ต่ิ 19 C.F.R § 12.42(e) ข้องสูห้รัฐฯ ได้่ให้้รายื่
ละเอ่ยื่ด่เอาไว้่ว่่าสูินค้ำาท่ี่�ถูกคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำา
ออกจากท่ี่าด่่านจะถูกเก็บไว้่ท่ี่�ช้ายื่แด่น ซ่ึ�งสูามารถตรว่จ
สูอบรายื่ช้่�อสูินค้ำาท่ี่�ถูกคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออก
จากท่ี่าด่่านล่าสูุด่ได้่ท่ี่�ห้นา้เพื่จ  CBP เร่�องแรงงานบงัคัำบ18

บริษัที่ท่ี่�ได้่รับผู้ลกระที่บม่ที่างเล่อกอยูื่่สูองที่าง ค่ำอ สู่ง
สูินค้ำาท่ี่�ถูกสูั�งระงับไม่ให้้เข้้าสูห้รัฐฯ ไปยื่ังท่ี่าด่่านข้อง
ประเที่ศอ่�น ห้ร่อสูามารถโต้แย้ื่งคำำาสูั�งระงับได้่ภายื่ใน 3 
เด่่อน ดู่เพิื่�มเติมได้่ท่ี่�  19 U.S.C. § 1307.

ในการยื่่�นข้อให้้ปล่อยื่สูินค้ำากลับเข้้ามายื่ังสูห้รัฐฯ ได้่อ่ก
นั�น ผูู้้นำาเข้้าจะต้องนำาห้ลักฐานมานำาแสูด่งเพ่ื่�อช้่�แจง
แห้ล่งท่ี่�มาข้องสูินค้ำาและต้องพื่ยื่ายื่ามอยื่่างท่ี่�สูุด่เพื่่�อ
ยื่่นยื่ันว่่าสูินค้ำานั�นไม่ได้่ผู้ลิตด้่ว่ยื่แรงงานบังคัำบตามท่ี่�
ได้่ถูกกล่าว่ห้า โปรด่ดู่ใน  19 C.F.R.§ 12.43.19 ท่�ง CBP
คำ�ด่หว่งให้ผู้นำ�เข้้� ท่ำ�คำว�มูเข้้�ใจกระบวนก�รในห่วง
โซึ่่อุปท่�นข้องติน ซึ่่�งหมู�ยถู่ง ก�รท่่�ต้ิองท่ร�บแหล่่งผล่่ติ
ส่ั่นค้ำ�ต่ิ�งแต่ิว่ติถูุด่่บไปจนถู่งส่ั่นค้ำ�ท่่�ผล่่ติเสั่ร็จแล้่ว

ห้ากห้ลักฐานท่ี่�ผูู้้นำาเข้้าสูินค้ำานำาเสูนอม่นำาห้นักเพ่ื่ยื่งพื่อท่ี่�
จะพื่ิสููจน์ว่่าสูินค้ำาข้องตนไม่ม่สู่ว่นเก่�ยื่ว่ข้้องกับการใช้้
แรงงานบังคัำบ ที่าง CBP จะยื่อมปล่อยื่สูินค้ำาให้้เข้้าสูู่ตลาด่
สูห้รัฐฯ ได้่ และในที่างตรงกันข้้ามห้ากห้ลักฐานท่ี่�นำาแสูด่ง
ไม่ม่นำาห้นักมากเพ่ื่ยื่งพื่อก็จะผู้ลักดั่นสูินค้ำานั�นออกไปจาก
ตลาด่สูห้รัฐฯ   

เกิด่อะไรขึ้�นห้ลังจากยื่่�นคำำาร้อง

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/19/12.42
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/frequently-asked-questions
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Aug/Fact%20Sheet%20-%20Forced%20Labor%20Procedures.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Aug/Fact%20Sheet%20-%20Forced%20Labor%20Procedures.pdf
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-revokes-withhold-release-order-disposable-rubber-gloves
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-revokes-withhold-release-order-disposable-rubber-gloves
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-revokes-withhold-release-order-disposable-rubber-gloves
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-revokes-withhold-release-order-disposable-rubber-gloves
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/19/12.42
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1307
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/19/12.43
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มู่น้อยคำร่�งท่่�คำำ�สั่่�งระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�นจะ
ถููกเพิ่่กถูอนหร่อแก้ไข้ ซึ่่�งจะเก่ด่ข้่�นได้่ก็ต่ิอเมู่�อหล่่กฐ�นท่่�
นำ�มู�แสั่ด่งมู่นำ�หน่กมู�กเพิ่่ยงพิ่อท่่�จะท่ำ�ให้เช้่�อว่�สั่่นค้ำ�
น่�นไมู่ได้่ผล่่ติด้่วยแรงง�นบ่งค่ำบ หร่อไมู่ได้่เก่�ยวข้้องก่บก�ร
ใช้้แรงง�นบ่งค่ำบอ่กต่ิอไป หร่อไมู่มู่คำว�มูน่�จะเป็นว่�จะนำ�
เข้้�สัู่่สั่หร่ฐฯ อ่ก เหติุก�รณ์์เช้่นน่�เคำยเก่ด่ข้่�นในคำ.ศ. 2020 
ท่่�ท่�ง CBP  ได้่เพิ่่กถูอนคำำ�สั่่�งระง่บสั่องฉบ่บ ฉบ่บแรก ค่ำอ 
สั่่นค้ำ�ถูุงมู่อย�งพิ่�ร�ท่่�ผล่่ติในมู�เล่เซึ่่ย20 แล่ะอ่กฉบ่บ ค่ำอ
ปล่�ทู่น่�จ�กเร่อประมูงช่้�อ Tunago No. 6121

ห้ากสูามารถห้าห้ลักฐานสูรุปว่่าสูินค้ำานั�นผู้ลิตโด่ยื่แรงงาน
บังคัำบได้่ ที่าง CBP จะต่พื่ิมพ์ื่คำำาวิ่นิจฉัยื่ลงในแถลงการณ์
ข้องห้น่ว่ยื่งาน22 แล่ะท่ะเบ่ยนร่ฐบ�ล่กล่�  แล่ะเมู่�อ
พิ่่มูพิ่์แล้่วท่�ง CBP จะมู่อำ�น�จในก�รย่ด่ส่ั่นค้ำ�ท่่�เหล่่อแล่ะ
ด่ำ�เน่นก�รร่บส่ั่นค้ำ�น่�น ซึ่่�งไมู่ใช้่เร่�องง่�ยท่่� CBP จะต่ิพิ่่มูพิ่์
คำำ�ว่น่จฉ่ย นอกจ�กน่�ย่งพิ่บว่�ต่ิ�งแต่ิคำ.ศ. 1930 เป็นต้ินมู� มู่
คำำ�ว่น่จฉ่ยเก่�ยวก่บก�รระง่บก�รปล่่อยส่ั่นค้ำ�ออกจ�กท่่�
ด่่�นออกมู�เพิ่่ยงแค่ำ 6 ฉบ่บเท่่�น่�น 

การรบัคำารอ้ง หรอื 
การเริ�มต้น

บที่บัญญัติ 19 C.F.R. 
§ 12.42 อธิ์ิบายื่
รายื่ละเอ่ยื่ด่ว่่าผูู้้ใด่
สูามารถสู่งข้้อมูล 
มาได้่ การ

การประเมินของ 
CBP  

CBP จะพื่จิารณาและตั�ง
ข้อ้สูงสูยัื่ตามสูมคำว่รก่อน
ท่ี่�จะออกคำำาสูั�งระงับการ
ปล่อยื่สูนิค้ำาออกจากท่ี่า
ด่่าน (WRO) ห้รอ่ต้องแสูด่ง
ให้เ้ห้น็ว่่าสูนิค้ำาน่�ถกูห้า้มไม่
ให้ม้ก่ารเผู้ยื่แพื่รค่ำำาวิ่นจิฉัยื่ 

คณะกรรมาธิีการ
ทบทวนการออกคำาสั�ง
ระงับการปล่อยสินค้า
ออกจำากท่าด่าน เข้า

ท่าด่าน 

ห้ากคำณะกรรมาธิ์ิการ
อนุมัติคำำาสูั�งระงับการ
ปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่า
ด่่าน ที่าง CBP  จะที่ำาการ
กักกันสูินค้ำาโด่ยื่ทัี่นท่ี่

การออกคำาสั�ง
ระงับการปล่อย
สินค้าออกจำาก

ผูู้้อำานว่ยื่การท่ี่าเร่อได้่
รับคำำาสูั�งให้้ระงับการ
ปล่อยื่สูินค้ำา CBP ที่ำาการ
กักกันสูินค้ำาตามท่ี่�ระบุ
ในคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่
สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน

การกักสินค้า

CBP ที่ำาการกักกันสูินค้ำา
ตามท่ี่�ระบุในคำำาสูั�งระงับ
การปล่อยื่สิูนค้ำาออกจาก
ท่ี่าด่่าน

การส่งออก,  
การประกวด 

หรอื 

ผูู้้นำาเข้้าสูามารถสู่งออก 
โต้แยื่้ง ห้ร่อคัำด่ค้ำาน และ 
CBP สูามารถท่ี่�จะปล่อยื่
ห้ร่อไม่ปล่อยื่สูินค้ำาก็ได้่

คำาวินิจำฉัย / 
แถึลงการณ์ของ

ศลุกากร และ 
ทะเบยีนรฐับาลกลาง

ห้ากม่การเผู้ยื่แพื่ร่คำำา
วิ่นิจฉัยื่ สูินค้ำานั�นจะไม่ถูก
ปล่อยื่ออกจากการคำว่บคำุม
ข้อง  CBP โด่ยื่จะถ่อว่่า
สูินค้ำานั�นถูกห้้ามมิให้้นำา
เข้้าตามมาตรา 19 U.S.C. 
§ 1307

การยดึ – 
กระบวนการปรบั, 

 การลงโทษ 

CBP จะยื่ึด่สูินค้ำาซ่ึ�งเป็น
ไปตามกระบว่นการปรับ, 
การลงโที่ษและการริบ
ที่รัพื่ยื่์สูิน ซ่ึ�งผูู้้กระที่ำา
คำว่ามผู้ิด่สูามารถยื่่�น
คำำาร้องให้้ปล่อยื่สูินค้ำาได้่

การพิจำารณาการ
รบิสินค้า 

CBP จะที่ำาการสูรุป
กระบว่นการริบสูินค้ำา

แห้ล่งท่ี่�มา  CBP    

21  ดู คำำาแถลงการณ์ CBP (วั่นท่่ี่ 1 พื่ฤษภาคำม คำ.ศ. 2020),  https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-revokes-withhold-re-
lease-order-imports-tuna-harvested-tunago-no.
22  ด ู ประกาศ CBP และคำำาตัด่สิูน https://www.cbp.gov/trade/rulings/bulletin-decisions.
23  เกณฑ์์ท่่ี่ช้ัด่เจนสูำาห้รับ “คำำาวิ่นิจฉัยื่ เป็นห้ลักฐานสูรุปห้ร่อห้ลักฐานท่่ี่ม่คำว่ามนา่จะเป็น” ซ่ึ่งสููงกว่่ามาตรฐานท่่ี่ใช้้ในการออกคำำาส่ัูงระงับการปล่อยื่
สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน (WRO) ‘สูมเห้ตสุูมผู้ล แต่ไมอ่าจสูรุปได้่ 19 C.F.R. § 12.42(f).

เกิด่อะไรขึ้�นห้ลังจากยื่่�นคำำาร้อง

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-revokes-withhold-release-order-imports-tuna-harvested-tunago-no
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-revokes-withhold-release-order-imports-tuna-harvested-tunago-no
https://www.cbp.gov/trade/rulings/bulletin-decisions
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↑ ลกูเรอ่ช้าว่เว่่ยื่ด่นามถกูจับกมุและตำารว่จอินโด่นเ่ซ่่ยื่ถ่ายื่ภาพื่เอาไว้่ ในเรอ่ลาด่ตระเว่นข้องอินโด่นเ่ซ่ย่ื่  

↑ แรงงานในอุตสูาห้กรรมผู้ลิตเสู่� อผู้้าในอินเด่่ยื่ 
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ทำาอย่างไรจึำงจำะเกิดผลสูงสุด 

มู่ก�รแก้ไข้ข้้อกฎหมู�ยเพ่ิ่�ออุด่ช้่องว่�งท่�งกฎหมู�ย24

ในคำ.ศ. 201525และที่าง CBP ได้่ปรับปรุงการออกคำำาสูั�
ระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านนับจากนั�นเป็นต้น
มา  ในระยื่ะเว่ลาสูามเด่่อนห้ลังจากกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่การ
อำานว่ยื่คำว่ามสูะด่ว่กที่างการค้ำาและการบังคัำบใช้้กฎห้มายื่
การค้ำา (TFTEA) ม่ผู้ลบังคัำบใช้้ ที่าง CBP ก็ได้่ออกคำำาสูั�ง
ระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านอยื่่างต่อเน่�องออก
มาถึงสูามฉบับ ระห้ว่่างเด่่อนม่นาคำม คำ.ศ. 2016 ถึงเด่่อน
พื่ฤษภาคำม คำ.ศ. 2020  ที่าง CBP  ได้่ออกคำำาสูั�งระงับการ
ปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านทัี่�งสูิ�น 15 ฉบับ ซ่ึ�งเป็นสูถิติ
ตัว่เลข้ท่ี่�แตกต่างกับช้่ว่งคำ.ศ. 1930 ถึง 2015 ท่ี่�ม่คำำาสูั�ง
ออกมารว่มแล้ว่เพื่่ยื่ง 33 ฉบับ เห้ตุผู้ลท่ี่�ที่ำาให้้การบังคัำบ
ใช้้กฎห้มายื่ในช้่ว่งก่อน คำ.ศ. 2015 เป็นไปได้่ยื่ากก็เพื่ราะ
ช้่องว่่างที่างกฎห้มายื่เร่�องการตอบสูนองต่อคำว่ามต้องการ
สูินค้ำาในการบริโภคำอุปโภคำในประเที่ศ (consumptive 
demand loophole) จึงสู่งผู้ลให้้คำำาร้องและห้ลักฐานสู่ว่น
ให้ญ่ท่ี่�เก่�ยื่ว่กับการบังคัำบใช้้แรงงานที่ำาได้่ยื่าก 

เม่�อไม่ต้องถูกที่ำาให้้ด้่อยื่ประสูิที่ธิ์ิภาพื่โด่ยื่ช้่องว่่างที่าง
กฎห้มายื่เร่�องการตอบสูนองต่อคำว่ามต้องการสิูนค้ำาใน
การบริโภคำอุปโภคำในประเที่ศ ใน คำ.ศ. 2019  CBP  ได้่

จำำานวนคำาสั�งระงับการปล่อยสนิค้าออกจำากท่าด่าน (WRO) ตั� งแต่ ค.ศ. 1990

แห้ล่งท่ี่�มา : สูำานักงานบรกิารการวิ่จัยื่แห้ง่สูภาคำองเกรสู (CRS) และห้นว่่ยื่งานศลุกากรและปอ้งกันช้ายื่แด่นสูห้รัฐฯ (CBP) 
CBP ได้่ออกคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สิูนค้ำาออกจากท่ี่าด่่านเพื่ิ�มเติมท่ี่�ไม่ได้่ระบุในกราฟระห้ว่่าง คำ.ศ. 1953 ถึง 1958

ออกคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านเพื่ราะ
สูินค้ำานั�นม่การใช้้แรงงานบังคัำบจำานว่น 7 ฉบับ เราได้่
เร่ยื่นรู้อะไรจากคำว่ามสูำาเร็จข้องการออกคำำาสูั�งระงับการ
ปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านบ้าง เม่�อเร็ว่ ๆ น่� ได้่ม่การ

24 ‘คำว่ามต้องการบริโภคำ’ ม่ผู้ลให้้สูินค้ำาบางช้นิด่ได้่รับการยื่กเว้่นตามมาตรา 307 โด่ยื่ยื่อมให้้สูามารถนำาเข้้าสิูนค้ำาได้่แม้ว่่าจะผู้ลิตด้่ว่ยื่การใช้้แรงงาน
บังคัำบ ตราบเท่ี่าท่่ี่การผู้ลิตภายื่ในสูห้รัฐฯ ไมสู่ามารถตอบสูนองต่อคำว่ามต้องการข้องตลาด่ แต่ในท้ี่ายื่ท่่ี่สูุด่คำณะที่ำางานข้องประธิ์านาธิ์ิบด่่โอบามา ได้่
ที่ำาการถอด่ถอนข้้อยื่กเว้่น “คำว่ามต้องการบริโภคำ” น่้ โด่ยื่อาศัยื่กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่การอำานว่ยื่คำว่ามสูะด่ว่กที่างการค้ำาและการบังคัำบใช้้ที่างการค้ำา คำ.ศ. 
2015 (TFTEA) ซ่ึ่งม่ประสูิที่ธิ์ิภาพื่ในการระงับการนำาเข้้าสูินค้ำาท่่ี่ผู้ลิตโด่ยื่การใช้้แรงงานบังคัำบไมใ่ห้้เข้้าสููสู่ห้รัฐฯ ได้่’
25 กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่การอำานว่ยื่คำว่ามสูะด่ว่กที่างการค้ำาและการบังคัำบใช้้ที่างการค้ำา คำ.ศ. 2015 ห้ัว่ข้้อท่่ี่ IX, มาตรา 910 เร่่องการข้จัด่ข้้อยื่กเว้่นเร่่อง
คำว่ามต้องการบริโภคำสูำาห้รับการห้้ามนำาเข้้าสูินค้ำาท่่ี่ที่ำาด้่ว่ยื่แรงงานนักโที่ษ แรงงานบังคัำบ ห้ร่อแรงงานขั้ด่ห้น้่ ดู่รายื่งานได้่ท่่ี่, https://www.congress.
gov/bill/114th-congress/house-bill/644/text.

มขี้อพิจารณาที่ได้
จากการออกค�าสั่งระงับ
สินค้าการปล่อยสินค้า
จากท่าด่านของ CBP 

ต้ังแต่ ค.ศ. 2015  
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การบงัคับใชล่้าสดุโดย U.S. CBP

2016 จำนี 
สูต่เว่่ยื่, กระเท่ี่ยื่มปลอกเปล่อก, 

ผู้ลิตภัณฑ์์โพื่แที่สูเซ่ย่ื่ม (*เพื่กิถอน
แล้ว่), แคำลเซ่่ยื่มคำลอไรด์่, โซ่ด่าแอช้, 

โซ่ด่าไฟ (*เพิื่กถอนบางสูว่่น) 

2018  
จำนี

ข้องเล่น

2019 
มาเลเซยี

ถงุมอ่ยื่างพื่ารา 
(*เพื่กิถอนแล้ว่)

2020
เรอืประมงชื�อ  

YU LONG NO. 2
อาห้ารที่ะเล

2019  
มาลาวี

Tobacco

2018
เรอืประมงชื�อ  

TUNAGO NO. 61
ทูี่นา่ (*เพิื่กถอนแล้ว่)

2019
สาธีารณรฐั

ประชาธิีปไตยคองโก 
ที่องคำำาดิ่บ

2019
จำนี

เสู่� อผู้า้

2019
ซมิบบัเว 
 เพื่ช้รดิ่บ

2019
บราซลิ

ถ่านกระดู่ก 

2020
จำนี 

เคำร่�องประดั่บผู้ม

2018
เติรก์เมนิสถึาน 

ฝ้า้ย

ที่ำาอยื่่างไรจึงจะเกิด่ผู้ลสููงสุูด่
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วิ่เคำราะห้์เก่�ยื่ว่กับการยื่่�นคำำาร้องเพื่่�อให้้สูามารถออกคำำาสัู�ง
ระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน รว่มถึงปัจจัยื่ท่ี่�อาจ
เป็นข้้อท้ี่าที่ายื่ 

ตารางในห้นา้ 30 แสูด่งให้้เห้็นตัว่ช่้�วั่ด่เก่�ยื่ว่กับแรงงาน
บังคัำบในแต่ละกรณ่ สูำาห้รับคำำาอธิ์ิบายื่เช้ิงลึกในเร่�อง
คำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สิูนค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน โปรด่ดู่ใน 
ภาคำผู้นว่ก D. 

ในก�รออกคำำ�สั่่�งระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�น
แต่ิล่ะฉบ่บ ท่�ง CBP จะถู่อติ�มูต่ิวช้่�ว่ด่ข้อง ILO แล่ะ
ท่ำ�ก�รเช้่�อมูโยงก่บหล่่กฐ�นท่่�ได้่ร่บมู�ก่บต่ิวช้่�ว่ด่ข้องก�ร
ใช้้แรงง�นบ่งค่ำบ โด่ยในเก่อบทุ่กกรณ์่ท่่� CBP ได้่ออกคำำ�ส่ั่�ง
ระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�นยกเว้นในกรณ์่ข้อง
ก�รระง่บถู่�นกระดู่กจ�กบร่ษ่ัท่บร�ซึ่่ล่ มู่กจะมู่ร�ยง�น
จ�กสั่่�อระหว่�งประเท่ศหร่อองค์ำกรพิ่่ฒน�เอกช้นออกมู�
ก่อน ซึ่่�งหมู�ยคำว�มูว่� ได้่มู่ก�รเปิด่เผยแล่ะก�รส่ั่บสั่วนท่่�
เป็นก�รเปิด่โปงก�รล่ะเมู่ด่แล้่ว  

ข้้อกล่่�วห�เร่�องแรงง�นบ่งค่ำบสั่่วนใหญ่่จะได้่มู�จ�กคำำ�
ให้ก�รข้องแรงง�นหร่อพิ่ย�น แต่ิในกรณ์่ก�รออกคำำ�ส่ั่�ง
ระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�นข้องเสั่่�อผ้�ท่่�ผล่่ติ
โด่ยบร่ษ่ัท่ Hetian Taida Apparel Company ในประเท่ศ
จ่นถู่อเป็นกรณ์่ยกเว้นเพิ่ร�ะถู่งแมู้ว่�จะมู่ข้้อจำ�ก่ด่ข้องร่ฐ
ในมูณ์ฑ์ล่ซึ่่นเจ่ยงท่่�ไมู่สั่�มู�รถูรวบรวมูหล่่กฐ�นจ�กคำำ�

ให้ก�รข้องแรงง�นได้่โด่ยติรง แต่ิท่�งสั่มู�คำมูส่ั่ท่ธิ่แรงง�น
ก็ได้่รวบรวมูแล่ะท่ำ�ก�รว่เคำร�ะห์ภ�พิ่ถู่�ยท่�งด่�วเท่่ยมู26

สูนิค้ำาและภมิูภาคำท่ี่�คำรอบคำลมุโด่ยื่คำำาสูั�งระงับการปล่อยื่
สูนิค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน อยูื่ภ่ายื่ใต้การตรว่จสูอบข้อ้เท็ี่จ
จรงิโด่ยื่ห้นว่่ยื่งานข้องสูห้รฐัฯ (เช้น่ กระที่รว่งแรงงานห้รอ่
กระที่รว่งการต่างประเที่ศ) ห้รอ่คำณะกรรมาธิิ์การรฐัสูภา 
(เช้น่ คำณะกรรมาธิิ์การรฐัสูภาข้องจ่น) แต่ด่เูห้ม่อนที่าง 
CBP จะต้องการให้ร้ฐับาลสูห้รฐัฯ ห้รอ่สูห้ประช้าช้าติเปน็ผูู้้

26  สูมาคำมสูิที่ธิ์ิแรงงาน, การประเมินโรงงาน Hetian Taida Apparel Co. Ltd. ประเที่ศจ่น: คำำาแถลงการณ์และข้้อแนะนำา (วั่นท่่ี่ 24 มิถุนายื่น คำ.ศ. 
2019), https://www.workersrights.org/factory-investigation/heitan-taida-apparel-co-ltd/.

ใน คำ.ศ. 2018 CBP ได้่ออกคำำาสูั่ งระงับการปล่อยื่สิู นค้ำา
ออกจากท่ี่าด่่านข้องเร่ อประมงทีู่น่าระยื่ะไกล ช้่่ อเร่ อ 
Tunago No. 61 ซ่ึ่ งม่ ช้่่ อเสู่ ยื่งในเร่่ องการที่ารุณกรรม
ลูกเร่ อ ที่างสูห้พื่ันธิ์์แรงงานข้นสู่งระห้ว่่างประเที่ศร่ว่ม
กับมูลนิ ธิ์ิ คำว่ามยุื่ติ ธิ์รรมด้่านสูิ่ งแว่ด่ล้อมและ 
Greenpeace ได้่รายื่งานถึงสูภาพื่คำว่ามเป็ นอยูื่่และ
สูภาพื่การที่ำางานข้องแรงงานในเร่ อลำานั้ นซ่ึ่ งม่ ท้ัี่ งการ
ที่ารุณด้่านร่างกายื่, การข้่มเห้ง, การขู้่ฆ่า, การเพื่ิ กเฉยื่
ยื่ามเจ็บป่ว่ยื่และการเป็ นที่าสูห้น่้  ซ่ึ่ งต่อมาใน คำ.ศ. 
2020 ที่าง CBP ได้่เพิื่ กถอนคำำาสูั่ งระงับสูิ นค้ำาน้่  
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ลกูเรอ่ช้าว่เว่่ยื่ด่นามถกูจับกมุโด่ยื่ตำารว่จอินโด่นเ่ซ่ย่ื่ 

ที่ำาอยื่่างไรจึงจะเกิด่ผู้ลสููงสุูด่
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29

กา
รนำ

ำาเ
ข้า

อิส
รภ

าพ
 (ที่

�ถูก
ลิด

รอิ
นำ)

  |
  T

HE
 H

UM
AN

 T
RA

FI
CK

IN
G 

LE
GA

L 
CE

NT
ER

ยื่น่ยัื่นนัยื่ยื่ะสูำาคัำญข้องห้ลักฐาน โด่ยื่ถ่อว่่าเปน็แห้ล่งข้อ้มลู
ท่ี่�มน่ำาห้นักมากกว่่ารายื่งานข้ององค์ำกรไมแ่สูว่งผู้ลกำาไร
เพื่ย่ื่งอยื่า่งเด่่ยื่ว่

โด่ยื่ปกติแล้ว่คำำาสัู�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน
จะไม่ใช้่การยื่ับยื่ั�งสูินค้ำาทีุ่กช้นิด่ข้องประเที่ศนั�นไปเสู่ยื่
ทัี่�งห้มด่ อยื่่างไรก็ตาม ในบางกรณ่ท่ี่�ม่คำว่ามซ่ับซ่้อนเร่�อง
นโยื่บายื่ด้่านแรงงานบังคัำบข้องประเที่ศห้ร่อรัฐนั�น เช้่นใน 
DRC และเติร์กเมนิสูถาน ที่าง CBP ก็ออกคำำาสูั�งระงับการ
ปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านข้องสิูนค้ำาทัี่�งห้มด่ท่ี่�สู่งออกมา
จากประเที่ศห้ร่อรัฐนั�น

สูัด่สู่ว่นการตลาด่ข้นาด่ให้ญ่ข้องสูินค้ำา เช้่น ยื่าสููบจาก
มาลาว่่ และถุงม่อยื่างพื่าราจากมาเลเซ่่ยื่ ที่ำาให้้การเช้่�อม
โยื่งไปยื่ังสูห้รัฐฯ เป็นเร่�องท่ี่�ง่ายื่ แต่ห้ากกำาลังผู้ลิตและการ
สู่งออกข้องผูู้้ผู้ลิตและ/ห้ร่อประเที่ศท่ี่�เป็นปัญห้าม่ข้นาด่
เล็ก คำว่รระบุการจัด่สู่งสูินค้ำานำาเข้้าให้้ชั้ด่เจนเพื่ราะอาจม่
ผู้ลต่อการตัด่สูินใจข้อง CBP ได้่เช้่นกัน 

คำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูนิค้ำาออกจากท่ี่าด่่านข้อง
สูนิค้ำาที่องคำำาจาก DRC และเพื่ช้รจากซิ่มบบัเว่ 
เก่�ยื่ว่ข้อ้งกับเร่�องท่ี่�มก่ารคำว่บคำมุแรงงานด้่ว่ยื่ยื่าม
ติด่อาวุ่ธิ์และการที่ำาเห้มอ่งท่ี่�ผู้ดิ่กฎห้มายื่ โด่ยื่ CBP 
ได้่รบัห้ลักฐานท่ี่�แสูด่งว่่ามก่ารจำากัด่การเคำล่�อนไห้ว่
โด่ยื่การข้ม่เห้งท่ี่�รุนแรง ที่ารุณกรรมและตัว่บง่ช้่�
เร่�องการใช้แ้รงงานบงัคัำบ เช้น่ แรงงานข้ดั่ห้น่� รว่ม
ถึงมห่้ลักฐานแสูด่งว่่า เม่�อแรงงานเข้า้ไปในเห้ม่อง
แล้ว่จะไมสู่ามารถกลับออกมาได้่

ที่ำาอยื่่างไรจึงจะเกิด่ผู้ลสููงสุูด่
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ดำาเนินการบงัคับใชเ้มื�อเรว็ ๆ นี� และตัวบง่ชี� ว่าเกี�ยวขอ้งกับการใชแ้รงงานบงัคับ

  สนิค้า ประเทศ ผูผ้ลิต ตัวบง่ชี� ว่าเกี�ยวขอ้งกับการใชแ้รงงานบงัคับที�พบโดย CBP 

เคำร่�องแต่ง
กายื่/ เสื�อผ้า

China
(Xinjiang)

Hetian Taida Apparel 
Company Ltd.

แรงงานบังคัำบ ช้ั�ว่โมงการที่ำางานยื่าว่เกินไป การแยื่กตัว่ ละเมิด่ผูู้้ท่ี่�เปราะ
บาง ค่ำาจ้างตำา ห้ร่อไม่ได้่รับค้ำาจ้าง จำากัด่การเคำล่�อนไห้ว่ ใช้้คำว่ามรุนแรง
ต่อร่างกายื่ และการล่ว่งละเมิด่ที่างเพื่ศ 

ถึงุมือ
ยางพารา 
ชนิดใช้แล้ว
ทิ�ง

Malaysia WRP Asia Pacific ไม่ม่การระบุตัว่บ่งช้่�ท่ี่�ชั้ด่เจนจาก CBP แต่พื่บรายื่งานว่่าม่การใช้้แรงงาน
บังคัำบจากสู่�อ, นักสัูงคำมสูงเคำราะห้์ และการตรว่จสูอบข้องรัฐ  เช้่น กรม
แรงงานข้องประเที่ศมาเลเซ่่ยื่ พื่บห้ลักฐานว่่าไม่ม่การจ่ายื่ค่ำาจ้างแรงงาน, 
จ่ายื่เงินล่าช้้าและม่การห้ักเงินค่ำาแรงท่ี่�เกินกว่่าท่ี่�กฎห้มายื่กำาห้นด่ไว้่ 
หมายเหตุ: CBP ได้่สูั�งระงับสูินค้ำาท่ี่�ท่ี่าด่่านในวั่นท่ี่� 24 ม่นาคำม คำ.ศ. 2020.

เห้ม่องแร่
ที่องคำำา/  การ
ทำาเหมืองแร่
ดิบขนาดเล็ก 

สาธีารณรฐั
ประชาธิีปไตย
คองโก (DRC) 

ที่องคำำาดิ่บทัี่�งสูิ�นท่ี่�มาจาก
สูาธิ์ารณรัฐประช้าธิ์ิปไตยื่
คำองโก  (DRC)

ม่ยื่ามคำอยื่คำว่บคำุมการใช้้แรงงานบังคัำบอยูื่่ในเห้ม่อง 67 - 77%  และ
บังคัำบไม่ให้้ไปไห้น ค่ำอ ม่การจำากัด่การเคำล่�อนไห้ว่ ละเมิด่ที่างเพื่ศ 
แรงงานข้ัด่ห้น่� 

เพชรดิบ ซิมบับเว Marange Diamond Fields ม่ตำารว่จ, ที่ห้าร และยื่ามคำอยื่คำว่บคุำมการที่ำาเห้ม่องแร่เถ่�อน และ
จะยื่อมให้้คำนที่ำาเห้ม่องสูามารถเข้้าไปในเห้ม่องได้่ก็ต่อเม่�อม่การติด่
สูินบนห้ร่อจ่ายื่เงินใต้โต๊ะเท่ี่านั�น ม่คำรั�งห้นึ�งท่ี่�แรงงานที่ำาเห้ม่องเข้้าไป
และถูกข้ัด่ข้ว่างไม่ให้้ออกมา โด่ยื่ม่การข้่มขู้่จะที่ำาร้ายื่ และล่ว่งละเมิด่
ที่างเพื่ศ รว่มถึงการลงโที่ษรูปแบบอ่�นและกล่าว่ห้าว่่าเป็นผูู้้บุกรุก  

ถ่ึานกระดูก 
(ถ่านกัมมันต์)

บราซิล Bonechar Carvao
Ativado do Brazil Ltd.
(Maringa, Brazil)

สูภาพื่คำว่ามเป็นอยูื่่และสูภาพื่การที่ำางานท่ี่�ยื่ำาแยื่่ จำากัด่การเคำล่�อนไห้ว่

ยาสูบ มาลาวี ยื่าสููบเก่อบจะทัี่�งห้มด่ท่ี่�ปลูกใน
ประเที่ศน่�

ในแถลงการณ์ข้อง CBP ระบุเพื่่ยื่งว่่าพื่บห้ลักฐานการใช้้แรงงานบังคัำบ
และการใช้้แรงงานเด็่ก แต่อยื่่างไรก็ตาม สู่�อมว่ลช้นต่างประเที่ศและ
ห้น่ว่ยื่งานข้องสูห้รัฐฯ (กรมแรงงานและกระที่รว่งต่างสูห้รัฐอเมริกา) ได้่
เคำยื่รายื่งานเร่�องการใช้้แรงงานบังคัำบและการใช้้แรงงานเด็่กในการผู้ลิต
สูินค้ำาน่�มาก่อน

อาหารทะเล
ทูี่น่า และ
ผู้ลิตภัณฑ์์จาก
ทูี่น่า

ไม่ระบุ เรอืขนส่ง  – Tunago No. 
61 (เจ้าข้องค่ำอ the Tunago 
Fishery Co., Ltd., based in 
Vanuatu)

ไมู่มู่ก�รระบุต่ิวบ่งช้่�ท่่�เจ�ะจงจ�กท่�ง CBP แต่ิเคำยมู่ร�ยง�นเร่�องก�รใช้้
แรงง�นบ่งค่ำบต่ิ�งแต่ิ คำ.ศ. 2006
หมายเหตุ: CBP ได้่สูั�งระงับสูินค้ำาท่ี่�ท่ี่าด่่านในวั่นท่ี่� 1 เมษายื่น คำ.ศ. 2020
 

สินค้าเกี�ยวกับ
เครื�องประดับ
ผม

จำนี (ซ่ินเจ่ยื่ง) Hetian Haolin Hair 
Accessories Co. Ltd. (Haolin)

ไมู่มู่ก�รระบุเจ�ะจงจ�กท่�ง CBP แต่ิเคำยมู่รายื่งานจากสู่�อว่� 
 บร่ษ่ัท่ Haolin เก่�ยวข้้องก่บก�รใช้้แรงง�นบ่งค่ำบ ซึ่่�งบร่ษ่ัท่น่� 
ได้่ข่้�นท่ะเบ่ยนในน่คำมูอุติสั่�หกรรมู Hotan Lop County  
ในมูณ์ฑ์ล่ซึ่่นเจ่ยงซึ่่�งเคำยมู่ภ�พิ่ถู่�ยข้องผู้ถููกคำุมูข้่งให้ท่ำ�ง�น  
เพิ่่�อนำ�มู�ใช้้ประกอบก�รรณ์รงค์ำให้ล่ด่คำว�มูรุนแรงในก�รใช้้แรงง�น 

อาหารทะเล N/A เรอืประมงชื�อ  – 
Yu Long No. 2 
(ติด่ธิ์งไต้ห้วั่น)

ไม่ม่การระบุท่ี่�เจาะจง

ที่ำาอยื่่างไรจึงจะเกิด่ผู้ลสููงสุูด่

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-revokes-withhold-release-order-disposable-rubber-gloves
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-revokes-withhold-release-order-imports-tuna-harvested-tunago-no
https://thediplomat.com/2019/11/tracking-down-the-fruits-of-xinjiangs-forced-labor-industry/
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ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีศุลกากรของ
สหรฐัฯ เพื�อการรณรงค์เชิงยุทธีศาสตร ์
กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศลุกากรข้องสูห้รฐัฯ เปน็เคำร่�องมอ่ท่ี่�
ยื่งัถ่อได้่ว่่ามข่้อ้จำากัด่ เน่�องจากสูนิค้ำาได้่ถกูก่ด่กันไม่ให้เ้ข้า้
สููต่ลาด่สูห้รฐัฯ แต่ก็ยื่งัสูามารถสูง่ออกต่อไปยัื่งประเที่ศอ่�น
ได้่ ดั่งนั� น การเตรย่ื่มคำำารอ้งตามมาตรา 307 จึงคำว่รมค่ำว่าม
คำรอบคำลมุมากยื่ิ�งข้ึ� นเพื่่�อสูามารถกำาจัด่การใช้แ้รงงาน
บงัคัำบให้ห้้มด่สูิ� นไปจากห้ว่่งโซ่อุ่ปที่าน 

• สรา้งโครงการรณรงค์ทีม่แีรงงาน 
เปน็ศนูยก์ลางโดยใหแ้รงงานเขา้มา 
มสีว่นรว่มอยา่งเปน็สาระส�าคัญ 

• พจิารณาขอ้ดแีละขอ้เสยีของ
โครงการรณรงค์สาธิารณะให้
ละเอยีดถืีถ้่ืวน 

• ใหพ้จิารณาผลกระทบของค�าสั่ง
ระงับการปล่อยสินค้าออกจากท่า
ด่านทีอ่าจมต่ีอแรงงาน รวมถ้ืงความ
ปลอดภัยในการท�างานและการ
ตอบโต้ทีอ่าจเกิดข้้นได้   

• สนับสนุนใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงทาง
กฎหมายเพื่อผลักดันใหม้กีารควบคมุ
การน�าเขา้ เพื่อแก้ปญัหาการบังคับ
ใชแ้รงงานในหว่งโซอุ่ปทานได้ 

• ใชก้ฎหมายว่าด้วยภาษีศลุกากรของ
สหรฐัฯ เปน็สว่นหน่้งของโครงการ
รณรงค์เพื่อกดดันใหม้กีารเปดิเผย
หว่งโซอุ่ปทานล้กลงไปจนถ้ืงระดับ
ฟารม์ และโรงงานแต่ละแหง่ 

เสยีงของแรงงาน: ในการเตรย่ื่มคำำาร้อง มค่ำว่ามจำาเปน็
อยื่า่งยื่ิ�งท่ี่�จะต้องรบัฟังเสูย่ื่งข้องแรงงาน ถ้าห้ากคำณุไม่
ที่ำางานโด่ยื่ตรงกับแรงงานท่ี่�รบัผู้ลกระที่บคำณุจะต้องรว่่ม
งานกับองค์ำกรไมแ่สูว่งผู้ลกำาไรแนว่ห้นา้ท่ี่�ที่ำางานกับแรงงาน
โด่ยื่ตรง การเตรย่ื่มคำำาร้องเปน็ไปในลักษณะท่ี่�มแ่รงงานเปน็
ศนูย์ื่กลางห้รอ่ไม่ สูิ�งสูำาคัำญ ค่ำอ ก่อนท่ี่�จะมก่ารยื่่�นคำำารอ้ง
จะต้องแน่ใจเสูย่ื่ก่อนว่่าม่เสูย่ื่งสูะท้ี่อนจากแรงงานม่มาก
เพื่ย่ื่งพื่อ   

จัำดทำาโครงการรณรงค์ของภาครฐัและภาคเอกชน: 
โคำรงการรณรงค์ำผู้า่นสู่�อมว่ลช้นข้ึ� นอยูื่กั่บปจัจัยื่ห้ลายื่
ประการ ซ่ึ�งต้องพื่จิารณาเปน็กรณ่ไป สูำาห้รบัรายื่ละเอ่ยื่ด่
ในเร่�องน่� ให้ดู้่ห้วั่ข้อ้ “การคำำานงึถึงคำว่ามปลอด่ภัยื่และการ
รกัษาคำว่ามลับ” ข้า้งต้น นอกจากน่� ผูู้สู้นับสูนนุจะต้อง
พื่จิารณาโคำรงการรณรงค์ำท่ี่�ม่อยูื่แ่ล้ว่ ตัว่อยื่า่งเช้น่ ห้นว่่ยื่
งานเอกช้นท่ี่�รว่่มงานกับห้นว่่ยื่งานด้่านการปอ้งกันอาจจะ
ยื่่�นคำำาร้องโด่ยื่ไมต้่องมโ่คำรงการรณรงค์ำรว่่มด้่ว่ยื่ ในที่างกลับ
กันก็สูามารถใช้โ้คำรงการรณรงค์ำเพื่่�องัด่ข้้อกับบรษัิที่ท่ี่�กระที่ำา
ผู้ดิ่ว่่า ข้ณะน่� ที่าง CBP ได้่รบัคำำารอ้งการใช้แ้รงงานบงัคัำบใน
ห้ว่่งโซ่อุ่ปที่านข้องพื่ว่กเข้าเปน็ท่ี่�เรย่ื่บรอ้ยื่แล้ว่ และแม้ว่่า
ข้อ้มลูในคำำาร้องตามมาตรา 307 จะไมสู่ามารถเปดิ่เผู้ยื่ต่อ
สูาธิ์ารณะได้่ แต่การนำาเสูนอบที่สูรุปข้องคำำารอ้งก็สูามารถ
ที่ำาให้เ้กิด่จิตสูำานกึเก่�ยื่ว่กับการใช้แ้รงงานบงัคัำบ และเปน็การ
กด่ดั่นให้ท้ี่าง CBP รบ่ด่ำาเนนิการ

การบรรเทาผลเสยี : ภาคำประช้าสูงัคำมจำาเปน็ต้องพิื่จารณา
ผู้ลกระที่บข้องคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูนิค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน
ท่ี่�อาจเกิด่ข้ึ� นกับแรงงาน โด่ยื่ในคำำารอ้งต้องระบุแผู้นการ
แก้ไข้ในกรณฉ่กุเฉินเพื่่�อปอ้งกันภัยื่อันตรายื่ท่ี่�อาจจะเกิด่
กับแรงงาน เช้น่ ในกรณท่่ี่�โรงงานผู้ลิตถงุมอ่ยื่างพื่าราใน
มาเลเซ่ย่ื่ซ่ึ�งห้ลังจากถกูสูั�งระงับสูนิค้ำาได้่เพื่ย่ื่งสูามเด่่อน ที่าง
บรษัิที่ได้่ประกาศระงับการผู้ลิตและสูง่ผู้ลให้แ้รงงานห้ลายื่
คำนตกงาน แต่ภายื่ห้ลังบรษัิที่ก็ได้่รบัคำำาสูั�งด่่ว่นจากบริษัที่แม่
ให้จ่้ายื่เงินค่ำาจ้างท่ี่�ติด่ค้ำางแรงงานให้ค้ำรบถ้ว่น27

การรณรงค์ทางกฎหมาย: แมว่้่ากฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่
ศลุกากรข้องสูห้รฐัฯ จะมผู่้ลแค่ำในตลาด่สูห้รฐัฯ แต่ก็คำว่ร
พื่จิารณาให้ม้ก่ารรณรงค์ำเช้น่น่� ในประเที่ศอ่�นด้่ว่ยื่ บาง
ประเที่ศมก่ารห้า้มนำาเข้า้สูนิค้ำาบางช้นดิ่อยื่า่งเฉพื่าะเจาะจง 

27  บริษัที่ผู้ลิตถุงม่อ WRP ได้่รับเงินฉุกเฉินเพื่่่อจ่ายื่ให้้แก่แรงงาน, ห้นังสู่อพื่ิมพื่์ Malaysiakini ฉบับวั่นท่่ี่ 16 มกราคำม  คำ.ศ. 2020, https://www.
malaysiakini.com/news/505695.

ใช้้กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ เพ่ื่�อการรณรงค์ำเช้ิงยุื่ที่ธิ์ศาสูตร ์
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บางประเที่ศก็ม่การใช้้กฎห้มายื่ท่ี่�คำล้ายื่กับกฎห้มายื่ว่่า
ด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ เม่�อที่าง CBP ได้่ออกคำำาสูั�ง
ระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านเพื่่�อระงับการนำาเข้้า
ถุงม่อยื่างพื่าราจากมาเลเซ่่ยื่ ก็ม่ห้น่ว่ยื่งานในออสูเตรเล่ยื่
ออกมาเร่ยื่กร้องให้้รัฐบาลข้องตนที่ำาแบบเด่่ยื่ว่กัน ค่ำอ 
ห้้ามไม่ให้้เร่อข้นสู่งถุงม่อยื่างพื่าราข้องบริษัที่ท่ี่�นำาเข้้า
สูินค้ำาดั่งกล่าว่ไปยัื่งในออสูเตรเล่ยื่ให้้ถูกระงับการปล่อยื่
สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน เม่�อพื่บว่่าบริษัที่นั�นเก่�ยื่ว่ข้้องกับ
โรงงานผู้ลิตในมาเลเซ่่ยื่28  และเช้่นเด่่ยื่ว่กันน่� ในสูห้รา
อาณาจักรเองก็ม่องค์ำกรไม่แสูว่งผู้ลกำาไรยื่่�นฟ้องรัฐบาล
เพื่่�อให้้ระงับฝ้้ายื่นำาเข้้าจากไร่ฝ้้ายื่ท่ี่�ม่การใช้้แรงงานบังคัำบ
ในอุซ่เบกิสูถาน29 

การติดตามการตอบสนองในระดับชาติ: ในบางกรณค่ำำา
สูั�งระงับการปล่อยื่สูนิค้ำาออกจากท่ี่าด่่านอาจสูง่ผู้ลด้่าน
อุตสูาห้กรรมซ่ึ�งกระที่บต่อเศรษฐกิจข้องช้าติด้่ว่ยื่ เช้น่ 
กรณข่้องประเที่ศมาลาว่่ เม่�อมค่ำำาสูั�งห้า้มนำาเข้า้ยื่าสูบู ที่าง
รฐับาลมาลาว่่ก็ได้่ประกาศว่่าจะเปล่�ยื่นเปน็ปลกูกัญช้า
แที่นไรย่ื่าสูบูท่ี่�ถกูระงับการนำาเข้า้สูห้รฐัฯ โด่ยื่รฐับาลมาลาว่่
ว่างแผู้นท่ี่�จะเอากัญช้ามาปลกูแที่นท่ี่�ยื่าสูบู.30 แที่น
รัฐบาลจะปราบปรามระบบการที่ำาไร่ท่ี่�ใช้้แรงงานบังคัำบ 
แต่กลับเปล่�ยื่นช้นิด่ข้องพื่่ช้ท่ี่�ปลูกแที่นเท่ี่านั�นเอง ฉะนั�น 
ผูู้้ด่ำาเนินงานจะต้องเฝ้้าระวั่งเพื่่�อให้้เกิด่การพื่ัฒนาและ
คำว่ามพื่ยื่ายื่ามท่ี่�จะที่ำาให้้เกิด่คำว่ามรับผู้ิด่ช้อบในเร่�องการ
ใช้้แรงงานบังคัำบเป็นสูำาคัำญ  

กดดันเพื�อให้มกีารเปิดเผยเครอืข่ายห่วงโซ่อุปทาน:  
การใช้้ข้้อห้้ามตามกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้อง
สูห้รัฐฯ สูามารถใช้้เป็นกลยุื่ที่ธิ์์บังคัำบให้้บริษัที่แสูด่งคำว่าม
รับผู้ิด่ช้อบต่อการบังคัำบใช้้แรงงานในห้่ว่งโซ่่อุปที่านข้อง
ตน โด่ยื่ใช้้กฎห้มายื่น่�ผู้ลักดั่นให้้เกิด่คำว่ามโปร่งใสูในห้่ว่ง
โซ่่อุปที่านมากข้ึ�น และในคำว่ามเป็นจริงแล้ว่การลงโที่ษต่อ
บริษัที่ทัี่�งที่างแพื่่งและอาญาสูามารถด่ำาเนินการคำว่บคำู่ไป
กับการยื่่�นคำำาร้องต่อ CBP ได้่ตามมาตรา 307 ทัี่�งน่� บริษัที่
จะต้องไม่ปกปิด่การปฏิิบัติท่ี่�ไม่สูมคำว่รข้องซ่ัพื่พื่ลายื่เออร์
และผูู้้ข้ายื่ รว่มถึงห้น่ว่ยื่งานท่ี่�อยูื่่ล่างสูุด่ข้องเคำร่อข้่ายื่ห้่ว่ง
โซ่่อุปที่านข้องตน 

        ข้อชี�แนะในทางปฏิิบัติ: 

เม่�อไม่นานมาน่� Corporate Accountability Lab 
(CAL) and International Rights Advocates (IRA) 
ได้่ยื่่�นคำำาร้องตามมาตรา 30731  ต่อ CBP ซ่ึ�งตร
กับวั่นว่าเลนไที่น์ คำ.ศ. 2020 เพ่ื่�อสูกัด่การนำาเข้้า
โกโก้จากประเที่ศโกตดิ่วั่ว่ร์ คำำาร้องน่�กล่าว่ห้าว่่าม่การ
ใช้้แรงงานเด็่กในบริษัที่โกโก้ชั้�นนำาห้ลายื่แห้่ง แม้ว่่า
คำำาร้องได้่ยื่่�นตามข้้อกำาห้นด่ข้องมาตรา 307 ก็ตาม แต่ 
CAL and IRA ได้่เร่ยื่กร้องให้้ CBP กด่ดั่นบริษัที่โกโก้
ให้้เปิด่เผู้ยื่เคำร่อข้่ายื่ห้่ว่งโซ่่อุปที่านลงลึกถึงในระดั่บ
ฟาร์ม เม่�อม่แรงกด่ดั่นจากประช้าสูังคำมที่าง CBP ได้่
สู่งแบบสูอบถามท่ี่�ม่รายื่ละเอ่ยื่ด่ถึง 25 รายื่การไป
ยื่ังบริษัที่เห้ล่านั�น เพ่ื่�อให้้ที่ำาการระบุพื่ิกัด่ GPS ข้อง
ซ่ัพื่พื่ลายื่เออร์ทัี่�งห้มด่  กำาห้นด่มาตรการแก้ไข้ห้ากว่่า
ม่การใช้้แรงงานเด็่กจริง  ย่ื่�นรายื่การนำาเข้้าสูินค้ำามา
สูห้รัฐฯ ระห้ว่่าง คำ.ศ. 2017 - 2019 และรายื่งานการ
ตรว่จสูอบ32  การกระที่ำาดั่งกล่าว่มาน่�แสูด่งให้้เห้็นถึ
คำำามั�นท่ี่�จะเร่ยื่กร้องให้้ม่การเยื่่ยื่ว่ยื่าเช้ิงสูร้างสูรรค์ำตาม
มาตรา 307 

28 Nassim Khadem, ได้่ม่การเรย่ื่กรอ้งให้อ้อสูเตรเล่ยื่ปฏิิบติัตามสูห้รัฐฯ ในการห้า้มนำาเข้้าถุงมอ่ยื่างพื่าราเน่่องจากการใช้้แรงงานบังคัำบ, สูำานักข้า่ว่ ABC, 
วั่นท่่ี่ 13 ตุลาคำม  คำ.ศ.2019, https://www.abc.net.au/news/2019-10-14/australia-urged-to-ban-import-of-gloves-from-ansell-supplier-
wrp/11594690?pfmredir=Sm.
29  Annie Kelly, ที่นายื่คำว่าม ได้่ที่ำาการคัำด่ค้ำานการนำาเข้า้ฝ้้ายื่ท่่ี่ “แปดเป้ือนไปด้วยการคุ้าทาส” ในอุซ่เบกิสูถานเข้้าสููสู่ห้ราช้อาณาจักร สูำานักข้า่ว่ Guard-
ian, วั่นท่่ี่ 21 ตุลาคำม  คำ.ศ. 2019, www.theguardian.com/global-development/2019/oct/21/lawyers-challenge-uk-import-of-slavery-tainted-
uzbek-cotton.
30  Alice McCool, มาลาว้ทำาให้กั้ญชาถูก้กฎห้มาย ด้วยคุวามห้วังว่าจะทำาให้เ้กิดการเติิบัโติด้านเศรษฐกิจ, สูำานักข้า่ว่ Guardian, วั่นท่่ี่ 28 กุมภาพื่นัธ์ิ์  คำ.ศ. 
20200, https://www.theguardian.com/global-development/2020/feb/28/malawi-legalises-cannabis-amid-hopes-of-fresh-economic-growth.
31  คำำาร้องท่่ี่ Corporate Accountability Lab and International Rights Advocates สูง่ไปให้้ CBP ในเด่่อนกุมภาพื่ันธิ์์  คำ.ศ. 2020 ได้่เสูนอวิ่ธิ์่
เยื่่ยื่ว่ยื่าแบบอ่่นเพื่่่อข้อให้้ CBP กำาห้นด่ให้้บริษัที่ต่าง ๆ แสูด่งให้้เห้็นว่่า ตนได้่ที่ำาการเปล่่ยื่นแปลงแนว่ที่างปฏิิบัติในกระบว่นการผู้ลิตภายื่ในระยื่ะ
เว่ลา 180 วั่นนับจากวั่นท่่ี่ยื่่่นคำำาร้องห้ร่อนับจากวั่นท่่ี่ถูกสูั่งห้้ามนำาเข้้า ให้ด้้ท้ ่https://static1.squarespace.com/static/5810dda3e3df28ce-
37b58357/t/5e4607e90bd7ed452a1c8c6e/1581647858374/FINAL+307+PETITION+WITH+EXHIBITS.pdf.
32  Ange Aboa และอ่่น ๆ สห้รฐัฯ ได้ทำาการสอบัสวนการใช้แรงงานในห้ว่งโซอุ่ปทานขีอง Labor in Ivory Coast, สูำานักข้า่ว่ Reuters, วั่นท่่ี่ 30 ม่นาคำม  
คำ.ศ. 2020, https://www.reuters.com/article/us-cocoa-ivorycoast-childlabor-exclusive/exclusive-u-s-investigates-child-labor-in-ivory-coast-
cocoa-supply-chains-idUSKBN21H0QW.

ใช้้กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ เพ่ื่�อการรณรงค์ำเช้ิงยุื่ที่ธิ์ศาสูตร ์
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https://www.reuters.com/article/us-cocoa-ivorycoast-childlabor-exclusive/exclusive-u-s-investigates-child-labor-in-ivory-coast-cocoa-supply-chains-idUSKBN21H0QW
https://www.reuters.com/article/us-cocoa-ivorycoast-childlabor-exclusive/exclusive-u-s-investigates-child-labor-in-ivory-coast-cocoa-supply-chains-idUSKBN21H0QW
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ภาคผนวก A:  
แหล่งข้อมูลเพิ�มเติม 
แหล่งข้อมูลของรฐับาลสหรฐัฯ  

กระทรวงแรงงานของสหรฐัฯ  

รายชื�อสินคุ้าท้�ผู้ลิติโดยการใช้แรงงานเด็ก และแรงงาน
บัังคัุบั 
ลิงค์ำ: https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/
reports/child-labor

รายชื�อสินคุ้าท้�ผู้ลิติโดยการบัังคัุบัใช้แรงงานเด็ก และ
แรงงานเด็กท้�ไม่ได้รับัคุวามคุุ้มคุรอง
ลิงค์ำ: https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/
child-labor/list-of-products

ร้ปแบับัการใช้แรงงานเด็กท้�เลวร้ายท้�สุด  
ลิงค์ำ: https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/
reports/child-labor/findings 

ห้ยาดเห้งื�อและแรงงาน แรงงานเด็ก, แรงงานบัังคัุบั และ
การคุ้ามนุษย์จากทั�วโลก (แอปพลิเคุชันโทรศัพท์) 
ลิงค์ำ: https://www.dol.gov/general/apps/ilab

กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิา 

รายงานประจำาปีเรื�องแนวทางปฏิิบััติิด้านสิทธิิมนุษยชน
ลิงค์ำ: https://www.state.gov/reports-bureau-of-de-
mocracy-human-rights-and-labor/country-re-
ports-on-human-rights-practices/
(Refer to the specific section on “Reporting on 
Workers’ Rights.”)

รายงานสถูานการณ์การคุ้ามนุษย์ขีองกระทรวงการต่ิาง
ประเทศสห้รัฐอเมริกา (TIP)  
ลิงค์ำ: https://www.state.gov/
trafficking-in-persons-report/

กรมธีนารกัษ์ของสหรฐัฯ  

สำานักงานผู้้้ติรวจการแผู้่นดินและข้ีอม้ลแห้่งชาติิ 
ลิงค์ำ: https://www.treasury.gov/resource-center/
sanctions/programs/pages/programs.aspx 

ตัวแทนการค้าของสหรฐัฯ  

Generalized System of Preferences (GSP) Ongoing 
Country Reviews  
ลิงค์ำ: https://ustr.gov/issue-areas/preference-
programs/generalized-system-preferences-gsp/
current-reviews/ongoing-country 

สำานักงานกรมบญัชกีลางของสหรฐัฯ   

ขี้อม้ลเรื�องทองคุำาดิบัและคุวามพยายามส่งเสริมให้้
สาธิารณรัฐคุองโกทำาเห้มืองอย่างม้สำานึกผู้ิดชอบั
ลิงค์ำ: https://www.gao.gov/assets/690/686745.pdf 
(For more reporting, see https://www.gao.gov/re-
ports-testimonies/)

หน่วงงานบรกิารด้านการวิจัำยของสหรฐัฯ  

ผู้ลงานต้ิพิมพ์เรื�องการใช้แรงงานบัังคัุบั  
ลิงค์ำ: https://crsreports.congress.gov/
search/#/?termsToSearch=Forced%20Labor&or-
derBy=Relevance 

คณะกรรมการดำาเนินการรว่มกันกับประเทศจำนี 

รายงานประจำาป ี
ลิงค์ำ: https://www.cecc.gov/publications/annual-re-
ports 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-products
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-products
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
https://www.dol.gov/general/apps/ilab
https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/country-reports-on-human-rights-practices/
https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/country-reports-on-human-rights-practices/
https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/country-reports-on-human-rights-practices/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/programs.aspx
https://ustr.gov/issue-areas/preference-programs/generalized-system-preferences-gsp/current-reviews/ongoing-country
https://ustr.gov/issue-areas/preference-programs/generalized-system-preferences-gsp/current-reviews/ongoing-country
https://ustr.gov/issue-areas/preference-programs/generalized-system-preferences-gsp/current-reviews/ongoing-country
https://www.gao.gov/assets/690/686745.pdf
https://www.gao.gov/reports-testimonies/
https://www.gao.gov/reports-testimonies/
https://crsreports.congress.gov/search/#/?termsToSearch=Forced%20Labor&orderBy=Relevance  
https://crsreports.congress.gov/search/#/?termsToSearch=Forced%20Labor&orderBy=Relevance  
https://crsreports.congress.gov/search/#/?termsToSearch=Forced%20Labor&orderBy=Relevance  
https://www.cecc.gov/publications/annual-reports
https://www.cecc.gov/publications/annual-reports
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แหล่งขอ้มลูจำากหน่วยงานต่างประเทศ 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

อนุสัญญา ฉบัับัท้� 29 ว่าด้วยแรงงานบัังคัุบั คุ.ศ. 1930
ลิงค์ำ: https://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:C029
 
พธิิส้าร คุ.ศ. 2014 สว่นเสรมิอนุสญัญาฉบับััท้ ่29 ว่าด้วย
แรงงานบังัคัุบั คุ.ศ. 1930
ลิงค์ำ: https://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:P029

แนวทางพจิารณาช้วั้ดว่าม้การใช้แรงงานบังัคัุบั (2018) 
ลิงค์ำ: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--

-dgreports/---stat/documents/meetingdocument/
wcms_648619.pdf 

ตัิวบั่งช้�ว่าม้การใช้แรงงานบัังคัุบั (2012) 
ลิงค์ำ: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-

--ed_norm/---declaration/documents/publication/
wcms_203832.pdf

ผู้ลงานต้ิพิมพ์เรื�องการใช้แรงงานบัังคัุบั
ลิงค์ำ: https://www.ilo.org/global/topics/forced-la-
bour/publications/lang--en/index.htm

สหประชาชาติ 

บัทลงโทษขีองคุณะมนติร้คุวามมั�นคุง 
ลิงค์ำ: https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=ht-
docs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=ht-
docs/resources/xsl/en/consolidated.xsl

แหล่งขอ้มลูเพิ�มเติม
ต่อไปน้่ค่ำอรายื่ช้่่อห้นว่่ยื่งานอ่่นท่่ี่ที่ำางานเก่่ยื่ว่ข้้องกับการใช้้แรงงานบังคัำบในระบบห้ว่่งโซ่อุ่ปที่าน 

Australian Strategic Policy Institute
ลิงค์ำ: https://www.aspi.org.au 

Cotton Campaign
ลิงค์ำ: http://www.cottoncampaign.org 

Electronics Watch 
ลิงค์ำ: https://electronicswatch.org 

Greenpeace 
ลิงค์ำ: https://www.greenpeace.org 

Human Rights Watch 
ลิงค์ำ: https://www.hrw.org 

International Labor Rights Forum 
ลิงค์ำ: https://laborrights.org

International Trade Union Confederation 
ลิงค์ำ: https://www.ituc-csi.org 

Solidarity Center 
ลิงค์ำ: https://www.solidaritycenter.org

Verité 
ลิงค์ำ: https://www.verite.org 
เคำร่่องม่อจัด่ห้าแห้ล่งข้้อมูล พื่ัฒนาโด่ยื่  
Verité และพื่ันธิ์มิตร
ลิงค์ำ: https://www.responsiblesourcingtool.org

Worker Rights Consortium
ลิงค์ำ: https://www.workersrights.org  

For more information, please visit 
www.htlegalcenter.org or contact 
info@htlegalcenter.org.  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/lang--en/index.htm
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated.xsl
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated.xsl
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated.xsl
https://www.aspi.org.au
http://www.cottoncampaign.org
https://electronicswatch.org
https://www.greenpeace.org
https://www.hrw.org
https://laborrights.org
https://www.ituc-csi.org
https://www.solidaritycenter.org/what-we-do/workers-human-rights/
https://www.verite.org
https://www.responsiblesourcingtool.org
https://www.workersrights.org
http://www.htlegalcenter.org
mailto:info@htlegalcenter.org
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ภาคผนวก B: 
การส่งคำารอ้งและรูปแบบคำารอ้ง 
ถึง ฝ้่ายื่แรงงานบังคัำบ (Attn: Forced Labor Division)
คำณะกรรมการบังคัำบใช้้กฎห้มายื่ด้่านการเยื่่ยื่ว่ยื่าที่างการค้ำา (Trade Remedy Law Enforcement Directorate)
ศุลกากรและการปกป้องช้ายื่แด่น (Customs and Border Protection)
กระที่รว่งคำว่ามมั�นคำงแห้่งมาตุภูมิข้องสูห้รัฐฯ (U.S. Department of Homeland Security) 
1131 เพื่นซ่ิลเว่เน่ยื่ อเว่นิว่, นอร์ที่เว่สูท์ี่ 1331 Pennsylvania Ave, N.W.)
ช้ั�น 9, ตู้ป.ณ. #1142 (9th floor, Mailstop #1142)
ว่อช้ิงตัน ด่่.ซ่่. 20229 (Washington, D.C. 20229 
สูห้รัฐอเมริกา (United States)

วั่นท่ี่� (Date): 

 การนำาสู่งคำำาร้องอยื่่างเป็นที่างการต่อ CBP  เพ่ื่�อให้้ระงับการนำาเข้้าสูินค้ำาท่ี่�ใช้้แรงงานบังคัำบตามมาตรา 307  
 ข้องกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ คำ.ศ.1930 (19 U.S.C. §1307) ภายื่ใต้ข้้อกำาห้นด่ 19 C.F.R § 
12.42
 นำาสู่งโด่ยื่ (ช้่�อบุคำคำล / องค์ำกร และรายื่ละเอ่ยื่ด่การติด่ต่อกลับ)

FORMAL SUBMISSION TO U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION TO EXCLUDE 
IMPORTS MADE USING FORCED LABOR UNDER SECTION 307 OF THE U.S. TARIFF ACT, 
1930 (19 U.S.C. §1307)

SUBMITTED UNDER THE REQUIREMENTS OF 19 C.F.R § 12.42.

SUBMITTED BY [Individual/ Organization Name and Contact Details33]

I.  ภาพรวมของการยื�นคำารอ้ง: 

คุำาร้องน้�ยื�นติามมาติรา 307 ขีองกฎห้มายว่าด้วยภาษ้ศุลกากรขีองสห้รัฐฯ (19 U.S.C. §1307) เพื�อเร้ยกร้องให้้ศุลกากร
สห้รัฐฯ ออกคุำาสั�งระงับัการนำา (ชื�อสินคุ้า) เขี้าส้่ชายแดนขีองสห้รัฐอเมริกา 

สูิ�งท่ี่�ต้องระบุตั�งแต่เริ�มต้นยื่่�นคำำาร้อง ได้่แก่: 

1) บที่สูรุปข้้อร้องเร่ยื่น: 
• สิูนค้ำาท่ี่�ถูกกล่าว่ห้าว่่าเก่�ยื่ว่ข้้องกับการใช้้แรงงานบังคัำบ;
• ประเที่ศท่ี่�มาข้องสูินค้ำา;
• ผูู้้นำาเข้้าสูินค้ำาเข้้าสูู่ในสูห้รัฐฯ 

2) ห้ลักฐานท่ี่�นำาแสูด่งในการยื่่�นคำำาร้อง รว่มถึงแห้ล่งท่ี่�มาและข้้อจำากั :  
•ห้ลักฐานท่ี่�พื่ิสููจน์ว่่าม่การใช้้แรงงานบังคัำบ และห้ลักฐานท่ี่�แสูด่งว่่าม่การนำาเข้้าสูินค้ำามายื่ังสูห้รัฐฯ  
• ข้้อมูลท่ี่�ระบุท่ี่�มาข้องห้ลักฐาน วิ่ธิ์่การได้่มาซ่ึ�งห้ลักฐาน อาจได้่มาจากการสูัมภาษณ์แรงงานและพื่ยื่านผูู้้เห้็น

33  การใช้้อ่เมลเป็นช้อ่งที่างสูำาคัำญท่่ี่ใช้้ติด่ต่อกับที่าง CBP ซ่ึ่งที่าง CBP อาจจะสูง่อ่เมลเพื่่่อยื่่นยื่ันการรับเร่่องและข้อข้้อมูลเพื่ิม่เติม.
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เห้ตุการณ์  ภาพื่ถ่ายื่ที่างด่าว่เท่ี่ยื่ม  ภาพื่ถ่ายื่จากการเยื่่�ยื่มช้มสูถานท่ี่� รายื่งานข้่าว่เช้ิงสู่บสูว่น ข้้อมูลจากห้น่ว่ยื่งาน
ข้องรัฐบาล  บันทึี่กศุลกากร โฆษณาและฐานข้้อมูลอ่�น  องค์ำการระห้ว่่างประเที่ศ  รายื่งานข้ององค์ำกรไม่แสูว่งผู้ลกำาไร  
เอกสูารบริษัที่ สูัญญาจ้าง การติด่ต่อกันที่างอ่เมล และเอกสูารอ่�น ๆ 
• ข้้อมูลท่ี่�ระบุถึงคำว่ามจำากัด่ข้องห้ลักฐาน เช้่น ห้ากว่่าไม่สูามารถเข้้าเย่ื่�ยื่มห้ร่อสูัมภาษณ์แรงงานได้่ให้้ที่ำาการอธิิ์บายื่
ถึงสูาเห้ตุ และห้ากไม่สูามารถติด่ต่อกับผูู้้นำาเข้้าในสูห้รัฐฯ ได้่ให้้อธิิ์บายื่ถึงสูาเห้ตุด้่ว่ยื่เช้่นกัน ให้้ระบุว่่าข้ั�นตอน
การเก็บรว่บรว่มห้ลักฐานอาจถูกก่ด่กันโด่ยื่รัฐบาลท่ี่�ไม่ให้้คำว่ามร่ว่มม่อ ห้ร่ออาจจะถูกตอบโต้อยื่่างรุนแรงและเป็น
อันตรายื่ ห้ร่อแม้แต่การยื่ินยื่อมให้้ม่การใช้้แรงงานบังคัำบโด่ยื่รัฐและการท่ี่�ไม่สูามารถเข้้าถึงท่ี่�พื่ักอาศัยื่ข้องแรงงานได้่ 
เป็นต้น

II.  ประเทศต้นทางและภูมิหลังของสินค้า: 

1) ผู้ยื�นคำารอ้งจำำาเป็นต้องให้ข้อมูลสินค้า, กระบวนการผลิต, สถึานที�ผลิตและระบุด้วยว่าสินค้านั�นเกี�ยวข้องกับการใช้
แรงงานบังคับบางส่วนหรอืทั�งหมด  

ข้้อมูลเร่�องการใช้้แรงงานบังคัำบในประเที่ศต้นที่างถ่อเป็นสู่ว่นท่ี่�สูำาคัำญมาก ข้้อมูลในสู่ว่นน่�สูามารถห้าได้่จากรายื่งาน
ประจำาปีเร่�องการค้ำามนุษยื่์ โด่ยื่ท่ี่�ผูู้้ร้องเร่ยื่นคำว่รให้้ข้้อมูลเก่�ยื่ว่กับภูมิภาคำห้ร่อภาคำสู่ว่นรว่มถึงงานวิ่จัยื่ท่ี่�เก่�ยื่ว่กับ
สูินค้ำานั�น 

2) ผูย้ื�นคำารอ้งจำะต้องใหข้้อมลูแรงงานในเหมอืง / โรงงานผลิตสนิค้า

ให้้ข้้อมูลเก่�ยื่ว่กับแรงงานท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้องกับการผู้ลิตสูินค้ำา โด่ยื่ระบุว่่าแรงงานเป็นต่างด้่าว่ห้ร่อผูู้้ยื่้ายื่ถิ�นฐานภายื่ใน
ประเที่ศ เป็นผูู้้ห้ญิงห้ร่อเด็่ก เป็นนักโที่ษห้ร่อเป็นช้นกลุ่มน้อยื่ท่ี่�ถูกกักข้ังในสูถานกักกัน แห้ล่งข้้อมูลอาจได้่มาจาก
ห้นังสู่อพื่ิมพื่์, รายื่งานข้องรัฐห้ร่อองค์ำกรไม่แสูว่งผู้ลประโยื่ช้น์ รายื่งานข้องสูห้ประช้าช้าติ รายื่งานข้ององค์ำกรพื่หุ้ภาค่ำ
และแถลงการณ์สูาธิ์ารณะ  

3) ผู้ยื�นคำารอ้งจำะต้องให้ข้อมูลขั�นตอนที�รฐับาลของประเทศต้นทาง และ / หรอืหน่วยงานที�นำาเข้าสินค้านั�นได้ปฏิิบัติ 

ประเที่ศ / บริษัที่ได้่ด่ำาเนินการเพื่่�อลด่การบังคัำบใช้้แรงงานบังคัำบแล้ว่ห้ร่อยัื่ง? ม่คำด่่การใช้้แรงงานบังคัำบท่ี่�รอด่ำาเนิน
การในภาคำสู่ว่นน่�ห้ร่อไม่? เป็นคำด่่อาญาห้ร่อไม่? ห้ากเป็นไปได้่ให้้เตร่ยื่มข้้อมูลเก่�ยื่ว่กับบริบที่เพิื่�มเติมเร่�องการใช้้
แรงงานบังคัำบในประเที่ศต้นที่างให้้ CBP รว่มถึงตัว่อยื่่างท่ี่�เจาะจงเก่�ยื่ว่กับนโยื่บายื่ข้องรัฐห้ร่อองค์ำกร 

III.  องค์ประกอบของหลักฐานที�ระบุในคำารอ้ง: 

1) ส่วนที�หนึ�ง - คำาให้การถึึงสาเหตุที�ทำาให้เชื�อว่าสินค้าที�ผลิตโดยการใช้แรงงานบังคับกำาลังถึูกนำาเข้ามายังสหรฐัฯ 
หรอืน่าเชื�อได้ว่าจำะมกีารนำาเข้ามาสู่สหรฐัฯ

จะต้องระบุข้้อคำว่าม ดั่งน่�:

ปรากฏิตามข้้อมูลท่ี่�รว่บรว่มโด่ยื่ผูู้้ยื่่�นคำำาร้องตามท่ี่�ระบุด้่านล่าง น่าเช่้�อได้่ว่่า (สูินค้ำา) ท่ี่�ผู้ลิตโด่ยื่ (โรงงานผู้ลิต / ผูู้้ผู้ลิต) ใน 
(ประเที่ศ) ได้่ถูกผู้ลิตโด่ยื่ (ระบุประเภที่ข้อง แรงงานบังคัำบ) และกำาลังห้ร่อม่แนว่โน้มท่ี่�จะถูกนำาเข้้ามาในสูห้รัฐอเมริกา  

ข้้อคำว่ามในคำำาร้องคำว่รม่ข้้อมูลเก่�ยื่ว่กับฝ้่ายื่ท่ี่�ยื่่�นคำำาร้อง เพ่ื่�อให้้เกิด่คำว่ามน่าเช้่�อถ่อข้องผูู้้ร้องตลอด่จนคำว่ามน่าเช้่�อถ่อข้อง
ห้ลักฐานท่ี่�นำาแสูด่ง เช้่น “ฝ้่ายื่ท่ี่�ยื่่�นเร่�องเป็น (ประเภที่องค์ำกร/พื่ันธิ์กิจ) ซ่ึ�งตั�งอยูื่่ใน (เม่อง/ประเที่ศ) ซ่ึ�งม่คำว่ามรู้เก่�ยื่ว่กับ
เน่�อห้าข้องคำำาร้องโด่ยื่อ้างอิงจาก (การศึกษางานวิ่จัยื่ การวิ่จัยื่ปฏิิบัติการ การสูัมภาษณ์แรงงาน สู่บสูว่นรายื่งาน คำว่าม
สูัมพื่ันธิ์์ห้ร่อการร่ว่มงานกับองค์ำกร)” 

2) ส่วนที�สอง - อธิีบายลักษณะของสินค้าโดยละเอยีด (จำะมหีรอืไม่มก็ีได้)34

ข้้อมูลในสู่ว่นน่� เป็นการให้้ข้้อมูลเก่�ยื่ว่กับรายื่ละเอ่ยื่ด่ข้องสูินค้ำาให้้มากท่ี่�สูุด่เท่ี่าท่ี่�จะที่ำาได้่ เพ่ื่�อช้่ว่ยื่ให้้ที่าง CBP สูามารถ
ที่ำาการสู่บสูว่นโด่ยื่ใช้้บันทึี่กข้้อมูลและฐานข้้อมูลภายื่ในข้องตนเอง รว่มถึงข้้อมูลการนำาเข้้ามาสูู่ตลาด่สูห้รัฐฯ และห้าก
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เป็นไปได้่ผูู้้ยื่่�นคำำาร้องคำว่รจะให้้ห้ลักฐานเพื่่�อแสูด่งว่่าสูินค้ำานั�นกำาลังจะเข้้ามายื่ังสูห้รัฐฯ เป็นการโน้มน้าว่ให้้ที่าง CBP  เช้่�อ
ว่่าสูินค้ำานั�นได้่เข้้ามาแล้ว่ห้ร่อม่แนว่โน้มท่ี่�จะเข้้ามายื่ังสูห้รัฐฯ 

อยื่่างน้อยื่ท่ี่�สูุด่ ในสู่ว่นน่�ต้องระบุ:
คำำ�อธิบ่�ยส่ั่นค้ำ� – รูปภ�พิ่, ต่ิวอย่�ง, ฉล่�ก, ล่่กษัณ์ะท่�งก�ยภ�พิ่อ่�น ๆ 35

สูถานท่ี่�ผู้ลิต – โรงงาน, ไร่, เห้ม่อง, ฟาร์ม, เร่อ  
ผูู้้ผู้ลิต – ช้่�อ, สูถานท่ี่�ตั�งข้องธุิ์รกิจ 

ในการระบุเก่�ยื่ว่กับสูินค้ำาท่ี่�นำาเข้้าสูห้รัฐฯ นั�น ถ้าเป็นไปได้่คำว่รท่ี่�จะบอกช้่�อผูู้้ซ่่�อห้ร่อลูกค้ำาในสูห้รัฐฯ และท่ี่าด่่านท่ี่�จะม่
การนำาเข้้าสูินค้ำา ห้ร่อข้้อมูลอ่�นท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้องกับลูกค้ำาที่างฝ้ั� งสูห้รัฐฯ  

3) ส่วนที�สาม - หลักฐานที�แสดงว่ามกีารใช้แรงงานบังคับ  

ตามมาตรา 307 ข้องกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ (19 U.S.C. §1307) ได้่ให้้นิยื่ามข้องแรงงานบังคัำบเอาไว้่ว่่า
ห้มายื่ถึง “แรงงานท่ี่�ไม่ได้ทำาด้วยความสมัครใจำ และได้่ที่ำางานภายื่ใต้การถึูกบังคับข่มเหงหรอืการลงโทษรุนแรง” 

ห้ลักฐานท่่ี่นำาเสูนอจะต้องสูอด่คำล้องกับมาตรฐานที่างกฎห้มายื่แรงงาน ซ่ึ่ง แรงงานบังคัำบตามคำว่ามห้มายื่ข้องมาตรา 
307 ข้องกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ ได้่ถ่อตามต้นแบบคำำานิยื่ามข้ององค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ ใน
อนุสัูญญาฉบับท่่ี่ 29 ว่่าด้่ว่ยื่แรงงานบังคัำบ ซ่ึ่งได้่ให้้นิยื่ามแรงงานบังคัำบเอาไว้่ว่่า “งานห้ร่อบริการทีุ่กช้นิด่ ซ่ึ่งเกณฑ์์เอา
จากบุคำคำลใด่ ๆ โด่ยื่การขู้่เข้็ญการลงโที่ษ และซ่ึ่งบุคำคำลดั่งกล่าว่นั้นมิได้่สูมัคำรใจท่่ี่จะที่ำาเอง”36   คำำานิยื่ามน่้จึงห้มายื่คำว่าม
รว่มถึง “แรงงานขั้ด่ห้น่้”37  และ “แรงงานนักโที่ษ”38  

แรงงานขั้ด่ห้น้่ ตามกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ ห้มายื่ถึง การเป็นที่าสูห้น่้ และ การเป็นห้น้่บุญคุำณ การเป็น
ห้น้่บุญคุำณ ห้มายื่ถึง การที่ำางานโด่ยื่ไม่ได้่รับค่ำาจ้างแรงงานและการที่ำางานโด่ยื่ไม่สูมัคำรใจเพ่่ื่อช้ด่ใช้้ห้น่้สูินตามจริงห้ร่อ
ห้น้่สูินในท่่ี่ป้ันแต่งข้ึ้น แรงงานขั้ด่ห้น่้เกิด่จากการท่่ี่บุคำคำลซ่ึ่งลูกห้น้่ห้ร่อบุคำคำลท่่ี่อยูื่่ภายื่ใต้การคำว่บคำุมข้องลูกห้น่้จะต้อง
ที่ำางานห้ร่อให้้บริการให้้กับเจ้าห้น่้ ไม่ว่่าจะเป็นการกำาห้นด่มูลค่ำาการที่ำางานห้ร่อให้้บริการเพื่่่อเป็นการช้ำาระห้น่้อยื่่างไม่
เห้มาะสูมมูลค่ำาท่่ี่เห้มาะสูมกับการที่ำางานห้ร่อการบริการท่่ี่แท้ี่จริง ห้ร่อ ไม่ม่คำว่ามช้ัด่เจนในการกำาห้นด่เว่ลา ห้ร่อคำว่าม
ยื่าว่นานข้องการที่ำางาน ห้ร่อลักษณะข้องงานห้ร่อบริการเพื่่่อเป็นการช้ำาระห้น่้ 

ข้้อเท็ี่จจริงและห้ลักฐานท่ี่�นำาแสูด่งจะต้องเป็นไปตามคำำาจำากัด่คำว่ามตามกฎห้มายื่ดั่งท่ี่�กล่าว่มา มาตรา 307 ข้องกฎห้มายื่
ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ ไม่คำรอบคำลุมการใช้้แรงงานเด็่กท่ี่�ไม่ม่การบังคัำบ ห้ร่อแรงงานท่ี่�ได้่มาจากการฉ้อโกงเพื่่ยื่ง
อยื่่างเด่่ยื่ว่ ห้ากไม่ม่ห้ลักฐานว่่าม่การบังคัำบห้ร่อบ่บบังคัำบลำาพื่ังเพ่ื่ยื่งการฉ้อโกงก็ถ่อว่่าไม่เพ่ื่ยื่งพื่อในการยื่่�นคำำาร้อง แม้ว่่า
ห้ลักฐานเร่�องสูภาพื่การที่ำางานท่ี่�ไม่เห้มาะสูมห้ร่อการถูกเอาเปร่ยื่บมากเพ่ื่ยื่งใด่ แต่ก็ไม่ถ่อว่่าเพ่ื่ยื่งพื่อ และในที่ำานอง
เด่่ยื่ว่กันห้ลักฐานท่ี่�แสูด่งให้้เห้็นว่่าม่การฉ้อโกงห้ร่อห้ลอกลว่งเพ่ื่ยื่งอยื่่างเด่่ยื่ว่ก็ไม่เพ่ื่ยื่งพื่อท่ี่�จะที่ำาให้้ CBP  ด่ำาเนินการ
ระงับสูินค้ำาการนำาเข้้าสิูนค้ำาได้่ 

เน่�องจากคำว่ามคำล้ายื่คำลึงกันข้องคำำานิยื่ามท่ี่�กำาห้นด่โด่ยื่องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ และมาตรา 307 ข้องกฎห้มายื่
ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ ที่ำาให้้ CBP  อ้างอิงตามมาตรฐานและตัว่ช้่�วั่ด่ข้องแรงงานบังคัำบ39  ข้ององค์ำการแรงงา
ระห้ว่่างประเที่ศเป็นสูำาคัำญ โด่ยื่ท่ี่�องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ ได้่พื่ัฒนาตัว่บ่งช้่�การใช้้แรงงานบังคัำบ 11 ลักษณะ

34  องค์ำกรท่่ี่ที่ำางานในสูว่่นภาคำสูนามอาจไมสู่ามารถห้าแห้ล่งข้้อมูลที่างการค้ำาเก่่ยื่ว่กับตัว่สูินค้ำานั้น เช้น่ ใบตราส่ัูงสิูนค้ำาได้่ แต่สิูง่น่้ไมถ่่อเป็นอุปสูรรคำ
ในการยื่่่นคำำาร้องภายื่ใต้มาตรา 307 ข้องกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ เพื่ราะที่าง CBP สูามารถท่่ี่จะระบุข้้อมูลที่างการค้ำาและข้้อมูลศุลกากร
ข้องสูินค้ำานั้นได้่.
35  อ้างแล้ว.
36 ดู่ องค์ำกรการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ (ILO) เร่่อง แนว่ที่างปฏิิบัติในการบง่ช้่้การใช้้แรงงานบังคัำบ, การประชุ้มสูถิติแรงงานนานาช้าติ คำรั้งท่่ี่ 20 
(2018) สูำาห้รับตัว่อยื่า่งข้องกรณ่ท่่ี่อาจเป็น “อันตรายื่จากการลงโที่ษ” และ “คำว่ามไมสู่มัคำรใจ” โปรดดู https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pub-
lic/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf.
37 คำำาว่่า “แรงงานข้ัด่ห้น่้ ” ห้มายื่ถึงสูถานะห้ร่ อสูภาพื่ข้องลูกห้น้่ ท่่ี่ เกิ ด่จากการท่่ี่ ลูกห้น่้ ได้่ที่ำาการจำานำาบริ การสู่ว่นข้องตน ห้ร่ อข้องบุคำคำลท่่ี่ อยูื่่ภายื่
ใต้การปกคำรองข้องตนเพื่่่ อใช้้เป็ นห้ลักประกันห้น่้ สูิ น ห้ากมูลค่ำาข้องบริ การท่่ี่ ได้่รับการประเมิ นอยื่่างสูมเห้ตุสูมผู้ลไม่ ได้่ถู กนำาไปช้ำาระห้น่้  ห้ร่ อ
ระยื่ะเว่ลาและลักษณะข้องบริ การเพื่่่ อใช้้ห้น่้ นั้ นไม่ ได้่ถูกจำากัด่และกำาห้นด่อยื่่างช้ัด่เจน, ด้ใน  22 U.S.C. § 7102(7).
38  “แรงงานที่าสู (ข้ัด่ห้น่้)” ห้มายื่ถึง “การบังคัำบใช้้ภาระห้น่้จำายื่อม โด่ยื่ท่่ี่ม่การบังคัำบใช้้แรงงานท่่ี่ไมต่รงต่อคำว่ามประสูงค์ำในการใช้้ห้น่้ห้ร่อภาระผูู้กพื่ัน
บางอยื่า่ง ไมว่่่าจะเป็นตามข้้อเท็ี่จจริงห้ร่อตามท่่ี่ถูกกล่ันแกล้งก็ตาม” ด้ใน 42 U.S.C. § 1994.
39  โปรดด้คำำาแถลงการณ์  สูำานักงานการค้ำาข้อง CBP (วั่นท่่ี่  1 ตุลาคำม  คำ.ศ. 2019), https://www.youtube.com/watch?v=Fb2D4Ebucn8&t=13s.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Fb2D4Ebucn8&t=13s
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ข้ึ�นมา (โด่ยื่ CBP ได้่ที่ำาการจัด่ห้มว่ด่ห้มู่ระดั่บการปฏิิบัติท่ี่�เป็นการบ่งช้่�ระดั่บข้องการใช้้แรงงานบังคัำบ) ตัว่บ่งช้่�แรงงาน
บังคัำบข้ององค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ สูามารถใช้้สูนับสูนุนว่่ากรณ่ใด่เข้้าข้่ายื่ม่การใช้้แรงงานบังคัำบห้ร่อไม่: 

• การละเมดิ่ต่อคำว่ามเปราะบาง 

• การล่อลว่ง

• การจำากัด่การเคำล่�อนไห้ว่

• การแยื่กตัว่ให้อ้ยูื่โ่ด่ด่เด่่�ยื่ว่

• คำว่ามรุนแรงต่อรา่งกายื่ และคำว่ามรุนแรงที่างเพื่ศ

• การคำกุคำามและข้ม่ขู้่

• การยึื่ด่เอกสูารประจำาตัว่

• การยึื่ด่เงินค่ำาจ้าง

• แรงงานขั้ด่ห้น่�

• สูภาพื่การที่ำางานและสูภาพื่คำว่ามเปน็อยูื่ท่่ี่�ยื่ำาแยื่่ และ

• การที่ำางานล่ว่งเว่ลามากเกินไป 

คำำาร้องในสู่ว่นน่� คำว่รที่ำาการระบุข้้อเท็ี่จจริงเพื่่�อแสูด่งให้้เห้็นว่่า สูินค้ำาท่ี่�ผู้ลิตโด่ยื่บุคำคำลท่ี่�ตกอยูื่่ในภาว่ะข้องการถึูก

บังคับใช้แรงงาน ซ่ึ�งในสู่ว่นข้องคำำาอธิ์ิบายื่จะต้องแสูด่งห้ลักฐานเพิื่�มเติม โด่ยื่ในเช้ิงอรรถคำว่รจะต้องม่ลิงค์ำข้องเอกสูาร

สูนับสูนุนห้ร่อท่ี่�ได้่ม่การเผู้ยื่แพื่ร่ต่อสูาธิ์ารณะ  ผูู้้ยื่่�นคำำาร้องอาจสู่งห้นังสู่อรับรองและคำำาให้้การที่างว่่ด่่โอประกอบไปด้่ว่ยื่ 

และในสู่ว่นข้องพื่ยื่านเอกสูารท่ี่�ไม่เปิด่เผู้ยื่เป็นสูาธิ์ารณะนั�นจะต้องม่เชิ้งอรรถแสูด่งภาคำผู้นว่ก และต้องเก็บรว่บรว่ม

เอกสูารเห้ล่าน่�เอาไว้่เป็นคำว่ามลับ สูิ�งสูำาคัำญท่ี่�ต้องที่ราบ ค่ำอ พื่ยื่านเอกสูารห้ร่อห้ลักฐานท่ี่�ใช้้ประกอบคำำาร้องจะต้องม่อายุื่

ไม่มากเกินกว่่า 12 - 18 เด่่อน.

        ข้อเสนอแนะในทางปฏิิบัติ: 

ข้้อเท็ี่จจริงท่ี่�ว่่าแรงงานถูกจำากัด่พื่่�นท่ี่�ไม่ให้้ออกจากโรงงาน ห้ร่อฟาร์มเพ่ื่ยื่งอยื่่างเด่่ยื่ว่อาจจะไม่เพ่ื่ยื่งพื่อท่ี่�จะ
ระบุได้่ว่่าม่การใช้้แรงงานบังคัำบภายื่ใต้มาตรา 307  และในที่ำานองเด่่ยื่ว่กัน การท่ี่�นายื่ห้น้าห้างานไม่ที่ำาตามท่ี่�
สูัญญาว่่าจะได้่งานท่ี่�ด่่และม่รายื่ได้่ด่่นั�นก็ไม่เพ่ื่ยื่งพื่อในการพิื่สููจน์ว่่าม่การใช้้แรงงานบังคัำบ อยื่่างไรก็ตาม เม่�อม่
การจำากัด่การเคำล่�อนไห้ว่ห้ร่อการห้ลอกลว่งประกอบกับการคำุกคำาม การใช้้คำว่ามรุนแรงกับร่างกายื่ การคำุกคำาม
ที่างจิตใจ การไม่จ่ายื่ค่ำาจ้างแรงงาน ห้ร่อการสููญเสู่ยื่สิูที่ธิ์ิห้ร่อสูิที่ธิ์ิพื่ิเศษ (เช้่น การเล่�อนตำาแห้น่ง, การโยื่กยื่้ายื่
ห้ร่อการเข้้าถึงการจ้างงานในท่ี่�ให้ม่) เราจึงอาจสูรุปได้่ว่่า เข้้าข้่ายื่ข้องการใช้้แรงงานบังคัำบ

ห้ากต้องการข้้อมูลเพื่ิ�มเติม โปรดด้  ถาม-ตอบเก่�ยื่ว่กับ ILO เร่�องธุิ์รกิจและแรงงานบังคัำบ40

คำำารอ้งท่ี่�มน่ำาห้นกัจะต้องประกอบไปด้่ว่ยื่ข้อ้มลูท่ี่�นา่เช้่�อถ่อและสูามารถตรว่จสูอบได้่ โด่ยื่ต้องมาจากแห้ล่งท่ี่�มาห้ลายื่แห้ง่ไม่
ซ่ำากัน ห้ลักฐานสูนับสูนนุคำำารอ้ง และรว่มถึงการวิ่จัยื่ภาคำสูนามท่ี่�ได้่ม่การเผู้ยื่แพื่รใ่นแห้ล่งข้้อมลูข้องที่างราช้การ 

ห้ากแรงงานเป็นช้าว่เกาห้ล่เห้น่อจะม่กฎห้มายื่ท่ี่�กำาห้นด่
บที่ลงโที่ษแยื่กต่างห้าก โด่ยื่เป็นไปตามมาตรา 321 (b) 
ข้องกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่การต่อต้านศัตรูข้องสูห้รัฐอเมริกา
ว่่าด้่ว่ยื่การคำว่ำาบาตร (CAATSA) ท่ี่�ระบุว่่า สูินค้ำาท่ี่�ผู้ลิต
โด่ยื่การใช้้แรงงานช้าว่เกาห้ล่เห้น่อเป็นสูินค้ำาท่ี่�ผู้ลิตโด่ยื่
การใช้้แรงงานบังคัำบและไม่ได้่รับอนุญาตให้้เข้้ามายื่ัง
สูห้รัฐฯ ซ่ึ�งแตกต่างจากกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศุลกากร
ข้องสูห้รัฐฯ ท่ี่�ผูู้้ยื่่�นคำำาร้องตามกฎห้มายื่น่�ม่ห้น้าท่ี่�เพ่ื่ยื่ง
ที่ำาการพิื่สููจน์ให้้ได้่ว่่าม่การใช้้ช้าว่เกาห้ล่เห้น่อในห้่ว่ง
โซ่่อุปที่าน ห้ากต้องการข้้อมูลเพิื่�มเติมโปรด่ดู่ คำำาถาม
ท่ี่�พื่บบอ่ยื่ใน DHS เร่�อง กฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่การต่อต้านศตัรู
ข้องสูห้รฐัอเมรกิาว่่าด้่ว่ยื่การคำว่ำาบาตร (CAATSA) และ
แรงงานบงัคัำบช้าว่เกาห้ล่เห้นอ่

40  ถาม - ตอบเร่่องธุิ์รกิจและแรงงานบังคัำบ ข้ององค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ, https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/
WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_FAQ_EN/lang--en/index.htm. ดตั้ว่ช้่้วั่ด่การใช้้แรงงานบังคัำบข้ององค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ (2012), https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf.

https://eallegations.cbp.gov/Home/Index2
https://eallegations.cbp.gov/Home/Index2
https://eallegations.cbp.gov/Home/Index2
https://eallegations.cbp.gov/Home/Index2
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_FAQ_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_FAQ_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
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มาตรฐานของพยานหลักฐาน: 

ห้ากพื่ิจารณาข้้อกำาห้นด่เก่�ยื่ว่กับพื่ยื่านห้ลักฐานท่ี่�เพ่ื่ยื่งพื่อที่ำาให้้สูามารถระบุได้่ว่่าม่การใช้้แรงงานบังคัำบนั�น คำำา
ว่่า “สูมเห้ตุสูมผู้ลแต่ไม่อาจสูรุปได้่ (reasonable but not conclusive)” ถ่อเป็นมาตรฐานท่ี่�ตำากว่่า “ห้ลักฐานท่ี่�น่า
เช้่�อถ่อ (credible evidence)” ห้ร่อ “ม่เห้ตุคำว่รเช้่�อได้่ (probable cause)”  ซ่ึ�งตามมาตรา 307 ข้องกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่
ภาษ่ศุลกากรข้องสูห้รัฐฯ ได้่เร่ยื่กร้องให้้ม่การยื่่�นพื่ยื่านห้ลักฐานท่ี่�ม่เห้ตุผู้ลสูามารถที่ำาให้้ CBP  เช่้�อได้่ว่่า สูินค้ำาท่ี่�จะได้่
ม่การนำาเข้้านั�นผู้ลิตโด่ยื่การใช้้แรงงานบังคัำบ และแม้ว่่าจะม่คำำาแนะนำาเก่�ยื่ว่กับเร่�องมาตรฐานข้องพื่ยื่านห้ลักฐานเพื่่ยื่ง
เล็กน้อยื่ห้ร่อไม่ม่เลยื่ก็ตาม41 ในที่างปฏิิบัติ เป็นท่ี่�เข้้าใจได้่ว่่า ห้น่ว่ยื่งานต้องการพื่ยื่านห้ลักฐานท่ี่�ช้ัด่เจนเพ่ื่�อให้้ผู้่า
กระบว่นการตัด่สิูนใจภายื่ในข้องห้น่ว่ยื่งานตน  

ในคำำาแถลงข้อง CBP  ระบุว่่า คำำาร้องท่ี่�ประสูบคำว่ามสูำาเร็จจะต้องม่แห้ล่งท่ี่�มาท่ี่�ห้ลากห้ลายื่ โด่ยื่รว่มถึงแห้ล่งข้้อมูล ดั่งต่อ
ไปน่� :

• รายื่งานข้องรัฐบาลสูห้รัฐฯ เช้่น รายื่งานข้องกระที่รว่งแรงงานและกระที่รว่งการต่างประเที่ศ;
• ห้ลักฐานโด่ยื่ตรงท่ี่�ม่นำาห้นัก เช้่น เอกสูารการเย่ื่�ยื่มช้มสูถานท่ี่� ห้ร่อคำำาให้้การข้องพื่ยื่าน (คำำารับรองห้ร่อว่่ด่่โอ)  ;
• พื่ยื่านเอกสูาร ได้่แก่ ภาพื่ถ่ายื่ห้ร่อแผู้นผัู้งท่ี่�ที่ำางานแสูด่งสูภาพื่การที่ำางาน และ/ห้ร่อ สูภาพื่คำว่ามเป็นอยูื่่ บันทึี่กค่ำา
จ้าง รายื่ช้่�อบุคำลากรห้ร่อข้้อมูลอ่�นท่ี่�เก่�ยื่ว่กับช้่ว่งเว่ลาการที่ำางาน ห้ร่อรายื่ช้่�อคำนงาน  

IV.   บทสรุป

คำำาร้องคำว่รประกอบด้่ว่ยื่ คำำาข้อให้้ CBP ที่ำาการพื่ิจารณาให้้เป็นไปตามบที่บัญญัติ 19 C.F.R. §12.42 ท่ี่�ระบุว่่า (ช้่�อสูินค้ำา) 
ซ่ึ�งได้่ถูกนำาเข้้ามาจาก (ระบุประเที่ศ) ม่การผู้ลิตทัี่�งห้มด่ห้ร่อบางสู่ว่นด้่ว่ยื่ (แรงงานบังคัำบ, แรงงานนักโที่ษ, แรงงานข้ัด่
ห้น่�, การบังคัำบใช้้แรงงานเด็่ก) จึงเป็นการต้องห้้ามมิให้้ม่การนำาเข้้ามายื่ังสูห้รัฐอเมริกา

ผู้ย่�นคำำ�ร้องสั่�มู�รถูย่�นคำำ�ร้องให้มู่ก�รกำ�หนด่มู�ติรก�รเย่ยวย�อย่�งสั่ร้�งสั่รรค์ำ เช้่น ข้อให้บร่ษ่ัท่เปิด่เผยว่ธิ่ก�รแก้ไข้ก�ร
ใช้้แรงง�นในก�รผล่่ติต่ิอสั่�ธิ�รณ์ะติ�มูระยะเวล่�ท่่�กำ�หนด่ก่อนท่่�จะมู่ก�รออกคำำ�ส่ั่�งระง่บมู่ให้นำ�ส่ั่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�น 
(WRO)42 ทัี่�งน่� ในที่างคำว่ามเป็นจริง การด่ำาเนินการตามคำำาข้อดั่งกล่าว่ข้อง CBP เป็นสูิ�งท่ี่�อาจเกิด่ข้ึ�นไ

41  สูิง่ท่่ี่แที่รกมาน่้เป็นข้้อมูลท่่ี่ได้่มาจากการห้าร่อกับองค์ำกร NGO ซ่ึ่งม่ประสูบการณ์ในการยื่่่นคำำาร้องตามมาตรา 307 .
42  คำำาร้องท่่ี่ Corporate Accountability Lab and International Rights Advocates ท่่ี่ยื่่่นต่อ CBP ในเด่่อนกุมภาพื่ันธิ์์  คำ.ศ. 2020 ได้่เสูนอวิ่ธิ์เ่ยื่่ยื่ว่ยื่า
แบบอ่่นเพื่่่อข้อให้้ CBP ที่ำาการกำาห้นด่ให้้บริษัที่ต่าง ๆ ด่ำาเนินการเพื่่่อแสูด่งให้้เห้็นว่่า ตนได้่ที่ำาการเปล่่ยื่นแปลงแนว่ที่างปฏิิบัติในกระบว่นการผู้ลิต
ภายื่ในระยื่ะเว่ลา 180 วั่นนับจากวั่นท่่ี่ยื่่่นคำำาร้องห้ร่อนับจากวั่นท่่ี่ถูกสูั่งห้้ามนำาเข้้า โปรดดู  https://static1.squarespace.com/static/5810dda3e3d-
f28ce37b58357/t/5e4607e90bd7ed452a1c8c6e/1581647858374/FINAL+307+PETITION+WITH+EXHIBITS.pdf. Pursuant to such a 
เพื่่่อให้้เป็นไปตามคำำาร้องข้อดั่งกล่าว่ ที่าง CBP ได้่สูง่แบบสูอบถาม 25 สูว่่น ไปยื่งับริษัที่ผู้ลิตโกโก้ท่่ี่มช่้่่อในห้นังสู่อคำำาร้องเพ่่ื่อสูอบถามเร่่องในประเด็่น
ต่าง ๆ  ได้่แก่ พื่ิกัด่ GPS ข้องซ่ัพื่พื่ลายื่เออร์ท้ัี่งห้มด่ แผู้นการแก้ไข้เม่่อถูกพื่บว่่าม่การใช้้แรงงานเด็่ก รายื่ช้่่อซั่พื่พื่ลายื่เออรท้ั์ี่งห้มด่ท่่ี่นำาสูินค้ำาเข้้ามา
สูห้รัฐฯ ต้ังแต่ คำ.ศ. 2017 - 2019 และการตรว่จสูอบตามแผู้นการรับรอง โปรดดูในรายื่งานข้อง Ange Aboa, et al., สห้รฐัฯ ได้ทำาการสอบัสวนเรือ่ง
การใช้แรงงานเด็กในห้ว่งโซอุ่ปทานขีอง Ivory Coast Supply Chains, สูำานักข้า่ว่ Reuters, วั่นท่่ี่ 30 ม่นาคำม คำ.ศ. 20220, https://www.reuters.com/
article/us-cocoa-ivorycoast-childlabor-exclusive/exclusive-u-s-investigates-child-labor-in-ivory-coast-cocoa-supply-chains-idUSKBN-
21H0QW.

https://static1.squarespace.com/static/5810dda3e3df28ce37b58357/t/5e4607e90bd7ed452a1c8c6e/1581647858374/FINAL+307+PETITION+WITH+EXHIBITS.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5810dda3e3df28ce37b58357/t/5e4607e90bd7ed452a1c8c6e/1581647858374/FINAL+307+PETITION+WITH+EXHIBITS.pdf
https://www.reuters.com/article/us-cocoa-ivorycoast-childlabor-exclusive/exclusive-u-s-investigates-child-labor-in-ivory-coast-cocoa-supply-chains-idUSKBN21H0QW
https://www.reuters.com/article/us-cocoa-ivorycoast-childlabor-exclusive/exclusive-u-s-investigates-child-labor-in-ivory-coast-cocoa-supply-chains-idUSKBN21H0QW
https://www.reuters.com/article/us-cocoa-ivorycoast-childlabor-exclusive/exclusive-u-s-investigates-child-labor-in-ivory-coast-cocoa-supply-chains-idUSKBN21H0QW
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ภาคผนวก C : 
คำาถึามที�ใช้เพื�อเป็นการพิสูจำน์ว่ามกีารใช้
แรงงานบังคับ ตามกำาหนดในมาตรา 307
องค์ำกรสูว่่นให้ญท่่ี่�ที่ำางานด้่านสูทิี่ธิ์แิรงงานมกัจะสูมัภาษณเ์ห้ยื่่�อและผูู้้ท่ี่�รอด่จากการถกูบงัคัำบใช้แ้รงงาน ซ่ึ�งแบบสูอบถามต่อ
ไปน่� ไม่ได้่มเ่จตนาท่ี่�จะให้น้ำาไปใช้แ้ที่นชุ้ด่คำำาถามเดิ่มท่ี่�ห้นว่่ยื่งานข้องท่ี่านได้่เคำยื่ใช้อ้ยูื่่ ห้ากแต่เปน็การช้ว่่ยื่ให้เ้กิด่คำว่ามเข้า้ใจ
ว่่าคำำาถามจำาเป็นเจาะจงข้นาด่ไห้นเพื่่�อให้บ้รรลวัุ่ตถปุระสูงค์ำข้องกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศลุกากรข้องสูห้รฐัฯ แบบสูอบถามน่�
อาจไมค่ำรบถ้ว่นสูมบูรณแ์ละอาจต้องนำาไปปรบัใช้้ให้เ้ห้มาะสูมกับสูถานการณแ์ว่ด่ล้อมและปจัจัยื่ด้่านอ่�น เช้น่ สูนิค้ำา โรงงาน 
อุตสูาห้กรรม และภมูภิาคำ และตามท่ี่�ได้่เคำยื่กล่าว่ถึงก่อนห้นา้น่� ว่่า CBP  ต้องการห้ลักฐานท่ี่�จะพิื่สูจูนว่์่าม่ “คำว่ามไมสู่มคัำรใจ” 
และ “การถกูลงโที่ษรุนแรง” ภายื่ใต้มาตรา 307 ข้องกฎห้มายื่ว่่าด้่ว่ยื่ภาษ่ศลุกากรข้องสูห้รฐัฯ  

1) ข้อ้มล่ิสิ่วนตัวข้องแรงงาน  

• ช้่�อ, อายุื่, ท่ี่�อยูื่ก่่อนห้นา้น่� (ท่ี่�อยูื่ป่ระจำาห้รอ่ท่ี่�อยูื่อ่่�น), บ้านเกิด่, คำรอบคำรวั่, สูญัช้าติ, ภาษาและข้อ้มูลอ่�นใด่ท่ี่�จะที่ำาให้้
เข้้าใจถึงภมูหิ้ลังข้องแรงงาน

2) ข้อ้ม่ลิการเดินทัางข้องแรงงานมายงัสิถานทัี� ทัำางาน (ระบุฟารม์, โรงงาน, เหมอ่งแร ่หรอ่ช่อ่งทัางการทัำางาน) 

• วิ่ธิ์ก่ารข้นยื่า้ยื่ท่ี่�ใช้้ ใคำรท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้อ้งกับการข้นยื่า้ยื่แรงงานบา้ง (เช้น่ นายื่ห้น้า ห้รอ่ตัว่แที่นบรษัิที่) 
• ค่ำาด่ำาเนินการจัด่ห้าแรงงาน (เช้น่ ค่ำาเดิ่นที่าง, ค่ำาที่ำาใบอนญุาตที่ำางานห้รอ่ค่ำาที่ำาว่่ซ่า่) 
• สูภาพื่ข้องการเดิ่นที่าง (แออัด่ข้นาด่ไห้น และม่ใคำรบา้งท่ี่�ถกูข้นยื่า้ยื่มาด้่ว่ยื่) 

คำำาถามชุ้ด่ท่ี่�สูองจะต้องต่แผู้ค่ำำาสูญัญาท่ี่�นายื่ห้น้าจัด่ห้างานห้รอ่นายื่จ้างได้่ให้้ไว้่กับแรงงาน 

• ค่ำาจ้างท่ี่�ได้่สูัญญากันเอาไว้่
• งานและท่ี่�พื่ักท่ี่�ได้่สัูญญากันเอาไว้่  
• ไม่ว่่าเป็นเอกสูารเป็นห้นังสู่อรูปแบบใด่ก็ตาม ห้ร่อเอกสูารท่ี่�ม่การลงนาม ห้ร่อไม่ว่่าจะเป็นสูำาเนาเอกสูารห้ร่อแม้แต่
ภาพื่ถ่ายื่เอกสูารท่ี่�แรงงานม่ไว้่ในคำรอบคำรอง

3) รายลิะเอยีดเกี�ยวกับนายจ้ัาง แลิะสิถานทัี�ทัำางาน 

• ช้่�อนายื่จ้าง และสูถานท่ี่�ที่ำางาน
• โรงงาน/ไร่/เห้ม่อง - ข้นาด่ และคำำาอธิ์ิบายื่ลักษณะภายื่ใน, ภายื่นอกห้ร่อรอบบริเว่ณข้องโรงงานห้ร่อสูถานท่ี่�ที่ำางาน 
• ระยื่ะเว่ลาการจ้างงาน

 - เป็นงานต่อเน่�องห้ร่อม่เว่ลาห้ยุื่ด่งานห้ร่อไม ่
• ม่แรงงานก่�คำนในสูถานท่ี่�ที่ำางานนั�น 
• ประเภที่ข้องงานค่ำออะไร (แตกต่างจากท่ี่�ได้่ตกลงกันไว้่ห้ร่อไม่) เช้่น ในตอนแรกแรงงานได้่รับการว่่าจ้างให้้เก็บเก่�ยื่ว่
ผู้ลไม้ แต่ปรากฏิว่่า ให้้ไปที่ำาคำว่ามสูะอาด่ห้ร่อถอนห้ญ้าในไร่แที่น  
• แรงงานม่คำว่ามสูัมพื่ันธิ์์กับบริษัที่ห้ร่อไม่
 - ถ้าม่ (และถ้าแรงงานที่ราบข้้อมูลน่�) ให้้ระบุว่่า 
 บริษัที่อะไร

 - ระบุว่่าเป็นลักษณะข้องคำว่ามสูัมพื่ันธิ์์ เช้่น เกษตกรที่ำาการข้ายื่ผู้ลผู้ลิตจากไร่ข้องเข้าให้้กับบริษัที่ทัี่�งห้มด่ห้ร่อ  
 บางสู่ว่นห้ร่อไม ่
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4) ข้อ้มล่ิเร่� องสิภาพการทัำางาน

• ที่ำางานวั่นละก่�ช้ั�ว่โมง
• ได้่รับค่ำาจ้างบ่อยื่แค่ำไห้น
• คำุณได้่รับค่ำาจ้างตรงตามท่ี่�ได้่ตกลงสูัญญาเอาไว้่ห้ร่อไม ่
• ได้่รับค่ำาจ้างท่ี่�ห้น้างานในไร่เลยื่ (ตามโคำว่ตาท่ี่�ที่ำาได้่) ห้ร่อเป็นอัตราท่ี่�กำาห้นด่เอาไว้่ตายื่ตัว่ 
• คำุณได้่รับค่ำาจ้างนั�นจริงไห้ม
• การห้ักเงิน 

- ม่สู่ว่นห้นึ�งสู่ว่นใด่ข้องค่ำาจ้างท่ี่�ถูกยื่ึด่เอาไว้่ห้ร่อไม่ ถ้าม่เป็นจำานว่นเท่ี่าไร ยื่ึด่เงินสู่ว่นนั�นไปจ่ายื่ห้น่�ใช้่ห้ร่อไม่
• สู่ว่นนั�นไปจ่ายื่ห้น่�ใช้่ห้ร่อไม่
• คำุณม่ต้นข้ั�ว่ห้ลักฐานการจ่ายื่เงินไห้ม
• คำุณได้่รับการห้ยุื่ด่พื่ักการที่ำางานบ้างไห้ม
• คำุณได้่รับอนุญาตให้้พืู่ด่คำุยื่กับเพื่่�อนร่ว่มงานคำนอ่�นไห้ม 
• คำุณม่นำาด่่�มและห้้องนำาท่ี่�สูะอาด่ใช้้ไห้ม 
• ห้ากสูถานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�ม่คำว่ามเสู่�ยื่ง คำุณม่อุปกรณ์ป้องกันห้ร่ออุปกรณ์ใช้้งานท่ี่�ปลอด่ภัยื่ห้ร่อไม ่
• คำุณถูกบังคัำบให้้ที่ำางานล่ว่งเว่ลาห้ร่อไม่

- ห้ากเป็นเช้่นนั�น ถ้าคำุณปฏิิเสูธิ์ท่ี่�จะที่ำางานคุำณจะถูกลงโที่ษรุนแรงห้ร่อไม่?
• การล่ว่งละเมดิ่ที่างรา่งกายื่และการถกูพื่นัธิ์นาการ

- ตัว่คำุณ, สูมาช้ิกคำรอบคำรัว่ข้องคุำณ ห้ร่อเพ่ื่�อนร่ว่มงานข้องคำุณถูกข้่มขู้่คำุกคำามห้ร่อไม ่
- ม่การข้่มขู้่แบบอ่�นท่ี่�เกิด่ขึ้�นไห้ม 

• คำุณสูามารถเข้้าถึงเอกสูารสู่ว่นตัว่ข้องคำุณเช้่น พื่าสูปอร์ตห้ร่อบัตรประจำาตัว่ประช้าช้นห้ร่อไม ่
• คำุณม่อิสูระท่ี่�จะมาที่ำางานและข้าด่งานได้่ตามท่ี่�คำุณต้องการห้ร่อไม ่
• คำุณที่ราบห้ร่อไม่ว่่าสูถานท่ี่�ที่ำางานข้องคำุณค่ำอท่ี่�ไห้น 
• ถ้าคำุณม่โที่รศัพื่ท์ี่ม่อถ่อ คำุณสูามารถใช้้ในยื่ามท่ี่�จำาเป็นได้่ห้ร่อไม่ ห้ร่อคำุณสูามารถใช้้เคำร่�องม่อสู่�อสูารอยื่่างอ่�นได้่ห้ร่อ

ไม่ (เช้่นอินเตอร์เน็ตบ้าน, คำอมพื่ิว่เตอร์) 
• ม่การคำมนาคำมข้นสู่งท่ี่�ด่่ระห้ว่่างท่ี่�พื่ักไปท่ี่�ที่ำางานข้องคำุณห้ร่อไม่
• ใคำรท่ี่�รับห้น้าท่ี่�ข้นสู่งแรงงาน ใคำรท่ี่�เดิ่นที่างมาด้่ว่ยื่กับแรงงาน 
• คำุณเคำยื่ ห้ร่อเคำยื่ม่ใคำรท่ี่�พื่ยื่ายื่ามท่ี่�จะพืู่ด่เก่�ยื่ว่กับสูิ�งท่ี่�เกิด่ข้ึ�นในการที่ำางานน่�ห้ร่อไม ่
• ม่ปฏิิกิริยื่าเป็นอยื่่างไรบ้าง
• คำุณเคำยื่เห้็นคำนท่ี่�กล้าพืู่ด่โต้แยื่้งถูกไล่ออกต่อห้น้าคำุณห้ร่อไม่
• นายื่จ้างเคำยื่ด่่า ข้่มขู้่ และคำุกคำามแรงงานห้ร่อไม่ (ต่อห้น้าแรงงานคำนอ่�น) 

5) ข้้อม่ลิเกี�ยวกับสิภาพค้วามเป็นอย่ ่ 

• ระยื่ะที่างจากท่ี่�พื่ักไปยัื่งท่ี่�ที่ำางานไกลข้นาด่ไห้น 
• คำุณกลับบ้านอยื่่างไร
• ม่ร้านค้ำาห้ร่อร้านข้ายื่ข้องช้ำาอยูื่่ใกล้ ๆ ห้ร่อไม ่
• คำุณต้องจ่ายื่เงินค่ำาท่ี่�พื่ักเพื่ิ�มห้ร่อไม่
• ท่ี่�พื่ักแตกต่างกับท่ี่�ได้่ตกลงสัูญญาเอาไว้่ห้ร่อไม ่
• ประเภที่ข้องท่ี่�พื่ัก 

- ห้อพื่ัก, ห้้องเช้่า, จำานว่นคำนท่ี่�พื่ัก 
• คำรอบคำรัว่ข้องคำุณอยูื่่กับคำุณห้ร่อไม ่
• ม่ยื่ามคำอยื่คำุมห้ร่อไม ่
• ห้้องนำา – ม่ก่�คำนท่ี่�ใช้้ห้้องนำาร่ว่มกัน 
• ม่สูิ�งรบกว่น, เช้่�อราห้ร่อปัญห้าอ่�นในสูถานท่ี่�พัื่กห้ร่อไม่ (คำว่ามสูมบูรณ์ข้องโคำรงสูร้างอาคำาร) 
• คำุณม่นำาไว้่ด่่�มและใช้้เพื่่ยื่งพื่อห้ร่อไม ่
• ใคำรเป็นเจ้าข้องท่ี่�พื่ัก (ถ้าที่ราบ) 
• ม่สูัญญาเช้่าห้ร่อเอกสูารคำล้ายื่ ๆ กันให้้คำุณเซ่็นห้ร่อไม่ (ม่สูำาเนาไห้ม) 
• เคำยื่ม่คำนท่ี่�คำุณรู้จักถูกไล่ออกไปไห้ม ถ้าม่เพื่ราะเห้ตุใด่ 
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• คำุณได้่รับอาห้ารเพื่่ยื่งพื่อไห้ม 
• อาห้ารท่ี่�คำุณได้่รับเป็นม่ลักษณะเป็นอยื่่างไร
• ถ้าไม่ม่อาห้ารให้้ แล้ว่คุำณห้าอาห้ารจากท่ี่�ไห้น 
• คำุณเข้้าถึงการรักษาพื่ยื่าบาลห้ร่อไม ่
• ม่โรงพื่ยื่าบาล ห้ร่อคำลินิกใกล้ ๆ ไห้ม 
 -โรงพื่ยื่าบาล ห้รอ่คำลินกิใกล้ ๆ ไห้ม   
 -นายื่จ้างคำณุอนญุาตให้ค้ำณุไปห้าห้มอท่ี่�โรงพื่ยื่าบาลห้รอ่คำลินกิไห้ม แล้ว่คำณุไปห้าห้มอบอ่ยื่แค่ำไห้น 
 -ในยื่ามท่ี่�คำณุเจ็บปว่่ยื่ คำณุเคำยื่ถกูเมนิเฉยื่ห้รอ่ไม ่

•  คำุณรู้จักใคำรท่ี่�เคำยื่ป่ว่ยื่และถูกละเลยื่ไม่พื่าไปห้าห้มอห้ร่อไม ่ 

6) ข้้อม่ลิเร่�องหนี�สิินแลิะค่้าใช่้จ่ัายในการจััดหางาน หรอ่อ่�น ๆ  

• คำุณติด่ห้น่�นายื่จ้าง ห้ร่อ ถ้าไม่ใช้่ห้น่�สูินท่ี่�เป็นเงินแล้ว่คำุณเคำยื่ติด่ห้น่�สูินเป็นจำานว่นโคำว่ตาการที่ำางานช้ด่ใช้้ให้้แก่นายื่จ้าง
ห้ร่อไม่

- คำุณติด่ห้น่�เท่ี่าไร (ไม่ว่่าจะเป็นเงินห้ร่อโคำว่ตา) 
- คำุณเคำยื่ช้ด่ใช้้ห้น่�ได้่ไห้ม
- คำุณติด่ห้น่�ค่ำาอะไร (เมล็ด่พื่ันธ์ิ์, เคำร่�องม่อ, ค่ำาจัด่ห้างาน ห้ร่ออ่�น ๆ ) 

• ถ้าคำุณไม่ได้่ติด่ห้น่�นายื่จ้าง แล้ว่คำุณติด่ห้น่�คำนกลาง, นายื่ห้น้าห้ร่อบุคำคำลอ่�นห้ร่อไม ่
• นายื่จ้างข้องคำุณที่ราบห้ร่อไม่ว่่าคำุณเป็นห้น่� นายื่จ้างเคำยื่ที่ราบมาก่อนไห้ม
• เง่�อนไข้ข้องห้น่�ค่ำออะไร 
• คำุณเคำยื่พืู่ด่คุำยื่อะไรห้ร่อด้่ว่ยื่วิ่ธิ์่ใด่กับนายื่จ้างข้องคำุณเก่�ยื่ว่กับห้น่�สูินน่� 
• ห้ลักฐานแสูด่งห้น่�สูินค่ำออะไร ถ้าม่ห้ลักฐานเราข้อถ่ายื่สูำาเนาได้่ห้ร่อไม่
• คำุณเคำยื่เซ่็นสูัญญาท่ี่�เก่�ยื่ว่ข้้องกับห้น่�ก้อนน่�ไห้ม (ห้าสูำาเนาเอกสูารให้้ได้่ไห้ม) 
• เอกสูารเข้่ยื่นด้่ว่ยื่ภาษาอะไร 
• ห้ากไม่ม่เอกสูาร แล้ว่การพืู่ด่คำุยื่นั�นพืู่ด่ด้่ว่ยื่ภาษาท่ี่�ลูกจ้างสูามารถเข้้าใจได้่ห้ร่อไม ่
• คำุณต้องผู้ลิต / ที่ำางานมากข้นาด่ไห้นท่ี่�จะจ่ายื่ห้น่�สูินได้่คำรบ
• ม่แผู้นการช้ำาระห้น่�สูินห้ร่อไม่ (แผู้นท่ี่�ที่ำาไว้่กับนายื่จ้าง) ท่ี่�คำุณต้องที่ำาตาม ถ้าม่เง่�อนไข้ข้องสูัญญาค่ำออะไร 
• ถ้าคำุณช้ำาระห้น่�ไม่ห้มด่จะเกิด่อะไรข้ึ�น 
• คำุณที่ราบไห้มว่่าเคำยื่เกิด่อะไรข้ึ�นกับคำนท่ี่�ไม่สูามารถช้ำาระห้น่�ได้่ 
• เม่�อคำุณไม่สูามารถช้ำาระห้น่�ได้่ เคำยื่ม่ใคำรข้่มขู้่คำุณ (ห้ร่อคำรอบคำรัว่คำุณ) ห้ร่อไม่

- ใคำรข้่มขู้่คำุกคำามคำุณ  
- ด้่ว่ยื่วิ่ธิ์่การใด่
- เม่�อไร
- ห้ากคำุณสูามารถจำาได้่ ข้อช้่ว่ยื่เล่าเห้ตุการณ์และบที่สูนที่นาท่ี่�เกิด่ข้ึ�นให้้ฟังว่่า ใคำรพืู่ด่อะไรบ้าง 
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ภาคผนวก D: 
การออกคำาสั�งระงับการปล่อยสินค้าออก
จำากท่าด่าน 
คำำาแถลงห้ร่อการแถลงข้่าว่ข้อง CBP  สูามารถให้้ข้้อมูลปัจจัยื่ท่ี่�อาจสู่งผู้ลกระที่บต่อการออกคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำา
ออกจากท่ี่าด่่าน และแม้ว่่า CBP  ไม่เปิด่เผู้ยื่รายื่ละเอ่ยื่ด่ถึงสูาเห้ตุท่ี่�จะนำาสูู่การออกคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจาก
ท่ี่าด่่าน (WRO) แต่ข้้อมูลเช้ิงลึกจากสู่�อมว่ลช้นต่างช้าติ, การรายื่งานเช้ิงสู่บสูว่นและการตรว่จสูอบสูินค้ำาโด่ยื่องค์ำกร
พื่ัฒนาเอกช้นสูามารถบอกเราได้่

ประเทศมาลาว:ี ยาสูบ

เมู่�อว่นท่่� 1 พิ่ฤศจ่ก�ยน คำ.ศ. 2019 CBP ได้่ออกคำำ�ส่ั่�ง
ระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�น เพิ่่�อระง่บก�รนำ�
เข้้�ย�สัู่บจ�กประเท่ศมู�ล่�ว่ โด่ยในแถูล่งก�รณ์์ระบุว่� 
CBP  ได้่ด่ำ�เน่นก�รด่่งกล่่�วติ�มูข้้อมููล่ท่่�น่�เช้่�อถู่อได้่ว่�
มู่ก�รใช้้แรงง�นบ่งค่ำบแล่ะก�รบ่งค่ำบใช้้แรงง�นในเด็่ก 
แมู้ไมูไ่ด้่ล่งร�ยล่ะเอ่ยด่เอ�ไว้แต่ิมู่ก�รบน่ท่่กเอ�ไว้อย�่งด่่
ถู่งก�รใช้้แรงง�นบ่งค่ำบให้ท่ำ�ง�นในไร่ย�สูั่บท่่�มู�ล่�ว่43 
การจ้างแรงงานด้่ว่ยื่ค่ำาแรงท่ี่�ตำามากจนที่ำาให้้เกษตรกร
จำานว่นมากถูกบังคัำบให้้ต้องเกณฑ์์สูมาช้ิกในคำรอบคำรัว่
มาที่ำางานในไร่ยื่าสููบเพื่่�อช้่ว่ยื่ห้ารายื่ได้่ให้้มากข้ึ�น  สูิ�ง
น่�เองที่ำาให้้เกิด่ว่งจรคำว่ามยื่ากจนและแรงงานข้ัด่ห้น่� 
ยื่ิ�งไปกว่่าน่� ที่างกระที่รว่งแรงงานข้องสูห้รัฐฯ (DOL) 
รู้สึูกเป็นห้่ว่งเร่�องสูภาพื่การที่ำางานในไร่ยื่าสููบ โด่ยื่
ในคำำาแถลงการณ์  คำ.ศ. 2018 เก่�ยื่ว่กับรูปแบบการใช้้
แรงงานเด็่กท่ี่�เลว่ร้ายื่ ที่างกรมกิจกรรมแรงงานระห้ว่่าง
ประเที่ศ (ILAB) ได้่รายื่งานว่่า ถึงแม้รัฐบาลมาลาว่่จะ
ม่คำว่ามก้าว่ห้น้าท่ี่�จะแก้ไข้ปัญห้าในระดั่บห้นึ�ง แต่เด็่ก ๆ ในมาลาว่่ยื่ังคำงต้องที่นทีุ่กข้์ที่รมานจากการใช้้แรงงานท่ี่�เลว่ร้ายื่
ในการเก็บเก่�ยื่ว่ยื่าสููบ44 นอกจากน่� ยื่ังม่รายื่งานอ่กว่่า ยื่าสููบเห้ล่าน่�ปะปนมาในบุห้ร่�ท่ี่�นำาเข้้ามาสูห้รัฐฯ และสูห้ภาพื่ยุื่โร
ห้ลังจากท่ี่� CBP ได้่ออกคำำาสัู�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านจากมาลาว่่เพ่ื่ยื่งไม่ก่�วั่น ที่างสูำานักงานกฎห้มายื่ข้อง
ประเที่ศอังกฤษประกาศแผู้นฟ้องร้องเพื่่�อด่ำาเนินคำด่่ต่อ British American Tobacco (BAT) ซ่ึ�งเป็นห้นึ�งในผูู้้ผู้ลิตบุห้ร่�
ช้ั�นนำาข้องโลก  เป็นคำด่่แพื่่งท่ี่�ยื่่�นฟ้องภายื่ในสูห้ราช้อาณาจักรโด่ยื่กล่าว่ห้าว่่าบริษัที่ได้่สูร้างคำว่ามมั�งคัำ�งแก่ตัว่เองด้่ว่ยื่การ
ใช้้แรงงานเด็่กและคำรอบคำรัว่ช้าว่มาลาว่่ห้ลายื่พื่ันคำนโด่ยื่ไม่ม่การจ่ายื่ค่ำาตอบแที่นท่ี่�เป็นธิ์รรมให้้เลยื่46

43  บที่คำว่ามข้อง Sarah Boseley, การใช้แรงงานเด็กในอุติสาห้กรรมยาส้บั, ห้นังสู่อพื่ิมพื่์ The Guardian, วั่นท่่ี่ 25  มิถุนายื่น คำ.ศ. 2018, https://www.
theguardian.com/world/2018/jun/25/revealed-child-labor-rampant-in-tobacco-industry; และบที่คำว่ามข้อง David Levene, เด็ก ๆ ท้ท่ำางาน
ในไรย่าส้บั: ‘ ห้น้อยากเป็นพยาบัาล’, ห้นังสู่อพื่ิมพื่์ Guardian, ฉบับวั่นท่่ี่ 25 มิถุนายื่น  คำ.ศ. 2018, https://www.theguardian.com/world/ng-in-
teractive/2018/jun/25/tobacco-industry-child-labour-malawi-special-report;  และบที่คำว่ามโด่ยื่ Sarah Boseley, British American Tobacco 
กำาลังเผู้ชิญห้นา้กับัคุด้สำาคัุญเรือ่ง คุ่าคุวามยากจนขีองคุรอบัคุรวัชาวมาลาว้, ห้นังสูอ่พื่ิมพื่์ The Guardian, วั่นท่่ี่ 31 ตุลาคำม  คำ.ศ. 2019, https://www.
theguard ian.com/global-development/2019/oct/31/bat-faces-landmark-legal-case-over-malawi-families-poverty-wages. ดใ้นบที่คำว่ามข้อง 
องค์ำการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ, ยุทธิศาสติรผ์ู้สมผู้สานในการแก้ไขีปัญห้าการขีาดแรงงานในภาคุยาส้บั (วั่นท่่ี่ 23 กุมภาพัื่นธิ์์  คำ.ศ. 2018), https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618444.pdf.
44  ด้ใน สูำานักกิจการแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ (See Bureau of Int’l Labor Affairs) เร่่อง, รายการสนิคุ้าท้ผู่้ลิติด้วยการใช้แรงงานเด็กห้รอืแรงงาน
บังัคัุบั (2018), https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods.
45  อ้างแล้ว.
46  เกษตรกรผูู้้เช้า่ได้่รับค่ำาจ้างเพื่่ยื่งน้อยื่นิด่ ซ่ึ่งพื่ว่กเข้า “(ไม)่ ม่ที่างเล่อกจึงต้องพื่ึ่งพื่าให้้ลูกช้ว่่ยื่ที่ำางาน” “ค่ำาจ้างเฉล่่ยื่ข้องสูมาช้ิก 5 คำนในคำรอบคำรัว่
รว่มกัน 10 เด่่อนได้่เพื่่ยื่ง 100 ถึง 200 ปอนด์่ [130-262 ด่อลลารส์ูห้รัฐฯ ] เท่ี่านั้น” ด้บที่คำว่ามข้องคำุณ Tendai Marima, มาลาว้เรย้กรอ้งให้ม้้การพลิก
คุด้ให้ญใ่นคุด้ยาส้บั, ห้นังสู่อพื่ิมพื่์ African Business, วั่นท่่ี่ 12 กุมภาพื่ันธิ์์  คำ.ศ.  2020, https://africanbusinessmagazine.com/sectors/commodi-
ties/malawi-urged-to-turn-over-new-leaf-amid-tobacco-lawsuit/.
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สาธีารณรฐัประชาธิีปไตยคองโก และ ซิมบับเว : การทำาเหมือง

เมู่�อว่นท่่� 30 ก่นย�ยน คำ.ศ. 2019 หน่วยง�น CBP ได้่ออก
คำำ�สั่่�งระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�นสั่่นค้ำ�ท่องคำำ�
แล่ะเพิ่ช้รท่่�ผล่่ติจ�กเหมู่องในสั่�ธิ�รณ์ร่ฐประช้�ธิ่ปไติย
คำองโกแล่ะซึ่่มูบ่บเวติ�มูล่ำ�ด่่บ โด่ยท่�ง CBP พิ่บหล่่ก
ฐ�นท่่�เป็นต่ิวบ่งช้่�ข้องก�รใช้้แรงง�นบ่งค่ำบท่่�ช่้ด่เจนติ�มู
มู�ติรฐ�นข้อง ILO โด่ย CBP47 พื่บสูิ�งท่ี่�บ่งช้่�การบังคัำ
ใช้้แรงงานซ่ึ�งกระที่ำากันอยื่่างโจ่งแจ้งในคำองโก นั�น
ค่ำอ การใช้้กองกำาลังติด่อาวุ่ธิ์คำว่บคำุมแรงงานเห้ม่องแร ่
ซ่ึ�งจากรายื่งานพื่บว่่าม่กลุ่มติด่อาวุ่ธิ์มากถึง 66 - 67% 
จากเห้ม่องแร่ทัี่�งห้มด่ในคำองโก ม่รายื่งานล่าสูุด่จาก 
U.S. Government Accountability Office (GAO) ท่ี่�
รายื่งานว่่ากลุ่มติด่อาวุ่ธิ์เข้้าไปแที่รกแซ่งแห้ล่งที่องคำำา
ผู้่านที่างการเก็บสู่ว่ยื่ การปล้นสูะด่ม และการใช้้แรงงาน
บังคัำบ48 นอกจากน่� ที่าง CBP ยื่ังได้่รับรายื่งานว่่าม่ห้ลั
ฐานการแสูว่งประโยื่ช้น์ที่างเพื่ศและการใช้้แรงงานขั้ด่
ห้น่�ในเห้ม่องอ่กด้่ว่ยื่ สูำานักงานกิจการแรงงานระห้ว่่าง
ประเที่ศข้อง The Department of Labor’s Bureau of 
International Labor Affairs (ILAB) ได้่ระบุว่่า ที่องคำำา
จากสูาธิ์ารณรัฐประช้าธิ์ิปไตยื่คำองโกอยูื่่ในรายื่การสูินค้ำาท่ี่�ผู้ลิตโด่ยื่การใช้้แรงงานบังคัำบห้ร่อแรงงานเด็่ก49

ในวั่นท่ี่� 28 พื่ฤษภาคำม คำ.ศ. 2020  CBP ได้่ปรับปรุงรายื่ละเอ่ยื่ด่ในคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน โด่ยื่ได้่
ยื่กเว้่นผูู้้สู่งออกรายื่ห้นึ�งจากคำองโก โด่ยื่ในคำำาแถลงการณ์ระบุว่่า ม่การแก้ไข้คำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน 

“โด่ยื่อาศัยื่การประเมินอยื่่างเข้้มงว่ด่ตามโคำรงการตรว่จสูอบสูถานะข้อง Chambers Federation และด้่ว่ยื่การที่ำางาน
ร่ว่มกับรัฐบาลและองค์ำกรเอกช้น ที่ำาให้้ได้่มาซ่ึ�งห้ลักฐานมากเพ่ื่ยื่งพื่อท่ี่�จะสูนับสูนุนข้้ออ้างว่่าเห้ม่องแร่ข้นาด่เล็กใน
คำองโกท่ี่�ที่าง Chambers Federation ได้่นำาเข้้าที่องมานั�นปราศจากการใช้้แรงงานบังคัำบ”50

ในก�รออกคำำ�สั่่�งระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�นข้องส่ั่นค้ำ�เพิ่ช้รท่่�ได้่มู�จ�กเหมู่องเพิ่ช้รในบร่เวณ์พิ่่�นท่่�มู�แรง
ต์ิ  (Marange) จ�กประเท่ศซึ่่มูบ่บเว  ซึ่่�งองค์ำก�รท่่�คำวบคุำมูก�รขุ้ด่เหมู่องเพิ่ช้รมู่ก�รใช้้กำ�ล่่งท่ห�รแล่ะกลุ่่มูต่ิด่อ�วุธิเพิ่่�อ
คำวบคำุมูก�รเข้้�ถู่งแหล่่งเพิ่ช้รด่่บข้องเหมู่องข้น�ด่เล็่กโด่ยจะต้ิองท่ำ�ก�รจ่�ยสั่่วยส่ั่นบนแล่ะสั่่วนแบ่งข้องเพิ่ช้รให้จ่งจะ
เข้้�ไปได้่ ซึ่่�งท่�ง CBP ได้่ร่บร�ยง�นว่�เมู่�อแรงง�นเข้้�ไปข้้�งในบร่เวณ์เหมู่องแล้่วจะถููกใช้้กำ�ล่่งข้่มูเหงไมู่ให้สั่�มู�รถู
กล่่บออกมู�ได้่ ซึ่่�งคำำ�สั่่�งระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�นท่่�ออกโด่ย CBP น่�นมู่คำว�มูสั่อด่คำล้่องก่บนโยบ�ยอ่�นเก่�ยวก่บ
ประเท่ศซึ่่มูบ่บเว ใน คำ.ศ. 2011 โด่ยได้่มู่ก�รระบุถู่งก�รล่ะเมู่ด่ส่ั่ท่ธิ่มูนุษัยช้นแล่ะมู่ก�รกำ�หนด่ให้บร่ษ่ัท่ท่่�ท่ำ�เหมู่องเพิ่ช้ร
ในเมู่อง Marange 2 ร�ยอยู่ในร�ยช้่�อมู�ติรก�รคำวำ�บ�ติรท่�งเศรษัฐก่จข้องกระท่รวงก�รคำล่่งสั่หร่ฐฯ51 

47  คำำาแถลงการณ์โด่ยื่คุำณ Brenda Smith, ผูู้้ช้ว่่ยื่ผูู้้บริห้ารระดั่บสููงด้่านการค้ำาข้องสูห้รัฐฯ, ศุลกากรและป้องกันช้ายื่แด่นสูห้รัฐฯ (วั่นท่่ี่ 1 ตุลาคำม  คำ.ศ.  
2019), https://www.youtube.com/watch?v=Fb2D4Ebucn8&t=13s.
48  สูำานักงานบัญช้่กลางข้องสูห้รัฐฯ, ขี้อม้ลเก้ย่วกับัการทำาเห้มืองทองคุำาและคุวามพยายามในการสง่เสรมิการจัดห้าทรพัยากรอยา่งม้คุวามรับัผู้ดิชอบั
ในสาธิารณรฐัประชาธิปิไติยคุองโก, รายื่งานต่อคำณะกรรมการรัฐสูภา (2017), https://www.gao.gov/assets/690/686745.pdf.
49  สูำานักงานแรงงานระห้ว่่างประเที่ศ (ILAB), รายการสนิคุ้าท้ผู่้ลิติโดยการใช้แรงงานเด็กห้รอืแรงงานบังัคัุบั (2018), https://www.dol.gov/agen-
cies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods. 
50  สูำานักงานคำว่บคุำมที่รัพื่ยื่์สูินต่างช้าติข้องสูห้รัฐฯ, โคุรงการคุวำ�าบัาติรซมิบับััเว (วั่นท่่ี่18 ธิ์ันว่าคำม  คำ.ศ.  2013), https://www.treasury.gov/
resource-center/sanctions/Programs/Documents/zimb.pdf.
51  สห้รฐัฯ กำาห้นดมาติรการคุว่ำาบัาติรเห้มืองเพชร 2 แห้ง่ในซมิบับััเว, หน่งสั่อ่พิ่่มูพ์ิ่ Mail & Guardian, ว่นท่่่ 13 ธิน่ว�คำมู  คำ.ศ.  2011, https://mg.co.
za/article/2011-12-13-us-imposes-sanctions-on-two-zim-diamond-miners/.
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https://www.gao.gov/assets/690/686745.pdf
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/zimb.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/zimb.pdf
https://mg.co.za/article/2011-12-13-us-imposes-sanctions-on-two-zim-diamond-miners/
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ประเทศมาเลเซยี: ถึุงมือยางพารา

ได้ม้คุำาสั�งระงับัการปล่อยสินคุ้าออกจากท่าด่านถูุงมือ
ยางพาราท้�ผู้ลิติในมาเลเซ้ย ออกมาในวันท้� 30 กันยายน 
คุ.ศ. 2019 ซึ�งติามติิดมาด้วยรายงานการสืบัสวนอย่าง
ละเอ้ยด ได้ม้การเปิดโปงผู้่านสื�อมวลชนห้ลายแห้่งซึ�ง
รวมถึูง The Guardian,52 และการสูอบสูว่นโด่ยื่คำุณ Andy
Hall ผูู้้เช้่�ยื่ว่ช้าญด้่านสูิที่ธิ์ิมนุษยื่ช้นข้้ามช้าติ ท่ี่�ได้่ที่ำา
บันทึี่กข้้อกล่าว่ห้าเร่�องการใช้้แรงงานบังคัำบ53 ระ
ว่่า เห้ยื่่�อแรงงานสู่ว่นให้ญ่เป็นแรงงานต่างด้่าว่ท่ี่�อพื่ยื่พื่
มาจากเอเช้่ยื่ใต้และถูกบังคัำบให้้ที่ำางานเจ็ด่วั่นต่อสูัปด่าห้ ์
รายื่งานข้่าว่ระบุว่่า พื่ว่กเข้าต้องจ่ายื่เงินให้้กับนายื่ห้น้า
จัด่ห้างานด้่ว่ยื่อัตราท่ี่�สููงแต่กลับไม่ได้่รับค่ำาจ้าง ซ่ำายื่ังถูก
บังคัำบให้้สู่งมอบเอกสูารการเดิ่นที่าง และพื่ว่กเข้าต้อง
ที่นกับสูภาพื่การที่ำางานท่ี่�ไม่ปลอด่ภัยื่ภายื่ในโรงงาน โด่ยื่
ในปี 2019 ม่แรงงานช้าว่เนปาลห้ลายื่พื่ันคำนท่ี่�ที่ำางานใน
โรงงานผู้ลิตถุงม่อยื่างพื่าราในมาเลเซ่่ยื่ที่ำาการประท้ี่ว่ง
เพื่่�อเร่ยื่กร้องค่ำาจ้างและข้อเอกสูารแสูด่งตัว่ตนค่ำน ซ่ึ�งที่าง
กระที่รว่งแรงงานข้องประเที่ศมาเลเซ่่ยื่พื่บว่่าม่การแสูว่ง
ประโยื่ช้น์ต่อแรงงาน กล่าว่ค่ำอ การไม่จ่ายื่ค่ำาจ้าง การจ่ายื่
ค่ำาที่ำางานล่ว่งเว่ลาล่าช้้า และการห้ักเงินค่ำาจ้างโด่ยื่ไม่ช้อบกฎห้มายื่.54 โด่ยื่คำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่า
ฉบับน่�ถ่อได้่ว่่าม่คำว่ามแตกต่างจากการด่ำาเนินการท่ี่�ผู้่านมา กล่าว่ค่ำอ สูามารถสู่บค้ำนคำว่ามเช้่�อมโยื่งสูินค้ำาท่ี่�ได้่ม่การนำา
เข้้าโด่ยื่บริษัที่ในสูห้รัฐฯ กับบริษัที่ผูู้้ผู้ลิตในประเที่ศมาเลเซ่่ยื่รายื่ห้นึ�งได้่โด่ยื่ง่ายื่ เน่�องจากรายื่ช่้�อผูู้้ผู้ลิตท่ี่�ระบุในคำำาสูั�ง
ระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านเป็นห้นึ�งในผูู้้สู่งออกถุงม่อยื่างพื่าราช้ั�นนำาท่ี่�ม่การสู่งออกไปทัี่�ว่โลก และเป็นผูู้้ผู้ลิต
ถุงม่อเป็นจำานว่นมากสูำาห้รับใช้้ในโรงพื่ยื่าบาลในสูห้รัฐฯ และสูห้ราช้อาณาจักรใช้้อยื่่างกว้่างข้ว่าง  

ต่อมาในวั่นท่ี่� 24 ม่นาคำม คำ.ศ. 2020 ที่าง CBP ได้่เพื่ิกถอนคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่าน โด่ยื่ในแถลงการณ์
ได้่ระบุว่่า บริษัที่ผูู้้ผู้ลิตได้่ร่ว่มม่อกับห้น่ว่ยื่งานต่าง ๆ อยื่่างใกล้ช้ิด่เพ่ื่�อยุื่ติการบังคัำบใช้้แรงงานในโรงงานข้องตน ซ่ึ�งการ
เพื่ิกถอนดั่งกล่าว่ม่ข้ึ�นท่ี่ามกลางการแพื่ร่ระบาด่ข้องโรคำระบาด่ร้ายื่แรงทัี่�ว่โลก และสูิ�งน่�เองที่ำาให้้เกิด่ข้้อกังข้าว่่า แท้ี่จริง
แล้ว่การตัด่สิูนใจเพื่ิกถอนคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านนั�นเกิด่จากการยุื่ติการใช้้แรงงานบังคัำบ ห้ร่อเกิด่ข้ึ�น
จากภาว่ะคำว่ามข้าด่แคำลนเว่ช้ภัณฑ์์

52  บที่คำว่ามโด่ยื่ Hannah Ellis-Peterson, ถูุงมือยางพารา NHS ท้ผู่้ลิติในมาเลเซย้ถู้กกล่าวห้าว่าใช้แรงงานบังัคัุบั, ห้นังสู่อพื่ิมพื่์ Guardian, วั่นท่่ี่ 9 
ธิ์ันว่าคำม  คำ.ศ.  2018, https://www.theguardian.com/global-development/2018/dec/09/nhs-rubber-gloves-made-in-malaysian-factories-
accused-of-forced-labour.
53 บที่คำว่ามโด่ยื่ Andy Hall, สห้รฐัฯ กำาลังดำาเนนิการกับัการใช้แรงงานบังัคัุบัในมาเลเซย้ แล้วสห้ภาพยุโรปจะทำาด้วยไห้ม? ศ้นย์ธุิรกิจและทรพัยากร
ด้านสทิธิมินุษยชน, วั่นท่่ี่ 10 กุมภาพื่ันธิ์์  คำ.ศ.  2019, https://www.business-humanrights.org/en/the-us-is-taking-action-on-forced-labour-in-
malaysias-rubber-glove-industry-will-the-eu-follow-suit.
54  บัรษัิทผู้ลิติถูุงมือยางพาราได้รบััเงินฉุกเฉินเพือ่นำาไปจ่ายให้แ้ก่แรงงาน, ห้นังสู่อพื่ิมพื่์ Malaysiakini, วั่นท่่ี่16 มกราคำม  คำ.ศ. 2020, https://www.
malaysiakini.com/news/505695. 

https://www.theguardian.com/global-development/2018/dec/09/nhs-rubber-gloves-made-in-malaysian-factories-accused-of-forced-labour
https://www.theguardian.com/global-development/2018/dec/09/nhs-rubber-gloves-made-in-malaysian-factories-accused-of-forced-labour
https://www.business-humanrights.org/en/the-us-is-taking-action-on-forced-labour-in-malaysias-rubber-glove-industry-will-the-eu-follow-suit
https://www.business-humanrights.org/en/the-us-is-taking-action-on-forced-labour-in-malaysias-rubber-glove-industry-will-the-eu-follow-suit
https://www.malaysiakini.com/news/505695
https://www.malaysiakini.com/news/505695
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ประเทศบราซิล: ถ่ึานกระดูก 

เมู่�อว่นท่่� 30 ก่นย�ยน คำ.ศ. 2019 CBP ได้่ออกคำำ�ส่ั่�งระง่บ
ก�รปล่่อยส่ั่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�นเพิ่่�อมู่ให้มู่ก�รนำ�เข้้�ถู่�น
กระดู่กเข้้�มู�ย่งสั่หร่ฐเมูร่ก� ถู่�นกระดู่ก ค่ำอ ถู่�นก่มูมู่นต์ิ
ท่่�ได้่จ�กกระดู่กสั่่ติว์ท่่�ไหมู้เกร่ยมูซึ่่�งจะนำ�มู�ใช้้ในก�รกล่่�น
นำ�ติ�ล่แล่ะกรองนำ�ให้บร่สัุ่ท่ธิ่� สั่ภ�พิ่ข้องแสั่วงประโยช้น์
จ�กแรงง�นในอุติสั่�หกรรมูก�รเล่่�ยงว่วแล่ะก�รผล่่ติถู่�น
ในประเท่ศบร�ซึ่่ล่ได้่ถููกบ่นท่่กไว้อย่�งล่ะเอ่ยด่55 แต่ไม่
คำว่ามช้ัด่เจนว่่า CBP พื่บห้ลักฐานการบังคัำบใช้้แรงงาน
ในการผู้ลิตถ่านกระดู่กในผูู้้ผู้ลิตรายื่ใด่เป็นการเฉพื่าะ 
รายื่งานข้่าว่ท้ี่องถิ�นข้องบราซ่ิลระบุว่่า สูำานักงานอัยื่การ
ในบราซ่ิลได้่เริ�มการสู่บสูว่นเร่�องการใช้้แรงงานบังคัำบ
ในสิูนค้ำาช้นิด่น่�อยื่่างจริงจัง56 ท่ี่�ได้่เช้่�อมโยื่งผูู้้ผู้ลิตช้า
บราซ่ิลกับผูู้้นำาเข้้าในสูห้รัฐอเมริกา57

ประเทศจำนี : เสื�อผ้าและผลิตภัณฑ์สำาหรบัเส้นผม

เมู่�อว่นท่่� 30 ก่นย�ยน คำ.ศ. 2019 หน่วยง�น CBP ได้่ออก
คำำ�ส่ั่�งระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�น เพ่ิ่�อป้องก่นมู่
ให้มู่ก�รนำ�เข้้�สั่่นค้ำ�ท่่�เป็นเสั่่�อผ้�จ�กบร่ษ่ัท่ Hetian Taida 
Apparel Co. แห่งมูณ์ฑ์ล่ซ่ึ่นเจ่ยง ซ่ึ่�งเป็นเข้ติก�รปกคำรอง
ท่่�สั่น่บสั่นุนก�รล่ะเมู่ด่ส่ั่ท่ธิ่ช้�วอุยกูร์ แล่ะเน่�องจ�กองค์ำกร
ท่่�เร่ยกร้องส่ั่ท่ธิ่แรงง�นไมู่สั่�มู�รถูเด่่นท่�งเข้้�มูณ์ฑ์ล่ซึ่่น
เจ่ยงได้่ จ่งต้ิองใช้้ก�รรวบรวมูแบบอ่�นซึ่่�งรวมูถู่งก�รหล่่ก
ฐ�นภ�พิ่ถู่�ยท่�งด่�วเท่่ยมู โด่ยมู่พิ่ย�นหล่่กฐ�นเพิ่่�มูเต่ิมู
เป็นภ�พิ่ท่่�มู่ก�รเผยแพิ่ร่ท่�งสั่ถู�น่โท่รท่่ศน์ข้องร่ฐบ�ล่ท่่�
แสั่ด่งภ�พิ่โรงง�นท่่�ต่ิ�งอยู่ในภูมู่ภ�คำน่�น ผู้ย่�นคำำ�ร้องอ�ศ่ย
ฐ�นข้้อมููล่ท่�งก�รค้ำ�เพ่ิ่�อท่ำ�ก�รเช้่�อมูโยงถู่งต่ิวบร่ษ่ัท่ผู้นำ�
เข้้�มู�ย่งสั่หร่ฐฯ58 เม่�อพื่ิจารณาจากภาพื่จากด่าว่เท่ี่ยื่มจะ
เห้็นได้่ว่่า บริเว่ณโด่ยื่รอบข้องโรงงานม่การป้องกันอยื่่าง
แน่นห้นาและม่การจำากัด่การเคำล่�อนท่ี่�ข้องแรงงานอยื่่าง
ช้ัด่เจน โด่ยื่ CBP ได้่ระบุในคำำาสัู�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำา
ออกจากท่ี่าด่่านฉบับน่�อยื่่างตรงไปตรงมาเน่�องจากม่การ
เช้่�อมโยื่งท่ี่�ช้ัด่เจนกับบริษัที่ผูู้้นำาเข้้าในสูห้รัฐฯ  ซ่ึ�งข้่าว่
เร่�องน่�ได้่ม่การเผู้ยื่แพื่ร่โด่ยื่สู่�อมว่ลช้นในประเที่ศและต่างประเที่ศ59 ประกอบกับเอกสูารข้องรัฐบาลจ่นท่ี่�ห้ลุด่ออกมาได้่ม่
การให้้รายื่ละเอ่ยื่ด่เก่�ยื่ว่กับข้้อกล่าว่ห้าเร่�องการใช้้แรงงานบังคัำบในสูถานท่ี่�กักข้ังในมณฑ์ลซ่ินเจ่ยื่ง 

55  ด้ มูลนิธิ์ิThe Walk Free Foundation ห้ัว่ข้้อ ดั่ช้น่แสูด่งการเป็นที่าสูท่ัี่ว่โลก (2018), https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/coun-
try-studies/brazil/.
56  บที่คำว่ามโด่ยื่ Walter Tele, แรงงานทาสท้ถู่้กจองจำาและอาชญากรรมทางสิง่แวดล้อมในโรงงานถู่านกัมมันต์ิในเมือง Maringá ทำาให้เ้กิดคุำาถูามต่ิอ
กระทรวงสาธิารณะสุขี, ห้นงัสอืพมิพ ์Maringa Post, วันท้ ่11 มิถูุนายน คุ.ศ. 2018,  https://maringapost.com.br/negocios/2018/06/11/supos-
to-trabalho-escravo-e-crime-ambiental-em-fabrica-de-carvao-ativado-em-maringa-geram-inqueritos-no-ministerio-publico-concorren-
cia-internacional-teria-motivado-denuncias/.
57  บที่คำว่ามโด่ยื่ Martha Mendoza, บัรษัิทผู้ลิติชุดนอนถู้กจับัได้ว่าใช้แรงงานบังัคัุบั, ห้นังสูอ่พิื่มพ์ื่ Assoc. Press, วั่นท่่ี่ 8 ตุลาคำม คำ.ศ. 2019,  https://
apnews.com/7d79c06344a245eea4bcc86759ad43d7.
58  สูมาคำมสูิที่ธิ์ิแรงงาน, การประเมินโรงงาน Hetian Taida Apparel Co. Ltd. China: คุำาวินจิฉัย, ข้ีอเสนอแนะ และสถูานะ (วั่นท่่ี่24 มิถุนายื่น  คำ.ศ.  
2019) https://www.workersrights.org/factory-investigation/heitan-taida-apparel-co-ltd/.
59 บที่คำว่ามโด่ยื่ Austin Ramzy และ Chris Buckley, ‘ไรซ้ึง่คุวามเมติติา’: แฟ้มลับัได้เปิดเผู้ยให้เ้ห้น็วิธิท้้จ้่นจัดการปราบัปรามชาวมุสลิมจำานวนมาก, 
ห้นังสู่อพื่ิมพื่์ N.Y. Times, วั่นท่่ี่ 16 พื่ฤศจิกายื่น  คำ.ศ. 2019, , https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinji-
ang-documents.html. 
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เมู่�อว่นท่่� 1 พิ่ฤษัภ�คำมู คำ.ศ. 2020  CBP  ได้่ออกคำำ�สั่่�งระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�นอ่กฉบ่บเพิ่่�อสั่ก่ด่ก่�นผล่่ติภ่ณ์ฑ์์
เก่�ยวก่บเสั่้นผมูท่่�ผล่่ติโด่ยบร่ษ่ัท่ Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd (Hoalin) ในมูณ์ฑ์ล่ซึ่่นเจ่ยง เน่�องจ�กมู่ร�ย
ข้่�วท่ำ�ให้เห็นว่�ก�รผล่่ติสั่่นค้ำ�ผล่่ติภ่ณ์ฑ์์เก่�ยวก่บเสั่้นผมูว่�มู่ก�รใช้้แรงง�นบ่งค่ำบ60 สูำานักงานข้องบริษัที่แห้่งน่�ได้่จด่
ที่ะเบ่ยื่นในเข้ตนิคำมอุตสูาห้กรรมในเข้ต Hotans Lop 
Country ซึ่�งเป็นเข้ตท่ี่�เคำยื่ม่การบันทึี่กภาพื่ข้ณะท่ี่�ช้าว่อุ
ยื่กูร์ถูกคำุมขั้งและถูกด่่าว่่าด้่ว่ยื่ถ้อยื่คำำาห้ยื่าบคำายื่

ปลาทูน่าจำากเรอืประมงชื�อ TUNAGO NO. 61 

ในเด่่อนกุมูภ�พ่ิ่นธิ์ คำ.ศ. 2019 ท่�ง CBP ได้่ออกคำำ�
ส่ั่�ง  WRO เพิ่่�อระง่บเร่อประมูงล่ำ�หน่�งท่่�ช่้�อ Tunago 
No. 61 โด่ยคุำณ์ Kelly Cahalan โฆษักข้อง CBP ได้่แจ้ง
ว่� คำำ�ส่ั่�งระง่บก�รปล่่อยสั่่นค้ำ�ออกจ�กท่่�ด่่�นฉบ่บน่�
ไมู่ได้่คำรอบคำลุ่มูไปถู่งสั่่นค้ำ�ทุ่กช้น่ด่ท่่�ได้่จ�กเร่อเบ็ด่ร�ว
จ่บปล่�ทู่น่�ท่่�มู่คำว�มูย�ว 5.35 เมูติร แต่ิใช้้บ่งค่ำบก่บ
ปล่�ทู่น่�ท่่�งหมูด่ท่่�จ่บได้่จ�กเร่อ Tunago No. 61 ซึ่่�งรวมู
ถู่งปล่�ทู่น่�ท่่�จ่บได้่โด่ยเร่อด่่งกล่่�วท่่�ได้่มู่ก�รนำ�เข้้�สัู่่
สั่หร่ฐอเมูร่ก�โด่ยเร่อล่ำ�อ่�นอ่กด้่วย61 ซ่ึ�งเร่อประมง The 
Tunago No. 61 ได้่เคำยื่ตกเป็นข้่าว่ให้ญ่มาก่อนท่ี่�จะม่คำำา
สูั�งระงับการปล่อยื่สิูนค้ำาออกจากท่ี่าด่่านออกมาเสู่ยื่อ่ก  
โด่ยื่ใน คำ.ศ. 2018 องค์ำกร Greenpeace ได้่ต่พื่ิมพ์ื่รายื่งาน
ช้่�อ “คำว่ามทีุ่กข้์ยื่ากในที่ะเล: คำว่ามทุี่กข้์ข้องมนุษยื่์ท่ี่�ถูก
บังคัำบใช้้แรงงานในเร่อประมงที่ำาการประมงระยื่ะไกลข้องไต้ห้วั่น (Misery at Sea: Human Suffering in Taiwan’s Dis-
tant Water Fishing Fleets”   โด่ยื่รายื่งานฉบับน่�ได้่บรรยื่ายื่ถึงการละเมิด่สูิที่ธิิ์มนุษยื่ช้นท่ี่�เกิด่ข้ึ�นบนเร่อ the Tunago 
No. 61 โด่ยื่ม่การกระที่ำาท่ี่�รุนแรงข้องกัปตันและม่สูภาพื่การที่ำางานท่ี่�ราว่กับไม่ใช้่มนุษย์ื่.62 ม่อ่กรายื่งานห้นึ�งใน คำ.ศ. 
2006 ซึ่�งเป็นรายื่งานข้องสูห้พื่ันธิ์์แรงงานข้นสู่งระห้ว่่างประเที่ศ (the International Transport Workers Federa-
tion) ท่ี่�ได้่เปิด่เผู้ยื่ว่่าม่การละเมิด่ท่ี่�รุนแรงต่อลูกเร่อ Tunago No. 61.63

เม่�อวั่นท่ี่� 1 เมษายื่น คำ.ศ. 2020 ที่าง CBP ได้่เพื่ิกถอนคำำาสูั�งระงับการปล่อยื่สูินค้ำาออกจากท่ี่าด่่านข้องเร่อประมง  
Tunago No. 61.  

60  บที่คำว่ามโด่ยื่ Juozapas Bagdonas, ติิดติามผู้ลขีองอุติสาห้กรรมท้ใ่ช้แรงงานบังัคัุบัในมลฑ์ลซนิเจ้ยง, เอกอัคำรราช้ทีู่ต, วั่นท่่ี่ 16 พื่ฤศจิกายื่น  คำ.ศ.  
2019, https://thediplomat.com/2019/11/tracking-down-the-fruits-of-xinjiangs-forced-labor-industry/.
61 บที่คำว่ามโด่ยื่ Steve Bittenbender, CBP เรย้กรอ้งต่ิอเรอืประมงท้นา่ Vanuatu ในเรือ่งการใช้แรงงานบังัคัุบั, แห้ล่งอาห้ารทะเล, วั่นท่่ี่ 27 กุมภาพื่ันธิ์์  
คำ.ศ. 2019,  https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/us-customs-claims-vanuatu-tuna-vessel-used-forced-labor.
62 บที่คำว่ามโด่ยื่ Greenpeace, คุวามทุกขี์ยากในทะเล : คุวามทรมานขีองแรงงานมนุษย์ในเรอืประมงอันห้า่งไกลขีองไต้ิห้วัน  (2018), https://stor-
age.googleapis.com/planet4-new-zealand-stateless/2018/05/9fdf62aa-greenpeace_misery_at_sea-report-lowres.pdf. 
63  บที่คำว่ามโด่ยื่ สูห้พื่ันธิ์์แรงงานข้นสูง่ระห้ว่่างประเที่ศ เร่่อง “อยูื่น่อกสูายื่ตา” (2006), https://issuu.com/sdm2007/docs/humanrights. ด้
บที่คำว่ามโด่ยื่ Shrimp Alliance, ประเด็่นเร่่องการท่่ี่ CBP ได้่ออกคำำาสูั่งระงับสูินค้ำานำาเข้้าจากเร่อประมง (วั่นท่่ี่ 6 กุมภาพัื่นธิ์์  คำ.ศ. 2019), https://www.
shrimpalliance.com/u-s-customs-and-border-protection-issues-withhold-release-order-barring-imports-from-fishing-vessel/.
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