คูมือสําหรับอบรมแรงงานตางดาว
ที่ไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทย

คู่มือสำ�หรับอบรมแรงงานต่างด้าว
ที่ ได้รับอนุญาตทำ�งานในประเทศไทย

สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย
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สัญญาจ้าง

8

สิทธิประโยชน์ต่างๆ

10

วินัย ความปลอดภัย และสุขอนามัย

11

กฎหมาย ข้อห้าม และการคุ้มครองแรงงาน

14

การขอรับความช่วยเหลือในประเทศไทย

24

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ
เมืองหลวง
พื้นที่
เขตแดน

ประชากร
ภาษาราชการ
ธงชาติ

ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
513,115 ตารางกิโลเมตร
มีพรมแดนทางทิ ศ ตะวั น ออกติดสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักร
กัมพูชา ทิศใต้ตดิ สหพันธรัฐมาเลเซีย ทิศตะวันตก
ติดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทิศเหนือติด
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประมาณ 66 ล้านคน (2018)
ภาษาไทย
เป็นธงไตรรงค์มีสามสี สีแดงหมายถึงชาติ สีขาว
หมายถึงศาสนา และสีนำ�้ เงินหมายถึงพระมหากษัตริย์

สกุลเงิน
การปกครอง

บาท (THB)

ศาสนา

ประชากรในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาท ร้อยละ 95 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4
ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1

วันหยุดและการท�ำงาน

หน่วยงานราชการท�ำงานวันจันทร์ – วันศุกร์
หยุดวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หน่วยงานเอกชนส่วนใหญ่จะหยุดวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3

ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในบริเวณที่เรียกว่า “คาบสมุทรอินโดจีน” ซึง่ หมายถึงดินแดนที่
เชือ่ มระหว่างกลางของสองแผ่นดินใหญ่ คือ อินเดียทางตะวันตก
และจีนทางตะวันออก ประเทศตั้งอยู่ริมทวีป โดยติดกับทะเล
ถึง 2 ด้าน คือ ด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแบบ
ภูมิอากาศร้อนชื้นเขตร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือน
เมษายน – พฤษภาคม เป็นฤดูร้อน ช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม – เดือนตุลาคม เป็นฤดูฝน ส่วนเดือน
พฤศจิกายน – กลางเดือนมีนาคม อากาศแห้งและหนาว
ยกเว้นภาคใต้ทมี่ อี ากาศร้อนชืน้ ตลอดทัง้ ปี จึงมีแค่สองฤดู
คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝน

4

สังคมและวัฒนธรรมของไทย
สังคมไทยเป็นสังคมทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมมีโครงสร้าง
แบบหลวมๆ มีความหลากหลายในเรื่องชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม
แต่สามารถผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนจนเป็นสังคมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
รักอิสระ ยึดมั่นในสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ยอมรับในระบบอาวุโส
ไม่นิยมความรุนแรง ชอบการประนีประนอมและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
มีความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในปัจจุบัน
ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงในโลกโลกาภิวัฒน์ที่เทคโนโลยี
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว การคมนาคมสะดวกสบาย และการเปลีย่ นแปลง
ค่านิยมในการบริโภค ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการด�ำเนินชีวิต
บางประการทั้งในเมืองและชนบท
สังคมไทยยังคงรักษาสังคมแบบเครือญาติ เคารพผูท้ รี่ กั และนับถือ
รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่ร่วมใจท�ำบุญ
ตามเทศกาล เช่น การท�ำบุญวันสงกรานต์เพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลให้บรรพบุรษุ
ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว การน�ำของขวัญและน�ำ้ อบไปรดน�ำ้ ขอพรจากบิดามารดา
และญาติผู้ใหญ่

5

มารยาทไทย
1.

คนไทยทักทายและแสดงความ
เคารพด้วยการไหว้ พร้อมกล่าว
ค�ำว่า “สวัสดี”

2.

คนไทยมักส่งรอยยิม้ ให้กนั และกัน
แสดงถึ ง ความเป็ น มิ ต รไมตรี
แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

6.

เมื่อได้รับเชิญหรือไปเยี่ยมเยียน
ผู้ใด ควรจะมีของฝากไปมอบให้
เพื่อแสดงน�้ำใจไมตรี และเจ้าของ
บ้านควรเตรียมของต้อนรับแขก
ผู้มาเยือนด้วย

7.

คนไทยเรี ย กกั น ด้ ว ยชื่ อ จริ ง
เมื่อสนิทและคุ้นเคยกันจะเรียก
ชื่อเล่นพร้อมค�ำน�ำหน้า “คุณ”
เพื่อความสุภาพ

3.

เมื่อได้ยินเพลงชาติไทย ควรยืน
ตรงเพื่อแสดงถึงการให้เกียรติ
และเคารพต่อสถาบันชาติ

4.

เมือ่ ได้ยนิ เพลงสรรเสริญพระบารมี
ในโรงมหรสพหรือโรงภาพยนตร์
หรือสถาบันทีอ่ นื่ ใดทุกคนควรยืน
เพื่อแสดงความเคารพต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

8.

คนไทยนิยมรับประทานอาหาร
ด้วยช้อนและส้อม

9.

คนไทยจะให้ความเคารพนับถือ
โดยให้ เ กี ย รติ แ ก่ ผู ้ อ าวุ โ สกว่ า
และบุคคลส�ำคัญ

ควรถอดรองเท้าเมือ่ เข้าบ้าน หรือ
ศาสนสถาน เช่น อุโบสถ วิหาร
เป็นต้น

10. เมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน

5.

คนไทยให้เกียรติผู้อาวุโสกว่า
รับประทานก่อน
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สิ่งที่ ไม่ควรท�ำ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ต้องไม่แสดงกิริยาลบหลู่ ดูหมิ่น
สถาบันเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย
พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพ ไม่ควรกระท�ำใดๆ
ที่แสดงถึงการหลบหลู่ ดูหมิ่น เช่น การปีนป่าย หรือการน�ำไปวาง
ในที่ที่ไม่เหมาะสม
คนไทยถือว่าศีรษะเป็นสิ่งสูงสุด ไม่ควรจับหรือส่งสิ่งของข้ามศีรษะ
ซึ่งถือว่าไม่สุภาพ
คนไทยถือว่าเท้าเป็นของต�่ำ ไม่ควรใช้เท้าชี้ เขี่ย หรือเดินข้ามบุคคล
หรือสิ่งของ เช่น อาหาร หนังสือ เป็นต้น
ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีด�ำในงานพิธีมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน
เยี่ยมคนป่วย วันเกิด เป็นต้น
ไม่ควรแสดงความรักด้วยการกอดจูบในที่สาธารณะ
หรือเขตศาสนสถาน
ไม่ควรแต่งกายไม่สุภาพ เช่น นุ่งสั้น หรือชุดเปิดไหล่ เมื่อเข้าไป
ศาสนสถาน หรือสถานที่ส�ำคัญ
ไม่ควรกระท�ำการใดๆ ให้ผู้อื่นอับอาย เสียหน้าในที่สาธารณะ
หรือต่อหน้าสาธารณชน
ไม่ควรทักทายคนไทยโดยเฉพาะสุภาพสตรีดว้ ยการโอบกอดหรือจูบ
ไม่พูดคุยหรือเคี้ยวอาหารเสียงดังในขณะรับประทานอาหาร
7

สัญญาจ้าง
สัญญาจ้างงานเป็นเสมือนคู่มือในการปฏิบัติงาน ต้องอ่านให้เข้าใจและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ศึกษารายละเอียดและลักษณะการท�ำงานให้เข้าใจ
และปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนี้

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

สัญญาจ้างต้องระบุต�ำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง (ต้องไม่ต�่ำกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำ) และต้องระบุวันที่จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
ต้องระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนว่าเป็นสัญญาท�ำงาน 1 ปี หรือ 2 ปี
พร้อมระบุสถานที่ท�ำงาน
ชัว่ โมงการท�ำงานปกติไม่เกิน 8 ชัว่ โมง/วัน งานทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และความปลอดภัย ไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน ถ้าเกินจากชั่วโมงท�ำงานปกติ
ต้องได้รับค่าล่วงเวลา และใน 1 สัปดาห์ท�ำงาน 6 วัน
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดประจ�ำสัปดาห์โดยได้รับค่าจ้างสัปดาห์ละ
1 วัน และวันหยุดประเพณีไทยโดยได้รับค่าจ้างปีละ 13 วัน และเมื่อลูกจ้าง
ท�ำงานครบหนึ่งปี นางจ้างตกลงจัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจ�ำปี โดยได้
รับค่าจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 วันท�ำงาน
ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างท�ำงานเกินเวลาท�ำงานปกติ นายจ้างต้องจ่าย
ค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้างในอัตรา 1.5 เท่า ของค่าจ้างปกติต่อชั่วโมง
ถ้านายจ้างให้ลกู จ้างท�ำงานในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าท�ำงานในวันหยุด
ให้แก่ลูกจ้างในอัตรา 2 เท่า ของค่าจ้างปกติต่อชั่วโมง
นายจ้ า งตกลงจะจั ด อาหารให้ ลู ก จ้ า งทุ ก วั น ท� ำ งาน วั น ละ 3 มื้ อ
โดยค่าใช้จ่ายให้ตกลงกันเองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
นายจ้างตกลงจะจัดที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะให้แก่ลูกจ้าง
โดยค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักให้ตกลงกันเองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
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8.
9.

10.

11.

12.

นายจ้างตกลงจัดให้มกี ารรักษาพยาบาลแก่ลกู จ้างตลอดระยะเวลาของสัญญา
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ก�ำหนด
นายจ้างจะจ่ายค่าเดินทางของลูกจ้างถึงประเทศไทย รวมทั้งจัดพาหนะ
รับส่งลูกจ้างจนถึงทีพ่ กั และจ่ายค่าโดยสารกลับภูมลิ ำ� เนาของลูกจ้างในกรณี
ท�ำงานครบสัญญา ยกเว้นกรณีทเี่ ป็นความผิดของลูกจ้างหรือลูกจ้างเป็นฝ่าย
บอกเลิกสัญญา
ลูกจ้างต้องเชือ่ ฟังและปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับของบริษทั นายจ้าง ซึง่ ก�ำหนด
ขึ้นภายใต้เงื่อนไขกฎหมาย และให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย/ลูกจ้างต้องท�ำงานให้นายจ้างเท่านั้นไม่ไปท�ำงานให้กับ
บุคคลอื่น/ลูกจ้างต้องไม่กระท�ำการใดๆ ในลักษณะชุมนุมประท้วงหรือ
รวมตัวกันกระท�ำการสิ่งผิดกฎหมาย
กรณีนายจ้างประสงค์บอกเลิกสัญญา นายจ้างต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้า 1 เดือน หรือจ่ายเงินค่าจ้าง 1 เดือน แทนการบอกเลิกสัญญา
หรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทัง้ นายจ้างต้องจ่ายค่าเดินทาง
กลับประเทศให้แก่ลูกจ้างด้วย/กรณีลูกจ้างประสงค์บอกเลิกสัญญาลูกจ้าง
ต้องบอกกล่าวให้นายจ้างทราบล่วงหน้า 1 เดือน และต้องจ่ายค่าเดินทาง
กลับประเทศด้วยตนเอง
นายจ้างจะต้องอพยพลูกจ้างไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยเมื่อเกิดวิกฤตการณ์
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การสูร้ บ หรือการสงคราม และถ้าสถานการณ์
ไม่เอือ้ อ�ำนวยให้ทำ� งานต่อไป นายจ้างต้องส่งลูกจ้างกลับประเทศโดยนายจ้าง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด/เงื่อนไขอื่นที่มิได้ระบุในสัญญานี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย

กรณีท�ำงานในเรือประมงทะเล ต้องใช้สัญญาจ้างในงานประมงทะเล
(รายละเอียด หน้า 21 และ 22)
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สิทธิประโยชน์ต่างๆ
แรงงานต่างด้าวที่น�ำเข้าตาม MOU ที่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม
ได้สิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. กองทุนประกันสังคม นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท�ำงาน โดยนายจ้างและลูกจ้าง
ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 จากฐานค่าจ้างที่น�ำมาค�ำนวณไม่ต�่ำกว่า
เดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยรัฐบาล
จะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึง่ นายจ้างจ่ายสมทบร้อยละ 5 รัฐบาลไทย
ร้อยละ 2.75
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน (ตามเงื่อนไข
และระยะเวลาการส่งเงินสมทบ)
2. กองทุนเงินทดแทน นายจ้างของแรงงานต่างด้าวเป็นผู้จ่ายสมทบ
ฝ่ายเดียวในอัตราร้อยละ 0.2-1 ของค่าจ้างตามความเสี่ยงของประเภทกิจการ
ของนายจ้าง โดยจะได้รับความคุ้มครองนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าท�ำงานให้นายจ้าง
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหาย

ข้อยกเว้นแรงงานต่างด้าวที่ ไม่เข้าระบบประกันสังคม

ลูกจ้างที่ท�ำงานเป็นคนรับใช้ในบ้าน ท�ำงานเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และ
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งไม่ได้จ้างตลอดทั้งปี ลูกจ้างที่ท�ำงานเป็นครั้งคราว หรือตามฤดูกาล
ลูกจ้างที่ท�ำงานให้นายจ้างประเภทหาบเร่หรือแผงลอย จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
แต่จะเข้าสู่ระบบการประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
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วินัย ความปลอดภัย และสุขอนามัย
ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการท�ำงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน
ยกเว้นบริเวณที่อนุญาตให้สูบได้
ห้ามบ้วนน�้ำลายลงพื้น หรือใน
บริเวณที่ท�ำงาน
ทิ้งขยะมูลฝอยในถังที่จัดไว้ให้
เท่านั้น
แต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ
เครือ่ งจักร และอุปกรณ์วา่ อยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งาน
ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อยังไม่ได้รับ
ค�ำแนะน�ำวิธีการใช้
สวมอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น อั น ตราย
ทุกครั้ง เมื่อต้องปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดอันตราย
ไม่เล่น หรือหยอกล้อกันในขณะ
ปฏิบัติงาน

9.

ถ้าเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
ใช้ ง านช� ำ รุ ด ขณะปฏิ บั ติ ง าน
ต้องแจ้งผู้ควบคุมทราบทันที
10. ถ้าเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
ต้องแจ้งผู้ควบคุมทราบทันที
11. เมื่อเลิกปฏิบัติงานต้องท�ำความ
สะอาดเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร
อุปกรณ์ใช้งาน ตลอดจนพื้นที่
ท�ำงาน
12. ห้ามน�ำเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ใดๆ ออกนอกบริเวณพืน้ ทีท่ ำ� งาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน
อย่างเคร่งครัด
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การป้องกันอุบัติเหตุ

1
การท�ำงานบนที่สูงต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย
และสายช่วยชีวิตขณะปฏิบัติงาน

2
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
- ไม่ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่บกพร่อง
- ไม่ใช้สายไฟเปลือยต่อปลั๊ก
- ไม่ใช้สายผุกร่อน หลุดลุ่ยเปียก เปื้อนน�้ำมันหรือเสื่อมสภาพ
- เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของไฟฟ้า
- ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียก

3
การยกเคลื่อนย้ายของอย่างปลอดภัยและไม่ปวดหลัง
ต้องปฏิบัติให้ถูกวิธี

4
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตน
เมื่อเกิดเพลิงไหม้
และวิธีใช้ถังดับเพลิง

5
เรียนรู้เครื่องหมาย
ความปลอดภัย
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โปรดหลีกเลี่ยงและระมัดระวัง
1. การท�ำงานกับเครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัย
หรือไม่เหมาะสมกับงาน
2. การเข้าไปในสถานที่อันตราย เช่น บริเวณเครื่องจักรก�ำลังท�ำงาน
การยืนใต้ของที่แขวนอยู่สูง การเดินในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย
3. การตรวจเช็คอุปกรณ์ การท�ำความสะอาด การซ่อมแซม หรือการ
ตรวจสอบเครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรก�ำลังท�ำงานอยู่หรือก�ำลัง
ยกลอยหรือก�ำลังร้อนอยู่
4. การเดินเครือ่ งจักรทันทีโดยไม่มกี ารให้สญ
ั ญาณเตือนแก่ผอู้ นื่ ทีอ่ ยูบ่ ริเวณ
ใกล้เคียง หรือไม่ได้ตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนเดินเครื่อง
5. การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือใช้ไม่เหมาะสมหรือ
ใช้ไม่ถูกต้อง หรือสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่ปลอดภัย

จงเชื่อว่า
“อุบัติเหตุจะเป็นศูนย์ ได้
ถ้าทุกคนมีความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงาน
ของตน”

สุขอนามัยพื้นฐาน

ได้แก่ การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการ
มีสุขภาพที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี แนะน�ำโดย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีดังนี้
1. กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่
2. ออกก�ำลังกายครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง อย่างสม�่ำเสมอ
3. รู้จักควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม
4. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในบ้านและชุมชน
5. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดโรคต่างๆ
6. งดอบายมุข บุหรี่ สุรา ยาเสพติด การพนันและส�ำส่อนทางเพศ
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กฎหมาย ข้อห้าม และการคุ้มครองแรงงาน
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อห้ามส�ำหรับการท�ำงานของคนต่างด้าว

1. ห้ามท�ำงานโดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน
2. ห้ามท�ำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท�ำได้ คนต่างด้าวสามารถท�ำงาน
ได้ทุกชนิดตามประเภทงานที่กฎหมายก�ำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต
ท�ำงานในแต่ละกลุ่มงานนั้นท�ำได้

ข้อควรรู้และต้องปฏิบัติ

1. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงาน ต้องแจ้งเข้าท�ำงานภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่เข้าท�ำงาน (มาตรา 64/2)
2. คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาท�ำงานกับนายจ้าง ออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง
ไม่มีสิทธิท�ำงานกับนายจ้างรายอื่น ยกเว้น
2.1 พิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าที่ตนออกจากงาน เป็นเพราะ
ความผิดของนายจ้าง หรือได้ช�ำระค่าเสียหายให้นายจ้างรายเดิมแล้ว (มาตรา 51)
2.2 กรณีคนต่างด้าวมีสทิ ธิในการเปลีย่ นนายจ้างตามข้อ 2.1 ต้องแจ้ง
เพือ่ ท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่เลิกท�ำงานกับนายจ้างรายเดิม
(มาตรา 52)
3. กรณีคนต่างด้าวไม่มสี ทิ ธิในการเปลีย่ นนายจ้าง หรือมีสทิ ธิเปลีย่ นนายจ้าง
แต่ไม่ท�ำงานกับนายจ้างรายอื่น ภายใน 30 วัน ใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าว
ผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ออกจากงานหรือพ้นก�ำหนดเวลา 30 วัน แล้วแต่กรณี
และให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง (มาตรา 53)
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4. คนต่างด้าวมาท�ำงานแล้วเกิดเหตุในกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา 50)
4.1 กรณีนายจ้างไม่รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน หรือคนต่างด้าว
ออกจากงาน ไม่วา่ ด้วยเหตุใด เฉพาะทีไ่ ม่ใช่ความผิดของคนต่างด้าว และคนต่างด้าว
ประสงค์จะท�ำงานกับนายจ้างรายอื่น ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน
อาจจัดให้คนต่างด้าว ท�ำงานกับนายจ้างรายอื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นายจ้าง
ไม่รับเข้าท�ำงาน แต่ระยะเวลาการท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่ต้องไม่เกินก�ำหนด
ระยะเวลาตามสัญญาน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
4.2 กรณีคนต่างด้าวไม่ยินยอมท�ำงานกับนายจ้าง หากเป็นความผิด
ของนายจ้าง ให้คนต่างด้าวสามารถเปลี่ยนไปท�ำงานกับนายจ้างรายอื่นได้ ภายใน
30 วัน
5. ห้ามผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
และนายจ้าง เรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากคนต่างด้าวเว้นแต่ค่าใช้จ่าย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ออกให้ไปก่อน ได้แก่
ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตท�ำงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ท�ำนองเดียวกันตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด (มาตรา 42 และมาตรา 49)
ข้อ 2 - 5 ใช้กับคนต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานตามระบบ MOU
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ความผิดและโทษ

1
คนต่างด้าวท�ำงาน
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงาน หรือ
ท�ำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท�ำได้
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 8 ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท
(มาตรา 101)

3

2 คนต่างด้าวที่ได้รับ

ใบอนุญาตให้ท�ำงานไม่แจ้งให้
นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง
สถานที่ท�ำงานของนายจ้างและลักษณะ
งานหลักที่ท�ำ เป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 64/2 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
(มาตรา 119/1)

คนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้ท�ำงานไม่สามารถแสดง
ใบอนุญาตท�ำงาน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือนายทะเบียนภายในระยะเวลา
อันสมควร เป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 68 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
(มาตรา 120)
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ค�ำแนะน�ำขณะท�ำงานในประเทศไทย

1
2

พกพาใบอนุญาตท�ำงานติดตัว
ตลอดเวลา

3
4

ไม่ปลอมแปลงเอกสาร
ทางราชการ

5
ไม่หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า
สามารถช่ ว ยเหลื อ ให้ อ ยู ่
หรือท�ำงานในประเทศไทย
หรือด�ำเนินการเรือ่ งเอกสาร
เช่น พาสปอร์ต วีซ่า

6
7

17

ห้ามท�ำผิดกฎหมาย เช่น
ห้ามเล่นการพนัน ครอบครอง
อาวุธ ขับรถโดยไม่มใี บอนุญาต
ขับขี่หรือขับขี่ขณะเมาสุรา
มีมารยาทในการใช้บริการ
สาธารณะ เช่น ไม่แย่งขึ้นรถ
โดยสาร ไม่สบู บุหรีใ่ นทีห่ า้ มสูบ

ศึกษา เรียนรูท้ จี่ ะใช้เวลาว่าง
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เช่ น
การเรียนภาษาไทย

ศึ ก ษาวิ นั ย การจราจรใน
ประเทศไทย เช่น ป้ายจราจร
ต่างๆ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้

เวลาท�ำงานปกติ

งานทุกประเภท ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน หรือตามที่ลูกจ้างและนายจ้างตกลง
กันไว้ แต่ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์
งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน
หรือตามที่ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันไว้ แต่ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์

การท�ำงานล่วงเวลา

ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง เป็นคราวๆ ไป แต่ถ้าเป็นงานซึ่งต้องท�ำ 
ติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้าง
ท�ำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จ�ำเป็น

การท�ำงานในวันหยุด

ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง เว้นแต่งานที่ต้องท�ำติดต่อกันไป
ถ้าหยุด จะเสียหายแก่งาน และงานฉุกเฉิน หรือกิจการโรงแรมสถานมหรสพ
งานขนส่ง ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม หรือสถานพยาบาล
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท�ำงานในวันหยุดได้เท่าที่จ�ำเป็น และชั่วโมงการท�ำงาน
ล่วงเวลา และการท�ำงานในวันหยุด รวมแล้วต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง/สัปดาห์

เวลาพัก

ไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากลูกจ้างท�ำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน
ส�ำหรับลูกจ้างเด็ก หลังจากท�ำงานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน ให้มี
เวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และใน 4 ชั่วโมงนั้น ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
ได้มีเวลาพักตามสมควร
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วันหยุด

วันหยุดประจ�ำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี
วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ
ลูกจ้างที่ท�ำงานติดต่อกันครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�ำปีไม่น้อยกว่า
6 วันท�ำงาน/ปี

วันลา

ลาป่วย ได้เท่าที่ป่วยจริง ได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน
30 วันท�ำงาน/ปี
ลากิจ ได้ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับการท�ำงาน
วันลาเพือ่ คลอดบุตร ลูกจ้างหญิงมีสทิ ธิลาเพือ่ คลอดบุตรครรภ์หนึง่ ไม่เกิน
90 วัน นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน

ค่าจ้าง

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ถกู ต้อง
และตามก�ำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่มีการค�ำนวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือ
เป็นระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยค�ำนวณเป็นหน่วย
ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่
เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
(2) ในกรณีที่มีการค�ำนวณค่าจ้าง นอกจาก (1) ให้จ่ายตามก�ำหนดเวลา
ที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
(3) ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้จ่าย
เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าท�ำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ให้แก่
ลูกจ้างจ้าง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เลิกจ้าง
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ค่าล่วงเวลา

วันท�ำงาน ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า
1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงตามจ�ำนวนทีท่ ำ 
� หรือตามจ�ำนวนผลงานทีท่ ำ� ได้
วันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา
ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจ�ำนวนที่ท�ำ  หรือตามจ�ำนวน
ผลงานที่ท�ำได้

ค่าชดเชย

นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด
ในอัตราตามก�ำหนดไว้ในกฎหมาย

นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�ำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน หรือระเบียบ หรือค�ำสัง่ ของนายจ้าง
อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตกั เตือนเป็นหนังสือแล้ว ทัง้ นี้
หนังสือเตือนให้มผี ลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ทีล่ กู จ้างกระท�ำผิด เว้นแต่กรณี
ที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จ�ำเป็นต้องตักเตือน
(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันท�ำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่น
หรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(6) ได้รับโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่ เป็นโทษ
ส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
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กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ในกิจการประมงทะเลที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1. ห้ามหักค่าจ้างลูกจ้าง ยกเว้นเป็นการหักตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
2. ห้ามเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง เว้นแต่เป็นงานตามทีก่ ำ� หนด
ในประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเรียกหรือรับหลักประกัน
การท�ำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการท�ำงานจากลูกจ้าง
3. ห้ามรับลูกจ้างอายุต�่ำกว่า 18 ปี ท�ำงาน
4. ต้องจัดให้ลกู จ้างมีเวลาพัก ไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมง ในระหว่างการท�ำงาน
24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมง ในระยะเวลาการท�ำงาน 7 วัน
5. ต้ อ งจั ด ท� ำ สั ญ ญาจ้ า งเป็ น หนั ง สื อ ที่ มี ข ้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น
จ�ำนวนสองฉบับ โดยมอบให้ลูกจ้างและนายจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
6. ต้องน�ำตัวลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง นับแต่วันท�ำสัญญาจ้าง
7. ในกรณีทมี่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไป นายจ้างต้องจัดท�ำทะเบียนลูกจ้าง
เป็นภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานที่ท�ำงาน เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบ และส่งส�ำเนาทะเบียนลูกจ้าง ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มจ้างลูกจ้าง
เข้าท�ำงาน
8. นายจ้างต้องจัดท�ำเอกสารการจ่ายค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุดไว้
ทีส่ ถานทีท่ ำ� งาน โดยระบุชอื่ -สกุล ต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นงานประมงทะเล อัตราค่าจ้าง
และค่าท�ำงานในวันหยุด และให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อมีการจ่ายค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุด
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9. การจ่ายค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุด ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง เงินส่วนแบ่งให้จ่ายตามที่ตกลงกันแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนครั้ง หากผิดนัด
การจ่าย ให้นายจ้างจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในกรณีจงใจผิดนัดไม่จ่ายเงิน
ให้นายจ้าง จ่ายเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละ 15 ของเงินที่ค้างในทุก 7 วัน
10. การจ่ายเงินเป็นรายเดือน ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำรายวันคูณ 30 วัน
11. ให้นายจ้างจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้าง โดยนายจ้างเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง
12. ต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ�ำปีในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 30 วัน
โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ  ถ้าให้ลูกจ้างท�ำงานในวันหยุด
ให้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น อีกไม่น้อยกว่า 1 เท่า
13. ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างปีหนึ่งไม่เกิน
30 วันท�ำงาน
14. ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างขั้นต�่ำ กรณีที่
ลูกจ้างไปตกค้างอยู่ในต่างประเทศเนื่องจากท�ำงานให้นายจ้าง
15. ต้องด�ำเนินการหรือออกค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับสถานที่ที่รับ
ลูกจ้างเข้าท�ำงานในกรณีเรืออับปาง ลูกจ้างประสบอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวติ
หากหน่วยงานราชการเป็นผู้ส่งตัวลูกจ้างกลับให้มีสิทธิไล่เบี้ยเงินที่ได้จ่ายไปคืน
จากนายจ้าง
16. นายจ้างต้องจัดให้มอี าหารและน�ำ้ ดืม่ ทีส่ ะอาดถูกสุขลักษณะ ห้องส้วม
เวชภัณฑ์และยาที่เพียงพอเพื่อให้เหมาะสมกับการท�ำงานและระยะเวลาที่ลูกจ้าง
อยู่บนเรือ
17. นายจ้างซึ่งท�ำประมงนอกน่านน�้ำไทย ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบ
การสื่อสารผ่านดาวเทียม ที่รองรับการส่งข้อความได้ไม่ต�่ำกว่า 1 เมกะไบต์ (MB)
ต่อคนต่อเดือน เพือ่ ใช้ในการติดต่อหรือประสานงานกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือญาติ
ได้ตลอดเวลา โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หากอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้
ต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นทดแทน
18. ให้ความรูแ้ ก่ลกู จ้างเกีย่ วกับสภาพการท�ำงาน การใช้เครือ่ งมือ สุขภาพ
อนามัย สภาพความเป็นอยู่ และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือก่อนท�ำงาน
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พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ก�ำหนดให้คนต่างด้าว ถ้าอยู่ใน
ราชอาณาจั ก รเกิ น 90 วั น ต้ อ งรายงานตั ว แจ้ ง ที่ พั ก อาศั ย ต่ อ พนั ก งาน
ตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน

บทก�ำหนดโทษ

กรณีหากคนต่างด้าว ซึง่ อยูใ่ นราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ต้องรายงานตัว
แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน โดยหากคนต่างด้าวไม่มา
รายงานตัวทุก 90 วัน มีหลักเกณฑ์ข้อควรรู้และโทษ ดังนี้
1. การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน มิใช่เป็นการขอ
อยู่ต่อในราชอาณาจักร
2. เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมา
ให้เริ่มนับเวลา 90 วัน ใหม่ทุกกรณี
3. คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าทีก่ ำ� หนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ
จ�ำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่วา่ กรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ
จ�ำนวน 4,000 บาท
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การขอรับความช่วยเหลือในประเทศไทย
หากประสบปัญหาระหว่างการท�ำงานในประเทศไทย สามารถติดต่อขอรับ
ความช่วยเหลือหน่วยงานดังต่อไปนี้

1

2

3

สถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศต้นทาง
ประจ�ำประเทศไทย

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สายด่วน Hot Line 191

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
แจ้ง สายด่วน
Hot Line 1669

4

การขอรับความช่วยเหลือในประเทศไทย ส่วนของกระทรวงแรงงาน
• ประสบปัญหาด้านแรงงานติดต่อกระทรวงแรงงาน สายด่วน Hot Line 1506
• แจ้งข้อร้องเรียนการจ้างงานไม่เป็นธรรม www.labour.go.th/helpme หรือ
Hot Line 1546
• ขอค�ำปรึกษาแนะน�ำ  ประสานจัดหาที่พักชั่วคราวระหว่างรอการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 10 ศูนย์ ที่ประจ�ำ 
ณ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ดังนี้
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดชลบุรี
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดตาก
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดระนอง
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดสงขลา

โทร. 0 2395 5991
โทร. 0 3446 9327
โทร. 0 3839 8057
โทร. 09 8123 4250
โทร. 0 5556 3639-40
โทร. 0 4333 0197-9 ต่อ 24
โทร. 08 6468 7563
โทร. 09 3795 8855
โทร. 08 8752 5925
โทร. 08 8591 0091

5

6

กรณีถูกละเมิดสิทธิ
ติดต่อสายด่วน Hot Line 1377

หากสงสัยหรือพบเห็นการค้ามนุษย์
ติดต่อสายด่วน Hot Line 1300

24

មាតិកា
ចំណេះដឹងទូទៅអំពីប្រទេសថៃ

27

កិច្ចសន្យាជួល

32

ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

34

វ ិន័យ សុវត្ថិភាព និងអនាម័យ

35

ច្បាប់ បម្រាម និងការគាំពារពលករ

38

ការសុំជំនួយនៅក្នុងប្រទេសថៃ

48

ចំណេះដឹងទូទៅអំពីប្រទេសថៃ
ឈ្មោះប្រទេសជាផ្លូវការ

ព្រះរាជាណាចក្រថៃ (Kingdom of Thailand)

រាជធានី

បាងកក (Bangkok)

ផ្ទៃដី

513,115 គីឡូម៉ែត្រការេ

ព្រំដែន

ព្រំដែន នៅទិសខាងក�ើតជាប់ជាមួយសាធារណរដ្ឋ

ប្រជាធិ បតេយ្យប្រជាមានិ តឡាវ និ ងព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជា ទិសខាងត្បូងជាប់ប្រទេសម៉ា
លេស៊ី និងទិសខាងលិចជាប់សាធារណរដ្ឋនៃ

សហភាពភូមា និងទិសខាងជ�ើងសាធារណរ

ដ្ឋនៃប្រទេសភូ មា និ ងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិ បតេ
យ្យប្រជាមានិតឡា
 វ។

ប្រជាជន

ប្រហែល 66 លាននាក់ (ឆ្នាំ 2018)

ភាសាផ្លូវការ
ទង់ជាតិ

ភាសាថៃ
ជាទង់ជាតិបីពណ៌ ពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យជា

តិពណ៌សតំណាងឲ្យសាសនា និងពណ៌ខ�ៀវ
តំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រ

រូបិយបណ្ណ

បាត (THB)

ការគ្រប់គ្រង

ប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងដោយរបបប្រជាធិបតេ

សាសនា

ប្រជាជនថៃកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទ 

យ្យ ដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខ

95%សាសនាអ៊ីស្លា ម 4% សាសនាគ្រិស្ដ និង
សាសនាផ្សេងៗទ�ៀត 1%។

ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងការធ្វើការ មន្ត្រីរាជការធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ

ហ�ើយឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅ និងអាទិត្យ ព្រមទាំ
ងថ្ងៃបុ ណ្យជាតិ ចំណែកក្រុមហ៊ុនឯកជនភា
គច្រើនឈប់ថ្ងៃអាទិត្យ
និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ។
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ភូមិសាស្
ប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគអាគ្នេយ៍ ក្នុងបរ ិវេណដែ
លមានឈ្មោះថា “ឧបទ្វីបឥណឌូ្ ចិន” មានន័យថាជាផ្ទៃដីដែល
ផ្សារភ្ជាប់ រវាងផ្ទៃដីធំពីរ គឺ ភាគខាងលិ ចនៃប្រទេសឥណ្ឌា និ ងខា

ងក�ើតនៃប្រទេសចិន។ ជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅមាត់ទ្វីប ដែល

មានផ្ទៃដីជាប់សមុទ្យទាំងពីរផ្នែកគឺ ឈូងសមុទ្យថៃ និងសមុទ្យ
អាន់ដាម៉ាន់។

លក្ខណៈអាកាសធាតុ
អាកាសធាតុនៃប្រទេសថៃភាគច្រើនជាអាកាស

ធាតុត្រូពិចក្ដៅហ�ើយស�ើម។ អាកាសធាតុនឹងក្ដៅខ្លា ំងក្នុង
ខែមេសា ឧសភាដែលជារដូវក្ដៅ។ចាប់ពីពាក់កណ្ដា ល
ខែឧសភា ដល់តុលាដែលជារដូវភ្លៀង។រ ីឯរដូវរងារគឺ
ចាប់ពីខែវ ិច្ឆិកាដល់ពាក់កណ្ដា លខែមីនាអាកាសធាតុ

នឹងស្ងួត ហ�ើយត្រជាក់ ល�ើកលែងតែភូមិភាគខាងត្បូង
ដែលមាន អា កាសធាតុក្ដៅហ�ើយស�ើមពេញមួយឆ្នាំ
ទ�ើបធ្ើវឲ្យមានតែពីររដូវគឺ រដូវក្ដៅ និងរដូវភ្លៀង។
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សង្គមនិងវប្បធម៌នៃប្រទេសថៃ
សង្គមថៃជាសង្គមដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះ មានរូបផ្គុំបែបធូររលុង

មានភាពចម្រុះនៃជនជន សាសនា និងវប្បធម៌ តែអាចរួមបញ្ចូលគ្នា បា

នយ៉ា ងល្អប្រស�ើរ ធ្វើឲ្យក្លា យជាវប្បធម៌ មួយមានលក្ខណៈពិ សេសរបស់
ខ្លួន។ ប្រជាជនថៃស្រលាញ់សេរភា
ី ព ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
មានទំន�ៀមទន្លាប់ប្រពៃណីល្អឯកដែលជានិមត្ដសញ្ញារបស់ខលួន
្ ។ មាន

ការគោរពមនុស្សចាស់ មិនចូលចិត្តការប្រើអំព�ើហឹង្សា ចូលចិត្តការដោះ
ស្រាយបញ្
ហា ដោយសន្ដិវ ិធី រស់នៅដោយងាយស្រួល មានភាពរាក់ទាក់

ចំពោះជនបរទេស ជាពិសេសប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ បច្ចុប្បន្នដោ
យការផ្លាស់ប្ដូរនៃសកលភារូបនីយកម្ម និងបច្ចេកវ ិទ្យាផ្សេងៗ ដែលមាន
ការអភិវឌ្ឍយ៉ា ងឆាប់រហ័ស ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណ�ើរ និងបន្

លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នៃការហូបចុក ធ្វើឲ្យក�ើតការផ្លាស់ប្ដូររប�ៀបការរស់នៅ
ខ្លះៗ ទាំងក្នុងក្រុង និងជនបទ។

សង្គមថៃជាសង្គមដែលរាប់អានសាច់ញាតិ គោរពមនុស្សដែល

ខ្លួនស្រលាញ់រាប់អាន មានការរួមសាមគ្គីគ្នាយ៉ា ងរ ឹងមាំ ជាពិសេសសង្
គមជនបទដែលបានរួមគ្នាធ្វើបុណ្យតាមឱកាសផ្សេងៗដូចជា ការធ្វើបុ
ណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដ�ើម្បីឧទ្ទិសដល់បុព្វជនដែលបានចាកស្ថានទៅហ�ើយកា
រជូ នកាដូ  និងការស្រោចទឹ កសុំ ពរជ័ យពី មាតាបិ តា និ ងសាច់ ញ្ញាតិ ចាស់ ទំុ ។
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ការសម្ដែងការគួ
រសមរបស់ជនជាតិថៃ
ມາລະຍາດໄທ

1.

ជនជាតិថៃសាកសួរគ្នា និងស
ម្ដែងការគោរពដោយការសំពះ

6.

ព្រមជាមួយនិយាយពាក្យថា
ជនជាតិថៃតែងតែញញឹមឲ្យគ្នា

ទៅវ ិញទៅមក ដែលតំណាងឲ្យ
ភាពជាមិត្ត 

3.

ភ្ញៀវផងដែរ។

7.

ជនជាតិ ថៃហៅឈ្មោះគ្នាដោ

យឈ្មោះពិត ពេលដែលជិត
ស្និទ្ធគ្នាហ�ើយទ�ើបហៅដោយ

និ ងគោរពជាតិ ។ ទោះបី មិនដែល

នាំមុខឈ្មោះជាការសុភាព។

ឈ្មោះក្រៅដោយមានពាក្យ “ឃុន”

កឈរដ�ើម្បីជាការផ្ដល់កិតតិយ
្ ស

ពេលដែលបាន ភ្លេងល�ើកស្ទួយ

កិតតិយ
្ សនៃព្រះមហាក្សត្រ  ក្នុង

រោងកុន  មហោស្រព ឬអង្គភាព
ណាក៏ដោយ គ្រប់គ្នា គួរ ង�ើបឈ
រឡ�ើងដ�ើម្បីផល
្ដ ់ការគោរពដល់
ព្រះមហាក្សត្រ។

5.

ហ�ើយម្ចា ស់ផ្ទះក៏គួររ�ៀបចំទទួល

ពេលដែលបាន ភ្លេងជាតិ គួរក្រោ

ស្គា ល់គ្នា ក៏ដោយ។

4.

គួរមានអំណោយ ឬកាដូជូនម្ចា

ស់ផ្ទះដ�ើម្បីសម្ដែងពីទឹកចិត្ត

“សាវ៉ាត់ឌី”។

2.

ពេលដែលគេអញ្ជ ើ ញទៅលេងផ្ទះ 

គួរដោះស្បែកជ�ើងពេលចូល

8.

ជនជាតិថៃចូលចិត្តទទួលទានអា

9.

ជនជាតិថៃផ្ដល់ការគោរពសម្រា

ហារដោយប្រើ ស្លាបព្រា និងសម។

ប់អ្នកដែលចាស់ជាង និងមនុ
ស្សសំខាន់។

10. ពេលហូបអាហារជុំគ្នា  ជនជាតិ

ថៃផ្ដល់កិតតិ្យសឲ្យអ្នកអាយុច្រើ
នជាងហូបមុន។

ក្នុងផ្ទះ  ឬកន្លែងធ្វើពិធីសាសនា
ដូចជា កុដ្ឋ វ ិហារ ជាដ�ើម។
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សកម្ម
ភាពដែលមិនគួរធ្វើ
ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

មិនត្រូវសម្ដែងចេញនូវអាកប្បកិរ ិយាប្រមាថ

ម�ើលងាយ អង្គភាពដែលទាក់ទងនឹង ជាតិ សាសនា

និងព្រះមហាក្សក្រ។

ព្រះពុទ្ធរប
ូ ជាវត្ថុដែលជនជាតិថៃផ្ដល់ការគោរពបូជា មិនគួរ

ធ្វើអ្វីដែលសម្ដែងចេញដល់ការប្រមាថម�ើលងាយ ដូចជាការ
ជិះជាន់ ឬយកទៅតំកល់ទុកនៅកន្លែងមិនសមស្រប។

ជនជាតិថៃចាត់ទុកក្បាលជារបស់ខ្ពស់ ដូច្នេះមិនគួរចាប់
លេង ឬហុចរបស់ល�ើក្បាល ដែលជាការមិនសុភាព។

ជនជាតិថៃចាត់ទុកជ�ើងជារបស់ទាប ដូច្នេះមិនគួរប្រើជ�ើងចង្អុល
គាស ឬដ�ើរកន្លងអ្នកផ្សេង ឬរបស់ផ្សេងៗដូចជាអាហារ
ស�ៀវភៅជាដ�ើម។

មិនគួរស្លៀកពាក់ខោអាវពណ៌ខ្មៅក្នុងពិធីមង្គលផ្សេងៗ ដូចជា

អាពាហ៍ពិពាហ៍ សួរសុខទុក្ខអ្នកជម្ងឺ ថ្ងៃខួបកំណ�ើតជាដ�ើម។
មិនគួរសម្ដែងមេត្រីភាពស្នេហាដោយការអោប ឬថ�ើបនៅ

ក្នុងកន្លែងសាធារណៈ ឬតំបន់គោរពសាសនា។

មិនគួរតែងខ្លួនមិនសមស្រប ដូចជា ស្លៀកខ្លី ឬអាវប�ើកស្មា រ
នៅកន្លែងគោរពសាសនា ឬកន្លែងសំខាន់។

មិនគួរធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដ៏ទៃទទួលភាពអាម៉ា សនៅកន្លែង
សាធារណៈឬនៅមុខសាធារណៈជន។

មិនគួររាក់ទាក់ជនជាតិថៃ ជាពីសេសស្ត្រី ដោយការអោបឬថ�ើប។
មិននិយាយគ្នា ឬទំពារអាហារឮៗពេលទទួលទានអាហារ។
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កិច្ចសន្យាជួល
កិច្ចសន្យាជួលប្រៀបដូចជាគោលការណ៍ក្នុងការអនុវត្តការងារ ត្រូវអាន

ឲ្យយល់ច្បាស់ និងអនុវត្តតាមយ៉ា ងភ្ជាប់ភ្ជួន។ សិក្សាសេចក្ដីលម្អិត និងលក្ខណៈ
ការធ្វើការឲ្យជាក់ច្បាស់ដូចខាងក្រោមនេះ

1.

2.
3.

កិចស
្ច ន្យាជួលត្រូវប្រាប់ពីតំណែងនៃការងារ និងប្រាក់ឈនួល
្
(ត្រូវមិនទា

បជាងប�ៀវត្សរ ៍អប្បរមា) ហ�ើយត្រូវប្រាប់ពីថ្ងៃប�ើកប្រាក់ឈនួលមិ
្
នតិចជាង

មួយដងក្នុងមួយខែ។

ត្រូវប្រាប់ពីរយះពេលការជួលច្បាស់លាស់ថាជាកិចស
្ច ន្យាជួល 1 ឆ្នាំ ឬ

2 ឆ្នាំ ព្រមទាំងបញ្
ជា ក់ពីទីតាំងកន្លែងធ្វើការ។

ម៉ោ ងធ្វើការធម្មតាមួយថ្ងៃមិនល�ើសពី 8 ម៉ោ ង។  ការងារដែលមានគ្រោះ

ថ្នា ក់ដល់សុខភាព ធ្វើការមិនល�ើសពី 7 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ ប�ើសិនជាធ្វើកា

រល�ើសម៉ោ ងដែលបានកំណត់នេះត្រូវបង់ប្រាក់ជាថ្លៃធ្វើការថែមម៉ោ ង។

4.

មួយសប្ដា ហ៍ធ្ើវការ 6 ថ្ងៃ។

ថៅកែត្រូវឲ្យពលករឈប់រ�ៀងរាល់សប្ដា ហ៍តែបានទទួលប្រាក់ឈនួ្លធម្មតា
មួយសប្ដា ហ៍ 1 ថ្ងៃ និងឈប់ថ្ងៃបុណ្យជាតិដោយនៅតែបានទទួលប្រាក់

ឈ្នួលក្នុងមួយឆ្នាំ 13 ថ្ងៃ។ ពេលធ្វើការបានគ្រប់មួយឆ្នាំ ថៅកែត្រូវអនុញ្
ញាតឲ្យពលករឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដោយបានទទួលប្រាក់ឈនួល
្ មិនតិច

5.

ជាង 6 ថ្ងៃ។

ប�ើសិនជាថៅកែឲ្យពលករធ្វើការល�ើសពេលធម្មតា ថៅកែត្រូវផ្ដល់ប្រាក់

ថ្លៃធ្វើការល�ើសម៉ោ ងក្នុងអត្រា 1.5 ដង ដោយគិតតាមថ្លៃឈ្នួលក្នុងមួយ

ម៉ោ ងនៃម៉ោ ងធ្វើការធម្មតា ហ�ើយប�ើសិនជាថៅកែឲ្យពលករធ្វើការក្នុងថ្ងៃ

6.
7.

ឈប់សម្រាក ត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឈនួលស្ម
្
ើរនឹង 2 ដងនៃអត្រាជួលធម្មតា។

ថៅកែយល់ព្រមផ្ដល់អាហារឲ្យពលកររាល់ថ្ងៃ ក្នុងមួយថ្ងៃ 3 ពេល ដោយត
ម្លៃផ្សេងៗ ត្រូវគិតតាមភាពសមស្របរវាងថៅកែ និងពលករ។

ថៅកែយល់ព្រមផ្ដល់កន្លែងស្នា ក់នៅដែលមានសុវត្ថិភាព និងត្រូវតាមក្បួ

នអនាម័យដល់ពលករ ដោយតម្លៃផ្សេងៗត្រូវគិតតាមភាពសមស្របរវាង
ថៅកែ និងពលករ។
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8.
9.

ថៅកែយល់ព្រមឲ្យមានការព្យាបាលដល់ពលកររហូតដល់ អស់កិច្ចស

ន្យាតាមដែលច្បាប់បានប្រកាសកំណត់។

ថៅកែនឹងបង់ថ្លៃធ្វើដំណ�ើររបស់ពលករមកប្រទេសថៃ នឹងផ្ដល់សេវាដឹក

ជញ្ជូនពលកររហូតមកដល់កន្លែងស្នា ក់នៅ ព្រមទាំងផ្ដល់ប្រាក់ការធ្វើដំ
ណ�ើរត្រលប់ទៅស្រុកពេលដែលពលករបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ល�ើកលែងតែ

ករណីដែលក�ើតពីការធ្វើខុសរបស់ពលករ ឬពលករជាអ្នកលះបង់កិច្ច

10.

សន្យាជួលដោយខ្លួនឯង។

ពលករត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ និងអនុ វត្តតាមច្បាប់ ទម្លាប់ របស់ក្រុមហ៊ុន ដែលបា

នកំណត់ឡ�ើងក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ និងគោរពតាមប្រពៃណីទំន�ៀមទ
ម្លាប់ថៃ។ ពលករត្រូវធ្វើការឲ្យថៅកែតែម្នា ក់ប៉ុណ្ណោះ  ហាមមិនឲ្យធ្វើការ
ឲ្យអ្នកផ្សេង។ ពលករមិនត្រូវរួមគ្នាធ្វើបាតុកម្ម ឬរួមគ្នាធ្វើអំព�ើខុសច្បាប់។

11. ក្នុងករណីថៅកែចង់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួល ថៅកែត្រូវប្រាប់ឲ្យពលករដឹងមុ
នចំនួន 1 ខែ ឬបង់ប្រាក់ថ្លៃឈ្នួល 1 ខែជំនួសឲ្យការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ឬធ្

វ� ើតាមរប�ៀបរបស់ច្បាប់ការងារនៃប្រទេសថៃ។ ថៅកែត្រូវចេញប្រាក់ថ្លៃធ្

វ� ើដំណ�ើរឲ្យពលករពេលត្រលប់ទៅប្រទេសខ្លួន។ ក្នុងករណីដែលពលករ
ចង់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនពេលកំណត់ ត្រូវប្រាប់ថៅកែមុន 1 ខែ និងត្រូវចេ

12.

ញថ្លៃធ្វើដំណ�ើរដោយខ្លួនឯង។

ថៅកែត្រូវជម្លា សពលករទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ករណីក�ើតហេតុ

ការណ៍មិនគម្បី ដូចជា គ្រោះធម្មជាតិ ចលាចល ការចម្បាំង ឬសង្គ្រៀមជា
ដ�ើម។ ប�ើសិនស្ថានការណ៍មិនអំណោយផលក្នុងការធ្វើការ ថៅកែត្រូវប
ញ្ជូនពលករត្រលប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណ�ើត ដោយថៅកែជាអ្នកចេញថ្លៃ

ធ្វើដំណ�ើរទាំងអស់ ចំណែកល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងដែលមិនមានក្នុងកិច្ចសន្យានឹ
ងដោះស្រាយតាមច្បាប់។

ក្នុងករណីធ្វើការល�ើទូកនេសាទសមុទ្យ ត្រូវប្រើកិចស
្ច ន្យាជួលការ
ងារនេសាទសមុទ្យ (សេចក្ដីលម្អិត ទំព័រ 21 និង 22)។

33

ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ
ពលករបរទេសដែលចូលមកធ្វើការតាម MOU ដែលត្រូវចូលក្នុង
ប្រព័ ន្ធសុខុមាលភាពសង្គម បានទទួ លសិ ទ្ធិប្រយោជន៍ ដូចតទៅនេះ
1. មូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គម ថៅកែត្រូវចុះឈ្មោះពលករជាអ្នកធានា

រ៉ាប់រង ក្នុងអំឡុង 30 ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីថៅកែទទួលពលករមកធ្វើការ។ ថៅកែ 
និងពលករត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន 5% នៃចំនួនប្រាក់ឈនួ្ល ដោយក្នុងមួយខែមិនតិចជាង
1,650 បាត ខ្ពស់បំផុតមិនល�ើសពី 15,000បាត ដោយរដ្ឋនិងជួយបង់ប្រាក់បន្ថែម
ទ�ៀតចំនួន 2.75%។

ផលប្រយោជន៍ដែលនឹងទទួលបាន  7 ករណី រួមមាន  ករណីឈឺថ្កាត់

ឬជួបឧបត្តិហេតុ ពិការ ស្លាប់ សម្រាលកូន ចិញ្ចឹមកូន ជរាភាព និងគ្មានការងារធ្វើ
(តាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងរយៈពេលការបង់ប្រាក់)។

2. មូលនិធីទូទាត់សំណង ថៅកែរបស់ពលករបរទេសជាអ្នកបង់ប្រាក់តែ

ម្នា ក់កនុងអត្រា 0.2-1% នៃប្រាក់
្
ឈនួល ដោយផ្អែកទៅតាមហានិ
្
ភ័យនៃការងារ
ដោយពលករនឹងបានទទួលការគាំពារចាប់តាំងពីថ្ងៃតំបូងដែលធ្វើការឲ្យថៅកែ។
ផលប្រយោជន៍ដែលនឹងបានទទួល គឺករណីក�ើតឧបត្ដិហេតុ ឬឈឺថ្កាត់

ពិការ ស្លាប់ ឬបាត់ខលួណ
្
។

ករណីល�ើកលែងនៃពលករបរទេសដែលមិ នបានចូលក្នុងប្រព័ន្ធសុ
ខុមាលភាពសង្គម
ពលករដែលធ្វើការជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះ ធ្វើការដាំដុះ ជលផល ព្រៃឈ�ើ

និងចិញ្ចឹមសត្វ ដែលមិនបានជួលពេញមួយឆ្នាំ ពលករដែលធ្វើការបណ្ដោះអាសន្ន 
ឬតាមរដូវកាល ពលករដែលធ្វើការប្រភេទដ�ើរលក់ ឬលក់តាមតូប នឹងមិនបានទទួល
ការគាំពារ តែនឹងចូលក្នុងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។
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វ ិន័យ សុវត្ថិភាព និងអនាម័យ
ចំណុចគួរអនុវត្តដ�ើម្បីសុវត្ថិភាពពេលធ្វើការ

1.

9.

ហាមជក់ បារីកនុ្ ងបរិវេណរោងចក្រ
ល�ើកលែងតែបរ ិវេណដែលអាច
អនុញ្ញាតឲ្យជក់។

2.

ហាមខាកស្ដោះទឹកមាត់កនុ្ងកន្លែ

3.

ចោលសម្រាបផ្សេងៗក្នុងធុងស
ម្រាមដែលមានតែប៉ុណ្ណោះ។

4.

ស្លៀកពាក់ឲ្យសមរម្យសមស្រប

5.

ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈនៃសំភារៈប

10.

ងធ្វើការ។

11.
12.

នុវត្តការងារ។

មិនប្រើសំភារៈបរ ិក្ខា គ្រឿងចក្រ 

13.

ទាន់ បានស្ដាប់ ការណែនាំពីវ ិធី កា
រប្រើប្រាស់។

ពាក់ឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាព

8.

មិ នលេង ឬប្រឡែងគ្នា ក្នុងកន្លែង
ធ្វើការ។

ពេលធ្វើការរួចត្រូវសម្អា តសំភារៈ

គ្រឿងចក្រ ឧបករណ៍ និងកន្លែង
ធ្វើការ។

រក្ខា គ្រ
ិ
ឿងចក្រ និ ងឧបករណ៍ ផ្សេ

7.

ប�ើសិនក�ើតគ្រោះថ្នា ក់កនុ្ងពេល
អនុវត្តការងារ ត្រូវប្រាប់មេការ
ឲ្យដឹងភ្លា មៗ។

ជាមួយការអនុវត្តការងារ។

និ ងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ប�ើ សិនមិ ន

ឧបករណ៍ធ្វើការមានការខូចខាត

ក្នុងពេលអនុវត្តការងារ ត្រូវប្រា
ប់មេការភ្លា មៗ។

ងៗឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របអ

6.

ប�ើសិនជាសំភារៈបរ ិក្ខា គ្រឿងចក្រ 

គ្រប់ពេលវេលា ក្នុងពេលធ្វើការ
ដែលអាចក�ើតគ្រោះថ្នា ក់។
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ហាមយកឧបករណ៍ផ្សេងៗចេញ
ពីកន្លែងធ្វើការ ដោយគ្មានការអនុ
ញ្ញាត។

ត្រូវសិក្សា និងអនុវតតា
្ត មច្បាប់

នៃការការពារសុវត្ថិភាពនៅកន្លែ
ងធ្វើការយ៉ា ងភ្ជាប់ភ្ជួន។

ការការពារគ្រោះថ្នា ក់

1
ការធ្វើការនៅកន្លែងខ្ពស់ត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ា

ត់សុវត្ថិភាព និងខ្សែរ ៉តជំនួយក្នុងពេលធ្វើការ។

2
ការការពារគ្រោះថ្នា ក់ពីភ្លើងឆក់

- មិនប្រើសំភារៈ ឬឧបករណ៍ដែលខុសប្រក្រតី

- មិនប្រើខ្សែភ្លើងគ្មានសំបកដោតឌុយ

- មិនប្រើខ្សែភ្លើងដែលពុក រយះហ�ើយស�ើម ប្រលាក់ប្រេង
ឬខូចគុណភាព

- សិក្សាពីគ្រោះថ្នា ក់នៃអគ្គិសនី

- ហាមប្រើឧបករណ៍អគ្គិសនីពេលដែលខ្លួនស�ើម

3
ការល�ើកនិងបន្លា ស់ទីវត្ថុធ្ងន់ដោយសុវត្ថិភាពនិងមិនឈឺខ្នង

ត្រូវអនុវត្តយ៉ា ងត្រឹមត្រូវតាមវ ិធីការ។

4
ស្វែងយល់ពីវ ិធីគ្របគ្រ
់ ង
ពេលក�ើតមានភ្លើងឆេះ

និងវ ិធីការប្រើបំពុងពន្លត់ភ្លើង។

5
ស្វែងយល់ពីនិមិត្តសញ្ញា

សុវត្ថិភាព។
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សូមជ�ៀសវាង និងប្រយ័ត្នប្រយែង
1.
2.

ការធ្វើការជាមួយគ្រឿងចក្រដែលគ្មា

នសុវត្ថិភាព ឬមិនសមស្របជាមួយការងារ។
ការចូលទៅក្នុងបរ ិវេណដែលមានគ្រោះថ្នា ក់

ដូចជាបរ ិវេណដែលគ្រឿងចក្រកំពុងធ្វើការ ការឈរក្រោមវត្ថុដែលព្យួ

រខ្ពស់ ការដ�ើរក្នុងបរ ិវេណដែលគ្មានសុវត្ថិភាព។

3.

ការត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ ការសម្អា ត ការជួសជុល ឬការត្រួតពិនិត្យគ្

4.

ការដំណ�ើរការគ្រឿងចក្រភ្លា មៗដោយមិនផ្ដល់សញ្ញាដល់អ្នកផ្សេងដែ

5.

រ�ឿងចក្រដែលកំពុងដំណ�ើរការ ឬកំពុងល�ើកឡ�ើងខ្ពស់ ឬកំពង់ក្ដៅខ្លា ំង។

លនៅក្នុងបរ ិវេណជុំវ ិញ ឬមិនបានត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពមុនបញ្ឆេះម៉ា ស៊ីន។

ការមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខលួន 
្ ឬប្រើមិនសមស្រប 
ឬប្រើមិនត្រឹមត្រូវ ឬស្លៀកពាក់ខោអាវដែល

គ្មានសុវត្ថិភាព។

ត្រូវចងចាំថា

“គ្រោះថ្នា ក់នឹងមិនអា

ចក�ើតឡ�ើង ប�ើសិនជាគ្រប់

មូលដ្ឋានអនាម័យ

គ្នា មានការប្រយ័ត្នប្រយែង

    គឺការថែទាំសុខភាពរបស់ខលួន ដ�
្
ើម្បីមានសុខភាពរ ឹងមាំ

ក្នុងការអនុវត្តការងា
ររបស់ខលួន
្ ”

និងសុខភាពផ្លូវចិត្តល។
្អ ខាងក្រោមនេះជាការណែនាំដោ

យមូលនិធិជំនួយការល�ើកស្ដើងសុខភាព មានដូចតទៅនេះ
1.

បរ ិភោគអាហារដែលមានប្រយោជន៍ទាំង 5 ក្រុម។

2.

ហាត់ប្រាណម្ដង 30 នាទី

យ៉ា ងតិចមួយសប្ដា ហ៍ 3 ដងដោយទ�ៀងទាត់។

3.

ចេះទប់អារម្មណ៍យ៉ា ងសមស្រប។

4.

បង្កើតបរ ិស្ថានល្អទាំងក្នុងផ្ទះ និងសហគមន៍។

5.

ច�ៀសវាងកត្តា ហានិភ័យដែលអាចបង្កឲ្យក�ើតរោគផ្សេងៗ។

6.

បញ្ឈប់អំព�ើអប្បាយមុខ បុរ ី ស្រា គ្រឿងញ�ៀន ល្បែង
និងការប្ដូរដៃគូររួមរក្ស។
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ច្បាប់ បម្រាម និងការគាំពារពលករ
ព្រះរាជក្រឹត្យកំ ណត់ ការគ្រប់គ្រងការធ្វើការនៃពលករបរទេស ឆ្នាំ 2017

និងចំណុចដែលកែប្រែបន្ថែម

បម្រាមសម្រាប់ការធ្វើការរបស់ពលករបរទេស
1. ហាមធ្វើការដោយគ្មានលិខិតការអនុញ្ញាត។
2. ហាមធ្វើការផ្សេងក្រៅពីការងារដែលមានសិទ្ធិធ្វើបាន។ ពលករបរទេ

សធ្វើការបានគ្រប់ប្រភេទដែលច្បាប់បានកំណត់ដែលពលករបរទេសបានទទួល
លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការក្នុងប្រភេទការងារនីមួយៗ។

ចំណុចគួរយល់ដឹង និងត្រូវអនុវត្ត
1. ពលករបរទេសដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការ ត្រូវផ្ដល់ដំណឹ

ងពីការចូលធ្វើការក្នុងអំឡុងពេល 15 ថ្ងៃ រាប់ចាប់ពីចូលធ្វើការ (មាត្រា 64/2)។

2. ពលករបរទេសដែលចេញពីថៅកែចាស់មុនគ្រប់កិចស
្ច ន្យា មិន អាច

ទៅធ្វើការជាមួយថៅកែផ្សេងបានទេ ល�ើកលែងតែ

2.1 បញ្
ជា ក់ឲ្យអក
្ន កាន់កាប់បញ្ជីឃ�ើញថា ជាកំហុសរបស់ថៅកែ

ឬបានបង់ប្រាក់ឲ្យការខូចខាតថៅកែចាស់រច
ួ រាល់ហ�ើយ (មាត្រា 51)។

2.2 ករណីពលករមានសិទ្ធិប្ដូរថៅកែដូចដែលបានបញ្
ជា ក់តាមចំណុច

2.1 ហ�ើយនោះ ត្រូវផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកកាន់កាប់បញ្ជីកនុងអំ
្
ឡុង 30 ថ្ងៃចាប់ពី
ចេញពីថៅកែចាស់ (មាត្រា 52)។

3. ករណីពលករបរទេសមិនបានទទួលសិទ្ធិប្ដូរថៅកែ  ឬមានសិទ្ធិតែមិន

បានចូលធ្វើការជាមួយថៅកែថ្មីក្នុងអំឡុង 30 ថ្ងៃ លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើការនឹងត្រូវប
ញ្ចប់រាប់ចាប់ពីចេញពីថៅកែចាស់បាន  30 ថ្ងៃ ហ�ើយលិខិតការអនុញ្ញាតឲ្យរស់
នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ត្វរូ បានបញ្ចប់ដែរ ដោយផ្អែកតាមច្បាប់នៃការចូលក្នុងស្រុក
នៃជនបរទេស (មាត្រា 53)។
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4. ពលករបរទេសដែលចូលមកធ្វើការហ�ើយក�ើតមានហេតុការដូចត

ទៅនេះ (មាត្រា 50)

4.1 ករណីថៅកែមិនទទួលពលករចូលធ្វើការ ឬពលករបរទេសចេ

ញពីការងារ មិនថាក្នុងករណីណាមួយ ដែលមិនមែនជាកំហុសរបស់ពលករ ហ�ើ

យពលករនោះចង់បន្ដធ្ើកា
វ រជាមួយថៅកែផ្សេង ពលករអាចធ្វើការក្នុងអំឡុងពេល

30 ថ្ងៃចាប់ពីចេញពីថៅកែចាស់ តែមិនត្រូវល�ើសពីលិខិតអនុញ្ញាតក្នុងកិច្ចសន្យា
ដ�ើមនោះទេ។

4.2 ប�ើសិនជាពលករមិនព្រមធ្វើការជាមួយថៅកែចាស់ ប្រសិនជា

ក�ើតពីកំហុសរបស់ថៅកែចាស់ ពលករអាចប្ដូរទៅធ្វើការជាមួយថៅកែថ្មីក្នុងអំ
ឡុងពេល 30 ថ្ងៃ។

5. ហាមមិនឲ្យអ្នកដែលមានតួនាទីនាំពលករបរទេសមកធ្វើការ ឬថៅកែ

ទារប្រាក់ពីពលករ ល�ើកលែងតែវាជាថវ ិកាដែលថៅកែបង់ឲ្យពលករមុន  ដូចជា
ថ្លៃលិខិតឆ្លងដែន ថ្លៃពិនិត្យសុខភាព ថ្លៃលិខិតអនុញ្ញាត និងផ្សេងៗទ�ៀតដែលដូ
ចនឹងច្បាប់បានកំណត់ (មាត្រ 42 និងមាត្រា 49)។
MOU

ចំណុច 2-5 ប្រើជាមួយពលករបរទេសដែលចូលមកធ្វើការតាមប្រព័ន្ធ
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កំហុស និងការដាក់ទោស

1
ពលករបរទេសដែលធ្វើការ
ដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត ឬធ្វើការ
ផ្សេងក្រៅពីសិទ្ធិដែលអាចធ្វើបាន 
ជាការល្មើសច្បាប់មាត្រា 8
ត្រូវពិន័យចាប់ពី 5,000 – 50,000 បាត

2

(មាត្រា 101)។

ពលករបរទេសដែលបាន
អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការ តែមិនបានផ្ដល់
ដំណឹងដល់អ្នកកាន់បញ្ជីពីឈ្មោះថៅកែ 
កន្លែងធ្វើការ និងលក្ខណៈនៃការងារ
ជាការល្មើសច្បាប់មាត្រា 64/2
ត្រូវពិន័យមិនល�ើសពី 20,000 បាត

3

(មាត្រា 119/1)។

ពលករបរទេសដែលមាន
លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការ តែមិនអា
ចបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើការចំពោះបុ
គ្គលិករដ្ឋ ឬអ្នកកាន់កាប់បញ្ជីកនុងពេលស
្
មស្រប ជាការល្មើសច្បាប់មាត្រា 68

ត្រូវពិន័យជាប្រាក់មិនល�ើសពី 5,000
បាត (មាត្រា 120)។
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ការណែនាំអំឡុងពេលធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃ

1

ហាមធ្វអ
ើ ព�
ំ ខ
ើ ស
ុ ច្បាប់

ដូ ចជាការលេងល្បែងស៊ី សង

2

យកលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើការ
ជាប់ខលួន
្ រហូត។

3

ពេលស្រវ ឹង។

រប្រើ ប្រាស់ សេវាសារធារណៈ

5

ដូចជា មិនដណ្ដើ មគ្នាឡ�ើ
ងឡានក្រុង មិនជក់បា
រ ីនៅកន្លែងហាមជក់។

សិក្សា និងស្វែងយល់ពីការ
ប្រើប្រាស់ពេលវេលាទំនេរ

6

មិនជ�ឿទុកចិត្តអ្នកដែលអះ

អនុញ្ញាត ឬប�ើកបរក្នុង

មានអាកប្បកិរ ិយាល្អកនុ្ងកា

4

មិនបនលំឯ
្ កសាររាជការ។

មានអាវុឌដោយគ្មានការ

ឲ្យក�ើតប្រយោជន៍ដច
ូ ជា
ការរ�ៀនភាសាថៃ។

អាងថា អាចជួយឲ្យរស់នៅ

ឬធ្វកា
ើ រនៅប្រទេសថៃ

ឬដំណ�ើរការរត់ឯកសារ
ដូចជាលិខិតឆង
្ល ដែន 

7

វ ីសាជាដ�ើម។

សិក្សាពីវ ិន័យចរាចរណ៍នៃ

ប្រទេសថៃ ដូចជាស្លា កចរា
ចរណ៍ផ្សេងៗ។
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ព្រះរាជក្រឹត្យគាំពារពលករ ឆ្នាំ 1982
ការប្រតិបត្តិយ៉ា ងស្មើភាព

ថៅកែត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ា ងស្មើភាពរវាងពលករដែលជាស្ដ្រីនិងបុរស ល�ើក

លែងតែលក្ខណៈការងារដែលមិនអាចអនុវត្តបានទាំងពីរភេទ។

ម៉ោ ងធ្វើការធម្មតា

ការងារគ្រប់ប្រភេទ មិនល�ើសពី 8 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ ឬតាមដែលថៅកែ 

និងពលករព្រមព្រាងគ្នា តែមិនត្រូវល�ើសពី 48 ម៉ោ ងក្នុងមួយសប្ដា ហ៍។

ការងារដែលអាចក�ើតគ្រោះថ្នា ក់ដល់សុខភាព ឬគ្មានសុវត្ថិភាព មិនល�ើសពី

7 ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ ឬតាមថៅកែ និងពលករព្រមព្រាងគ្នា តែមិនត្រូវល�ើសពី 48
ម៉ោ ងក្នុងមួយសប្ដា ហ៍។

ការធ្វើការថែមម៉ោ ង

ត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមពីពលករ តែប�ើសិនជាការងារនោះត្រូវធ្វើជា

ប់គ្នា មិនអាចឈប់បាន ឬប�ើឈប់នឹងបង្កការខូចខាតដល់ការងារនោះ ថៅកែអា

ចឲ្យពលករធ្វើការថែមម៉ោ ងតាមភាពចាំបាច់។

ការធ្វើការក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក

ត្រូវបានទទួលការយលព្រមពីពលករ ល�ើកលែងតែជាការងារដែលចាំបា

ច់ត្រូវធ្វើឲ្យរួចស្រេច ប�ើឈប់នឹងបង្កការខូចខាតដល់ការងារនោះ និងការងារបន្ទាន់
ឬជាការងារសណ្ឋា គារ មហោស្រព ការងារដឹកជញ្ជូន ភោជនីយដ្ឋាន  ហាងល

ក់ភេសជ្ជៈ អង្គការ សមាគម ឬមន្ទីព្យាបាលជម្ងឺ។ ថៅកែអាចឲ្យពលករធ្វើការក្នុ
ងថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមចាំបាច់ ហ�ើយម៉ោ ងធ្វើការថែមម៉ោ ង និងថ្ងៃឈប់សម្រា
ករួមគ្នាហ�ើយត្រូវមិនល�ើសពី 36 ម៉ោ ងក្នុងមួយសប្ដា ហ៍។

ម៉ោ ងសម្រាក

មិនតិចជាងមួយថ្ងៃ 1 ម៉ោ ង ក្រោយពីពលករធ្វើការមកហ�ើយមិនល�ើសពី

5 ម៉ោ ង។

សម្រាប់ពលករដែលនៅក្មេង ក្រោយពីធ្ើវការហ�ើយមិនល�ើសពី 4 ម៉ោ ង

ត្រូវមានពេលសម្រាកមិនតិចជាង 1 ម៉ោ ង ហ�ើយក្នុង 4 ម៉ោ ងនោះត្រូវឲ្យពលករ

ដែលជាក្មេងមានពេលវេលាសម្រាកតាមការគួរ។
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ថ្ងៃឈប់សម្រាក

ថ្ងៃសម្រាកប្រចាំសប្ដា ហ៍មិនតិចជាង 1 ថ្ងៃកនុងមួ
្
យសប្ដា ហ៍។

ថ្ងៃបុណ្យជាតិឈប់មិនតិចជាង 13 ថ្ងៃកនុ្ងមួយឆ្នាំ រាប់បញ្ចូលទាំងទិវាពល

កម្មពិភពលោក។

ពលករដែលធ្វើការពេញមួយឆ្នាំអាចសុំច្បាប់សម្រាកបានមិនតិចជាង

6 ថ្ងៃកនុងមួ
្
យឆ្នាំ។

ថ្ងៃសុំច្បាប់

សុំច្បាប់ឈឺ អាចសុំច្បាប់បានការឈឺពិត និងបានទទួលប្រាក់ឈនួលតាម
្

ធម្មតា តែមិនល�ើស 30 ថ្ងៃកនុងមួ
្
យឆ្នាំ។

សុំច្បាប់ធម្មតា សុំច្បាប់បានតាមការកំណត់នៃកិច្ចសន្យាជួល។

ថ្ងៃសុំច្បាប់សម្រាលកូន ពលករស្រ្ដីអាចសុំច្បាប់ដ�ើម្ស
បី ម្រាលកូនបានមិ

នល�ើសពី 90 ថ្ងៃ ដោយរាប់ បញ្ចូលទាំងថ្ងៃឈប់ សម្រាកផងដែរ ហ�ើយបានទទួ ល
ប្រាក់ឈនួលមិ
្
នល�ើសពី 45 ថ្ងៃ។

ប្រាក់ឈនួល
្

ប្រាក់ឈនួល ប្រាក់
្
ថែមម៉ោ ង ថ្លៃឈ្នួលធ្វើការក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក និងប្រា
ក់ឈនួលថែមម៉ោ
្
ងក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកមានដូចខាងក្រោមនេះ

(1) ក្នុងករណីដែលគណនាប្រាក់ឈនួលជាខែ ជាថ្ងៃ
្
ជាម៉ោ ង ឬជាពេលវេ
លាផ្សេងៗដែលមិ នល�ើសពីមួយខែ ឬតាមលទ្ធផលនៃការងារដោយរាប់ជាចំនួន
ការងារ ត្រូវប�ើកមួយខែមិនតិចជាងមួយដង ល�ើកលែងតែមានការព្រមព្រាងគ្នា

រវាងថៅកែ និងពលករដែលធ្វើឲ្យក�ើតប្រយោជន៍ដល់ពលករ។

(2) ក្នុងករណីដែលមានការគណនាថ្លៃឈ្នួលក្រៅពី (1) ត្រូវប�ើកប្រាក់ឈ្
នួលតាមការកំណត់ពេលវេលាដែលថៅកែ និងពលករព្រមព្រាងគ្នា ។
(3) ថ្លៃឈ្នួលថែមម៉ោ ង ប្រាក់ឈនួលក្
្
នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក និងប្រាក់ថែម
ម៉ោ ងក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក់ ត្រូវប�ើកមិនតិចជាងម្ដងក្នុងមួយខែ។

ក្នុងករណីថៅកែបញ្ឈប់ការជួលពលករ ថៅកែត្រូវប�ើកប្រាក់ឈនួលថែមម៉ោ
្
ង
ប្រាក់ឈនួលធ្វ
្
ើការក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក ប្រាក់ឈនួលថែមម៉ោ
្
ងក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក
តាមដែលពលករមានសិ ទ្ធិបានទទួ លក្នុងអំ ឡុងពេល 3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ ការជួ ល។
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ប្រាក់ឈនួលថែមម៉ោ
្
ង

ថ្ងៃធ្ើវការ ថៅកែត្រូវបង់ប្រាក់ឈនួលថែមម៉ោ
្
ងពលករក្នុងអត្រា  1.5 ដង

នៃប្រាក់ឈនួលក្
្
នុងមួយម៉ោ ង ឬតាមចំនួនលទ្ធផលដែលទទួលបាន។

ថ្ងៃឈប់សម្រាក ថៅកែត្រូវប�ើកប្រាក់ឈនួលថែមម៉ោ
្
ងក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រា

កដល់ពលករក្នុងអត្រាមិនតិចជាង 3 ដងក្នុងអត្រាការជួលក្នុងមួយម៉ោ ងក្នុងថ្ងៃ
ធ្វើការធម្មតា ឬតាមលទ្ធផលដែលទទួលបាន។

ប្រាក់សំណង

ថៅកែត្រូវបង់ប្រាក់សំណងដល់ពលករពេលដែលបញ្ឈប់ការងារពលករ

ដែលគ្មានកំហុស ក្នុងអត្រាដែលកំណត់ដោយច្បាប់។

ថៅកែមានសិទ្ធិបញ្ឈប់ការជួលដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់សំណង

ក្នុងករណីដូចតទៅនេះ
(1) មិនស្មោះត្រង់ចំពោះតួនាទី ឬទង្វើរខុសឆ្គងខាងច្បាប់ដោយមានចេត

នាមិនល្អចំពោះថៅកែ

(2) តាំងចិត្តធ្វើឲ្យថៅកែទទួលការខូចខាត

(3) ធ្វេសប្រហែសដែលធ្វើឲ្យថៅកែមានការខាតបង់យ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរ

(4) ល្មើសបម្រាមដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើការ ឬច្បាប់ទម្លាប់ ឬបញ្
ជា រការរ

បស់ថៅកែ ដែលស្របទៅតាមច្បាប់ ហ�ើយថៅកែបានធ្វើលិខិតដាស់ត�ឿនហ�ើយ។

ក្នុងករណីនេះលិខិតដាស់ត�ឿនត្រូវមានអាយុមិនល�ើសពី 1 ឆ្នាំរាប់តាំង
តែពលករបានធ្វើខុស ល�ើកលែងតែជាករណីធ្ងន់ធរ្ង ដែលថៅកែមិនចាំបាច់ដា
ស់ត�ឿន។

(5) បោះបង់ចោលតួនាទីជាប់គ្នា 3 ថ្ងៃ ទោះបីជាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ដោយ

ដោយការឈប់នោះគ្មានហេតុផលសមស្រប។

(6) ទទួលទោសជាប់គុកតាមការពិភាក្សារបស់ចៅក្រម ល�ើកលែងជាទោ

សដែលធ្វើដោយការធ្វេសប្រហែល ឬកំហុសបែបបទបជ្ឈឹម។

ក្នុងករណី (6) ប�ើសិនជាកំហុសដែលបានក�ើតឡ�ើងដោយការធ្វេសប្រ
ហែស ឬបទបជ្ឈឹម ត្រូវតែជាករណីដែលធ្វើឲ្យថៅកែទទួលការខូចខាត។
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ច្បាប់ការគាំពារពលករក្នុងការងារនេសាទសមុទ្យ
ឆ្នាំ 2013 និងដែលមានការកែប្រែបន្ថែម

ក្នុងរបរនេសាទសមុទ្យដែលមានពលករចាប់ពីម្នា ក់ឡ�ើងទៅ ថៅកែត្រូ
វអនុវត្តដូចខាងក្រោមនេះ
1. ហាមកាត់ប្រាក់ឈនួលពលករ ល�ើ
្
កលែងតែកាត់តាមមាត្រា  76 នៃ

ព្រះរាជក្រឹត្តិគាំពារពលករឆ្នាំ 1981។

2. ហាមមិនឲ្យមានការយកការធានាពីពលករ ល�ើកលែងតែជាការងារ
ដែលកំណត់ដោយក្រសួងការងារ ចំពោះការរ�ឿងការបង្គាប់ឲ្យមានការយកការ
ធានាក្នុងការធ្វើការ ឬការធានាដែលអាចក�ើតចេញពីពលករ។
3. ហាមមិនឲ្យទទួលពលករដែលមានអាយុទាបជាង 18 ឆ្នាំចូលធ្វើការ។
4. ត្រូវឲ្យពលករសម្រាកពីការងារមិនតិចជាង 10 ម៉ោ ងក្នុងអំឡុងពេល

ធ្វើការ 24 ម៉ោ ង ហ�ើយត្រូវមិនតិចជាង 77 ម៉ោ ងក្នុងមួយសប្ដា ហ៍។

5. ត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាជួលជាលាយលាក់អក្សរ មានការព្រមព្រាងគ្នា ចំនួន 

2 ច្បាប់ ដោយប្រគល់ឲ្យថៅកែ និងពលករម្ខា ងមួយច្បាប់។
6. ត្រូវនាំពលករទៅបង្ហាញខ្លួនចំពោះបុគ្គលិតត្រួតពិនិត្យពលករយ៉ា ងតិ

ចមួយឆ្នាំម្ដង ចាប់តាំងពីថ្ងៃធ្ើវកិច្ចសន្យា។

7. ក្នុងករណីដែលមានពលករចាប់ពី 10 នាក់ឡ�ើងទៅ ថៅកែត្រូវធ្វើប្រវ
ត្តិពលករជាភាសាថៃហ�ើយប្រមូលទុកនៅកន្លែងធ្វើការ ដ�ើម្បីឲ្យបុគ្គលិកត្រួតពិនិ
ត្យពលករបានត្រួតពិនិត្យ។ ថៅកែត្រូវបញ្ជូនប្រវត្តិពលករច្បាប់ថតចម្លងដល់បុគ្
គលិកត្រួតពិនិត្យពលករក្នុងអំឡុង 30 ថ្ងៃចាប់ពីចាប់ផ្ដើមជួល។

8. ថៅកែត្រូវធ្វើឯកសារការប�ើ កប្រាក់ ឈនួ្ល និ ងប្រាក់ ឈនួ្លធ្វើការក្នុងថ្

ងៃឈប់សម្រាកទុកនៅកន្លែងធ្វើការ ដោយប្រាប់ពីឈ្មោះ-ត្រកូល តំណែងក្នុងការ
ងារនេសាទ អត្រាប្រាក់ ឈនួ្ល និ ងថ្លៃឈ្នួលធ្វើការថ្ងៃឈប់ សម្រាក ហ�ើយឲ្យពល

ករស៊ីញេឈ្មោះដ�ើម្បីទុកជាភ័សតា
្ដ ង ពេលដែលមានការបង់ប្រាក់ឈនួល និ
្
ងថ្លៃ

ឈ្នួលក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក។
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9. ការប�ើកប្រាក់ឈនួ្លធម្មតា និងប្រាក់ឈនួ្លក្នុងថ្ងៃសម្រាក ត្រូវប�ើកឲ្យ

ពលករមិនតិចជាងម្ដងក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ចំណែកឲ្យប�ើកតាមដែលព្រមព្រាងគ្នា

តែមិនល�ើសពី 3 ខែម្ដង ប�ើសិនជាថៅកែប�ើកយឺតត្រូវគិតជាការប្រាក់ 15%

ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ក្នុងករណីតាំងចិត្តមិនព្រមប�ើកប្រាក់ខែ ថៅកែត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម
15% នៃចំនួនប្រាក់ឈនួលដែលមិ
្
នទាន់បានប�ើកចំនួន 7 ថ្ងៃ។
10. ការប�ើកប្រាក់ឈនួលជាខែ 
្
ពលករត្រូវបានទទួលប្រាក់ឈនួ្លមិនតិ

ចជាងអត្រាប្រាក់ឈនួលប�ៀវត្សរ
្
៍អប្បរមាគុណ 30 ថ្ងៃ។

11. ថៅកែត្រូវប�ើ កប្រាក់ តាមគណនី ធនាគារឲ្យពលករ ហ�ើយថៅកែត្រូវទូ

ទាត់ការវេរលុយចូលបញ្ជីធនាគារដោយខ្លួនឯង។

12. ត្រូវឲ្យពលករឈប់សម្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដោយក្នុងមួយឆ្នាំមិនតិចជាង

30 ថ្ងៃ ដោយបានទទួ លប្រាក់ ឈនួ្លមិ នតិ ចជាងប�ៀវត្សរ ៍អប្បរមា។ ប�ើ ពលករធ្វើការ

ក្នុងថ្ងៃសម្រាក ត្រូវបង់ប្រាក់ឈនួ្លថែមម៉ោ ងមិនតិចជាង 1 ដងនៃប្រាក់ឈនួ្លធម្មតា។
13. អនុញ្ញាតឲ្យពលករសុំច្បាប់ឈឺតាមដែលឈឺពិត ដោយបានទទួលប្
រាក់ឈនួលមួ
្
យឆ្នាំមិនល�ើសពី 30 ថ្ងៃ។

14. ត្រូវប�ើកប្រាក់ឲ្យពលករយ៉ា ងតិច 50% នៃប�ៀវត្សរ ៍អប្បរមា ក្នុងករណី

ដែលពលករនៅជាប់កនុងប្រទេសជិ
្
តខាងដោយហេតុនៃការធ្វើការឲ្យថៅកែ។

15. ត្រូវដំណ�ើរការ ឬចេញជាថវ ិកានៃការបញ្ជូនពលករត្រលប់ទៅកន្លែង

ធ្វើការវ ិញ ក្នុងករណីដែលទូកលិច ពលករជួបគ្រោះថ្នា ក់ មានរបួស ឬស្លាប់។ ប�ើ
សិនជាបុគ្គលិករដ្ឋជាអ្នកនាំពលករត្រលប់កន្លែងធ្វើការ រដ្ឋមានសិទ្ធិទារប្រាក់ពីថៅកែ។

16. ថៅកែត្រូវមានអាហារ និងទឹកស្អា តត្រូវក្បួនអនាម័យ បន្ទប់ទឹក ឧបករ

ណ៍ពេទ្យ និងថ្នា ំយ៉ា ងគ្រប់គ្រាន់និងសមស្របជាមួយការធ្វើការនិងរយៈពេលដែ

លពលករនៅល�ើទូក។

17. ថៅកែដែលនេសាទក្រៅតំបន់សមុទ្យថៃ ត្រូវមានឧបករណ៍ ឬប្រព័ន្ធ

ទំនាក់ទំនងតាមផ្កាយរណប ដែលអាចផ្ញើរសារបានមិនតិចជាង 1 មេកាបៃ (MB)

សម្រាប់ពលករម្នា ក់កនុងរយៈពេក
្
1 ខែ ដ�ើម្បីអាចទាក់ទងជាមួយបុគ្គលិករដ្ឋនិង
សាច់ញាតិបានគ្រប់ពេលវេលា ដោយឲ្យថៅកែជាអ្នកចេញប្រាក់ទាំងស្រុង។ ប�ើឧ
បករណ៍មិនអាចប្រើការបាន ត្រូវប្ដូររបស់ថ្មី។

18. ផ្ដល់ចំណេះដឹងចំពោះពលករទាក់ទងនឹងការធ្វើការ ការប្រើប្រាស់ឧប

ករណ៍សុខភាព អនាម័ យ ការរស់នៅ និ ងឧបករណ៍សុវត្ថិភាពល�ើទូកមុនធ្ើវការ។
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ព្រះរាជក្រឹត្តិជនអន្ដោ ប្រវេស ឆ្នាំ 1979
ព្រះរាជក្រឹត្តិជនអន្ដោ ប្រវេស ឆ្នាំ 1979 កំណត់ឲ្យជនបរទេស ប�ើសិនជារស់
នៅក្នុងប្រទេសថៃល�ើសពី 90 ថ្ងៃហ�ើយត្រូវបង្ហាញខ្លួន និងបញ្
ជា ក់ពីកន្លែងស្នា ក់
នៅដល់បុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យជនអន្ដោ ប្រវេស។

ការកំណត់ទោស

ក្នុងករណីដែលជនបរទេសរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃល�ើសពី 90 ថ្ងៃ ត្រូវទៅ
បង្ហាញខ្លួនជាមួយបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យជនអន្ដោ ប្រវេស។ ប�ើសិនជាជនអន្ដោ ប្រ
វេសមិនបានមកបង្ហាញខ្លួនក្នុងពេល 90 ថ្ងៃ ត្រូវធ្វើការស្វែងយល់ពីច្បាប់
និងការផាកពិន័យដូចខាងក្រោមនេះ

1. ការបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ជនអន្ដោ ប្រវេសដែលរស់នៅល�ើស 90 ថ្ងៃ

មិនមែនជាការសុំរស់នៅបន្ដកនុ្ងព្រះរាជាណាចក្រនោះទេ។

2. ជនអន្ដោ ប្រវេសធ្វើដំណ�ើរចេញពីព្រះរាជាណាចក្រ ពេលដែល

ធ្វើដំណ�ើរត្រលប់មកវ ិញ ត្រូវចាប់ផ្ដើមរាប់ពេល 90 ថ្ងៃថ្មីម្ដងទ�ៀត។
3. ក្នុងករណីដែលជនអន្ដោ ប្រវេសរស់នៅល�ើស 90 ថ្ងៃ ដោយមិនបាន
ផ្ដល់ដំណឹងអំពីកន្លែងស្នា ក់នៅ ឬបង្ហាញខ្លួនយឺតជាងការកំណត់ ត្រូវមកបង្ហាញ

ខ្លួនដោយខ្លួនឯង ដោយត្រូវផាកពិន័យចំនួន 2,000 បាត ឬជនអន្ដោ ប្រវេសត្រូវ
ចាប់ខលួន
្ មិនថាក្នុងករណីណាមួយ ត្រូវផាកពិន័យចំនួន 4,000 បាត។
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ការសុំជំនួយនៅក្នុងប្រទេសថៃ
ប�ើសិនជាជួបបញ្
ហា អំឡុងពេលធ្វើការនៅប្រទេសថៃ អាចទាក់ទងសុំទទួ

លជំនួយពីអង្គភាពតទៅនេះ

1

2

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រ

ផ្ដល់ដំណឹងបន្ទាន់នៅអគ្គន

ចាំប្រទេសថៃ

គរបាលជាតិ

3
ឈឺថ្កាត់បន្ទាន់

ផ្ដល់ដំណឹងមកលេង
ទូរស័ព្ទបន្ទាន់

Hot Line 191

Hot Line 1669

ការសុំទទួលជំនួយក្នុងប្រទេសថៃរបស់ក្រសួងការងារ

• មានបញ្
ហា ផ្នែកពលករត្រូវទាក់ទងក្រសួងការងារ លេខបន្ទាន់ Hot Line 1506

4

• ដាក់ពាក្យបណ្ដឹ ងការងារគ្មានមនុស្សធម៌ www.labour.go.th/helpme ឬ Hot Line 1546
• សុំការពិភាក្សាណែនាំ ការរកកន្លែងជ្រកកោនអំឡុងពេលចាំជំនួយពីអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធ

នៅមន្ទីជំនួយពលករបរទេស 10 មណ្ឌ ល ដែលស្ថិតនៅតាមមន្ទីស្វែងរកការងារប្រចាំខេត្ត 
ដូចតទៅនេះ
មណ្ឌ លជំនួយពលករបរទេសខេត្តសាមុទ្យប្រាកាន

ទូរស័ព្ទ 0 2395 5991

មណ្ឌ លជំនួយពលករបរទេសខេត្តសាមុទ្យសាខន

ទូរស័ព្ទ 0 3446 9327

មណ្ឌ លជំនួយពលករបរទេសខេត្តឆុនបុរ ី

ទូរស័ព្ទ 0 3839 8057

មណ្ឌ លជំនួយពលករបរទេសខេត្តឆ�ៀងម៉ៃ

ទូរស័ព្ទ 09 8123 4250

មណ្ឌ លជំនួយពលករបរទេសខេត្តតាក

ទូរស័ព្ទ 0 5556 3639-40

មណ្ឌ លជំនួយពលករបរទេសខេត្តខនគែន

ទូរស័ព្ទ 043330197-9 ភ្ជាប់ទៅ 24

មណ្ឌ លជំនួយពលករបរទេសខេត្តនគររាជសីម៉ា

ទូរស័ព្ទ 08 6468 7563

មណ្ឌ លជំនួយពលករបរទេសខេត្តរ៉ា ក់ណង

ទូរស័ព្ទ 09 3795 8855

មណ្ឌ លជំនួយពលករបរទេសខេត្តសុរ៉ា តថានី

ទូរស័ព្ទ 08 8752 5925

មណ្ឌ លជំនួយពលករបរទេសខេត្តសុងខ្លា

ទូរស័ព្ទ 08 8591 0091

5

6

ក្នុងករណីត្រូវរ ំលោភបំពានសិទ្ធិ 
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