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
13

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
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ຄູ່ມືສຳລັບອົບຮົມແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ

ສາລະບານ
ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບປະເທດໄທ

27

ສັນຍາຈ້າງ

32

ສິດປະໂຫຍດຕ່າງໆ

34

ວິໄນ ຄວາມປອດໄພ ແລະສຸຂະອະນາໄມ

35

ກົດໝາຍ ຂໍ້ຫ້າມ ແລະການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ

38

ການຂໍຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນປະເທດໄທ

48

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບປະເທດໄທ
ຊື່ປະເທດໄທຢ່າງເປັນທາງການ

ຣາຊອານາຈັກໄທ (Kingdom of Thailand)

ເມືອງຫຼວງ

ກຸງເທບມະຫານະຄອນ (Bangkok)

ພື້ນທີ່

513,115 ຕາລາງກິໂລແມັດ

ເຂດແດນ

ມີຊາຍແດນທາງທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຣາຊອານາ
ຈັກກຳ�ປູເຈຍ ທິດໃຕ້ຕິດສະຫະພັນລັດມາເລເຊີຍ
ທິດຕາເວັນຕົກຕິດສາທາລະນະລັດແຫ່ງສະພະພາບ
ມຽນມ້າ ທິດເໜືອຕິດສາທາລະນະລັດແຫ່ງສະຫະ
ພາບມຽນມ້າແລະສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ

ປະຊາກອນ

ປະມານ 66 ລ້ານຄົນ (2018)

ພາສາລັດຖະການ

ພາສາໄທ

ທຸງຊາດ

ເປັ ນ ທຸ ງ ຊາດໄທມີ ສ າມສີ ສີ ແ ດງໝາຍເຖິ ງ ຊາດ
ສີຂາວໝາຍເຖິງສາດສະໜາແລະສີຟ້າໝາຍເຖິງ
ພຣະມາຫະກະສັດ

ສະກຸນເງິນ

ບາດ (THB)

ການປົກຄອງ

ປະເທດໄທປົກຄອງດ້ວຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕ

ສາດສະໜາ

ອັນມີພຣະມະຫາກະສັດທີ່ເປັນປະມຸກ
ປະຊາກອນໃນປະເທດໄທນັບຖືສາດສະໜາພຸດ
ນິ ກ າຍເຖຣະວາດ ຮ້ອ ຍລະ 95 ສາດສະໜາ
ອິ ດ ສະລາມຮ້ອ ຍລະ 4 ສາດສະໜາຄຣິ ສ ແລະ
ສາດສະໜາອື່ນໆຮ້ອຍລະ 1

ມື້ພັກແລະມື້ເຮັດວຽກ

ໜ່ວຍງານລັດຖະການເຮັດວຽກວັນຈັນ-ວັນສຸກ ພັກ
ວັນເສົາແລະວັນອາທິດແລະມື້ພັກທາງສາດສະໜາ
ໜ່ວ ຍງານເອກະຊົນສ່ວ ນໃຫຍ່ຈ ະພັກວັນອາທິ ດ
ແລະມື້ພັກທາງສາດສະໜາ
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ລັກສະນະພູມສັນຖານປະເທດ
ປະເທດໄທຕັ້ງ ຢູ່ໃ ນພູ ມີ ພ າກອາຊີ ຕ າເວັ ນ ອອກສ່ຽ ງໃຕ້
ໃນບໍລິເວນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຄາບສະໝຸດອິນໂດຈີນ” ເຊິ່ງໝາຍເຖິງດິນແດນ
ທີ່ເຊື່ອມລະຫວ່າງກາງຂອງສອງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຄື ອິນເດຍທາງຕາເວັນຕົກ
ແລະຈີນທາງຕາເວັນອອກ ປະເທດຕັ້ງຢູແ
່ ຄມທະວີບ ໂດຍຕິດກັບທະເລເຖິງ
2 ດ້ານຄື ດ້ານອ່າວໄທແລະດ້ານທະເລອັນດາມັນ

ລັກສະນະພູມອາກາດ
ພູ ມ ອາກາດຂອງປະເທດໄທສ່ວ ນໃຫຍ່ເ ປັ ນ ແບບ
ພູມອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມເຂດຮ້ອນ ອາກາດຮ້ອນທີ່ສດ
ຸ ໃນເດືອນເມສາ
ພຶດສະພາ ເປັນລະດູຮ້ອນຊ່ວງກາງເດືອນພຶດສະພາ - ເດືອນຕຸລາ
ເປັນລະດູຝົນ ສ່ວນເດືອນພະຈິກ -ກາງເດືອນມີນາ ອາກາດແຫ້ງ
ແລະໜາວ ຍົກເວັ້ນພາກໃຕ້ທີ່ມີອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມຕະຫຼອດປີ
ຈິ່ງມີພຽງແຕ່ສອງລະດູຄື ລະດູຮ້ອນກັບລະດູຝົນ
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ສັງຄົມແລະວັດທະນາທຳ�ຂອງໄທ
ສັງຄົມໄທເປັນສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວັດທະນາທຳ�  ມີໂຄງສ້າງ
ແບບບາງ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນເລື່ອງຊາດພັນ ສາດສະໜາແລະວັດທະນາທຳ� 
ແຕ່ສາມາດປະສົມປະສານກັນໄດ້ຢ່າງກົມກືນຈົນເປັນສັງຄົມທີ່ມລ
ີ ັກສະນະສະເພາະ
ຮັກອິດສະຫຼະ ຢຶດໝັ້ນໃນສະຖາບັນສາດສະໜາພຣະມະຫາກະສັດ ມີຂະນົບ
ທຳ�ນຽມປະເພນີທີ່ດງີ າມມີເອກະລັກເປັນຂອງຕົນເອງ ຍອມຮັບໃນລະບົບອະວຸໂສ
ບໍ່ນິຍົມຄວາມຮຸນແຮງ ມັກການປະນີປະນອມແລະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງງຽບສະຫງົບ
ມີຄວາມເປັນມິດກັບຊາວຕ່າງຊາດໂດຍສະເພາະປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃນປັດຈຸບັນ
ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການປ່ຽນແປງໃນໂລກໂລກາພິວັດທີ່ເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາ
ຢ່າງວ່ອງໄວ ການຄົມມະນາຄົມສະດວກສະບາຍ ແລະການປ່ຽນແປງໃນວິຖີການ
ນຳ�ເນີນຊີວິດບາງປະເພດທັງໃນເມືອງແລະຊົນນະບົດ
ສັງ ຄົມ ໄທຍັງ ຮັກ ສາສັງ ຄົມ ແບບພິີ່ນ້ອ ງ ເຄົ າ ລົບ ຜູ້ທີ່ຮັກ ແລະນັບ ຖື
ລວມກຸ່ມກັນຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນສັງຄົມຊົນນະບົດທີ່ຮ່ວມໃຈເຮັດບຸນ
ຕາມເທດສະການເຊັ່ນ ການເຮັ ດ ບຸ ນ ວັນ ສົງ ການເພື່ອ ອຸ ທິ ດ ສ່ວ ນກຸ ສົນ ໃຫ້
ບັນພະບຸລຸດທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ການນຳ�ຂອງຂວັນແລະນ້ຳ�ອົບໄປຫົດນ້ຳ�ຂໍພອນ
ຈາກບິດາມານດາແລະຍາດຜູ້ໃຫຍ່
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ມາລະຍາດໄທ

1.

ຄົນໄທທັກທາຍແລະສະແດງຄວາມ
ເຄົາລົບດ້ວຍການນົບ ພ້ອມກ່າວຄຳ�ວ່າ

6.

“ສະຫວັດດີ”

2.
3.
4.

ຄວນກຽມຂອງຕ້ອ ນຮັບ ແຂກຜູ້ມ າ
ຢາມດ້ວຍ

ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນມິດໄມຕີເຖິງ

7.

ເມື່ອໄດ້ຍິນເພງຊາດໄທ ຄວນຢືນກົງ

ສະຖາບັນບ່ອນໃດບ່ອນໜື່ງທຸກຄົນ

ຄົນ ໄທນິ ຍົມ ຮັບ ປະທານອາຫານ

9.

ຄົນ ໄທຈະໃຫ້ຄ ວາມເຄົ າ ລົບ ນັບ ຖື

ຄວນຢືນ ເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບ
ຕໍ່ສະຖາບັນພຣະມະຫາກະສັດ

5.

ຄວນປົດ ເກີ ບ ເມື່ອ ເຂົ້າ ເຮື ອ ນ ຫຼື

ແລະຄຸ້ນເຄີຍກັນຈະເອີ້ນຊື່ຫຼິ້ນພ້ອມ

8.

ເມື່ອໄດ້ຍນ
ິ ເພງສັນລະເສີນພຣະບາຣະມີ
ໃນໂຮງມະຫໍ ລ ະສົບ ຫຼື ໂ ຮງໜັງ ຫຼື

ຄົນໄທເອີ້ນກັນດ້ວຍຊື່ແທ້ ເມື່ອສະນິດ
ຄຳ�ນຳ�ໜ້າ “ຄຸນ” ເພື່ອຄວາມສຸພາບ

ເພື່ອສະແດງເຖິງການໃຫ້ກຽດແລະ
ເຄົາລົບຕໍ່ສະຖາບັນຊາດ

ຄວນຈະມີຂອງຝາກໄປມອບໃຫ້ເພື່ອ
ສະແດງນ້ຳ�ໃຈໄມຕີ ແລະເຈົ້າຂອງບ້ານ

ຄົນໄທມັກສົ່ງຮອຍຍິ້ມໃຫ້ກັນແລະກັນ
ວ່າຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນມາກ່ອນ

ເມື່ອໄດ້ຮັບເຊີນຫຼືໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້ໃດ

ດ້ວຍບ່ວງແລະສ້ອມ

ໂດຍໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ອາວຸໂສກວ່າແລະ
ບຸກຄົນສຳ�ຄັນ

10. ເມື່ອຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັນ

ຄົນໄທໃຫ້ກຽດຜູ້ອາວຸໂສຮັບປະທານ

ສາດສະໜາສະຖານ ເຊັ່ນ ວັດ ວິຫານ

ກ່ອນ

ເປັນຕົ້ນ
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ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ

1.

ຕ້ອງບໍ່ສະແດງກິລິຍາຫຼົບຫຼູ່ ດູໝິ່ນ

2.

ພຣະພຸດທະຮູບເປັນສິ່ງທີ່ຄົນໄທໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ບໍ່ຄວນກະທຳ�ການໃດໆ

ສະຖາບັນກ່ຽວກັບຊາດ ສາດສະໜາແລະພຣະມາຫະກະສັດ

ທີ່ສະແດງເຖິງການຫຼົບຫຼູ່ ດູໝິ່ນ ເຊັ່ນການປີນໄຕ່ ຫຼືການນຳ�ໄປວາງໃນບ່ອນ
ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ

3.

ຄົນໄທຖືວ່າຫົວເປັນສິ່ງສູງສຸດ ບໍ່ຄວນຈັບຫຼືສົ່ງສິ່ງຂອງຂ້າມຫົວ ເຊິ່ງຖືວ່າ

4.

ຄົນ ໄທຖື ວ່າ ຕີ ນ ເປັ ນ ຂອງຕໍ່າ ບໍ່ຄ ວນໃຊ້ຕີ ນ ເຂ່ຍ ຫຼື ຍ່າ ງຂ້າ ມບຸ ກ ຄົນ ຫຼື

5.

ບໍ່ສຸພາບ

ສິ່ງຂອງເຊັ່ນ ອາຫານ ຫຼືໜັງສືເປັນຕົ້ນ
ບໍ່ຄວນແຕ່ງກາຍດ້ວຍຊຸດສີດຳ�ໃນງານພິທີມຸງຄຸນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ງານແຕ່ງ
ດອງ ຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບ ວັນເກີດ ເປັນຕົ້ນ

6.

ບໍ່ຄວນສະແດງຄວາມຮັກດ້ວຍການກອດຈູບໃນທີ່ສາທາລະນະ

7.

ບໍ່ຄວນແຕ່ງກາຍບໍ່ສຸພາບເຊັ່ນ ນຸ່ງສັ້ນ ຫຼືຊຸດເປີດບ່າໄຫຼ່ເມື່ອເຂົ້າໄປວັດ

8.

ບໍ່ຄວນກະທຳ�ການໃດໆໃຫ້ຜູ້ອື່ນອັບອາຍ ເສຍໜ້າໃນທີ່ສາທາລະນະຫຼືຕໍ່

ຫຼືໃນເຂດວັດ

ຫຼືສະຖານທີ່ສຳ�ຄັນ

ໜ້າສາທາລະນະຊົນ

9.

ບໍ່ຄວນທັກທາຍຄົນໄທໂດຍສະເພາະສຸພາບສະຕີໂດຍການໂອບກອດຫຼືຈບ
ູ

10.

ບໍ່ເວົ້າຈາຫຼືຫຍໍ້າອາຫານສຽງດັງໃນຂະນະຮັບປະທານອາຫານ
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ສັນຍາຈ້າງ
ສັນຍາຈ້າງວຽກປຽບເໝືອນຄູ່ມືໃນການປະຕິບັດວຽກ ຕ້ອງອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະ
ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ສຶກສາລາຍລະອຽດແລະລັກສະນະການເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົ້າໃຈ
ແລະປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງດັ່ງນີ້

1.

ສັນຍາຈ້າງຕ້ອງລະບຸຕຳ�ແໜ່ງວຽກແລະອັດຕາຄ່າຈ້າງ (ຕ້ອງບໍ່ຕ່ຳ�ກວ່າອັດຕາ
ຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ�) ແລະຕ້ອງລະບຸວັນທີ່ຈ່າຍຄ່າຈ້າງບໍ່ນ້ອຍກວ່າເດືອນລະໜື່ງເທື່ອ

2.

ຕ້ອງລະບຸໄລຍະເວລາການຈ້າງຢ່າງຊັດເຈນວ່າເປັນສັນຍາຈ້າງເຮັດວຽກ 1 ປີຫຼື 2 ປີ
ພ້ອມລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

3.

ຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກປົກກະຕິບໍ່ເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ວຽກທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່
ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພບໍ່ເກີນ 7 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ຖ້າເກີນຈາກຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ
ປົກກະຕິຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າລ່ວງເວລາແລະໃນ 1 ອາທິດເຮັດວຽກ 6 ມື້

4.

ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈັດໃຫ້ລກ
ູ ຈ້າງພັກວຽກປະຈຳ�ອາທິດໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງອາທິດລະ1 ມື້
ແລະວັນພັກຕາມປະເພນີໄທໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງປີລະ 13 ມື້ ແລະເມື່ອລູກຈ້າງເຮັດວຽກ
ຄົບໜື່ງປີ ນາຍຈ້າງຕົກລົງຈັດໃຫ້ລູກຈ້າງຢຸດພັກຜ່ອນປະຈຳ�ປີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ
ເປັນເວລາບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 6 ມື້ເຮັດວຽກ

5.

ຖ້ານາຍຈ້າງໃຫ້ລູກຈ້າງເຮັດວຽກເກີນເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍ
ຄ່າ ລ່ວ ງເວລາໃຫ້ລູ ກ ຈ້າ ງໃນອັດ ຕາ 1.5 ເທົ່າ ຂອງຄ່າ ຈ້າ ງປົກ ກະຕິ ຕໍ່ຊວ
ົ່ ໂມງ
ຖ້ານາຍຈ້າງໃຫ້ລູກຈ້າງເຮັດວຽກໃນວັນພັກນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຮັດວຽກໃນ
ວັນພັກໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງໃນອັດຕາ 2 ເທົ່າຂອງຄ່າຈ້າງປົກກະຕິຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

6.

ນາຍຈ້າງຕົກລົງຈະຈັດອາຫານໃຫ້ລູກຈ້າງທຸກມື້ເຮັດວຽກ ມື້ລະ 3 ຄາບ ໂດຍຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຕົກລົງກັນເອງລະຫວ່າງນາຍຈ້າງກັບລູກຈ້າງ

7.

ນາຍຈ້າງຕົກລົງຈະຈັດທີ່ພັກອາໄສທີ່ປອດໄພແລະຖືກສຸຂະລັກສະນະໃຫ້ແກ່ລກ
ູ ຈ້າງ
ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລື່ອງທີ່ພັກເຊົາໃຫ້ຕົກລົງກັນເອງລະຫວ່າງນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງ
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8.

ນາຍຈ້າງຕົກລົງຈັດໃຫ້ມີການຮັກສາພະຍາບານແກ່ລູກຈ້າງຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ
ຂອງສັນຍາຕາມທີ່ກົດໝາຍ ລະບຽບປະກາດກຳ�ນົດ

9.

ນາຍຈ້າງຈະຈ່າຍຄ່າເດີນທາງຂອງລູກຈ້າງຮອດປະເທດໄທ ລວມທັງຈັດພາຫະນະ
ຮັບສົ່ງລູກຈ້າງຈົນຮອດທີ່ພັກເຊົາແລະຈ່າຍຄ່າໂດຍສານກັບພູມລຳ�ເນົາຂອງລູກຈ້າງ
ໃນກໍລະນີເຮັດວຽກຄົບສັນຍາ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ເປັນຄວາມຜິດຂອງລູກຈ້າງຫຼື
ລູກຈ້າງເປັນຝ່າຍບອກເລີກສັນຍາ

10.

ລູກຈ້າງຕ້ອງເຊື່ອຟັງແລະປະຕິບັດຕາມກົດຂໍ້ບັງຄັບຂອງບໍລິສັດນາຍຈ້າງເຊິ່ງກຳ�ນົດ
ຂື້ນພາຍໃຕ້ເງຶື່ອນໄຂກົດໝາຍ ແລະໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຂະໜົບທຳ�ນຽມ ປະເພນີໄທ/
ລູກຈ້າງຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງເທົ່ານັ້ນບໍ່ໄປເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນ/ລູກຈ້າງ
ຕ້ອງບໍ່ດຳ�ເນີນການໃດໆໃນລັກສະນະຊຸມນຸມປະທ້ວງຫຼືຮວມໂຕກັນດຳ�ເນີນການ
ສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ

11.

ກໍລະນີນາຍຈ້າງປະສົງບອກເລີກສັນຍາຈ້າງ ນາຍຈ້າງຕ້ອງບອກກ່າວໃຫ້ລູກຈ້າງ
ຮັບຊາບລ່ວງໜ້າ1ເດືອນຫຼືຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງ1ເດືອນແທນການບອກເລີກສັນຍາ
ຫຼືໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍແຮງງານໄທ ລວມທັງນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເດີນທາງ
ກັບປະເທດໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງດ້ວຍ / ກໍລະນີລູກຈ້າງປະສົງບອກເລີກສັນຍາຈ້າງຕ້ອງ
ບອກກ່າວໃຫ້ນາຍຈ້າງຮັບຊາບລ່ວງໜ້າ1ເດືອນ ແລະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເດີນທາງກັບ
ປະເທດດ້ວຍຕົນເອງ

12.

ນາຍຈ້າງຈະຕ້ອງອົບພະຍົບລູກຈ້າງໄປຢູ່ໃນສະຖານທີ່ປອດໄພເມື່ອເກີດເຫດວິກິດ
ເຊັ່ນ ໄພທຳ�ມະຊາດ ການຈະລາຈົນ ການສູ້ຮົບ ຫຼືການສົງຄາມ ແລະຖ້າສະຖານະການ
ບໍ່ເອື້ອອຳ�ນວຍໃຫ້ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ ນາຍຈ້າງຕ້ອງສົ່ງລູກຈ້າງກັບປະເທດໂດຍນາຍຈ້າງ
ເປັນຜູ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ / ເງື່ອນໄຂອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນສັນຍານີ້ໃຫ້ເປັນໄປ
ຕາມກົດໝາຍ
ກໍລະນີເຮັດວຽກໃນເຮືອປະມົງທະເລ ຕ້ອງໃຊ້ສັນຍາຈ້າງໃນວຽກງານປະມົງ

ທະເລ (ລາຍລະອຽດໜ້າ 21 ແລະ 22)
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ສິດປະໂຫຍດຕ່າງໆ
ແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ນຳ�ເຂົ້າຕາມ MOU ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າສູລ
່ ະບົບປະກັນສັງຄົມ
ໄດ້ສິດປະໂຫຍດດັ່ງນີ້
1. ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ນາຍຈ້າງຕ້ອງຂື້ນທະບຽນລູກຈ້າງເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ
ພາຍໃນ30ວັນ ນັບຈາກວັນທີ່ນາຍຈ້າງຮັບລູກຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກ ໂດຍນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງ
ຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົມທົບໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ5 ຈາກຖານຄ່າຈ້າງທີ່ນຳ�ມາຄຳ�ນວນບໍ່ຕ່ຳ�ກວ່າ
ເດືອນລະ 1,650 ບາດແລະສູງສຸດບໍ່ເກີນເດືອນລະ 15,000 ບາດ ໂດຍລັດຖະບານຈະອອກ
ເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນນຳ�ສ່ວນໜື່ງ ນາຍຈ້າງຈ່າຍສົມທົບຮ້ອຍລະ 5 ລັດຖະບານໄທ
ຮ້ອຍລະ 2.75
ສິດປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 7 ກໍລະນີ ໄດ້ແກ່ ກໍລະນີເຈັບເປັນຫຼືປະສົບອັນຕະລາຍ
ພິການ ຕາຍ ເກີດລູກ ສົງເຄາະລູກ ເຖົ້າແກ່ ແລະວ່າງວຽກ (ຕາມເງື່ອນໄຂແລະໄລຍະເວລາ
ການສົ່ງເງິນສົມທົບ)
2. ກອງທຶນເງິນທົດແທນ ນາຍຈ້າງຂອງແຮງງານຕ່າງດ້າວເປັນຜູ້ຈ່າຍສົມທົບ
ຝ່າຍດຽວໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 0.2-1 ຂອງຄ່າຈ້າງຕາມຄວາມສ່ຽງຂອງປະເພດກິດຈະການຂ
ອງນາຍຈ້າງ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຕັ້ງແຕ່ວັນທຳ�ອິດທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງ
ສິດປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ໄດ້ແກ່ ກໍລະນີປະສົບອັນຕະລາຍຫຼືເຈັບເປັນ ພິການ
ຕາຍ ຫຼືສູນຫາຍ

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ບໍ່ເຂົ້າລະບົບປະກັນສັງຄົມ
ລູກຈ້າງທີ່ເຮັດວຽກເປັນຄົນຮັບໃຊ້ໃນບ້ານ ເຮັດວຽກປູກຕົ້ນໄມ້ ປະມົງ ປ່າໄມ້ແລະລ້ຽງສັດ
ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຈ້າງຕະຫຼອດປີ ລູກຈ້າງທີ່ເຮັດວຽກເປັນບາງຄັ້ງຄາວຫຼືຕາມລະດູການ ລູກຈ້າງທີ່
ເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງປະເພດຫາບແຫ່ຫຼືແຜງລອຍ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ຈະເຂົ້າສູ່
ລະບົບການປະກັນສຸຂະພາບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
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ວິໄນ ຄວາມປອດໄພ ແລະສຸຂະອະນາໄມ
ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ

1.

ຫ້າ ມສູ ບ ຢາໃນບໍ ລິ ເ ວນໂຮງງານ
ຍົກເວັ້ນບໍລິເວນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

9.

ໃຫ້ສູບໄດ້

2.

ຫ້າມຖົ່ມນໍ້າລາຍລົງພື້ນ ຫຼືໃນບໍລເິ ວນ

3.

ຖິ້ມ ຂີ້ເ ຫຍື້ອ ລົງ ໃນຖັງ ທີ່ຈັດ ໄວ້ໃ ຫ້

4.

ແຕ່ງ ກາຍໃຫ້ຮັດ ກຸ ມ ເໝາະສົມ ກັບ

5.

ກວດສອບສະພາບຂອງເຄື່ອ ງມື

ເຮັດວຽກ
ເທົ່ານັ້ນ
ການເຮັດວຽກ

6.

10.

ຖ້າເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນຂະນະເຮັດວຽກ

11.

ເມື່ອເລີກວຽກຕ້ອງທຳ�ຄວາມສະອາດ

12.

ເຄື່ອງມື ເຄື່ອງຈັກ ອຸປະກອນເຮັດວຽກ
ຫ້າ ມນຳ�ເຄື່ອ ງມື ຫຼື ອຸ ປ ະກອນໃດໆ
ອອກນອກບໍ ລິ ເ ວນພື້ນ ທີ່ເ ຮັ ດ ວຽກ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

13.

ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງມື ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນ

ຕ້ອງສຶກສາແລະປະຕິບັດຕາມລະບຽບ
ຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກຢ່າງ
ເຄັ່ງຄັດ

ຕ່າງໆເມື່ອຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳ�ແນະນຳ�ວິທີ
ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນອັນຕະລາຍ
ທຸ ກ ເທື່ອ ເມື່ອ ຕ້ອ ງເຮັ ດ ວຽກທີ່ອ າດ
ເກີດອັນຕະລາຍ

8.

ຕ້ອງແຈ້ງຜູ້ຄວບຄຸມໃຫ້ຮັບຊາບທັນທີ

ຕະຫຼອດຈົນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ

ການນຳ�ໃຊ້

7.

ໃຊ້ວ ຽກເປ່ເ ພໃນຂະນະເຮັ ດ ວຽກ
ຕ້ອງແຈ້ງຜູ້ຄວບຄຸມໃຫ້ຮັບຊາບທັນທີ

ເຄື່ອງຈັກ ແລະອຸປະກອນວ່າຢູ່ໃນ
ສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ

ຖ້າ ເຄື່ອ ງມື ເຄື່ອ ງຈັກ ອຸ ປ ະກອນ

ບໍ່ຫຼິ້ນ ຫຼື ຢ ອກກັນ ໃນຂະນະທີ່ເ ຮັ ດ
ວຽກ
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ການປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ

1
ການເຮັດວຽກເທິງບ່ອນສູງຕ້ອງໃສ່ສາຍນິລະໄພ
ແລະສາຍຊ່ວຍຊີວິດໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກ

2
ການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າຊ໋ອດ
- ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືຫຼືອຸປະກອນທີ່ບົກພ່ອງ
- ບໍ່ໃຊ້ສາຍໄຟເປືອຍຕໍ່ປັກສຽບ
- ບໍ່ໃຊ້ສາຍເປ່ເພ ປຽກ ເປື້ອນນ້ຳ�ມັນຫຼືເສື່ອມສະພາບ
- ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງໄຟຟ້າ
- ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າຂະນະໂຕປຽກ

3
ການຍົກເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງຂອງຢ່າງປອດໄພແລະບໍ່ປວດຫຼັງ
ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກວິທີ

4
ຮຽນຮູ້ວິທີການປະຕິບັດຕົນ
ເມື່ອເກີດໄຟໄໝ້
ແລະວິທີໃຊ້ຖັງມອດໄຟ

5
ຮຽນຮູ້ເຄື່ອງໝາຍ
ຄວາມປອດໄພ
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ກະລຸນາຫຼີກລ່ຽງແລະລະມັດລະວັງ
1.

ການເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ປອດໄພ
ຫຼືບໍ່ເໝາະສົມກັບວຽກ

2.

ການເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍເຊັ່ນ ບໍລິເວນເຄື່ອງຈັກກຳ�ລັງ
ເຮັດວຽກ ການຢືນຢູ່ກ້ອງສິ່ງຂອງທີ່ແຂວນຢູ່ສູງ ການຍ່າງໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ປອດໄພ

3.

ການກວດເຊັກອຸປະກອນ ການເຮັດຄວາມສະອາດ ການສ້ອມແປງຫຼືການ
ກວດສອບເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳ�ລັງເຮັດວຽກຢູ່ຫຼືກຳ�ລັງຍົກລອຍ
ຫຼືກຳ�ລັງຮ້ອນຢູ່

4.

ການເປີດເຄື່ອງຈັກທັນທີໂດຍບໍ່ມີການໃຫ້ສັນຍານເຕືອນແກ່ຜູ້ອື່ນທີ່ຢູ່ບໍລິເວນ
ໃກ້ຄຽງຫຼືບໍ່ໄດ້ກວດເຊັກຄວາມປອດໄພກ່ອນເປີດເຄື່ອງ

5.

ການບໍ່ໃຊ້ອປ
ຸ ະກອນປ້ອງກັນອັນຕະລາຍສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼືໃຊ້ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼືໃຊ້ບໍ່ຖກ
ື ຕ້ອງ
ຫຼືສວມໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ບໍ່ປອດໄພ
ຈົ່ງເຊື່ອວ່າ
“ອຸບັດຕິເຫດຈະເປັນສູນໄດ້

ສຸຂະອະນາໄມພື້ນຖານ

ຖ້າທຸກຄົນມີຄວາມລະມັດລະວັງ
ໃນການເຮັດວຽກ

ໄດ້ແກ່ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອການ

ຂອງຕົນ”

ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງແລະສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີ ແນະນຳ�ໂດຍ
ສຳ�ນັກງານກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການສ້າງເສີມສຸຂະພາບ ມີດັ່ງນີ້
1.

ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່

2.

ອອກກຳ�ລັງກາຍເທື່ອລະ 30 ນາທີ ຢ່າງນ້ອຍ
ອາທິດລະ 3 ເທື່ອຢ່າງສະໝ່ຳ�ສະເໝີ

3.

ຮູ້ຈັກຄວບຄຸມອາລົມຢ່າງເໝາະສົມ

4.

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີທັງໃນບ້ານແລະຊຸມຊົນ

5.

ຫຼີກລ່ຽງປັດໃຈສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆ

6.

ງົດອຸບາຍມຸກ ຢາສູບ ເຫຼົ້າ ຢາເສບຕິດ ການພະນັນແລະມົ້ວສຸມທາງເພດ
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ກົດໝາຍ ຂໍ້ຫ້າມ ແລະການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ
ພຣະຣາຊກຳ�ນົດການບໍລິຫານຈັດການການເຮັດວຽກຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ ພ.ສ. 2560
ແລະທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມຕື່ມ

ຂໍ້ຫ້າມສຳ�ລັບການເຮັດວຽກຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ
1. ຫ້າມເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ
2. ຫ້າມເຮັດວຽກນອກເໜືອຈາກທີ່ມສ
ີ ດ
ິ ທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ຄົນຕ່າງດ້າວສາມາດເຮັດວຽກ
ໄດ້ທຸກຊະນິດຕາມປະເພດວຽກທີ່ກົດໝາຍກຳ�ນົດໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວເຊິ່ງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ
ເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະກຸ່ມວຽກນັ້ນເຮັດໄດ້

ຂໍ້ຄວນຮູ້ແລະຕ້ອງປະຕິບັດ
1. ຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຕ້ອງແຈ້ງເຂົ້າເຮັດວຽກພາຍໃນ 15 ວັນ
ນັບແຕ່ວັນທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກ (ມາດຕາ 64/2)
2. ຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງອອກຈາກວຽກກ່ອນຄົບສັນຍາຈ້າງ
ບໍ່ມີສິດເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງອື່ນ ຍົກເວັ້ນ
2.1

ພິສູດໃຫ້ນາຍທະບຽນເຫັນວ່າທີ່ຕົນອອກຈາກວຽກ ເປັນເພາະຄວາມຜິດ

ຂອງນາຍຈ້າງຫຼືໄດ້ຊຳ�ລະຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ນາຍຈ້າງລາຍເດີມແລ້ວ (ມາດຕາ 51)
2.2

ກໍລະນີຄົນຕ່າງດ້າວມີສິດໃນການປ່ຽນນາຍຈ້າງຕາມຂໍ້ 2.1 ຕ້ອງແຈ້ງ

ເພື່ອ ເຮັ ດ ວຽກກັບ ນາຍຈ້າ ງລາຍໃໝ່ພ າຍໃນ 30 ວັນ ນັບ ແຕ່ວັນ ທີ່ເ ລີ ກ ເຮັ ດ ວຽກກັບ
ນາຍຈ້າງເດີມ (ມາດຕາ 52)
3. ກໍລະນີຄົນຕ່າງດ້າວບໍ່ມີສິດໃນການປ່ຽນນາຍຈ້າງຫຼືມີສິດປ່ຽນນາຍຈ້າງ ແຕ່ບໍ່
ເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງລາຍອື່ນພາຍໃນ 30 ວັນ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ
ຜູ້ນັ້ນສິ້ນສຸດລົງນັບແຕ່ວັນທີ່ອອກຈາກວຽກຫຼືພົ້ນກຳ�ນົດເວລາ 30 ວັນ ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ແລະ
ໃຫ້ຖືວ່າການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກສິ້ນສຸດລົງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ (ມາດຕາ 53)
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4. ຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກແລ້ວເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ມາດຕາ 50)
4.1

ກໍລະນີນາຍຈ້າງບໍ່ຮັບຄົນຕ່າງດ້າວເຂົ້າເຮັດວຽກຫຼືຄົນຕ່າງດ້າວອອກ

ຈາກວຽກ ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດໃດສະເພາະທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຄົນຕ່າງດ້າວແລະຄົນຕ່າງດ້າວ
ປະສົງຈະເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງລາຍອື່ນ ຜູ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳ�ຄົນຕ່າງດ້າວເຂົ້າມາເຮັດວຽກ
ອາດຈັດໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງລາຍອື່ນພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່
ນາຍຈ້າງບໍ່ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ ແຕ່ໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງລາຍໃໝ່ຕ້ອງບໍ່ເກີນ
ກຳ�ນົດໄລຍະເວລາຕາມສັນຍານຳ�ຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກ
4.2

ກໍລະນີຄົນຕ່າງດ້າວບໍ່ຍນ
ິ ຍອມເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງ ຫາກເປັນຄວາມຜິດ

ຂອງນາຍຈ້າງໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວສາມາດປ່ຽນໄປເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງລາຍໃໝ່ໄດ້ພາຍໃນ
30 ວັນ
5. ຫ້າມຜູ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳ�ຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງໃນປະເທດ
ແລະນາຍຈ້າງເອີ້ນຮັບເງິນຫຼືຊັບສິນອື່ນໃດຈາກຄົນຕ່າງດ້າວ ເວັ້ນແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຢູ່ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ນາຍຈ້າງໄດ້ອອກໃຫ້ໄປກ່ອນ ໄດ້ແກ່ ຄ່າໜັງສືເດີນທາງ
ຄ່າກວດສຸຂະພາບ ຄ່າໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນທຳ�ນອງດຽວກັນຕາມທີ່
ອະທິບໍດີປະກາດກຳ�ນົດ (ມາດຕາ 42 ແລະມາດຕາ 49)
ຂໍ້ 2 – 5 ໃຊ້ກັບຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຕາມລະບົບ MOU
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ຄວາມຜິດແລະໂທດ

1
ຄົນຕ່າງດ້າວເຮັດວຽກ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກ ຫຼື
ເຮັດວຽກນອກເໜືອຈາກທີ່ມີສິດຈະເຮັດໄດ້
ເປັນການຝ່າຝືນມາດຕາ 8 ຕ້ອງຖືກໂທດ

2

ປັບໄໝຕັ້ງແຕ່ 5,000 – 50,000 ບາດ
(ມາດຕາ 101)

ຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ໄດ້ຮັບ
ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກບໍ່ແຈ້ງໃຫ້
ນາຍທະບຽນຮັບຊາບເຖິງຜູ້ເປັນນາຍຈ້າງ
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງນາຍຈ້າງແລະລັກສະ
ນະວຽກຫຼັກທີ່ເຮັດ ເປັນການຝ່າຝືນ
ມາດຕາ 64/2 ຕ້ອງຖືກໂທດປັບໄໝບໍ່ເກີນ

3

20,000 ບາດ (ມາດຕາ 119/1)
ຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກບໍ່ສາມາດສະແດງ
ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຕໍ່ພະນັກງານເຈົ້າໜ້າທີ່
ຫຼືນາຍທະບຽນພາຍໃນໄລຍະເວລາ
ອັນສົມຄວນ ເປັນການຝ່າຝືນມາດຕາ 68
ຕ້ອງຖືກໂທດປັບໄໝບໍ່ເກີນ 5,000 ບາດ
(ມາດຕາ 120)
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ค�ำแนะน�ำขณะท�ำงานในประเทศไทย
1

ຫ້າ ມເຮັ ດ ຜິ ດ ກົດ ໝາຍເຊັ່ນ
ຫ້າມຫຼິ້ນການພະນັນ ຄອບຄອງ

2

ຖືໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຕິດໂຕ
ຕະຫຼອດເວລາ

3

ອະນຸຍາດຂັບຂີ່ຫຼືຂັບຂີ່ຂະນະ
ເມົາເຫຼົ້າ

ມີມາລະຍາດໃນການໃຊ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ
ສາທາລະນະເຊັ່ນ ບໍ່ຍາດຂື້ນລົດ

4

ບໍ່ປອມແປງເອກະສານ

ອາວຸ ດ ຂັບ ລົດ ໂດຍບໍ່ມີ ໃ ບ

ໂດຍສານ ບໍ່ສູ ບ ຢາໃນບ່ອ ນ
ຫ້າມສູບ

ທາງລັດຖະການ

5

ສຶກສາ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະໃຊ້ເວລາວ່າງ
ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ ການຮຽນ

6

ບໍ່ຫຼົງເຊື່ອຜູ້ທີ່ແອບອ້າງວ່າສາມາດ

ພາສາໄທ

ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຢູ່ຫຼືເຮັດວຽກໃນ
ປະເທດໄທຫຼືດຳ�ເນີນການເລື່ອງ
ເອກະສານເຊັ່ນ ໜັງສືເດີນທາງ

7

ວີຊ່າ

ສຶ ກ ສາວິ ໄ ນຈະລາຈອນໃນ
ປະເທດໄທເຊັ່ນ ປ້າຍຈະລາຈອນ
ຕ່າງໆ
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ພຣະຣາຊບັນຍັດຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ພ.ສ. 2541
ການປະຕິບັດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ
ໃຫ້ນາຍຈ້າງປະຕິບັດຕໍ່ລູກຈ້າງຊາຍແລະຍິງໂດຍເທົ່າທຽມກັນໃນການຈ້າງວຽກ
ເວັ້ນແຕ່ລັກສະນະຫຼືສະພາບຂອງວຽກທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດແນວນັ້ນໄດ້

ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ
ວຽກທຸກປະເພດ ບໍ່ເກີນ8ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ຫຼືຕາມທີ່ລູກຈ້າງແລະນາຍຈ້າງຕົກລົງກັນໄວ້
ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 48 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ
ວຽກທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ບໍ່ເກີນ 7 ຊົ່ວໂມງ/ມື້
ຫຼືຕາມທີ່ລູກຈ້າງແລະນາຍຈ້າງຕົກລົງກັນໄວ້ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 48 ຊົ່ວໂມງ/ອາທິດ

ການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ
ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມຍິນຍອມຈາກລູກຈ້າງເປັນເທື່ອໆໄປ ແຕ່ຖ້າເປັນວຽກເຊິ່ງຕ້ອງ
ເຮັດຕິດຕໍ່ກັນໄປຖ້າຢຸດຈະເສຍຫາຍແກ່ວຽກ ຫຼືເປັນວຽກສຸກເສີນ ນາຍຈ້າງອາດໃຫ້ລູກຈ້າງ
ເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ເທົ່າທີ່ຈຳ�ເປັນ

ການເຮັດວຽກໃນວັນພັກ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກລູກຈ້າງ ເວັ້ນແຕ່ວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດຕິດຕໍ່ກັນໄປຖ້າຢຸດ
ຈະເສຍຫາຍແກ່ວຽກແລະວຽກສຸກເສີນ ຫຼືກິດຈະການໂຮງແຮງ ສະຖານມະໂຫລະສົບ
ວຽກງານຂົນສົ່ງ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງດື່ມ ສະໂມສອນ ສະມາຄົມ ຫຼືສະຖານພະຍາບານ
ນາຍຈ້າງອາດໃຫ້ລູກຈ້າງເຮັດວຽກໃນວັນພັກໄດ້ເທົ່າທີ່ຈຳ�ເປັນ ແລະຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກ
ລ່ວງເວລາແລະການເຮັດວຽກໃນວັນພັກລວມແລ້ວຕ້ອງບໍ່ເກີນ 36 ຊົ່ວໂມງ/ອາທິດ

ເວລາພັກ
ບໍ່ນ້ອຍກວ່າວັນລະ 1 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັກຈາກລູກຈ້າງເຮັດວຽກມາແລ້ວບໍ່ເກີນ 5 ຊົ່ວໂມງ
ຕິດຕໍ່ກັນ
ສຳ�ລັບ ລູ ກ ຈ້າ ງເດັ ກ ຫຼັງ ຈາກເຮັ ດ ວຽກມາແລ້ວ ບໍ່ເ ກີ ນ 4 ຊົ່ວ ໂມງຕິ ດ ຕໍ່ກັນ
ໃຫ້ມເີ ວລາພັກວັນໜື່ງບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງແລະໃນ 4 ຊົ່ວໂມງນັ້ນ ໃຫ້ລກ
ູ ຈ້າງເຊິ່ງເປັນເດັກ
ໄດ້ມີເວລາພັກຕາມສົມຄວນ
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ມື້ພັກ
ມື້ພັກປະຈຳ�ອາທິດບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 1 ມື້/ອາທິດ ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 13 ມື້/ປີ
ມື້ພັກຕາມປະເພນີບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 13 ມື້/ປີ ໂດຍລວມວັນແຮງງານແຫ່ງຊາດ
ລູ ກຈ້າງທີ່ເ ຮັ ດວຽກຕິ ດຕໍ່ກັນຄົບ 1 ປີ ມີ ສິດຢຸ ດພັກຜ່ອນປະຈຳ�ປີ ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ
6 ມື້ເຮັດວຽກ/ປີ

ມື້ລາພັກ
ລາພັກເນື່ອງຈາກເຈັບເປັນ ໄດ້ເທົ່າທີ່ເຈັບເປັນແທ້ ໄດ້ຮບ
ັ ຄ່າຈ້າງຕະຫຼອດໄລຍະ
ເວລາທີ່ພັກ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 ມື້ເຮັດວຽກ/ປີ
ລາພັກປະຈຳ�ປີ ໄດ້ຕາມທີ່ກຳ�ນົດໃນຂໍ້ບັງຄັບການເຮັດວຽກ
ລາພັັກເພື່ອເກີດລູກ ລູກຈ້າງຜູ້ຍິງມີສິດລາເພື່ອເກີດລູກເທື່ອໜື່ງບໍ່ເກີນ 90 ມື້
ນັບລວມມື້ພັກທີ່ມີລະຫວ່າງການຂໍລາພັກດ້ວຍ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງບໍ່ເກີນ 45 ມື້

ຄ່າຈ້າງ
ຄ່າຈ້າງ ຄ່າລ່ວງເວລາ ຄ່າເຮັດວຽກໃນມື້ພັກ ແລະຄ່າລ່ວງເວລາໃນມື້ພກ
ັ ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງ
ແລະຕາມກຳ�ນົດເວລາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
(1) ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຄຳ�ນວນຄ່າຈ້າງເປັນລາຍເດືອນ ລາຍວັນ ລາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼື
ເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງອື່ນທີ່ບໍ່ເກີນໜື່ງເດືອນ ຫຼືຕາມຜົນງານໂດຍຄຳ�ນວນເປັນໜ່ວຍ
ໃຫ້ຈ່າຍເດືອນໜື່ງບໍ່ນ້ອຍກວ່າໜື່ງເທື່ອ ເວັ້ນແຕ່ຈະມີການຕົກລົງກັນເປັນຢ່າງອື່ນທີ່ເປັນ
ປະໂຫຍດແກ່ລູກຈ້າງ
(2) ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຄຳ�ນວນຄ່າຈ້າງ ນອກຈາກ (1) ໃຫ້ຈ່າຍຕາມກຳ�ນົດເວລາ
ທີ່ນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງຕົກລົງກັນ
(3) ຄ່າລ່ວງເວລາ ຄ່າເຮັດວຽກໃນມື້ພັກ ແລະຄ່າລ່ວງເວລາໃນມື້ພັກໃຫ້ຈ່າຍ
ເດືອນໜື່ງບໍ່ນ້ອຍກວ່າໜື່ງເທື່ອ
ໃນກໍລະນີທີ່ນາຍຈ້າງເລີກຈ້າງລູກຈ້າງໃຫ້ນາຍຈ້າງຈ່າຍຄ່າຈ້າງ ຄ່າລ່ວງເວລາ
ຄ່າເຮັດວຽກໃນມື້ພັກແລະຄ່າລ່ວງເວລາໃນມື້ພັກຕາມທີ່ລູກຈ້າງມີສິດໄດ້ຮັບໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງ
ພາຍໃນ 3 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ເລີກຈ້າງ
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ຄ່າລ່ວງເວລາ
ວັນເຮັດວຽກ ໃຫ້ນາຍຈ້າງຈ່າຍຄ່າລ່ວງເວລາໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງໃນອັດຕາບໍ່ນ້ອຍກວ່າ
1.5 ເທົ່າຂອງຄ່າຈ້າງຕໍ່ຊົ່ວໂມງຕາມຈຳ�ນວນທີ່ເຮັດ ຫຼືຕາມຈຳ�ນວນຜົນງານທີ່ເຮັດໄດ້
ມື້ພັກ ໃຫ້ນາຍຈ້າງຈ່າຍຄ່າລ່ວງເວລາໃນມື້ພັກໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງໃນອັດຕາບໍ່ນ້ອຍກວ່າ
3 ເທົ່າຂອງອັດຕາຄ່າຈ້າງຕໍ່ຊົ່ວໂມງຕາມຈຳ�ນວນທີ່ເຮັດ ຫຼືຕາມຈຳ�ນວນຜົນງານທີ່ເຮັດໄດ້

ຄ່າຊົດເຊີຍ
ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ລູກຈ້າງເມື່ອເລີກຈ້າງລູກຈ້າງໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດ
ໃນອັດຕາຕາມກຳ�ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ

ນາຍຈ້າງມີສິດເລີກຈ້າງໂດຍບໍ່ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ
ໃນກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
(1) ສໍ້ໂກງຕໍ່ໜ້າທີ່ຫຼືກະທຳ�ຄວາມຜິດອາຍາໂດຍເຈດຕະນາແກ່ນາຍຈ້າງ
(2) ຈົງໃຈໃຫ້ນາຍຈ້າງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
(3) ປະໝາດເປັນເຫດໃຫ້ນາຍຈ້າງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ
(4) ຝ່າ ຝື ນ ຂໍ້ບັງ ຄັບ ກ່ຽ ວກັບ ການເຮັ ດ ວຽກຫຼື ລ ະບຽບຫຼື ຄຳ�ສັ່ງ ຂອງນາຍຈ້າ ງ
ອັນຊອບດ້ວຍກົດໝາຍແລະເປັນທຳ�  ແລະນາຍຈ້າງໄດ້ຕັກເຕືອນເປັນໜັງສືແລ້ວ ທັງນີ້
ໜັງສືເຕືອນໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໄດ້ບໍ່ເກີນໜື່ງປີ ນັບແຕ່ມື້ທີ່ລູກຈ້າງເຮັດຜິດ ເວັ້ນແຕ່ກໍລະນີ
ຮ້າຍແຮງນາຍຈ້າງບໍ່ຈຳ�ເປັນຕ້ອງຕັກເຕືອນ
(5) ປະຖິ້ມໜ້າທີ່ເປັນເວລາສາມວັນເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນບໍ່ວ່າຈະມີມື້ພັກຂັ້ນຫຼືບໍ່ກໍ່ຕາມ
ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນອັນສົມຄວນ
(6) ໄດ້ຮັບໂທດຕິດຄຸກຕາມຄຳ�ພິພາກສາເຖິງທີ່ສຸດໃຫ້ຕິດຄຸກ ເວັ້ນແຕ່ເປັນໂທດ
ສຳ�ລັບຄວາມຜິດທີ່ໄດ້ກະທຳ�ໂດຍປະໝາດຫຼືຄວາມຜິດລະຫຸໂທດ
ໃນກໍລະນີ (6) ຖ້າເປັນຄວາມຜິດທີ່ໄດ້ກະທຳ�ໂດຍປະໝາດຫຼືຄວາມຜິດລະຫຸໂທດ
ຕ້ອງເປັນກໍລະນີທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ນາຍຈ້າງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
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ກົດກະຊວງຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃນວຽກງານປະມົງທະເລ ພ.ສ. 2557
ແລະທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມຕື່ມ
ໃນກິດຈະການປະມົງທະເລທີ່ມລ
ີ ກ
ູ ຈ້າງຕັ້ງແຕ່ໜື່ງຄົນຂື້ນໄປ ນາຍຈ້າງຕ້ອງປະຕິບັດ
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
1.

ຫ້າມຫັກຄ່າຈ້າງລູກຈ້າງຍົກເວັ້ນເປັນການຫັກຕາມມາດຕາ76ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍັດ

ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ພ.ສ. 2541
2.

ຫ້າມເອົາຫຼືຮັບຫຼັກປະກັນຈາກລູກຈ້າງ ເວັ້ນແຕ່ເປັນວຽກຕາມທີ່ກຳ�ນົດໃນ

ປະກາດກະຊວງແຮງງານ ເລື່ອງຫຼັກເກນແລະວິທີການເອົາຫຼືຮັບຫຼັກປະກັນການເຮັດວຽກ
ຫຼືຫຼັກປະກັນຄວາມເສຍຫາຍໃນການເຮັດວຽກຈາກລູກຈ້າງ
3.

ຫ້າມຮັບລູກຈ້າງອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ເຮັດວຽກ

4.

ຕ້ອງຈັດໃຫ້ລກ
ູ ຈ້າງມີເວລາພັກ ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 10 ຊົ່ວໂມງ ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ

24 ຊົ່ວໂມງ ແລະບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 77 ຊົ່ວໂມງ ໃນໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກ 7 ວັນ
5.

ຕ້ອງເຮັດສັນຍາຈ້າງເປັນໜັງສືທີ່ມຂ
ີ ໍ້ຄວາມຖືກຕ້ອງກົງກັນຈຳ�ນວນສອງສະບັບ

ໂດຍມອບໃຫ້ລູກຈ້າງເກັບໄວ້ຝ່າຍລະໜື່ງສະບັບ
6.

ຕ້ອງນຳ�ໂຕລູກຈ້າງໄປລາຍງານໂຕຕໍ່ພະນັກງານກວດແຮງງານຢ່າງນ້ອຍ

ປີລະເທື່ອນັບແຕ່ມື້ເຮັດສັນຍາຈ້າງ
7.

ໃນກໍລະນີທີ່ມລ
ີ ກ
ູ ຈ້າງຕັ້ງແຕ່ 10 ຄົນຂື້ນໄປ ນາຍຈ້າງຕ້ອງເຮັດທະບຽນລູກຈ້າງ

ເປັ ນ ພາສາໄທແລະເກັ ບ ໄວ້ທີ່ສ ະຖານທີ່ເ ຮັ ດ ວຽກເພື່ອ ໃຫ້ພ ະນັກ ງານກວດແຮງງານ
ກວດສອບ ແລະສົ່ງສຳ�ເນົາທະບຽນລູກຈ້າງພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ເລີ່ມຈ້າງລູກຈ້າງ
ເຂົ້າເຮັດວຽກ
8.

ນາຍຈ້າງຕ້ອງເຮັດເອກະສານການຈ່າຍຄ່າຈ້າງແລະຄ່າເຮັດວຽກໃນມື້ພັກໄວ້

ທີ່ສະຖານທີ່ທີ່ເຮັດວຽກ ໂດຍລະບຸຊື່ນາມສະກຸນ ຕຳ�ແໜ່ງໜ້າທີ່ໃນວຽກງານການປະມົງ
ທະເລ ອັດຕາຄ່າຈ້າງແລະຄ່າເຮັດວຽກໃນມື້ພັກແລະໃຫ້ລູກຈ້າງລົງລາຍມືຊື່ໃນເອກະສານ
ໄວ້ເປັນຫຼັກຖານເມື່ອມີການຈ່າຍຄ່າຈ້າງແລະຄ່າເຮັດວຽກໃນມື້ພັກ
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9.

ການຈ່າຍຄ່າຈ້າງແລະຄ່າເຮັດວຽກໃນມື້ພັກ ໃຫ້ຈ່າຍເດືອນໜື່ງບໍ່ນ້ອຍກວ່າ

ໜື່ງເທື່ອ ເງິນສ່ວນແບ່ງໃຫ້ຈ່າຍຕາມທີ່ຕກ
ົ ລົງກັນແຕ່ຕ້ອງບໍ່ເກີນສາມເດືອນຕໍ່ເທື່ອ ຫາກຜິດນັດ
ການຈ່າຍ ໃຫ້ນາຍຈ້າງຈ່າຍດອກເບ້ຍຮ້ອຍລະ 15 ຕໍ່ປີ ໃນກໍລະນີຕັ້ງໃຈຜິດນັດບໍ່ຈ່າຍເງິນ
ໃຫ້ນາຍຈ້າງຈ່າຍເງິນເພີ່ມໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງຮ້ອຍລະ 15 ຂອງເງິນທີ່ຄ້າງໃນທຸກ 7 ວັນ
10. ການຈ່າຍເງິນເປັນລາຍເດືອນ ລູກຈ້າງຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງບໍ່ນ້ອຍກວ່າອັດຕາ
ຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ�ລາຍວັນຄູນ 30 ວັນ
11. ໃຫ້ນາຍຈ້າງຈ່າຍເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານຂອງລູກຈ້າງ ໂດຍນາຍຈ້າງເປັນ
ຜູ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງລູກຈ້າງ
12. ຕ້ອງຈັດໃຫ້ລູກຈ້າງມີມື້ພັກປະຈຳ�ປີໃນປີໜື່ງບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 30 ວັນ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ຄ່າຈ້າງບໍ່ນ້ອຍກວ່າອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ�  ຖ້າໃຫ້ລູກຈ້າງເຮັດວຽກໃນມື້ພັກ ໃຫ້ຈ່າຍເງິນ
ເພີ່ມຂື້ນອີກບໍ່ນ້ອຍກວ່າໜື່ງເທົ່າ
13. ໃຫ້ລູກຈ້າງມີສິດລາປ່ວຍໄດ້ເທົ່າທີ່ປ່ວຍແທ້ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງປີໜື່ງບໍ່ເກີນ
30 ວັນເຮັດວຽກ
14. ຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ລູກຈ້າງບໍ່ນ້ອຍກວ່າຮ້ອຍລະຫ້າສິບຂອງຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ�
ກໍລະນີທີ່ລູກຈ້າງໄປຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງ
15. ຕ້ອງດຳ�ເນີນການຫຼືອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົ່ງລູກຈ້າງກັບສະຖານທີ່ທີ່ຮັບ
ລູກຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກໃນກໍລະນີເຮືອອັບປາງ ລູກຈ້າງປະສົບອັນຕະລາຍ ບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວດ
ິ
ຫາກໜ່ວຍງານລັດຖະບານເປັນຜູ້ສົ່ງໂຕລູກຈ້າງກັບໃຫ້ມີສິດໄລ່ເບ້ຍເງິນທີ່ໄດ້ຈ່າຍໄປຄືນ
ຈາກນາຍຈ້າງ
16. ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີອາຫານແລະນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດ ຖືກສຸຂະລັກສະນະ
ຫ້ອງນ້ຳ�ແລະຢາທີ່ພຽງພໍໃຫ້ເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກແລະໄລຍະເວລາທີ່ລກ
ູ ຈ້າງຢູເ່ ທິງເຮືອ
17. ນາຍຈ້າງເຊິ່ງເຮັດການປະມົງນອກນ່ານນໍ້າໄທ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີອຸປະກອນຫຼື
ລະບົບສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ   ທີ່ຮອງຮັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄດ້ບຕ່ຳ�
ໍ່ ກວ່າ 1 ເມກະໄບ (MB)
ຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕໍ່ຫຼືປະສານງານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຫຼືພີ່ນ້ອງໄດ້
ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍນາຍຈ້າງເປັນຜູ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫາກອຸປະກອນບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້
ຕ້ອງຈັດຫາອຸປະກອນອື່ນທົດແທນ
18. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ລກ
ູ ຈ້າງກ່ຽວກັບສະພາບການເຮັດວຽກ ການໃຊ້ເຄື່ອງມື ສຸຂະພາບ
ອະນາໄມ ສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ ແລະອຸປະກອນປອດໄພເທິງເຮືອກ່ອນເຮັດວຽກ
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ພຣະຣາຊບັນຍັດຄົນເຂົ້າເມືອງ ພ.ສ. 2522
ພຣະຣາຊບັນຍັດຄົນເຂົ້າເມືອງ ພ.ສ. 2522 ກຳ�ນົດໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວຖ້າຢູ່ໃນຣາຊ
ອານາຈັກເກີນ 90 ວັນຕ້ອງລາຍງານໂຕແຈ້ງທີ່ພັກອາໄສຕໍ່ພະນັກງານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ
ທຸກ 90 ວັນ

ບົດກຳ�ນົດໂທດ
ກໍລະນີຫາກຄົນຕ່າງດ້າວ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກເກີນ 90 ວັນ ຕ້ອງລາຍງານໂຕ
ແຈ້ງທີ່ພັກອາໄສຕໍ່ພະນັກງານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງທຸກ 90 ວັນ ໂດຍຫາກຄົນຕ່າງດ້າວບໍ່ມາ
ລາຍງານໂຕທຸກ 90 ວັນ ມີຫຼັກເກນຂໍ້ຄວນຮູ້ແລະໂທດດັ່ງນີ້
1.

ການຮັບແຈ້ງທີ່ພັກອາໄສ ກໍລະນີຄົນຕ່າງດ້າວຢູ່ເກີນ 90 ວັນ ບໍ່ແມ່ນເປັນການຂໍ

ຢູ່ຕໍ່ໃນຣາຊອານາຈັກ
2.

ເມື່ອຄົນຕ່າງດ້າວເດີນທາງອອກນອກຣາຊອານາຈັກ ເມື່ອເດີນທາງກັບມາ

ໃຫ້ເລີ່ມນັບເວລາ 90 ວັນ ໃໝ່ທຸກກໍລະນີ
3.

ຄົນ ຕ່າ ງດ້າ ວຜູ້ໃ ດຢູ່ເ ກີ ນ ກວ່າ 90 ວັນ ບໍ່ແ ຈ້ງ ທີ່ພັກ ອາໄສຕໍ່ພ ະນັກ ງານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼືແຈ້ງຊ້າກວ່າທີ່ກຳ�ນົດ ຕ້ອງມາລາຍງານໂຕດ້ວຍຕົນເອງ ແລະເສຍຄ່າປັບໄໝ
ຈຳ�ນວນ 2,000 ບາດ ຫຼືຄົນຕ່າງດ້າວຖືກຈັບກຸມໂຕມາບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆ ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝ
ຈຳ�ນວນ 4,000 ບາດ
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ການຂໍຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນປະເທດໄທ
ຫາກປະສົບບັນຫາລະຫວ່າງການເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ສາມາດຕິດຕໍ່ຂໍຮັບ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕາມໜ່ວຍງານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

1

2

3

ສະຖານເອກອັກຄະລາຊະທູດ

ແຈ້ງເຫດດ່ວນເຫດຮ້າຍ

ເຈັບປ່ວຍສຸກເສີນ

ຂອງປະເທດຕົ້ນທາງ

ສຳ�ນັກງານຕຳ�ຫຼວດແຫ່ງຊາດ

ແຈ້ງສາຍດ່ວນ

ປະຈຳ�ປະເທດໄທ

ສາຍດ່ວນ Hot Line 191

Hot Line 1669

ການຂໍຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນປະເທດໄທ ສ່ວນຂອງກະຊວງແຮງງານ

4

• ປະສົບບັນຫາດ້ານແຮງງານ ຕິດຕໍ່ກະຊວງແຮງງານ ສາຍດ່ວນ Hot Line 1506
• ແຈ້ງຂໍຮ້ອງຮຽນການຈ້າງວຽກບໍ່ເປັນທຳ� www.labour.go.th/helpme ຫຼື Hot Line 1546
• ຂໍຄຳ�ປຶກສາແລະແນະນຳ�  ປະສານຈັດຫາທີ່ພັກຊົ່ວຄາວລະຫວ່າງລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວ 10 ສູນ
ທີ່ປະຈຳ�ທີ່ສຳ�ນັກງານຈັດຫາວຽກຈັງຫວັດ ດັ່ງນີ້
ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວຈັງຫວັດສະມຸດປາການ ໂທ 0 2395 5991
ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວຈັງຫວັດສະມຸດສາຄອນ ໂທ 0 3446 9327
ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວຈັງຫວັດຊົນບຸຣີ

ໂທ 0 3839 8057

ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່

ໂທ 09 8123 4250

ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວຈັງຫວັດຕາກ

ໂທ 0 5556 3639-40

ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ

ໂທ 0 4333 0197-9 ຕໍ່ 24

ສູນຮ່ວມບໍລກ
ິ ານຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວຈັງຫວັດນະຄອນຣາຊສີມາ

ໂທ 08 6468 7563

ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວຈັງຫວັດຣະນອງ

ໂທ 09 3795 8855

ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວຈັງຫວັດສຸຣາດທານີ

ໂທ 08 8752 5925

ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວຈັງຫວັດສົງຂາ

ໂທ 08 8591 0091

5

6

ກໍລະນີຖືກລະເມີດສິດ

ຫາກສົງໃສຫຼືພົບເຫັນການຄ້າມະນຸດ

ຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນ Hot Line 1377

ຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນ Hot Line 1300
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