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ชื่อประเทศ	 ราชอาณาจักรไทย	(Kingdom	of	Thailand)	
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร	(Bangkok)	
พื้นที่						 513,115	ตารางกิโลเมตร		
เขตแดน				 มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาวและ							
	 	 ประเทศกมัพชูา	ทศิใตต้ดิประเทศมาเลเซยี	ทศิตะวนัตกติด	
	 	 ประเทศเมียนมา	ทิศเหนือติดประเทศเมียนมาและ	
	 	 ประเทศลาว	
ประชากร	 ประมาณ	66	ล้านคน	
ภาษาราชการ	 ภาษาไทย	
ธงชาติ	 เป็นธงไตรรงค์มีสามสี	สีแดงหมายถึงชาติ	สีขาวหมายถึง			
												 ศาสนา	และสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์	
สกุลเงิน	 บาท	(THB)	
การปกครอง	 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมี	
	 	 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
ศาสนา  ประชากรในประเทศไทยนบัถอืศาสนาพทุธ	นกิายเถรวาท		
	 	 ร้อยละ	95	ศาสนาอิสลามร้อยละ	4	ศาสนาคริสต์และ	
	 	 ศาสนาอื่นๆ	ร้อยละ	1	
วันหยุดและการทำงาน
	 	 หน่วยงานราชการทำงานวันจันทร์	–	วันศุกร์			
	 	 หยดุวนัเสารแ์ละอาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ	์	
	 	 หนว่ยงานเอกชนส่วนใหญ่จะหยุดวันอาทิตย์และ	
	 	 วันหยุดนักขัตฤกษ์	
ลักษณะภูมิประเทศ
	 ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณ							
ที่เรียกว่า	 “คาบสมุทรอินโดจีน”	 ซึ่งหมายถึงดินแดนที่เชื่อมระหว่างกลาง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย
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ของสองแผ่นดินใหญ่	 คือ	 อินเดียทางตะวันตกและจีนทางตะวันออก 
ประเทศไทยตั้งอยู่ริมทวีปโดยติดกับทะเลถึง	2	ด้าน	คือ	ด้านอ่าวไทยและ
ดา้นทะเลอนัดามนั	สว่นรปูรา่งของประเทศไทยมลีกัษณะคลา้ยภาพสามภาพ
ด้วยกนั	 คอื	 รปูกระบวยตกันำ้	 หรอืรปูขวานโบราณ	 หรอืรูปหัวช้าง	 มีงวง
ทอดลงไปในทะเลใต้	
 
ลักษณะภูมิอากาศ
	 อากาศประเทศไทยเป็นอากาศแบบเขตร้อน	 อากาศร้อนที่สุดใน
เดือนเมษายน–พฤษภาคม	 เป็นฤดูร้อน	 ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม–
เดอืนตุลาคม	 เป็นฤดูฝน	 ส่วนในเดือนพฤศจิกายน–กลางเดือนมีนาคม	
อากาศแห้งและหนาว	 ยกเว้นภาคใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี	 จึงมีแค่
สองฤด	ูคอื	ฤดรูอ้นกบัฤดฝูน	
 
สังคมและวัฒนธรรมของไทย
	 สั งคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม												
มีโครงสร้างแบบหลวมๆ	มีความหลากหลายในเรื่องชาติพันธุ์	ศาสนา	และ
วัฒนธรรม	 แต่สามารถผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนจนเป็นสังคมที่มี
ลักษณะเฉพาะ	 รักอิสระ	 ยึดมั่นในสถาบันศาสนา	 พระมหากษัตริย์									
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง	 ยอมรับ
ในระบบอาวโุสและระบบอปุถมัภ	์ไมน่ยิมความรนุแรง	ชอบการประนีประนอม	
และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย	 ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง	
ในโลกโลกาภิวัฒน์ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	การคมนาคม
สะดวกสบาย	 และมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการบริโภค	 ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีการดำเนินชีวิตบางประการทั้งในเมืองและชนบท								
มีความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน	
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	 สังคมไทยยงัคงรกัษาสงัคมแบบเครอืญาต	ิ เคารพผูท้ีร่กัและนบัถอื	
รวมกลุม่กันอย่างเหนียวแน่น	 โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่ร่วมใจทำบุญ	
ตามเทศกาล	 เช่น	 การทำบุญวันสงกรานต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ									
ที่ล่วงลับไปแล้ว	 การนำของขวัญและน้ำอบไปรดน้ำขอพรจากบิดามารดา
และญาติผู้ใหญ่			
 
มารยาทไทย
	 1.	 คนไทยทกัทายและแสดงความเคารพดว้ยการไหว	้ พรอ้มกล่าว
คำว่า	“สวัสดี”	
	 2.	 คนไทยมักส่งรอยยิ้มให้กันและกันแสดงถึงความเป็นมิตรไมตรี
แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน	
	 3.	 เมื่อได้ยินเพลงชาติไทย	 ควรยืนตรงเพื่อแสดงถึงการให้เกียรติ
และเคารพต่อสถาบันชาติ	
	 4.	 เมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงมหรสพหรือ 
โรงภาพยนตร	์ หรือสถานที่อื่นใดทุกคนควรยืนตรง	 เพื่อแสดงความเคารพ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	
	 5.	 ควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้าน	 หรือศาสนสถาน	 เช่น	 อุโบสถ	
วิหาร	เป็นต้น	
	 6.	 เมื่อไดร้ับเชิญหรือไปเยี่ยมเยียนผู้ใด	 ควรจะมีของฝากไป
มอบให้เพื่อแสดงน้ำใจไมตรี	และเจ้าของบ้านควรเตรียมของต้อนรับแขก											
ผู้มาเยือนด้วย	
	 7.	 คนไทยเรียกกันด้วยชื่อจริง	 เมื่อสนิทและคุ้นเคยกันจะเรียก					
ชื่อเล่นพร้อมคำนำหน้าว่า	“คุณ”	เพื่อความสุภาพ	
	 8.		คนไทยนิยมรับประทานอาหารด้วยช้อนและส้อม	
	 9.	 คนไทยจะให้ความเคารพนับถือ	 โดยให้เกียรติแก่ผู้อาวุโสกว่า
และบุคคลสำคัญ	
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	 10.	 เมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน	คนไทยให้เกียรติผู้อาวุโสกว่า
รับประทานก่อน	
 
สิ่งที่ไม่ควรทำ
	 1.	 ไม่ควรแสดงกิริยาลบหลู่	 ดูหมิ่น	 สถาบันเกี่ยวกับชาติ	 ศาสนา	
และพระมหากษัตริย์ไทย	
	 2.	 คนไทยถือว่าศีรษะเป็นสิ่งสูงสุด	 ไม่ควรจับหรือส่งสิง่ของ	
ข้ามศีรษะซึ่งถือว่าไม่สุภาพ	
	 3.	 คนไทยถอืวา่เทา้เปน็ของตำ่	 ไมค่วรใชเ้ทา้ชี	้ เขีย่	 หรอืเดินข้าม
บุคคล	หรือสิ่งของ	เช่น	อาหาร	หนังสือ	เป็นต้น	
	 4.	พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพ	ไม่ควรกระทำการ
ใดๆ	ที่แสดงถึงการลบหลู่	ดูหมิ่น	เช่น	การปีนป่าย	หรือการนำไปวางในที่			
ที่ไม่เหมาะสม	
	 5.	 ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีดำในงานพิธีมงคลต่างๆ	 เช่น											
งานแต่งงาน	เยี่ยมผู้ป่วย	วันเกิด	เป็นต้น	
	 6.	 ไม่ควรแสดงความรักด้วยการกอดจูบในที่ สาธารณะ								
หรือเขตศาสนสถาน	
	 7.	 ไม่ควรแต่งกายไม่สุภาพ	 เช่น	 นุ่งสั้น	 หรือชุดเปิดไหล่	 เมื่อ
เข้าไปศาสนสถาน	หรือสถานที่สำคัญ	
	 8.	 ไม่ควรกระทำการใดๆ	 ใหผู้อ้ืน่อบัอาย	 เสยีหนา้ในทีส่าธารณะ
หรือต่อหน้าสาธารณชน	
	 9.	 ไม่ควรทักทายคนไทยโดยเฉพาะสุภาพสตรีด้วยการโอบกอด				
หรือจูบ	
	 10.	ไม่พูดคุยหรือเคี้ยวอาหารเสียงดังในขณะรับประทานอาหาร 
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	 สัญญาจ้างงานเป็นเสมือนคู่มือในการปฏิบัติงาน	 ต้องอ่านให้
เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 ศึกษารายละเอียดและลักษณะ
การทำงานให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง	ดังนี้	
	 1.	สัญญาจา้งตอ้งระบตุำแหนง่งานและอตัราคา่จา้ง	(ตอ้งไมต่ำ่กว่า
อตัราค่าจ้างขั้นต่ำ)	 และต้องระบุวันที่จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดือนละ
หนึ่งครั้ง	
	 2.	ต้องระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนว่าเป็นสัญญาทำงาน		
1	ปี	หรือ	2	ปี	พร้อมระบุสถานที่ทำงาน	
	 3.	 ชั่วโมงการทำงานปกติไม่เกิน	 8	 ชั่วโมง/วัน	 งานที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย	 ไม่เกิน	 7	 ชั่วโมง/วัน	 ถ้าเกินจาก
ชั่วโมงทำงานปกติต้องได้รับค่าล่วงเวลา	และใน	1	สัปดาห์ทำงาน	6	วัน		
	 4.	 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์โดยได้รับค่าจ้าง
สัปดาห์ละ	 1	 วัน	 และวันหยุดประเพณีไทยโดยได้รับค่าจ้างปีละ	 13	 วัน	
และเมื่อลูกจ้างทำงานครบหนึ่งปี	 นายจ้างตกลงจัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อน
ประจำปี	โดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	6	วันทำงาน	
	 5.	 ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติ	 นายจ้างต้อง
จ่ายค่าลว่งเวลาให้ลูกจ้างในอัตรา	 1.5	 เท่า	 ของค่าจ้างปกติต่อชั่วโมง					
ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานใน
วันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา	2	เท่า	ของค่าจ้างปกติต่อชั่วโมง	
	 6.	 นายจ้างตกลงจัดอาหารให้ลูกจ้างทุกวันทำงาน	 วันละ	 3	 มื้อ	
โดยค่าใช้จ่ายให้ตกลงกันเองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	
	 7.	 นายจา้งตกลงจะจัดที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ให้แก่ลูกจ้าง	โดยค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักให้ตกลงกันเองระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง	

สัญญาจ้าง
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	 8.	 นายจ้างตกลงจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตลอดระยะ
เวลาของสัญญาตามที่กฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	กำหนด	
	 9.	 นายจ้างจะจ่ายค่าเดินทางของลูกจ้างถึงประเทศไทย	 รวมทั้ง
จัดพาหนะรับส่งลูกจ้างจนถึงที่พักและจ่ายค่าโดยสารกลับภูมิลำเนาของ
ลูกจ้างในกรณีทำงานครบสัญญา	 ยกเว้นกรณีที่เป็นความผิดของลูกจ้าง	
หรือลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา	
	 10.	ลกูจา้งตอ้งเชือ่ฟงัและปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของบรษิทันายจา้ง	
ซึง่กำหนดขึน้ภายใตเ้งือ่นไขกฎหมาย	และใหค้วามเคารพตอ่ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีไทย/ลูกจ้างต้องทำงานให้กับนายจ้างเท่านั้นไม่ไปทำงานให้กับ
บุคคลอื่น/ลูกจ้างต้องไม่กระทำการใดๆ	ในลักษณะชุมนุมประท้วงหรือ
รวมตัวกระทำการในสิ่งผิดกฎหมาย	
	 11.	กรณีนายจ้างประสงค์บอกเลิกสัญญานายจ้างต้องบอกกล่าว
ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า	 1	 เดือน	 หรือจ่ายเงินค่าจ้าง	 1	 เดือน	 แทนการ
บอกเลิกสัญญา	 หรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย	 รวมทั้งนายจ้าง
ต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศให้แก่ลูกจ้างด้วย/กรณีลูกจ้างประสงค์
บอกเลิกสัญญาลูกจ้างต้องบอกกล่าวให้นายจ้างทราบล่วงหน้า	 1	 เดือน	
และต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศด้วยตนเอง	
	 12.	นายจ้างจะต้องอพยพลูกจ้างไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยเมื่อ
เกิดวิกฤตการณ์	เช่น	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การสู้รบ	หรือการสงคราม	
และถ้าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้ทำงานต่อไป	 นายจ้างต้องส่งลูกจ้าง
กลับประเทศโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด/เงื่อนไขอื่นที่มิได้
ระบุในสัญญานี้	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	
	 กรณีทำงานในเรอืประมงทะเล	 ตอ้งใชส้ญัญาจา้งในงานประมงทะเล											
มีรายละเอียด	ดังนี้	

คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
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	 1.	 สัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งงาน/วันเริ่มทำงาน/กรณีสัญญา
จ้าง	มีกำหนดระยะเวลาให้ระบุวันสิ้นสุดสัญญาด้วย	
	 2.	นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างดังนี้	
					 				2.1	 ค่าจ้างจ่ายให้วันละ/เดือนละ	 ไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำ	(ให้กำหนดรายละเอียด	เงื่อนไข	และวิธีการจ่าย)	
	 				2.2	 ส่วนแบ่งตามมูลค่าของสัตว์น้ำที่จับได้ให้เป็นไปตามที่		
ตกลง	 (ระบุจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งจ่ายโดยกำหนดรายละเอียด	
เงื่อนไข	และวิธีการจ่าย)	
	 				2.3		 เงินอื่นๆ	 (ถ้ามี)	 ให้เป็นไปตามที่ตกลง	 (ให้กำหนด
รายละเอียด	เงื่อนไข	และวิธีการจ่าย)	
	 3.	นายจ้างต้องจดัเวลาพกัใหล้กูจา้งมเีวลาพกัไมน่อ้ยกวา่	10	ชั่วโมง	
ในระยะเวลาการทำงาน	 24	 ชั่วโมง	 และไม่น้อยกว่า	 77	 ชั่วโมง	 ในระยะ
เวลาการทำงาน	7	วัน	
	 4.	นายจ้างเป็นผู้จัดสวัสดิการ	ดังนี้	
	 				4.1		จัดให้มีอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ		
ห้องส้วม	 เวชภัณฑ์	 และยาเพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 ในจำนวนที่เพียง
พอเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือ	
	 				4.2		สวัสดิการอื่นๆ	ถ้ามีให้ระบุ	
	 5.	นายจ้างมีหน้าที่จัดเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ในการทำงานบนเรือซึ่งมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	 รวมทั้ง								
ใหค้วามรูแ้กลู่กจ้างเกี่ยวกับสภาพการทำงาน	 การใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์
ดังกล่าวก่อนการทำงาน	
	 6.	 ลกูจา้งต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง	 และ
สุจริต	ไม่จงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย	หรือละทิ้งหน้าที่	
หรือกระทำการอื่นใดให้นายจ้างได้รับความเสียหาย	

คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
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	 7.	 ลกูจ้างมีสิทธิติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ศูนย์ประสานแรงงาน
ประมง/ครอบครัว	
	 8.	 เงื่อนไขอื่นที่มิได้ระบุในสัญญานี้ 	 ให้นายจ้างและลูกจ้าง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล	 พ.ศ.	 2557	
เว้นแต่กรณีที่นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว	ก็ให้เป็นไปตามนั้น	

คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
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ประกันสังคม
	 แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิด้านการรักษา
พยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลหรือเครือข่ายของ
สถานพยาบาลนั้น	 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 โดยต้องขึ้นทะเบียนและจ่าย
เงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม	
พ.ศ.	2533	และได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม	
พ.ศ.	2533	และพระราชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	2537	ดังนี้	
 1. กองทุนประกันสังคม	 แรงงานต่างด้าวต้องขึ้นทะเบียนกับ
สำนักงานประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา	
5%	 ของค่าจ้าง	 นายจ้างจ่ายสมทบ	 5%	 รัฐบาล	 2.75%	 ได้รับสิทธิ
ประโยชน์	 7	 กรณี	 คือ	 กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย	 ทุพพลภาพ	
ตาย	 ซึ่งไม่เนื่องจากการทำงาน	 รวมทั้งกรณีคลอดบุตร	 สงเคราะห์บุตร	
ชราภาพ	และว่างงาน		
	 2.	 กองทุนเงินทดแทน	 นายจ้างของแรงงานต่างด้าวเป็นผู้จ่าย
สมทบฝ่ายเดียวในอัตรา	0.2	-	1%	ของค่าจ้างตามความเสี่ยงของประเภท
กิจการ	 โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีประสบอันตราย	 หรือเจ็บป่วย	
ทุพพลภาพ	สูญหายหรือตายเนื่องจากการทำงาน		 				
	 กลุ่มแรงงานต่างด้าวนำเข้าตาม	 MOU	 ที่ทำงานในประเภท					
งานรับใช้ในบ้าน	 เกษตร	ปศุสัตว์	 ประมง	ค้าขายที่มิใช่ธุรกิจ	 ไม่ต้องเข้าสู่
ระบบประกันสังคม	 แต่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข	โดยการซื้อประกันสุขภาพ	1,600	บาทต่อปี	


สิทธิประโยชน์

คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
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สิทธิประกันสุขภาพ
	 สิทธิการรักษาพยาบาลตามระบบประกันสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข	 แรงงานต่างด้าวต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพและทำประกัน
สุขภาพกับสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด	 ซึ่งต้อง
ชำระค่าตรวจสุขภาพ	500	บาท	และค่าประกันสุขภาพ	1,600	บาท	ต่อปี				
จึงจะได้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเช่นเดียวกับคนไทย	 การขอรับ
บริการตามโครงการประกันสุขภาพนั้น	 สามารถเลือกสถานพยาบาล       
ที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล	 แรงงานต่างด้าวสามารถใช้สิทธิเข้ารับ
การรักษาพยาบาลได้	ณ	สถานพยาบาลที่แจ้งไว้ในครั้งแรก 

คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
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ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
	 1.	ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน	ยกเว้นบริเวณที่อนุญาตให้สูบได้					
	 2.	ห้ามบ้วนน้ำลายลงบนพื้น	หรือในบริเวณที่ทำงาน	
	 3.	ทิ้งขยะมูลฝอยในถังที่จัดไว้ให้เท่านั้น	
	 4.	แต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	
	 5.	ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ	 เครื่องจักร	และอุปกรณ์ใช้งาน
ว่าอยู่ในสภาพพร้อม	
	 6.	ไม่ใช้เครื่องมือ	 เครื่องจักร	และอุปกรณ์ต่างๆ	เมื่อยังไม่ได้
รับคำแนะนำวิธีการใช้	
	 7.	 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้ง	 เมื่อต้องปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดอันตราย	
	 8.	ไม่เล่น	หรือหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน	
	 9.	ถ้าเครื่องมือ	 เครื่องจักร	อุปกรณ์ใช้งานชำรุดขณะปฏิบัติงาน
ต้องแจ้งผู้ควบคุมทราบทันที	
	 10.	ถ้าเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน	ต้องแจ้งผู้ควบคุมทราบทันที	
	 11.	เมื่อเลิกปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดเครื่องมือ	เครื่องจักร	
อุปกรณ์ใช้งาน	ตลอดจนพื้นที่ทำงาน	
	 12.	 ห้ามนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ	 ออกนอกบริเวณพื้นที่
ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต	
								 13.	 ตอ้งศกึษาและปฏิบัติตามกฎความปลอดภยัในสถานทีท่ำงาน
อย่างเคร่งครัด			

วินัยความปลอดภัยและสุขอนามัย

คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
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การป้องกันอุบัติเหตุ
	 1.	การทำงานบนที่สูงต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต
ขณะปฏิบัติงาน	
	 2.	ไฟฟ้าช็อต	อันตรายที่ป้องกันได้โดย	
		 	 -	ไม่ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่บกพร่อง	
	 	 -	ไม่ใช้สายไฟเปลือยต่อปลั๊กไฟ	
	 	 -	ไม่ใช้สายไฟผุกร่อน	หลุดลุ่ยเปียก	เปื้อนน้ำมันหรือ	
	 	 		เสื่อมสภาพ	
					 	 -	เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของไฟฟ้า		
					 	 -	ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียก	
	 3.	 การยกเคลื่อนย้ายของอย่างปลอดภัยและไม่ปวดหลัง	 ตอ้ง
ปฏบิตัิให้ถูกวิธี	ถ้ายกไม่ไหวให้ใช้รถเข็นช่วย	ถ้ายกคนเดียวไม่ไหว	ให้เรียก
เพื่อนมาช่วยยก	 เท่านี้ก็สามารถป้องกันอาการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง
จากการยกของหนักๆ	ได้แล้ว	
	 4.	เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้และวิธีใช้ถังดับเพลิง	
	 5.	เรียนรู้เครื่องหมายความปลอดภัย	

โปรดหลีกเลี่ยงและระมัดระวัง
 1. การทำงานกบัเครือ่งจกัรทีไ่มป่ลอดภยัหรอืไมเ่หมาะสมกบังาน	
	 2.	การเข้าไปในสถานที่อันตราย	เช่น	บริเวณเครื่องจักรกำลัง
ทำงาน	การยืนใต้ของที่แขวนอยู่สูง	การเดินในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย	
	 3.	การตรวจเช็คอุปกรณ์	การทำความสะอาด	การซ่อมแซม			
หรือการตรวจสอบเครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่หรือ
กำลังยกลอยหรือกำลังร้อนอยู่	

คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
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สุขอนามัยพื้นฐาน
	 ไดแ้กก่ารดแูลสขุภาพดว้ยตนเอง	 เพือ่การมสีขุภาพกาย	 ทีแ่ขง็แรง	
และสุขภาพจิตที่ดี	 แนะนำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุน	 การสร้างเสริม	
สุขภาพ	มีดังนี้	
	 1.	กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่	
	 2.	ออกกำลังกายครั้งละ	30	นาที	อย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	ครั้ง	
อย่างสม่ำเสมอ	
	 3.	รู้จักควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม	
	 4.	สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในบ้านและในชุมชน	
	 5.	หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆ	
	 6.	งดอบายมขุ	บหุรี	่สรุา	ยาเสพตดิ	การพนนั	และสำสอ่นทางเพศ		
 
 

	 4.	 การเดินเครื่องจักรทันทีโดยไม่มีการให้สัญญาณเตือนแก่ผู้อื่น	
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	หรือไม่ได้ตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนเดินเครื่อง		
	 5.	 การไม่ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	 หรือใช้ 										
ไม่เหมาะสม	หรือใช้ไม่ถูกต้อง	หรือสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่ปลอดภัย 

 จงเชื่อมั่นว่า“อุบัติเหตุจะเป็นศูนย์ได้ถ้าทุกคนมีความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานของตน
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
	 นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงเท่าเทียมกันในการ		
จ้างงาน	เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้	

เวลาทำงานปกติ
	 งานทุกประเภท	ไม่เกิน	8	ชั่วโมง/วัน	
	 งานทีอ่าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย	ไม่เกิน				
7	ชั่วโมง/วัน	

การทำงานล่วงเวลา
	 ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง	แต่ถ้าเป็นงานซึ่งต้องทำติดต่อ
กันไปถา้หยดุจะเสยีหายแกง่าน	 หรอืเปน็งานฉกุเฉนิ	 นายจา้งอาจใหลู้กจ้าง
ทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็น	

การทำงานในวันหยุด
	 ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง	 เว้นแต่งานที่ต้องทำติดต่อ				
กันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน	 และงานฉุกเฉิน	 หรือกิจการโรงแรม	
สถานมหรสพ	 งานขนส่ง	 ร้านอาหาร	 ร้านขายเครื่องดื่ม	 สโมสร	 สมาคม							
หรอืสถานพยาบาล	นายจา้งอาจใหล้กูจา้งทำงานในวนัหยดุไดเ้ทา่ทีจ่ำเปน็ 

เวลาพัก
	 ไม่น้อยกว่าวันละ	 1	 ชั่วโมง	 หลังจากลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน	
5	ชั่วโมงติดต่อกัน	
 สำหรบัลกูจา้งเดก็	หลงัจากทำงานมาแลว้ไมเ่กนิ	4	ชัว่โมงติดต่อกัน	

กฎหมายและข้อห้าม

คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
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วันหยุด
	 วันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า	1	วัน/สัปดาห์	
	 วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า	 13	 วัน/ปี	 โดยรวมวันแรงงาน
แห่งชาติ	
	 ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ	1	ปี	มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่
น้อยกว่า	6	วันทำงาน/ปี	
 
วันลา
	 ลาปว่ย	 ได้เท่าที่ป่วยจริง	 ได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา	 แต่
ไม่เกิน	30	วัน/ปี	
	 ลากิจ	ได้ตามที่กำหนดในข้อบังคับการทำงาน	
	 วันลาเพื่อคลอดบุตร	 ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์
หนึ่งไม่เกิน	 90	 วัน	 นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วยโดยได้รับค่าจ้าง
ไม่เกิน	45	วัน	
 
ค่าจ้าง
	 จ่ายไมน่อ้ยกวา่เดอืนละหนึง่ครัง้	และไมน่อ้ยกวา่อตัราคา่จา้งขัน้ต่ำ	
 
ค่าล่วงเวลาในวันทำงาน
	 จ่ายไม่น้อยกว่า	1.5	เท่าของค่าจ้างปกติต่อชั่วโมง	

ค่าชดเชย
	 นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มี
ความผิดในอัตราตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย	
 
นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย	ในกรณีดังต่อไปนี้	
	 (1)	 ทุจริตต่อหน้ าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนา					
แก่นายจ้าง	
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	 (2)	จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย	
	 (3)	 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรง	
	 (4)	 ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน	 หรือระเบียบ	 หรือคำสั่ง
ของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม	 และนายจ้างได้ตักเตือน
เป็นหนังสือแล้ว	ทั้งนี้หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน	1	ปี	นับแต่วันที่
ลูกจ้างกระทำผิด	เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน	
	 (5)	ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา	3	วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุด
คั่นหรือไม่ก็ตาม	โดยไม่มีเหตุผลอันควร	
	 (6)	 ไดร้บัโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงทีส่ดุใหจ้ำคกุ	 เวน้แต่	 เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลพ.ศ.2557
	 ในกิจการประมงทะเลที่มีลูกจ้างตั้งแต่	1	คน	ขึ้นไป	นายจ้างต้อง
ปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 ห้ามหักค่าจ้างลูกจ้าง	 ยกเว้นเป็นการหักตามมาตรา	 76	 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.2541	
	 2.	ห้ามเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง	เว้นแต่เป็นงานตามที่
กำหนดในประกาศกระทรวงแรงงาน	 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือ
รับหลักประกันการทำงาน	 หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน
จากลูกจ้าง	พ.ศ.	2551	
	 3.	ห้ามรับเด็กอายุต่ำกว่า	18	ปี	ทำงาน	
	 4.	ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	
	 5.	ต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก	ไม่น้อยกว่า	10	ชั่วโมง	ในระหว่าง
การทำงาน	 24	 ชั่วโมง	 และไม่น้อยกว่า	 77	 ชั่วโมง	 ในระยะเวลาการ
ทำงาน	7	วัน	
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	 6.	 ต้องจัดทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่มีข้อความถูกต้องตรงกัน
จำนวนสองฉบับ	โดยมอบให้ลูกจ้างและนายจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ	
	 7.	ต้องนำตัวลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงาน			
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	นับแต่วันทำสัญญาจ้าง	
	 8.	กรณีที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไปนายจ้างต้องจัดทำทะเบียน
ลูกจ้าง	 เอกสารการจ่ายค่าจ้าง	 ค่าทำงานในวันหยุดเป็นภาษาไทยเก็บไว้
ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ	
	 9.	ต้องจา่ยค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า	
1 ครั้ง	 เงินส่วนแบ่งให้จ่ายตามที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน	 3	 เดือนครั้ง	
หากผิดนัดการจ่ายให้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ	 15	 ต่อปี	 ในกรณีจงใจให้จ่าย
เงินเพิ่ม			ร้อยละ	15		ทุก	7	วัน	
	 10.	 ต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำปีในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า				
30	วัน	 โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ	ถ้าให้ลูกจ้างทำงาน
ในวันหยุดให้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า	1	เท่า	
	 11.	 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้าง						
ปีหนึ่ง	ไม่เกิน	30	วัน	
	 12.	 ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 ของค่าจ้าง			
ขั้นต่ำกรณีที่ลูกจ้างไปตกค้างอยู่ในต่างประเทศเพราะทำงานให้นายจ้าง	
	 13.	 ต้องดำเนนิการหรอืออกคา่ใชจ้า่ยในการสง่ลกูจา้งกลบัสถานที่
ที่รับลูกจ้างเข้าทำงานในกรณีเรืออับปาง	ลูกจ้างประสบอันตราย	บาดเจ็บ
หรอืเสยีชวีติ	 หากหนว่ยงานราชการเปน็ผูส้ง่ตวัลกูจา้งกลบัให้มีสิทธิไล่เบี้ย
เงินที่ได้จ่ายไปคืนจากนายจ้าง	
	 14.	 ใหค้วามรูแ้กล่กูจา้งเกีย่วกบัสภาพการทำงาน	การใชเ้ครือ่งมือ	
สุขภาพอนามยั	 สภาพความเป็นอยู่	 และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ
ก่อนทำงาน	
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คำแนะนำขณะทำงานในประเทศไทย
	 -	 ห้ามทำผิดกฎหมาย	 ได้แก่	 กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
อาญาและยาเสพติด	 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด	 ห้ามครอบครองอาวุธปืน	
ห้ามขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือขับในขณะเมาสุรา	เป็นต้น	
	 -	 ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา	 ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการ
ทะเลาะวิวาทและอาชญากรรม	
	 -	 ต้องเคารพและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและเรียนรู้มารยาท
ไทย	
	 -	 ต้องพกใบอนุญาตทำงานอยู่กับตัวและพร้อมแสดงเมือ่เจา้หน้าที่
ตรวจสอบ	
	 -	 มีมารยาทในการใชบ้รกิารสาธารณะ	 เชน่	 ไมแ่ยง่ขึน้ลงรถโดยสาร	
ไม่สูบบุหรี่ในที่ห้าม		
	 -	เคารพและเชื่อฟังนายจ้างตลอดจนหัวหน้างาน	
	 -	รู้จักรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง	และบำรุงรักษาสุขภาพจิต
ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ	
	 -	รู้ทักษะและหน้าที่เพื่อที่จะทำงานกับนายจ้างตามสัญญาจ้าง		
	 -	มีความประพฤติดี	สุภาพกับทุกคน		
	 -	มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน	ทั้งกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน	เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน	
	 -	ต้องแจ้งหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง	ทันททีีป่ระสบปญัหาหรอืไมไ่ด้รับ
ความเป็นธรรมจากนายจ้าง			
	 -	ไม่ปลอมเอกสารราชการทุกชนิด	
	 -	หากจะลาออกจากงานต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้า	
	 -	 ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานชาติเดียวกันหรือ		
คนต่างชาติ	หรือกับนายจ้าง	
	 -	รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน	ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ	และ
ซื่อสัตย์	

คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย



21

	 -	เคารพกฎจราจร	และป้ายเตือนต่างๆ	
	 -	ช่วยเหลือและเป็นมิตรกับนายจ้าง	เพื่อนร่วมงาน	และคนใน
ท้องถิ่น	
	 -	อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านอยู่หรือ
ทำงานในประเทศไทยหรือดำเนินการเรื่องเอกสาร	 เช่น	 พาสปอร์ต	 วีซ่า	
เพราะท่านอาจถูกหลอกลวงให้เสียสิทธิที่ถูกต้องและเสียค่าใช้จ่ายฟรี	
ขอให้ติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการเท่านั้น	
 
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2551
 1. คนตา่งดา้วผู้ใดทำงานโดยไม่ได้รับใบอนญุาตตอ้งระวางโทษจำ
คุกไม่เกินห้าปี	 หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท	 หรือทั้งจำ	
ทั้งปรับ	
	 2.	 ห้ามมิให้บุคคลใดรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน	 เว้นแต่คนต่างด้าว
ซึ่งมีใบอนุญาตทำงานกับตนเพื่อทำงานตามประเภทหรือลักษณะงาน						
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต	 ณ	 ท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต	 ผู้ใด
ฝ่าฝืน	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและถ้าคนต่างด้าวนั้น														
ไม่มใีบอนุญาต	 ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง						
หนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน	
	 3.	 คนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตัว	 หรืออยู่	 ณ	
สถานทีท่ำงานในระหวา่งเวลาทำงาน	 หากฝา่ฝนืไมป่ฏบิตัติามตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	
	 4.	 ไม่เปลี่ยนนายจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	 คนต่างด้าวต้องทำงาน
กับนายจ้างที่ระบุในสัญญาและขอใบอนุญาตทำงานเท่านั้น	 ไม่สามารถ
เปลี่ยนนายจ้างได้	 ยกเว้นภายใต้เงื่อนไข	 4	 กรณี	 คือ	 นายจ้างตาย	
นายจ้างล้มละลาย	 นายจ้างทำร้ายร่างกายลูกจ้าง	 และนายจ้างไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาจ้างแรงงาน	หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
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1.	สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเมียนมาประจำประเทศไทย	
			เลขที่	132	ถนนสาทรเหนือ	ซอย	71		ถนนสาทรเหนือ	
			เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	
			โทรศัพท์	0-2233-7250,	0-2234-0278	โทรสาร	0-2234-6898	
2.	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย	Hot	line	191		
3.	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	Hot	line	1669		
			(เจ็บป่วยฉุกเฉินบริการฟรี	24	ชั่วโมง)	
4.	กรมการจัดหางาน	www.doe.go.th	หรือHot	line	1694		
			หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด	
5.	หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงานลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้	
			ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	www.labour.go.th	หรือ								
			Hot	line	1546	หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	
			ทุกจังหวัด	
6.	หากถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	ติดต่อ	สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ	
				มนุษยชนแห่งชาติ		โทรศัพท์	0-2141-3800,	0-2141-3900		
				หรือ	Hot	line	1377		หรือ	www.nhrc.co.th	
7.	สงสัยหรือพบเห็นการค้ามนุษย์		แจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ	
			ความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนั้นๆ	หรือศูนย์ประชาบดี			
			Hot	line	1300	
8.	รับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว	www.doe.go.th/helpme	

การขอรับความช่วยเหลือในประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
1.		กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน					 กระทรวงแรงงาน	
2.		สำนักงานประกันสังคม																		 กระทรวงแรงงาน	
3.		สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร				 กรมการจัดหางาน			
																																															 กระทรวงแรงงาน	
 

คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
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        စာမ်က္ႏွာ

ထိုင္းႏိုင္ငံအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ    25

၀န္ထမ္းစာခ်ဳပ္       29

ခံစားခြင့္မ်ား       32

စည္းကမ္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး   33

ဥပေဒႏွင့္တားၿမစ္ခ်က္မ်ား     36

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အကူအညီေတာင္းခံၿခင္း    44
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ႏိုင္ငံအမည ္  ထိုင္းႏိုင္ငံ (Kingdom of Thailand)
ၿမိဳ႕ေတာ္   ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ (Bangkok)
အက်ယ္အ၀န္း      ၅၁၃,၁၁၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ 
နယ္စပ္       အေရွ႕ဘက္တြင္ လာအို္ႏွင့္ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ
   ေတာင္ဘက္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ 
အေနာက္ဘက္တြင္  ၿမန္မာႏိုင္ငံ
ေၿမာက္ဘက္တြင္   ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လာအိုႏိုင္ငံ     
လူဦးေရ   ၆၆ သန္းခန္႕
ဘာသာစကား  ထိုင္းဘာသာ
အလံ    အလံတြင္ ၃ ေရာင္ရွိၿပီး အနီေရာင္သည္ လူမ်ိဳး 
အၿဖဴေရာင္သည္   ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ
အၿပာေရာင္သည္   ဘုရင္မ်ိဳးႏြယ္ ကိုဆိုလိုသည္
ေငြေၾကး   ဘတ္ (THB)
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးေဆာင္မႈေ
   အာက္တြင္ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က်င့္သုံးသ
ည္
ကိုးကြယ္မႈ  ထုိင္းႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၉၅% သည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၊ 
   ၄% သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ 
   ၁% သည္အၿခားဘာသာကိုးကြယ္သည္
အလုပ္ပိတ္ရက္ႏွင့္အလုပ္လုပ္ရက္မ်ား    
   အစိုးရရံုးအလုပ္လုပ္ရက္ တနလၤာမွ ေသာၾကာ  
   စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား ရံုးပိတ္သည္
   ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသည္ အမ်ားအားၿဖင့္ တနဂၤေႏြႏွင့္ 
   ရံုးပိတ္ရက္မ်ား အလုပ္ပိတ္သည္

ႏိုင္ငံပထ၀ီ၀င္အေနအထား 
 ထိ ုင ္းႏ ု ိင ္င ံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတိ ုက္တြင္ တည္ရွ ိ ၿပ ီ း 
အေနာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံစသည့္ 
ဧရိယာၾကီးမားသည့္ ၂ ႏိုင္ငံၾကားဆက္သြယ္ထားေသာ “အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား” 

ထိုင္းႏိုင္ငံအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 

        စာမ်က္ႏွာ

ထိုင္းႏိုင္ငံအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ    25

၀န္ထမ္းစာခ်ဳပ္       29

ခံစားခြင့္မ်ား       32

စည္းကမ္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး   33

ဥပေဒႏွင့္တားၿမစ္ခ်က္မ်ား     36

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အကူအညီေတာင္းခံၿခင္း    44
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ကၽြန္းဆြယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ 
အႏၵမန္ပင္လယ္ ၂ ခုႏွင့္ထိစပ္ေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ပံုပန္းသ႑န္သည္ 
ေရခပ္သည့္အုန္းမႈတ္ခြက္ သို႕မဟုတ္ ေရွးေဟာင္းေပါက္ဆိန္ သုိ႕မဟုတ္ ဆ
င္ႏွာေမာင္းသည္ပင္လယ္ဘက္သို႕က်ေနသည့္ ဆင္ဦးေခါင္းပံုစံႏွင့္တူသည္။

ရာသီဥတုအေၿခအေန
 ထိုင္းႏိုင္ရာသီတုသည္ ပူေႏြးရာသီဥတုၿဖစ္ၿပီး ထိုင္းေတာင္ပိုင္းမွလြဲ၍ 
အပူဆံုးကာလသည္ ေႏြရာသီၿဖစ္ေသာ ဧၿပီလ-ေမလၿဖစ္ၿပီး မုိးရာသီသည္ 
ေမလလယ္မွ ေအာက္တိုဘာလအထိ၊ ေဆာင္းရာသီသည္ အမ်ားအားၿဖင့္ 
ႏို၀င္ဘာလမွ မတ္လလယ္အထိ ရာသီဥတု ၃ မ်ိဳးရွိသည္။ ေတာင္ပိုင္းသည္ 
တႏွစ္ပတ္လံုးပူေႏြးၿပီး ေႏြရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီဟူ၍ ရာသီဥတု ၂ 
မ်ိဳးသာရွိသည္။

လူမႈေရးႏွင့္ဓေလ့ရိုးရာ
 ထုိင္းလူ႕အဖြ႕ဲအစည္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစုံရိွေသာ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းၿဖစ္ၿပီး 
အေၿခခံအားၿဖင့္ လူမ်ိးစု၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ားအၿပား 
စုေပါင္းထားသည္။ သုိ႕ေသာ္ အတူတကြပူးေပါင္းလက္တြေဲနထုိင္ႏုိင္ၿပီး သီးသန္႕ 
ထူးၿခားေသာ လူ႕အဖ ြ ဲ ႕အစည္း ၿဖစ ္သည္ကိ ုပင ္  ေမ ့ေလ်ာ ့ေနသည္။  
လြတ္လပ ္မ ႈ  ခ ်စ ္ ၿမတ္ႏ ိ ု း ၿခင ္ း ၊  ဘာသာတရားႏ ွင ့ ္  ဘုရင့္မ်ိဳးႏြယ္ 
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၿခင္း၊ တမူထူးၿခားၿပီး လွပေသာကိုယ္ပိုင္ထံုးတမ္းစဥ္
လာရွိၿခင္း၊ သက္ၾကီးစကား နားေထာင္ၿခင္း၊ ေမြးစားခံစနစ္လက္ခံၿခင္း၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈမလိုလားၿခင္း၊ အေပးအယူညိွႏႈိင္းမႈ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၿခင္း၊ ဘ
၀ကိုရုိးရိုးရွင္းရွင္းေနထိုင္ၿခင္း စသည့္ထံုးတမ္းစဥ္လာရွိသည္။ ကမၻာၾကီး၏
လွ်င္ၿမန္စြာအေၿပာင္းအလဲၿဖစ္ပြားမႈ နည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ား တိုးတက္ 
ထြန္းကားလာမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးအဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕မႈ၊ စားသံုးသူမ်ား၏ ေရပ
န္းစားမႈေၿပာင္းလဲၿခင္းတို႕ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာေနထိုင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕ၿပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားပါမက်န္ ေၿပာင္းလဲလာေစၿပီး ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ား 
အထူးသၿဖင့္ အာရွတိုက္သားမ်ားႏွင့္ တရင္းတႏွီးၿဖစ္လာသည္။
 ထိုင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ မ်ိဳးရိုးအစဥ္အလာေစာင့္ေရွာက္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္သည္။ ေလးစားခ်စ္ခင္သူအားရိုေသၿခင္း၊ ခိုင္မာေသာပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ အထူးသၿဖင့ ္ ေက်းလက္ေဒသလူ႕အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အခါၾကီးရက္ၾကီးမ်ားတြင္ အလွဴအတန္း စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဥပမာ ကြယ္

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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လြန္သြားၿပီးေသာသူမ်ားအားရည္စူး၍ သၾကၤန္ရက္ၿမတ္ အလွဴဒါနၿပဳၿခင္း၊ 
ပစၥည္း၀တၳဳၿဖင့္ ကန္ေတာ့ၿခင္း၊ မိဘႏွင့္သက္ၾကီးရြယ္အိုထံမွ ေရေလာင္းဆုမြန္ 
ခံယူၿခင္းတို႕ ၿပဳလုပ္ၾကသည္။  

ထိုင္းယဥ္ေက်းမႈ
 ၁၊ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လက္အုပ္ခ်ီႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး “ဆ၀ပ္ဒီး” 
ဟု ေၿပာဆိုေလ့ရွိသည္။
 ၂၊ ထိ ုင ္ းလူမ် ိ ဳ းမ်ားသည္ အရင္ကသိကၽ ြမ ္းမ ႈမရွ ိေသာ္လဲ 
အိမ္နီးခ်င္း ေကာင္းၿပသသည့္အေနၿဖင့္္ ၿပံဳးၿပၾကေလ့ရွိသည္။ 
 ၃၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းၾကားရပါက လူမ်ိဳးအေမြအႏွစ္ကိ ု 
ေလးစားဂုဏ္ၿပဳရန္ မတ္တပ္ရပ္အေလးၿပဳသင့္သည္။ 
 ၄၊ ဘုရင္မင ္ း ၿမတ္အားဂ ုဏ္ ၿပဳသည့ ္သီခ်င္းကို ဇာတ္ရံ ု၊ 
ရုပ္ရွင္ရံု သို႕မဟုတ္ အၿခားေနရာမ်ားတြင္ၾကားရပါက ဘုရင္မ်ိဳးႏြယ္အားေလး
စားဂုဏ္ၿပဳရန္ အားလံုး မတ္တပ္ရပ္အေလးၿပဳသင့္သည္။
 ၅၊ အိမ္တြင္းသို႕၀င္ေရာက္ပါက သို႕မဟုတ္ ဘုရားေက်ာင္း 
ဥပမာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ သိမ္ စသည္တုိ႕သုိ႕၀င္ေရာက္ပါက ဖိနပ္ခၽြတ္သင့္သည္။
 ၆၊ တစံုတေယာက္၏ဖိတ္ၾကားခံရၿခင္း သို႕မဟုတ္ တစံုတဦးထံ 
အလည္အပတ ္သ ြ ာ းေရာက ္ ၿ ခင ္ း ၿ ပ ဳ ပ ါက ဧည ့ ္ ၀တ ္တရာ း ၿ ပသရန ္ 
လက ္ေဆာင ္တစ ံ ုတခု ယူေဆာင္သြားသင့္ၿပီး အမိ္ရွင္မွလည္း ဧည့္သည္အား 
ဧည့္ခံသင့္သည္။
 ၇၊ ထ ိ ု င ္ းလ ူ မ ် ိ ဳ း မ ် ာ းသည ္  ရင ္ း ႏ ွ ီ းအက ၽ ြ မ ္ း ၀င ္ ပ ါက 
န ာ မ ည ္ ရ င ္ း က ိုေခၚေလ့ရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈရွိေစရန္ ခ်စ္စႏိုးနာမည္ေရွ႕တြင္ 
“ခြန္း” ထည့္ၿပီးေခၚေလ့ရွိသည္။
 ၈၊ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အစားအေသာက္မ်ားကို ဇြန္းခရင္းၿဖင့္ 
စားေလ့ရွိသည္။
 ၉၊ ထ ိ ု င ္ းလ ူမ ် ိ ဳ း မ ် ာ းသည ္  သက ္ ၾက ီ းရ ြယ ္အ ိ ု မ ် ာ းႏ ွ င ့ ္
လူၾကီးလူေကာင္းမ်ားအား ေလးစားမႈၿပဳၾကသည္။
          ၁၀၊ ထမင္ းကိ ုလူမ်ားႏ ွင ့ ္အတူစားေသာက္ရပါက 
အသက္ၾကီးသူမ်ားအား အရင္ဦးစားေပးစားေသာက္ေစသည္။

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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ေရွာင္ရန္
 ၁၊ လူမ် ိ ဳ း ၊ ဘာသာသာသနာႏွင ့ ္  ထိ ုင ္ းဘုရင္မ် ိ ဳ းႏ ြယ္ကိ ု 
ထိခိုက္ေစာ္ကားၿခင္း အၿပဳအမူမ်ား မၿပဳလုပ္သင့္ပါ။
 ၂၊ ထ ိ ုင ္ းလ ူမ ် ိ ဳ းမ ်ာ းသည္ ဦးေခ ါင ္ းအား  အထြတ္အ 
ထိပ္အၿဖစ္ယူဆၾကၿပီး မယဥ္ေက်းေသာအၿပဳအမူဟုယူဆေသာ ဦးေခါင္းအား 
ကိုင္ၿခင္း၊ ဦးေခါင္းကိုေက်ာ္၍ ပစၥည္းၿဖင့္ပစ္ေပးၿခင္း မၿပဳလုပ္သင့္ပါ။
 ၃၊ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေၿခေထာက္အား နိမ့္က်မႈဟု ယူဆၾကၿပီး 
ေၿခၿဖင့္ညႊန္ၾကားၿခင္း၊ ေၿခၿဖင့္ေရးသားၿခင္း သို႕မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္ သိုမဟုတ္ 
ပစၥည္းမ်ား ဥပမာ ထမင္းဟင္း၊ စာအုပ္ စသည္တို႕ကို ေၿခၿဖင့္ေက်ာ္လႊားၿခင္း 
မၿပဳလုပ္သင့္ပါ။
 ၄၊ ဘုရားရုပ္ထုကို ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားက ေလးစားၾကည္ညိဳၾကၿပီး 
ေစာ္ကားသည့္ အၿပဳအမူမ်ား ဥပမာ ဆိုင္းဘုတ္ေပၚတက္ၿခင္း သို႕မဟုတ္ 
မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာတြင္ထားရွိၿခင္း စသည္တို႕ မၿပဳလုပ္သင့္ပါ။

 ၅၊ မဂၤလာရိွေသာအခမ္းအနားမ်ား ဥပမာ မဂၤလာေဆာင္၊ 
လူနာဆီသြားၿခင္း၊ ေမြ႕ေန႕ပြ ဲစသည့္အခမ္းအနားမ်ားသုိ႕ အနက္ေရာင္အ၀တ္အစား 
မ၀တ္ဆင္သင့္ပါ။
 ၆၊ အမ်ားၿပည္သူလူၿမင္ကြင္းေနရာမ်ား ဘာသာေရးဆိ ုင 
ရာေနရာမ်ားတြင္ ခ်စ္ႏွစ္သက္မႈကိုေဖာ္ၿပေသာ ေပြ႕ဖက္ၿခင္း နမ္းၿခင္း 
မၿပဳလုပ္သင့္ပါ။
 ၇၊  မယဥ္ေက်းေသာအ၀တ္အစားမ်ား ဥပမာ ေဘာင္းဘီအကၤ်တုိီမ်ား 
သို႕မဟုတ္ လက္ေမာင္းေဖာ္အ၀တ္အစားမ်ားအား ဘာသာေရးဆိုင္ရာေနရာ 
သို႕မဟုတ္ အေရးၾကီးေနရာမ်ားတြင္ ၀တ္ဆင္ၿခင္းမၿပဳသင့္ပါ။
 ၈၊ အမ်ားၿပည္သူလူၿမင္းကြင္း သို႕မဟုတ္ အမ်ားေရွ႕တြင္ 
အၿခားသူမ်ား အရွက္တကြဲၿဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုမဆို 
မၿပဳလုပ္သင့္ပါ။
 ၉၊  ထိ ုင ္ းလူမ် ိ ဳ းမ်ား အထူးသၿဖင့ ္  အမ် ိ ဳ းသမီးမ်ားအား 
ေပြ႕ဖက္ၿခင္း သို႕မဟုတ္ နမ္းၿခင္းၿဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ၿခင္းမၿပဳလုပ္သင့္ပါ။
             ၁၀၊ စားေသာက္ေနစဥ္တြင္း စကားက်ယ္ေလာင္စြာေၿပာၿခင္း၊ 
အသံက်ယ္စြာ၀ါးစားၿခင္း မၿပဳလုပ္သင့္ပါ။

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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 ၀န္ထမ္းစာခ်ဳပ္သည္ လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းလမ္းညႊန္ႏွင့ ္ဆင္တူ
သည္။ နားလည္ေအာင္ဖတ္ရွဳသင့္ၿပီး တိက်စြာလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
လုပ္ငန္းအေသးစိတ္ ႏွင့ ္ အေနအထားကို နားလည္ေအာင္ေလ့လာၿပီး 
ေအာက္ပါအတိုင္း  မွန္ကန္စြာလိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
 ၁၊ စ ာခ ် ဳ ပ ္တ ြ င ္  ရ ာထ ူ းအမည ္ ၊  လ ု ပ ္ ခႏ ႈ န ္ းထာ း 
(အနဲဆံုးလုပ္ခႏႈန္းထက္ မနဲရ) ႏွင့္ အနဲဆံုးတလလွ်င္တၾကိမ္ထက္မနဲေသာ 
လစာထုတ္ေပးမည့္ရက္ ေဖာ္ၿပပါရွိရမည္။
 ၂၊ အလုပ္ခန္႕အပ္မည့္အခ်ိန္ကာလကုိ လုပ္ငန္းေနရာဌာနႏွင့္အတူ 
၁ ႏွစ္ သို႕မဟုတ္ ၂ ႏွစ္စာခ်ုဳပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ၿပပါရွိရမည္။
 ၃၊ ပံ ုမ ွန ္အလုပ္ခ် ိန ္ တရက္လွ်င္ ၈ နာရီထက္မပိ ုပါ။ 
လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့ ္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွ
င္းေရး အႏၲရာယ္ရွိပါက တေန႕လွ်င္ ၇ နာရီထက္မပိုပါ။ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ထက္ 
ပိုမိုလုပ္ကိုင္ရပါက အခ်ိန္ပိုေၾကးရရွိရမည္။ တပတ္လွ်င္ အလုပ္လုပ္ရက္ ၆ 
ရက္ရွိသည္။ 
 ၄၊ အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား တပတ္လွ်င္ ၁ ရက္ 
လုပ္ခလစာရရွိေသာ ပိတ္ရက္ႏွင့္ တႏွစ္လွ်င္ ၁၃ ရက္ လုပ္ခလစာရရွိေသာ 
ရံုးပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ၀န္ထမ္းသည္ လုပ္သက္တႏွစ္ၿပည့္ပါက 
အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္ခလစာရရိွေသာ ႏွစ္စဥ္အလုပ္နားခြင့္ အနဲဆံုး ၆ 
ရက္ေပးရန္သေဘာတူသည္။
 ၅၊ အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ထက္ 
ပိုမိုလုပ္ကိုင္ေစပါက အခ်ိန္ပိုေၾကးကို ပံုမွန္တနာရီလုပ္ခႏႈန္းထက္ ၁ဆခြဲ 
ေပးေဆာင္ရမည္။ အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစပါက လုပ္အားခကို ပံုမွန္အလုပ္ရက္တနာရီလုပ္ခႏႈန္းထက္ 
၂ဆ ေပးေဆာင္ရမည္။
 ၆၊ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအတြက္ ထမင္းတေန႕ 
၃ နပ္စီစဥ္ေပးၿပီး ကုန္က်ေငြကို အလုပ္ရွင္ႏွင့ ္အလုပ္သမားၾကား 
သေဘာတူသည့္အတိုင္း က်ခံရမည္။
 ၇၊  အလုပ္ရွင္သည္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ 
ေနထိ ုင ္စရာစ ီစဥ ္ေပးရန ္  သေဘာတူ ၿပ ီ း  ကုန ္က်ေင ြကိ ု  အလုပ္ရွင္ႏွင့္အ 
လုပ္သမားၾကား သေဘာတူသည့္အတိုင္း က်ခံရမည္။

၀န္ထမ္းစာခ်ဳပ္

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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 ၈၊ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအတြက္ သူနာၿပဳဆရာမကို 
စာခ်ုဳပ္သက္တမ္းတေလွ်ာက္လံုး ဥပေဒ၊ စည္းကမ္း ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူသည္။
 ၉၊  အလုပ ္ရ ွင ္သည္ ၀န ္ထမ္ း၏ ထိ ုင ္ းႏ ိ ုင ္င ံအထိ 
ခရီးကုန္က်စားရိတ္၊ အေဆာင္ေရာက္သည္အထိ ယာဥ္၊ စာခ်ဳပ္သ 
က္တမ္ းကုန ္ဆံ ု းပ ါက မ ူရင ္ းေနရပ ္သိ ု ႕  အၿပန ္ခရ ီ းကုန ္က်စားရိတ္ 
၀န္ထမ္း၏အမွား သို႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမွ စာခ်ဳပ္ရုပ္သိမ္းမႈေၾကာင့္မွလြဲ၍ 
အလုပ္ရွင္မွ အကုန္အက်ခံစီစဥ္ေပးရမည္။
 ၁၀၊  ၀န္ထမ္းသည္ ထိ ုင ္ းႏ ိ ုင ္င ံဓေလ့ထံ ု းတမ္းစဥ ္လာႏွင ့ ္ 
ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အလုပ္ရွင္ကုမၸဏီ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ / ၀န္ထမ္းသည္ အၿခားပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ 
လုပ္ကိုင္ေပးၿခင္းမရွိဘဲ အလုပ္ရွင္အတြက္သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးရမည္။ 
/ ၀န္ထမ္းသည္ ဆူပူဆႏၵၿပၿခင္း သို႕မဟုတ္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၿခင္း 
စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မၿပဴလုပ္ရ။
 ၁၁၊ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္သည္ စာခ်ဳပ္ရုပ္သိမ္းရန္ဆႏၵရွိပါက 
၀န္ထမ္းအား အနဲဆံုး ၁ လၾကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ 
သို႕မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းမႈအတြက္ လစာေငြ ၁ လစာ သို႕မဟုတ္ 
ထိုင္းအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးေဆာင္ၿပီး ၀န္ထမ္း၏အၿပန္ခရီးစားရိတ္ပါ 
ေပးေဆာင္ရမည္။ / အကယ္၍ ၀န္းထမ္းသည္ စာခ်ဳပ္ရုပ္သိမ္းရန္ဆႏၵရွိပါက 
အလုပ္ရွင္အား အနဲဆံုး ၁ လၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားၿပီး မိမိႏိုင္ငံသို႕အၿပန္ခ
ရီးစရိတ္ကို ၀န္ထမ္းမွ က်ခံရမည္။
 ၁၂၊ အလုပ္ရ ွင ္သည္ ေဘးဆိ ုးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက 
ဥပမာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္၊ ဆႏၵၿပမႈ၊ စစ္ပြဲ သို႕မဟုတ္ တိုက္ခိုက္မႈတို
က္ပြဲမ်ားၿဖစ္ပြားပါက လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာသို႕ ေရႊ႔႕ေၿပာင္းေပးရမည္။ 
အလုပ္ဆက္လက္လုပ္ကိ ုင ္ရန္ အဆင္မေၿပပါက အလုပ္ရွင္သည္ 
အလုပ္သမားအား မူလႏိ ုင္ငံသိ ု႕ ၿပန္ပိ ု႕ၿပီး ကုန္က်စားရိတ္အားလံုး 
က်ခံရမည္။ / ဤစာခ်ဳပ္တြင္ေဖာ္ၿပေသာ အၿခား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ရမည္။

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက ေရလုပ္ငန္းအလုပ္ခြင့္ၿပဳခ်က္ရွိရမည ္          
အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ား
 ၁၊ စာခ် ဳပ ္တြင ္ ရာထူးအမည္/အလုပ ္စတင္ရမည့ ္ရက္/
စာခ်ဳပ္တြင္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းသတ္မွတ္ပါက စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရ
က္မ်ား ေဖာ္ၿပပါရွိရမည္။
 ၂၊  အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား ေအာက္ပါခံစားခြင့္မ်ား 
ေပးရမည္။
      ၂-၁၊ အနဲဆုံးလုပ္ခႏႈန္းထားထက္မနဲေသာ တရက္လုပ္အားခ/
လစာေငြ (သတ္မ ွတ္ခ်က္ႏ ွင ့ ္  လုပ ္အားခေပးေခ်နည္းအေသးစ ိတ္ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ၿပရမည္)
  ၂-၂၊ ဖမ္းဆီးရမ ိေသာေရသတၱ၀ါ၏ တန္ဖ ိ ု းအလိုက္ 
သေဘာတူညီခ်က္ အတိုင္း ေ၀စုခြဲေ၀ေပးရမည္။ (ခြဲေပးမည့္ ေငြ သို႕မဟုတ္ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအတိအက်ကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ေပးေခ်နည္း အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ၿပရမည္)
  ၂-၃၊ သဘာတူညီသည့္အတိုင္း အၿခားေငြမ်ား (ရွိခဲ့လွ်င္) 
(သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ေပးေခ်နည္း အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ၿပရမည္)
 ၃၊  အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား အခ်ိန္ကာလ ၂၄ နာရီတြင္ 
အနဲဆံုး ၁၀ နာရီထက္မနည္း၊ ၇ ရက္အခ်ိန္ကာလတြင္ ၇၇ နာရီထက္မနည္း 
အနားေပးရမည္။ 
 ၄၊  အလုပ္ရွင္မွေအာက္ပါေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရမည္။
  ၄-၁၊ ထမင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ေသာက္ေရ၊ 
အိမ ္သာ၊ ေရွးဦးသူနာၿပဳစ ုေရးေဆး၀ါးမ်ားအား ၀န္ထမ္းအေရအ
တြက္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္စြာ ေလွေပၚတြင္ေနထိုင္ရမည့္အခ်ိန္ကာလအလိုက္ 
လံုလံုေလာက္ေလာက္ထားရွိရမည္။
  ၄-၂၊ အၿခားေထာက္ပံ့မႈမ်ားရွိပါက ေဖာ္ၿပပါ။
 ၅၊  အလုပ္ရွင္သည္ ေလွသေဘၤာေပၚတြင္ ဥပေဒသတ္မွတ္ထားေသာ 
စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
ထားရွိၿပီး လုပ ္ငန ္ းခ ြင ္အေၿခအေနႏွင ့ ္ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ား၊ 
အလုပ္စတင္မလုပ္ကိုင္မီ အဆိုပါပစၥည္းကိရိယာမ်ားအသံုးၿပဳနည္းကုိ သင္ၾကား 
ပို႕ခ်ရမည္။

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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 ၆၊ ၀န္ထမ္းသည္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို စည္းစနစ္တက် 
တိက်မွန္ကန္စြာႏွင့္ ေၿဖာင့္မတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ 
အလုပ္ရွင္၏အမိန္႕ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွၿဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ၿခင္း သုိ႕မဟုတ္ 
တာ၀န္၀တၱရားပ်က္ကြက္ၿခင္း သုိ႕မဟုတ္ အလုပ္ရွင္အားထိခုိက္ပ်က္စီးေစေသာ 
မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိမွ် မၿပဳလုပ္ရ။
 ၇၊  ၀န္ထမ္းသည္ အစိုးရအရာရွိမ်ား/ေရလုပ္ငန္းအလုပ္သမား
အဖြဲ႕/ မိသားစု၀င္မ်ားအား ဆက္သြယ္ခြင့္ရွိသည္။
 ၈၊ ဤ စာ ခ ် ဳ ပ္ တ ြ င္ေ ဖာ္ ၿ ပေ သာ စ ည္း က မ္း မ ်ား သ ည္  
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရလုပ္ငန္းအလုပ္သမားေ
စာင့္ေရွာက္ေရးအက္ဥပေဒအညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အလုပ္ရွင္သည္ 
အဆိုပါအက္ဥပေဒႏွင့္အထက္ၿမင့္ေသာ စံခ်ိန္ၿဖင့္ ၀န္ထမ္းအားလိုက္နာေဆာ
င္ရြက္ႏိုင္သည္မွလြဲ၍ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

လူမႈဖူလံုေရးအာမခံ 
 အာ မ ခံ ထား ရ ွိ သ ည့္ ႏို င္ ငံ ၿ ခား သား ၀ န္ ထ မ္း သ ည္  
ေဆးကုသခြင့္ကတ္ၿပားအရ ေဆးရံု သို႕မဟုတ္ အဆိုပါေဆးရံုအသင္း၏ေ
ဆးရံုခြဲမ်ားတြင္ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ရွိသည္။ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအာမခံစနစ္ 
(ပရကန္စမ္ခုမ္း) သို႕၀င္ေရာက္ရန္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအက္ဥပေဒ 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္အရ အာမခံကုန္က်ေငြ ေပးသြင္းၿပီးေနာက္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအက္ဥပေဒ 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အက္ဥပေဒ ၁၉၉၄ခုႏွစ္အရ 
ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိသည္။
 ၁၊ လူမ ႈဖ ြ ံ ႕ ၿဖ ိ ဳ းေရးရ ံပ ံ ုေင ြ ႏ ိ ုင ္င ံ ၿခားသား၀န္ထမ္းသည္ 
လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအာမခံရံုး တြင္ မွတ္ပံုတင္ရၿပီး လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြကို လစာ၏ 
၅% ကို၀န္ထမ္းမွလည္းေကာင္း၊ ၅% ကိုအလုပ္ရွင္မွလည္းေကာင္း၊ ၂.၇၅% 
ကို အစုိးရမွလည္းေကာင္းေပးေဆာင္သည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ၇ မ်ိဳးအတြက္ 
အက်ိဳးခံစားရၿပီး ၄င္းတို႕မွာ ဖ်ားနာၿခင္း သို႕မဟုတ္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ၿခင္း၊ 
ဒုကၡိတၿဖစ္ၿခင္း၊ အလုပ္ေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ ေသဆံုးၿခင္း၊ ကေလးေမြးဖြားၿခင္း၊ 
ကေလးေထာက္ပံ့စားရိတ္၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုၿဖစ္ၿခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္ၿခင္းတို႕ 
ၿဖစ္သည္။
 

ခံစားခြင့္မ်ား

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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စည္းကမ္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးလုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ား
 ၁၊  ခြင့္ၿပဳထားသည့္ေနရာမွလြ၍ဲ စက္ရုံအတြင္း ေဆးလိပ္မေသာက္ရ။
 ၂၊  ၾကမ္းၿပင္ သုိ႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာတြင္ တံေတြးမေထြးရ။
 ၃၊  သတ္မွတ္ထားသည့္အမိႈက္ပံုးတြင္သာ အမိႈက္ပစ္ပါ။
 ၄၊  လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္စြာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္၀တ္ဆင္ပါ

 ၂၊  ေလ်ာ္ေၾကးရံပံုေငြကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
တမ်ိဳးတည္းေသာႏႈန္းထား လစာ၏ ၀.၂ - ၁% ကို အလုပ္ရွင္တဖက္တည္းမွ 
ေပးေဆာင္ရမည္။ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ၿခင္း၊ ဖ်ားနာၿခင္း၊ ဒုကၡိတၿဖစ္ၿခင္း၊ 
အလုပ ္ေ ၾကာင ့ ္ေပ်ာက္ဆံ ု း ၿခင ္ း  သိ ု ႕မဟုတ္ ေသဆံ ု း ၿခင ္ းအတြက္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည္။     
 အိမ္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ စီးပြားျဖစ္မ
ဟုတ္ေသာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေသာ MOU ႏိုင္ငံျခား
သားအလုပ္သမားအုပ္စုသည္ လူမႈဖူလံုေရးအာမခံစနစ္(ပရကန္စံခုမ္း) 
ဝင္ေရာက္ရန္မလိုပါ။ သို႕ေသာ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏က်န္းမာေရး
အာမခံစနစ္သို႔ က်န္းမာေရးအာမခံအား တႏွစ္လွ်င္ ၁,၆၀၀ ဘတ္ျဖင့္ဝယ္ယူၿပီး 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

က်န္းမာေရးအာမခံ ခံစားခြင့္မ်ား
 ၿပည္သူ႕က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏စနစ္အရ က်န္းမာေရးေဆးကုသခြင့္ကို 
ႏိုင္ငံၿခားသားသည္ ေဆးစစ္ေဆးၿခင္း၊ ၿပည္သူ႕က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးရံုႏွင့္ က်န္းမာေရးအားမခံထားရွိၿခင္း၊ ေဆးစစ္ခ 
၅၀၀ ဘတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံ တႏွစ္လွ်င္ ၁,၆၀၀ ဘတ္ေပးေဆာင္ၿပီး 
ထိ ုင ္ းလူမ် ိ ဳ းမ ်ားနည္းတူ အေထြေထြက်န ္ းမာေရးအာမခံရရ ွ ိသည္။ 
အဆုိပါ အေထြေထြက်န္းမာေရးအာမခံအတြက္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူလုိသည့္ 
ေဆးရ ံ ုကိ ု  ေရ ြ းခ ်ယ္ႏ ိ ုင ္သည္။ ႏ ိ ုင ္င ံ ၿခားသားအလုပ ္သမားသည္ 
ပထမအၾကိမ္ေဖာ္ၿပထားေသာ ေဆးရုံတြင္ တက္ေရာက္ေဆးကုသခြင့္ရိွသည္။ 

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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 ၅၊ ကိရိယာမ်ား၊ စက္မ်ားႏွင့္ တန္ဆာပလာမ်ားအား အဆင္သင့္ 
အသံုးၿပဳႏိုင္မႈရွိေစရန္ စစ္ေဆးပါ။
 ၆၊ ကိရ ိယာမ်ား၊ စက္မ်ားႏ ွင ့ ္  တန္ဆာပလာမ်ားအား 
အသံုးၿပဳနည္း ရွင္းၿပၿခင္းမၿပဳမီ အသံုးမၿပဳရ။
 ၇၊  အ ႏ ၲ ရာ ယ္ ကာ က ြ ယ္ေ ရး အ သံုး အေ ဆာ င္ မ ်ား အား  
အႏၲရာယ္ၿဖစ္ပြား ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္တိုင္း အသံုးၿပဳပါ။
 ၈၊  အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ေနာက္ေၿပာင္ၿခင္း က်ီစယ္ၿခင္းမၿပဳရ။
 ၉၊ က ိရ ိယာမ ် ာ း ၊  စက ္မ ် ာ းႏ ွ င ့ ္  တန ္ဆာပလာမ ် ာ း 
လုပ္ငန္ းလုပ ္ေဆာင္ေနစဥ္ ပ်က္စ ီ းခ် ိ ဳ ႕ယြင ္ းပါက သက္ဆိ ုင ္ရာၾကီး 
ၾကပ္ေရးမွဴးအား ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။
 ၁၀၊  လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ မေတာ္တဆၿဖစ္ပြားပါက 
သက္ဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးအား ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။  
 ၁၁၊  လ ုပ ္ ငန ္ း ၿ ပ ီ းဆ ံ ု း ပ ါက က ိရ ိယာမ ် ာ း ၊  စက ္မ ်ားႏွင့္ 
တန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာအား သန္႕ရွင္းေရးၿပဳလုပ္ပါ။
 ၁၂၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္တန္ဆာပလာမ်ားအား ခြင့္ၿပဳခ်က္မရဘဲ 
လုပ္ငန္းခြင္ၿပင္ပသို႕ ယူေဆာင္ၿခင္းမၿပဳရ။
        ၁၃၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးစည္းကမ္းမ်ားအား 
ေလ့လာၿပီး တိက်စြာလိုက္နာရမည္။  

မေတာ္တဆၿဖစ္ပြားမႈကာကြယ္ေရး 
 ၁၊ အၿမင့္တြင္လုပ္ကိုင္ရပါက လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စဥ္အတြင္း 
အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးခါးပတ္ႏွင့္ အသက္ကယ္ၾကိဳး ၀တ္ဆင္ရမည္။
 ၂၊ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ၿဖစ္ၿခင္းအႏၲရာယ္ကို ေအာက္ပါအတုိင္းက 
ာကြယ္ႏိုင္သည္
     - ပ်က္စ ီ းေနေသာကိရ ိယာ သိ ု ႕မဟုတ္ တန္ဆာပ 
လာမ်ားအသုံးမၿပဳရ
      - ပလပ္စတစ္ကင္းမဲ ဲ ့ေနေသာ၀ါယာၾကိဳးအား ပလပ္ေ 
ပါက္ဆက္သြယ္ အသံုးမၿပဳရ
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  - သံေခ်းတက္ေသာ၊ ေပါက္ၿပဲေရစိုေနေသာ၊ ဆီေပေနေသာ 
သို႕မဟုတ္ ပ်က္စီးေနေသာ ၀ါယာၾကီဳးမ်ား အသံုးမၿပဳရ။
  - လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာပါ။
  - ေရစိုေနေသာလွ်ပ္စစ္ကိရိယာမ်ားအား အသံုးမၿပဳရ။
 ၃၊ ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာႏွင့္ ခါးနာၿခင္းမၿဖစ္ပြားေအာင္ 
မ,ယူၿခင္း နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ မ,ႏိုင္ၿခင္းမရွိပါက စက္ၿဖင့္ 
မ,ပါ။ တေယာက္တည္း မ,ယူႏိုင္ၿခင္းမရွိပါက သူငယ္ခ်င္းမ်ား အကူအညီေခၚၿပီး 
မ,ပါ။ ဤနည္းၿဖင့္ ေလးေသာ ပစၥည္းမ်ား မ,ၿပီးေနာက္ ခါးနာမႈၿဖစ္ပြားၿခင္းမွ 
ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 ၄၊ မီးေလာင္မႈၿဖစ္ပြားပါကလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားေလ့
လာပါ။ မီးၿငိမ္းသတ္နည္း ေလ့လာပါ။
 ၅၊  ေဘးအႏၲရာယ္သတိေပးသေကၤတမ်ား ေလ့လာပါ။

ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္သတိၿပဳရန္
 ၁၊ အႏၲရာယ္ရိွေသာ ၀န္ထမ္းႏွင့္မသင့္ေလ်ာ္ေသာ စက္ေမာင္းႏွင္ 
လုပ္ကိုင္ၿခင္း
 ၂၊ အႏၲရာယ္ရွ ိေသာေနရာသို႕ ၀င္ေရာက္ၿခင္း ဥပမာ 
စက္လည္ပတ္ေနေသာ ေနရာပတ္၀န္းက်င္၊ အၿမင့္တြင္ဆြဲတင္ေနေသာေန
ရာေအာက္ဖက္၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေနရာသို႕၀င္ေရာက္္ၿခင္း
 ၃၊  ပစၥည္းကိရိယာစစ္ေဆးၿခင္း၊ သန္႕ရွင္းေရးၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ 
ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ စက္လည္ပတ္ေနစဥ္ သို႕မဟုတ္ စက္အပူရွိန္ရွိေနစဥ္
 ၄၊  အနီးအနားရွ ိ အၿခားသူမ်ားအား အသိေပးၿခင္းမရွ ိဘဲ 
စက္ေမာင္းႏွင္ၿခင္း သို႕မဟုတ္ စက္ေမာင္းႏွင္ၿခင္းမၿပဳမီ အႏၲရာယ္ရွိမရွိ 
စစ္ေဆးၿခင္းမရွိၿခင္း 
 ၅၊ တကိုယ္ေရအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
အသံုးမၿပဳၿခင္း သို႕မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္စြာအသံုးၿပဳၿခင္း သို႕မဟုတ္ 
မွန္ကန ္စ ြ ာမသ ံ ု း မ ၿပ ဳ ၿ ခင ္ း  သ ိ ု ႕ မဟ ုတ ္  အႏ ၲရာယ ္ရ ွ ိ ႏ ိ ု င ္ ေသာ 
အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္ၿခင္း
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“မိမိ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အားလံုးမွ သတိၿဖင့္လုပ္ေဆာင္ၾကပါက 
မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈဆိုသည္မွာ လံုး၀မရွိႏိုင္” ေၾကာင္းယံုၾကည္ပါ။

အေၿခခံက်န္းမာေရး
 မိမိ၏က်န္းမာေရး ၾကံ ့ခ ိ ုင ္သန္စ ြမ ္းမ ႈရ ွ ိေစရန္၊ စ ိတ္ေပ်ာ ္ရ ႊင ္ 
ေကာင္းမြန္ေစရန္ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္နည္းကို ရံပံုေငြႏွင့္က်န္းမာေရး 
တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံုးမွ ေအာက္ပါအတိုင္း အၾကံေပးသည္။
 ၁၊  အစားအေသာက္အုပ္စုအမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ စားသံုးရန္
 ၂၊ တၾကိမ္လွ်င္ ၁၀ မိနစ္ တပါတ္လွ်င္ အနဲဆံုး ၃ ၾကိမ္ 
ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ရန္
 ၃၊  သ င့္ေ လ ်ာ္ သ ည့္ စိ တ္ လ ႈ ပ္ ရ ွား မ ႈ ထိ မ္း သိ မ္း ၿ ခ င္း အား  
နားလည္ရန္
 ၄၊ အိမ္တြင္းႏ ွင ့ ္အသိ ုင ္ းအ၀ိ ုင ္ းတြင ္  ေကာင္ းမ ြန ္ေသာ 
ပတ္၀န ္ းက်င ္ဖန ္တီးရန ္
 ၅၊  ေရာဂါၿဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ေရွာင္ရွားရန္
 ၆၊  မေကာင္းမႈ၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ 
ေလာင္းကစားမႈ၊ လိင္လိုက္စားမႈမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္

အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအက္ဥပေဒ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ 
တန္းတူညီမွ်ရရွိေရး
 အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား လုပ္ငန္းအေၿခအေန သို႕မဟုတ္ 
လုပ္ငန္း အေနအထားအရ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿခင္းမရွိသည္မွလြဲ၍ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးအား လုပ္ငန္းတန္းတူအခြင့္အေရးေပးရမည္။

ဥပေဒႏွင့္တားၿမစ္ခ်က္မ်ား

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္
 အလုပ္အကိုင္မေရြး တေန႕ ၈ နာရီထက္မပိုရ
 က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းအတြက္ 
တေန႕ ၇ နာရီထက္မပိုရ

အခ်ိန္ပို
 အလုပ္ရွင္မွ သေဘာတူခြင့္ၿပုခ်က္ ရရွိရမည္။ သို႕ေသာ္ ဆက္တိုက္ 
လုပ္ရေသာလုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းပါက လုပ္ငန္းပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈ ၿဖစ္ပြားႏိုင္ၿခင္း 
သို႕မဟုတ္ အေရးေပၚအလုပ္ၿဖစ္ၿခင္း ရွိပါက အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား 
လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ပို လုပ္ခိုင္းႏိုင္သည္။

ပိတ္ရက္တြင္အလုပ္လုပ္ၿခင္း 
 အလုပ္ရွင္မွ သေဘာတူခြင့္ၿပဳခ်က္ ရရွိရမည္။ သို႕ေသာ္ ဆက္တိုက္ 
လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းပါက လုပ္ငန္းပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈ ၿဖစ္ပြားႏိုင္ၿခင္း 
သို႕မဟုတ္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ အပန္းေၿဖစခန္း၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ 
စားေသာက္ဆိုင္၊ အေဖ်ာ္ယမကာဆိုင္၊ အသင္းအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ 
ေဆးရံုလုပ္ငန္းၿဖစ္ပါက အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား ပိတ္ရက္တြင္ 
လိုအပ္သလို အလုပ္လုပ္ခိုင္းႏိုင္သည္။ 

နားခ်ိန္
 ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္ၿပီးေနာက္ အလုပ္ခ်ိန္ ၅ နာရီထက္မပိုဘဲ 
အနဲဆံုး တေန႕လွ်င္ ၁ နာရီ
 ကေလး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဆက္တိုက္အလုပ္ခ်ိန္ ၄ နာရီထက္ 
မပိုရ။

အလုပ္ပိတ္ရက္
 အပတ္စဥ္ပိတ္ရက္ တပါတ္လွ်င္ ၁ ရက္ထက္မနည္း ပိတ္ရက္။
 ႏွစ္စဥ္အလုပ္ပိတ္ရက္ အလုပ္သမားေန႕အပါအ၀င္ တႏွစ္လွ်င္ ၁၃ 
ရက္ထက္မနည္း ပိတ္ရက္။

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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 လုပ္သက္ ၁ ႏွစ္ၿပည့္ၿပီး၀န္ထမ္းမ်ား ႏွစ္စဥ္နားရက္ တႏွစ္လွ်င္ ၆ 
ရက္ထက္မနည္း နားရက္။

ခြင့္ရက္
 ဖ်ားနာခြင့္ အမွန္တကယ္ဖ်ားနာသည့္အတိုင္းခြင့္ယူႏိုင္ၿပီး တႏွစ္လွ်င္ 
ရက္ ၃၀ ထက္မေက်ာ္ေသာဖ်ားနာခြင့္အတြက္ လုပ္အားခရရွိသည္။
 စီးပြားခြင့္ လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီရရွိသည္။
 မီးဖြားခြင့္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တၾကိမ္လွ်င္ မီးဖြားခြင့္ကို 
ပိတ္ရက္အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၉၀ ရက္ထက္မေက်ာ္ ခြင့္ယူႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ၄၅ 
ရက္ထက္မေက်ာ္ေသာလုပ္အားခ ရရွိသည္။

လုပ္ခ
 တလလွ်င္ တၾကိမ္ထက္မနဲ လစာေပးရမည္။ အနဲဆံုးလုပ္အ 
ားခႏႈန္းထား ထက္ မနဲရ။ 

အလုပ္ရက္အခ်ိန္ပိုေၾကး
 ပံုမွန္တနာရီလုပ္အားခႏႈန္းထားထက္ ၁ဆခြဲထက္မနဲ ေပးရမည္။

ေလ်ာ္ေၾကး 
 အလုပ္ရွင္သည္ အၿပစ္မရွိဘဲ ၀န္ထားအား အလုပ္ရပ္စဲပါက ဥပေဒ 
သတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းထားႏွင့္အညီ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္။

ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿခင္းမရွိဘဲ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ၿဖဳတ္ခြင့္ကုိ ေအာက္ပါ 
အေၾကာင္းအရာၿဖစ္ပါက ၿပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
 (၁) ရာထူးအလြဲသံုးစားၿပဳလုပ္ၿခင္း သို႕မဟုတ္ အလုပ္ရွင္အား 
တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿခင္း
 (၂) အလုပ္ရွင္အား ပ်က္စီးဆံုးရွ ံ ဳးမႈၿဖစ္ပြားရန္ ရည္ရြယ္လု 
ပ္ေဆာင္ၿခင္း
 (၃) ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္တြင္ ၾကီးမားေသာပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈ 
ၿဖစ္ပြားၿခင္း

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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 (၄) လုပ ္ငန ္ းခ ြင ္စည္းမ်ဥ ္ းမ်ား သိ ု ႕မဟုတ္ သတ္မ ွတ္ေသ 
ာစည္းကမ္းမ်ား သိ ု ႕မဟုတ္ တရားမွ ်တၿပီးဥပေဒႏွင ့ ္ညီညြတ္ေသာ 
အလုပ္ရွင္၏အမိန္႕မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး စာၿဖင့္သတိေပးၿခင္းခံထားရသူၿဖစ္ၿ
ခင္း၊ စာၿဖင့္သတိေပးၿခင္းသက္တမ္းသည္ ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ေန႕ရက္မွ 
စတင္ၿပီး ၁ ႏွစ္ထက္မပိုရ၊ အကယ္၍ၾကီးေလးေသာပစ္မႈ ၿဖစ္ပါက အလုပ္ရွင္မွ 
သတိေပးၿခင္း ၿပဳလုပ္စရာမလိုအပ္ပါ။
 (၅) အလုပ္ပိတ္ရက္ႏွင့္ဆက္သည္ၿဖစ္ေစ မဆက္သည္ၿဖစ္ေစ 
အေၾကာင္းတစံုတရာမရွိဘဲ အလုပ္ရက္ဆက္တိုက္ ၃ ရက္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း။
 (၆) သတိေပ့ါဆမႈေၾကာင့္ၿဖစ္ပြားရေသာၿပစ္ဒဏ္ သို႕မဟုတ္ 
အေသးအမႊားၿပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿခင္းမွလြဲ၍ တရာရံုးမွ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရန္ 
ၿပစ္ဒဏ္ေပးခံရၿခင္း။

ေရလုပ္ငန္းရွိအလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစည္းကမ္းမ
်ား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
 ပင္လယ္ငါးဖမ ္းစ ီ းပ ြားေရးလုပ ္ငန ္ းအတြက္ ၀န္ထမ္း ၁ 
ေယာက္ႏွင့္အထက္ ရွိပါက အလုပ္ရွင္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္းလုိက္နာလုပ္ေ
ဆာင္ရမည္။
 ၁၊ အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့ ္ေရွာက္ေရးဥပေဒ ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္ အပိုဒ္ ၇၆ အရေငြၿဖတ္ယူၿခင္းမွလြဲ၍ ၀န္ထမ္း၏လုပ္အားခေငြအား 
ၿဖတ္ယူၿခင္းမၿပဳရ။
 ၂၊  လုပ္ငန္းခြင္အာမခံ သို႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္းအလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္အရ ဆံ ုးရွ ံ ဳ းမႈအာမခံ ေတာင္းဆိ ု ၿခင္း သိ ု႕မဟုတ္ 
ရရွိၿခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာနေၾကညာခ်က္တြင္ သတ္မွတ္
ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွလြဲ၍ ၀န္ထမ္းထံမွ အာမခံေတာင္းဆိုၿခင္း သို႕မဟုတ္ 
ရရွိၿခင္း မၿပဳရ။
 ၃၊  အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလး၀န္ထမ္း လက္ခံၿခင္း 
မၿပဳရ။
 ၄၊ အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား အနဲဆံုးလုပ္ခႏႈန္းထကန္ဲေသာ 
လုပ္အားခ မေပးရ။

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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 ၅၊  အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းအား ခ်ိန္ကာလ ၂၄ နာရီတြင္ 
အနဲဆံုး ၁၀ နာရီထက္မနည္း၊ ၇ ရက္္အခ်ိန္ကာလတြင္ ၇၇ နာရီထက္မနည္း 
အနားေပးရမည္။   
 ၆၊ အခ်က္အလက္တူညီစြာပါရွိေသာာ ၀န္ထမ္းစာခ်ဳပ္အား 
၂ ေစာင္ၿပဳလုပ္၍ တဖက္လွ်င္ ၁ ေစာင္ ၀န္ထမ္းအား ၁ ေစာင္ေပးၿပီး 
က်န္တေစာင္အား အလုပ္ရွင္ထံ တြင္သိမ္းထားရမည္။ 
 ၇၊ ၀န္ထမ္းအား စာခ်ဳပ္စတင္သည့္ေန႕ရက္မွ စတင္ၿပီး 
အလုပ္သမားစီစစ္ေရး အရာရွ ိထံ အနဲဆံ ုး တႏွစ္လွ်င္ ၁ ၾကိမ္ 
ေခၚေဆာင္သတင္းပို႕ရမည္။
 ဂ၊ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ ၁၀ ေယာက္ႏွင့္အထက္ရွိပါက 
အလုပ္ရွင္သည္ ၀န္ထမ္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း၊ လုပ္ခလစာေပးအပ္ၿခင္းအေထာ
က္အထားစာရြက္မ်ား၊ အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိ ုင္ၿခင္းမ်ားကို 
အလုပ္သမားစ ီစစ ္ေရးအရာရွ ိမ ွ  စစ ္ေဆးရန္ ထိ ုင ္ းဘာသာစကားၿဖင့္ 
ထိမ္းသိမ္းထားရွိရမည္။
 ၉၊ လုပ္အားခ၊ အလုပ္ပိတ္ရက္လုပ္အားခမ်ားကို 
တလလွ်င္ အနဲဆံုး တၾကိမ္ထက္မနည္း ေပးရမည္။ ေ၀စုေငြကို 
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီေပးရမည္။ သို႕ေသာ္ တၾကိမ္လွ်င္ ၃ 
လထက္မေက်ာ္ရ၊ လုပ္အားခလစာေနာက္က်ရရွိပါက အတိုးႏႈန္း ၁ ႏွစ္လွ်င္ 
၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အကယ္၍ တမင္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ပါက ၇ ရက္လွ်င္ ၁၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္ေပါင္းေပးရမည္။
 ၁၀၊  ၀န္ထမ္းအား အနဲဆံုးလုပ္အားခႏႈန္းထားထက္မနဲေသာလုပ္
အားခ ေပးၿပီး ႏွစ္စဥ္အလုပ္ပိတ္ရက္ ၁ ႏွစ္လွ်င္ ၃၀ ရက္ထက္မနည္းေပးရမည္။ 
၀န္ထမ္းသည္ အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရပါက လုပ္အားခ အနဲဆံုး 
၁ ဆ အပိုထပ္ေဆာင္း ေပးရမည္။
 ၁၁၊  ၀န္ထမ္းသည္ အမွန္တကယ္ဖ်ားနာသည့္အတုိင္း 
ခြင့္ယူႏိုင္ၿပီး တႏွစ္လွ်င္ ရက္ ၃၀ ထက္မေက်ာ္ပါက ပံုမွန္လုပ္အားခရရွိသည္။
 ၁၂၊  အကယ္၍၀န္ထမ္းသည္ အလုပ္ရွင္အတြက္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရၿခင္း ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္တြင္ ေသာင္တင္ေနပါက 
၀န္ထမ္းအား လုပ္အားခ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္း ေပးရမည္။

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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 ၁၃၊ ေလွသေဘၤာနစ္ၿမဳပ္ၿခင္း၊ ၀န္ထမ္းအႏၲရာယ္ရရွ ိ ၿခင္း၊ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိၿခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အသက္ဆံုးရွံဳးၿခင္းၿဖစ္ပြားၿခင္းေၾကာ
င့္ ၀န္ထမ္းအား ၀န္ထမ္း၏ အလုပ္ေနရာဌာနသို႕ ပို႕ေဆာင္ၿခင္း သို႕မဟုတ္ 
ပို႕ေဆာင္မႈ ကုန္က်စားရိတ္ကို အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းဌာနမွ ၀န္ထမ္းအား 
ပို႕ေဆာင္ေပးသူၿဖစ္ပါက အလုပ္ရွင္ထံမွ ကုန္က်စားရိတ္ ေတာင္းခံခြင့္ 
ရွိသည္။
 ၁၄၊ ၀န္ထမ္းအား လုပ္ငန္းခြင္အေၿခအေန၊ ပစၥည္းကိရိယာအသုံးၿပဳပံု၊ 
က်န္းမာေရး၊ ေနထိုင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးပစၥည္းမ
်ား အသံုးၿပဳပံုကို သင္ၾကားေပးရမည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္လမ္းညႊန္ခ်က္
 - ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၿခင္းမၿပဳရ ဥပမာ ၿပစ္မႈဥပေဒႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ၊ 
ေလာင္းကစားၿခင္း မၿပဳလုပ္ရ၊ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ၿခင္းမၿပဳရ၊ ကားေမာင္းလုိင္စင္ 
မရိွဘဲ သုိ႕မဟုတ္ အရက္မူးၿပီး ကားမေမာင္းရ။
 - ခိုက္ရန္ၿဖစ္ပြားၿခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈၿဖစ္ပြားၿခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း 
ၿဖစ္ေသာ အရက္ေသစာ မေသာက္သံုးရ။
 - ထိုင္းရိုးရာဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။
 - အလုပ္ပါမစ္ကို ကုိယ္ႏွင့္အတူထားရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမွ 
စစ္ေဆးပါက အဆင့္သင့္ၿပသႏိုင္ရမည္။
 - လ ူအမ်ာ းႏ ွင ့ ္ဆ ိ ုင ္ေသာ၀န ္ေဆာင ္မ ႈအား  အသံ ု း ၿပ ဳပ ါက 
ယဥ ္ေက် းမ ႈ  ရ ွ ိ ရမည္ ဥပမာ ဘတ္စ္ကားေပၚသို႕ တိုးေ၀ွ႕မတက္ရ၊ 
ေဆးလိပ္မေသာက္ရကန္႕သတ္ေနရာတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ။ 
 - အ လ ု ပ ္ ရ ွ င ္ ႏ ွ င ့ ္ ၾ က ီ း ၾ က ပ ္ သ ူ ေ ခ ါ င ္ း ေ ဆ ာ င ္ စ က ာ း က ိ ု 
ေလးစားလိုက္နာရမည္။ 
 - ၾကံ႕ခိုင္မႈရွိေသာက်န္းမာေရး စိတ္ဓာတ္တည္ၾကည္ေရး အၿမဲရွိေစရန္ 
သိရွိနားလည္ၿခင္း
 - စာခ်ဳပ္အတိုင္း အလုပ္ရွင္ထံအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ 
တာ၀န္၀တၱရား သိရွိနားလည္ၿခင္း
 - ရိုးသားမႈရွိၿခင္း လူတိုင္းအားယဥ္ေက်းစြာဆက္ဆံၿခင္း 

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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 - အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဖန္တီးေစရန္အတြက္ 
ၾကီးၾကပ္သူေခါင္းေဆာင္၊ လုပ္ေဖာ္ကိ ုင္ဖက္မ်ားႏွင့ ္ လူမႈဆက္ဆံေရး 
ေကာင္းမြန္ရမည္။  
 - အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၿပသာနာရွိၿခင္း သို႕မဟုတ္ တရားမွ်တမႈမရရွိၿခင္း 
ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႕ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။  
 - အစိုးရ၏စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အတုမၿပဳလုပ္ရ။
 - အလုပ ္မ ွႏ ႈတ ္ထြက္လိ ုပ ါက အလုပ ္ရ ွင ္အား ၾကိ ဳတင ္အေ 
ၾကာင္းၾကားရမည္။
 - အၿခားသူမ်ား တႏိုင္ငံတည္းမွၿဖစ္ေစ ႏိုင္ငံၿခားသားၿဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ 
အလုပ္ရွင္အားၿဖစ္ေစ အၿခာသူမ်ား၏အခြင့္အေရးကို မခ်ိဳးေဖာက္ရ။
 - မိ မ ိ၏တာ၀န ္ ၀တ ၱ ရ ာ းက ိ ု  တာ၀န ္ယ ူ ရမည ္ ။  အလုပ္ကို 
လုံ႕လ၀ီရိယရွိစြာႏွင့္ ရိုးသားေၿဖာင့္မတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
 - လမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား လုိက္နာရမည္။
 - အလုပ္ရ ွင ္ ၊ လုပ္ေဖာ္ကိ ုင ္ဖက္မ်ား၊ ေဒသတြင္းရ ွ ိသူမ်ားႏွင့္ 
အၿပန္အလွန္ ကူညီၾကၿပီး ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈရွိရမည္။
 - သင့္အား တစံ ုတဦးမွ “ေနထိုင္ႏိ ုင ္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္၊ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ဥပမာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ဗီဇာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္” 
စသည္ၿဖင့္ ေၿပာၾကားလာသူအား မယံုၾကည္ပါႏွင့္။ အေၾကာင္းမွာ သင္သည္ 
အလိမ္ခံရၿပီး မွန္ကန္စြာရရွိေသာအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွံဳး၍ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား 
အလဟႆ ကုန္က်ႏိုင္သည္။ အစိုးရဌာနမ်ားသာ ဆက္သြယ္ပါ။

ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ားအလုပ္လုပ္ကိုင္ၿခင္းအက္ဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
 ၁၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ၿပဳခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ 
ႏိုင္ငံၿခားသာေတြ႕ရွိရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ သို႕မဟုတ္ ေငြဒဏ္ ၂၀၀၀ 
ဘတ္မွ ၁၀၀၀၀ ဘတ္ သို႕မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ေငြဒဏ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး 
အၿပစ္ေပးႏိုင္သည္။
 ၂၊ အလုပ္ပါမစ္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ 
လုပ္ငန္းအေၿခအေန သို႕မဟုတ္ ေနရာဌာနေဖာ္ၿပထားေသာအလုပ္ၿဖင့ ္ 
လုပ္ကိုင္သည့္ ႏိ ုင္ငံၿခားသားမွလြဲ၍ မည္သည့္ႏိ ုင္ငံၿခားသားကိုမွ် 

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစၿခင္းမၿပဳရ။ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေငြဒဏ္ ၁၀၀၀၀ ဘတ္ 
အၿပစ္ေပးခံရမည္။ အဆိ ုပါႏ ိ ုင ္င ံ ၿခားသားသည္ အလုပ ္ပါမစ ္မရွိပါက 
ႏိုင္ငံၿခားသားတေယာက္လွ်င္ ေငြဒဏ္ ၁၀၀၀၀ ဘတ္မွ ၁၀၀,၀၀၀ ဘတ္အထိ 
အၿပစ္ေပးၿခင္းခံရမည္။
 ၃၊ ႏိုင္ငံၿခားသားသည္ အလုပ္ပါမစ္ကို မိမိႏွင့္အတူ ထားရွိရမည္ 
သို႕မဟုတ္ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အလုပ္ဌာနတြင္ ရွိရမည္။ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက 
ဒဏ္ေငြ ၁၀၀၀၀ ဘတ္ အၿပစ္ေပးၿခင္းခံရမည္။
 ၄၊  ခြင့္ၿပဳခ်က္မရရိွဘဲ အလုပ္ရွင္မေၿပာင္းရ၊ ႏုိင္ငံၿခားသား၀န္ထမ္းသည္ 
စာခ်ဳပ္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ၊ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေတာင္းခံထားေသာအလုပ္ရွင္ထံတြင္သာ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမည္။ (၁) အလုပ္ရွင္ေသဆံုးၿခင္း (၂) အလုပ္ရွင္ေဒ၀ါလီခံၿခင္း 
(၃) အလုပ္ရွင္မွ၀န္ထမ္းအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားၿခင္း (၄) 
အလုပ္ရွင္မွ စာခ်ဳပ္ခ်ိဳးေဖာက္ၿခင္း သို႕မဟုတ္ အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရ
ွာက္ေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ၿခင္း စသည့္ အေၿခအေန ၄ မ်ိဳးမွလြဲ၍ အလုပ္ရွင္ေၿပာ
င္းလဲႏိုင္ၿခင္းမရွိပါ။

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 
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ကိုးကားခ်က္ 
၁၊ အလုပ္သမားကာကြယ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန  အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန
၂၊ လူမႈေရးရာဖူလံုေရးရံုး    အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန
၃၊ စကြန္နခြန္ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အကိုင္စီမံခန္႕ခြဲေရးရံုး အလုပ္အကိုင္စီမံခန္႕ခြဲေရးဌာန
      အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန

၁၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံသံရံုး
    အမွတ္ ၁၃၂ ေၿမာက္ပိုင္းစာထြန္လမ္းသြယ္ ၇၁ ေၿမာက္ပိုင္းစာထြန္လမ္း
    ဘန္ရပ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ၁၀၅၀၀
    ဖုန္း ၀-၂၂၃၃-၇၂၅၀၊ ၀-၂၂၃၄-၀၂၇၈၊ ဖက္(စ္) ၀-၂၂၃၄-၆၈၉၈
၂၊ ထိုင္းေတာ္၀င္ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေရးေပၚဖုန္း Hot Line ၁၉၁
၃၊ အေရးေပၚႏိုင္ငံေတာ္ဆရာ၀န္အသင္း Hot Line ၁၆၆၉
    (အေရးေပၚဖ်ားနာမႈအတြက္ ၂၄ နာရီအခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈ)
၄၊ အလုပ္အကိုင္စီမံခန္႕ခြဲေရးဌာန www.doe.go.th သုိ႕မဟုတ္ Hot Line 
၁၆၉၄
    သို႕မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရွိအလုပ္အကိုင္စီမံခန္႕ခြဲေရးဌာန
၅၊ အလုပ္ခန္႕ထားေရးတြင္ တရားမွ်တၿခင္းမရရွိပါက အလုပ္သမားသည္ 
အလုပ္သမား ဖူလံုေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန www.labour.
go.th သို႕မဟုတ္ Hot Line ၁၅၄၆ သို႕မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရွိ အလုပ္သမား 
ဖူလံုေရးႏွင့္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးရုံးမ်ားတြင္ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္ 
၆၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈခံရပါက ႏိုင္ငံေတာ္လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရံုး 
ဖုန္း ၀-၂၁၄၁-၃၈၀၀၊ ၀-၂၁၄၁-၃၉၀၀ သို႕မဟုတ္ Hot Line ၁၃၇၇ သို႕မဟုတ္ 
www.nhrc.co.th သို႕ဆက္သြယ္ပါ
၇၊ လူကုန္ကူးမႈသံသယရွိ သို႕မဟုတ္ ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူသားလံုၿခံဳေရးရံုး သို႕မဟုတ္ ပခ်ာဘဒီစင္တာ 
Hot Line ၁၃၀၀ သို႕အေၾကာင္းၾကားပါ
၈၊ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား ျပႆနာရွိပါက www.doe.go.th/helpme 
တြင္တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

 ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အကူအညီေတာင္းခံၿခင္း

ထိငုး္ႏိငုင္တံြင ္အလပုလု္ပက္ိငုခ္ြင့ရ္ရွသိည့ ္ႏိငုင္ၿံခားသားေရႊ႕ေၿပာငး္အလပုသ္မားမ်ားသငတ္နး္လမး္ညႊန္ 






