
คําถามข้อท่ี 1 ข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีว่างงานต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

คําตอบ 1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. หน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธ.กรุงไทย , ธ.ทหารไทยธนชาต , ธ.กสิกรไทย ,

ธ.กรุงศรี และธ.ไทยพาณิชย์)

คําถามข้อท่ี 2 สถานประกอบการท่ีประสงค์คัดรายช่ือผู้สมัครงานต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

คําตอบ สถานประกอบการท่ีประสงค์คัดรายช่ือผู้สมัครงานจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการทําบัตรนายจ้าง

ได้แก่

- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานประกอบการ

- สําเนาทะเบียนพาณิชย์ /ภ.พ. 20

- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมายื่นแทน)

- หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสดมป์ 30 บาท

คําถามข้อท่ี 3 กรณีสถานประกอบการที่ประสงค์ยื่นขอใช้สิทธิมาตรา 35 จะต้องยื่นเม่ือใด

คําตอบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี

คําถามข้อท่ี 4 กรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานจะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานในอัตราเท่าใด

คําตอบ 1. กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชย 70% ของฐานค่าจ้างท่ีนายจ้างส่งประกันสังคม

เป็นเวลา 200 วันนับจากวันท่ีนายจ้างแจ้งออก

2. กรณีลาออก จะได้รับเงินชดเชย 45% ของฐานค่าจ้างท่ีนายจ้างส่งประกันสังคม

เป็นเวลา 90 วันนับจากวันท่ีนายจ้างแจ้งออก

คําถามข้อท่ี 5 ผู้ประกันตนท่ีประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าก่ีเดือน

คําตอบ 6 เดือน

คําถามข้อท่ี 6 สามารถดูตําแหน่งงานว่างได้ช่องทางไหนบ้าง

คําตอบ 1. เว็บไซด์สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม www.doe.go.th/smk

2. Facebook สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

3. ณ สํานักงานฯ

คําถามข้อท่ี 7 การรายงานตัวของผู้ข้ึนทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทําอย่างไร

คําตอบ สามารถสอบถามสํานักงานประกันสังคมในพ้ืนที่นั้นๆ หรือโทรสายด่วน 1506

คําถามข้อท่ี 8 การรับงานไปทําท่ีบ้าน คืออะไร

http://www.doe.go.th/smk


คําตอบ เป็นการจ้างงานที่ผู้จ้างงานมอบให้ผู้รับงานไปทําที่บ้านเพื่อไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูป

สิ่งของตามท่ีได้ตกลงในบ้านของตนเองหรือสถานท่ีที่มิใช่สถานประกอบกิจการของผู้ว่าจ้างลักษณะและ

ประเภทของการรับงานไปทําท่ีบ้านเป็นงานท่ีไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต

คําถามข้อท่ี 9 MOU คือ อะไร

คําตอบ MOU ย่อมาจาก (Memorandum Of Agreement) คือเอกสารสัญญาหรือหนังสือ ท่ีมีการเก็บบันทึก

ข้อตกลงที่มีความเข้าใจตรงกัน ทั้งสองฝ่าย โดยหน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน หรือระหว่างรัฐต่อ

รัฐ เป็นบันทึกข้อตกลงท่ีมีความเข้าใจตรงกันเป็นรูปแบบของหนังสือหรือสัญญา ซึ่งมีข้อความที่ระบุเป็น

หลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เก่ียวข้องต้องปฏิบัติหรือดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นข้อกติกา

ข้อที่นัดหมายกันไว้ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ โดยที่สัญญาหรือหนังสือนี้ ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด

แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังท่ีได้ระบุไว้เป็น MOU เข้ามาโดยรัฐบาล

ของประเทศต้นทางได้ทําความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างแต่ละประเทศ โดยตัวแทนของทุกฝ่าย จะลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงสัญญาหรือหนังสือ เพื่อให้มีผลบังคับใช้

คําถามข้อท่ี 10 ข้อดีและข้อเสียของแรงงานต่างด้าว MOU คือ อะไร

คําตอบ ข้อดี

1. มีความเสถียรภาพในการจ้างงานตามสัญญาจ้างตลอดระยะเวลา 2 ปี และต่ออายุ สัญญา

อีก 2 ปี (ปัจจุบันมี มติ ครม. ผ่อนผันให้ MOUท่ีครบ 4 ปี แล้ว สามารถต่อได้อีก 2 ปี)

2. มีการคัดกรองคุณสมบัติตรงตามท่ีนายจ้างต้องการ

3. มีการตรวจสอบประวัติก่อนเข้าทํางาน

ข้อเสีย

1. ไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างหรือเปล่ียนงานได้อย่างเสรี

คําถามข้อท่ี 11 เง่ือนไขการเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าวมีอะไรบ้าง

คําตอบ 1. นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างเสียชีวิต

2. นายจ้างล้มละลาย

3. นายจ้างกระทําทารุณกรรมหรือทําร้ายร่างกายลูกจ้าง

4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

5. ลูกจ้างทํางานในสภาพแวดล้อมท่ีอันตรายต่อชีวิต จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

6. นายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างเดิม

https://www.passport.co.th/service/renewmou2year/
https://www.passport.co.th/service/renewmou2year/
https://www.passport.co.th/service/renewmou4year/


คําถามข้อท่ี 12 เอกสารการยื่นแจ้งเข้า

คําตอบ 1. สําเนาพาสฟอร์ต ,สําเนาวีซ่า

2. สําเนาบัตรสีชมพู

3. สําเนาใบแจ้งออกจากนายจ้างเดิม (ไม่เกิน 30 วัน) (ถ้ามี)

4. สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลประทับตราผู้มีอํานาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)

5. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง

6. หนังสือมอบอํานาจนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีนายจ้างไม่ได้มาด้วยตนเอง)

7. หนังสือมอบอํานาจต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีต่างด้าวไม่ได้มาด้วยตนเอง)

8. สําเนาประชาชนผู้รับมอบอํานาจ และสําเนาหลักฐานการส่งประกันสังคม (กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคล)

9. แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว

10. แบบแจ้งการเข้าทํางานของคนต่างด้าว

11. บต.44

คําถามข้อท่ี 13 เอกสารการยื่นแจ้งออก

คําตอบ 1. เอกสารพาสปอร์ต, สําเนาวีซ่า

2. สําเนาบัตรสีชมพู

3. สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลประทับตราผู้มีอํานาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง

5. หนังสือมอบอํานาจนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีนายจ้างไม่ได้มาด้วยตนเอง)

6. สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ และสําเนาหลักฐานการส่งประกันสังคม (กรณีเป็นลูกจ้าง

นิติบุคคล)

คําถามข้อท่ี 14 เอกสารการยื่นขอต่อ/ขอรับต่างด้าวพื้นท่ีสูง

คําตอบ 1. บต.27

2. หนังสือรับรองการจ้าง

3. สัญญาจ้าง

4. สําเนาบัตรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย และสําเนาทะเบียนบ้านคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

5. ใบรับรองแพทย์ ท่ีออกไม่เกิน 60 วัน

6. หนังสืออนุญาตออกนอกเขตพื้นท่ีควบคุมคนต่างด้าว พร้อมแบบรับรายงานตัวออกนอกเขต

7. สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลประทับตราผู้มีอํานาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)

8. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง

9. หนังสือมอบอํานาจนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีนายจ้างไม่ได้มาด้วยตัวเอง)

10. สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ และสําเนาหลักฐานการส่งประกันสังคม (กรณีเป็นลูกจ้าง

นิติบุคคล)

11. ใบอนุญาตทํางาน (กรณีขอต่ออายุ)

12. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป



คําถามข้อท่ี 15 เอกสารการยื่นขอต่อขอรับแรงงาน MOU

คําตอบ 1. บต.30 (กรณี ต่ออายุ)/ บต.25 (กรณีขอรับ)

2. หนังสือรับรองการจ้าง

3. สัญญาจ้าง

4. ใบอนุญาตทํางาน (เล่มน้ําเงิน, เล่มส้ม, E-work Permit) (กรณีต่ออายุ)

5. ใบรับรองแพทย์ ท่ีออกไม่เกิน 60 วัน)

6. สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลประทับตราผู้มีอํานาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)

7. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง

8. หนังสือมอบอํานาจนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีนายจ้างไม่ได้มาด้วยตนเอง)

9. สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ และสําเนาหลักฐานการส่งประกันสังคม (กรณีเป็นลูกจ้าง

นิติบุคคล)


