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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ 	 ราชอาณาจักรไทย	(Kingdom	of	Thailand)	

เมืองหลวง	 กรุงเทพมหานคร	(Bangkok)

พื้นที่	 513,115	ตารางกิโลเมตร

เขตแดน	 มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดสาธารณรัฐ 
	 ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักร 
	 กมัพชูา	ทศิใต้ตดิสหพนัธรฐัมาเลเซีย	ทศิตะวนัตก  
	 ติดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ทิศเหนือ 
 ตดิสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรฐั	 
	 ประชาธิปไตยประชาชนลาว	

ประชากร	 ประมาณ	66	ล้านคน	(2018)

ภาษาราชการ	 ภาษาไทย	

ธงชาติ	 เป็นธงไตรรงค์มีสามสี	 สีแดง	 หมายถึง	 ชาติ	 
	 สีขาว	 หมายถึง	 ศาสนา	 และสีน�้าเงินหมายถึง 
	 พระมหากษัตริย์

สกุลเงิน 	 บาท	(THB)

การปกครอง	 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 
	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ศาสนา	 ประชากรในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ 
	 นิกายเถรวาท	 ร้อยละ	 95	 ศาสนาอิสลาม	 
	 ร้อยละ	4	ศาสนาครสิต์และศาสนาอืน่ๆ	ร้อยละ	1

วันหยุดและการทํางาน	 หน่วยงานราชการท�างานวันจันทร์	 -	 วันศุกร	์ 
	 หยดุวนัเสาร์และอาทติย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์	 
	 หน่วยงานเอกชนส่วนใหญ่จะหยุดวันอาทิตย์	 
	 และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ลักษณะภูมิประเทศ

	 ประเทศไทยตัง้อยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้	ในบรเิวณทีเ่รยีกว่า	“คาบสมทุรอนิโดจนี”	ซึง่
หมายถงึดนิแดนทีเ่ชือ่มระหว่างกลางของสองแผ่นดิน
ใหญ่	คือ	อินเดียทางตะวันตก	และจีนทางตะวันออก	
ประเทศตั้งอยู่ริมทวีป	โดยติดกับทะเล	ถึง	2	ด้าน	คือ	
ด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิอากาศ

	 ภูมิอากาศของประเทศไทยส่วนใหญ่
เป็นแบบ	 ภูมิอากาศร้อนชื้นเขตร้อน	 อากาศร้อน
ที่สุดในเดือน	 เมษายน	 พฤษภาคม	 เป็นฤดูร้อน	 
ช่วงกลางเดอืน	พฤษภาคม	-	เดอืนตลุาคม	เป็นฤดฝูน	 
ส่วนเดือน	 พฤศจิกายน	 –	 กลางเดือนมีนาคม	 
อากาศแห้งและหนาว	ยกเว้นภาคใต้ทีม่อีากาศร้อน
ชื้นตลอดทั้งปี	จึงมีแค่สองฤดู	คือ	ฤดูร้อนกับฤดูฝน
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สังคมและวัฒนธรรมของไทย

	 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 แต่สามารถผสมผสานกันได้อย่าง
กลมกลืนจนเป็นสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ	 รักอิสระ	 ยึดมั่นในสถาบัน
ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 มีขนบธรรมเนียม	 ประเพณีท่ีดีงามมี
เอกลกัษณ์เป็นของตนเอง	ยอมรบัในระบบอาวโุส	ไม่นยิมความรุนแรง	
ชอบการประนปีระนอมและใช้ชีวติอย่างเรยีบง่าย	มคีวามเป็นมติรกบั
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน	 ในปัจจุบันได้รับอิทธิพล
จากการเปลีย่นแปลงในโลกโลกาภวิฒัน์ทีเ่ทคโนโลย	ีการพฒันาอย่าง
รวดเร็ว	 การคมนาคมสะดวกสบาย	 และการเปลี่ยนแปลงค่านิยม 
ในการบริโภค	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการด�าเนินชีวิต 
บางประการทั้งในเมืองและชนบท

	 สังคมไทยยังคงรักษาสังคมแบบเครือญาติ	เคารพผู้ที่รักและ
นับถือ	รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น	โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่ร่วม
ใจท�าบญุ	ตามเทศกาล	เช่น	การท�าบุญวนัสงกรานต์เพือ่อทุศิส่วนกศุล
ให้บรรพบุรษุท่ีล่วงลบัไปแล้ว	การน�าของขวญัและน�า้อบไปรดน�า้ขอพร
จากบิดามารดา	และญาติผู้ใหญ่
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1.			คนไทยทักทายและแสดงความเคารพ 
	 ด้วยการไหว้	พร้อมกล่าวค�าว่า	“สวัสดี”

2.			คนไทยมักส ่งรอยยิ้มให ้ กันและกัน	 แสดงถึงความเป ็นมิตรไมตรี	 
	 แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

3.			เมื่อได้ยินเพลงชาติไทย	 ควรยืนตรงเพื่อแสดงถึงการให้เกียรติและเคารพ 
	 ต่อสถาบันชาติ

4. 		เมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี	 ในโรงมหรสพหรือโรงภาพยนตร์ 
	 หรือสถาบันที่อื่นใดทุกคนควรยืน	 เพื่อแสดงความเคารพต่อสถาบัน 
	 พระมหากษัตริย์

5.			ควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้าน	หรือศาสนสถาน	เช่น	อุโบสถ	วิหาร	เป็นต้น

6.			เมื่อได ้รับเชิญหรือไปเยี่ยมเยียนผู ้ ใด	 ควรแสดงออกถึงน�้าใจไมตรี	 
	 ต่อเจ้าของบ้าน

7.			คนไทยเรียกกันด้วยชื่อจริง	 เมื่อสนิทและคุ้นเคยกันจะเรียก	 ชื่อเล่นพร้อม 
	 ค�าน�าหน้า	“คุณ”	เพื่อความสุภาพ	

8.			คนไทยนิยมรับประทานอาหารด้วยช้อนและส้อม	

9.			คนไทยจะให้ความเคารพนบัถือโดยให้เกยีรตแิก่ผูอ้าวโุสกว่า	และบคุคลส�าคัญ	

10. เมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน	 
	 คนไทยให้เกียรติผู้อาวุโสรับประทานก่อน

มารยาทไทย
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สิ่งที่ไม่ควรทํา

1.		 ต้องไม่แสดงกิริยาลบหลู่	ดูหมิ่น	 
	 สถาบันเกี่ยวกับชาติ	ศาสนา	 
	 และพระมหากษัตริย์ไทย	

2. 	 พระพทุธรปูเป็นสิง่ท่ีคนไทยให้ความเคารพ	ไม่ควรกระท�าใดๆ	ทีแ่สดงถงึการ 
	 หลบหลู่	ดูหมิ่น	เช่น	การปีนป่าย	หรือการน�าไปวางในที่ที่ไม่เหมาะสม

3. 	 คนไทยถือว่าศีรษะเป็นสิ่งสูงสุด	ไม่ควรจับหรือส่งสิ่งของข้ามศีรษะ	ซึ่งถือว่า 
	 ไม่สุภาพ

4. 	 คนไทยถือว่าเท้าเป็นของต�่าไม่ควรใช้เท้าชี้	 เข่ีย	 หรือเดินข้ามบุคคล	 
	 หรือสิ่งของ	เช่น	อาหาร	หนังสือ	เป็นต้น	

5. 	 ไม่ควรแต่งกายด้วยชดุสดี�าในงานพธิมีงคลต่างๆ	เช่น	งานแต่งงาน	เยีย่มคนป่วย	 
	 วันเกิด	เป็นต้น

6. 	 ไม่ควรแสดงความรักด้วยการกอดจูบในที่สาธารณะ	หรือเขตศาสนสถาน	

7.		 ไม่ควรแต่งกายไม่สุภาพ	เช่น	นุ่งสั้น	หรือชุดเปิดไหล่	เมื่อเข้าไปศาสนสถาน	 
	 หรือสถานที่ส�าคัญ	

8. 	 ไม่ควรกระท�าการใดๆ	ให้ผู้อื่นอับอาย	เสียหน้าในที่สาธารณะ	หรือต่อหน้า 
	 สาธารณชน

9.		 ไม่ควรทักทายคนไทยโดยเฉพาะสุภาพสตรีด้วยการโอบกอดหรือจูบ	

10.	ไม่พูดคุยหรือเคี้ยวอาหารเสียงดังในขณะรับประทานอาหาร
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 สัญญาจ้างงานเป็นเสมือนคู่มือในการปฏิบัติงาน ต้องอ่านให้เข้าใจ 
และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ศกึษารายละเอยีดและลกัษณะการทาํงานให้เข้าใจ 
และปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนี้ 

1.		 สญัญาจ้างต้องระบุต�าแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง	(ต้องไม่ต�า่กว่าอตัราค่าจ้าง
ขั้นต�่า)	และต้องระบุวันที่จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง	

2. 	 ต้องระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนว่าเป็นสัญญาท�างาน	1	ปี	หรือ	2	ปี	
พร้อมระบุสถานที่ท�างาน	

3. 	 ชัว่โมงการท�างานปกตไิม่เกนิ	8	ชัว่โมง/วนั	งานทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ	
และความปลอดภัย	 ไม่เกิน	 7	 ชั่วโมง/วัน	 ถ้าเกินจากชั่วโมงท�างานปกติ	 
ต้องได้รับค่าล่วงเวลา	และใน	1	สัปดาห์ท�างานไม่เกิน	6	วัน	

4. 	 นายจ้างต้องจัดให้ลกูจ้างหยดุประจ�าสปัดาห์โดยได้รบัค่าจ้างสปัดาห์ละ	1	วนั	 
และวันหยุดประเพณีไทยโดยได้รับค่าจ้างปีละ	 13	 วัน	 และเมื่อลูกจ้าง 
ท�างานครบหนึ่งปี	 นายจ้างตกลงจัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจ�าปี	 
โดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	6	วันท�างาน	

5. 	 ถ้านายจ้างให้ลกูจ้างท�างานเกนิเวลาท�างานปกต	ินายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา
ให้ลกูจ้างในอตัราไม่น้อยกว่า	1.5	เท่า	ของค่าจ้างปกติต่อชัว่โมง	ถ้านายจ้าง
ให้ลกูจ้างท�างานในวนัหยดุนายจ้างต้องจ่ายค่าท�างานในวันหยดุให้แก่ลกูจ้าง
ดังนี้

 5.1	 ได้รับค่าจ้าง	 1	 เท่า	 ของค่าจ้างปกติต่อชั่วโมง	 ในกรณีที่มีสิทธิได้รับ 
	 ค่าจ้างในวันหยุด

 5.2	 ได้รับค่าจ้าง	2	เท่า	ของค่าจ้างปกตต่ิอชัว่โมง	ในกรณทีีไ่ม่มสีทิธไิด้รบั 
	 ค่าจ้างในวันหยุด

สัญญาจ้าง
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6.		 นายจ้างตกลงจะจดัอาหารให้ลกูจ้างทกุวนัท�างาน	วนัละ	3	มือ้	โดยค่าใช้จ่าย 
ให้ตกลงกันเองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	

7. 	 นายจ้างตกลงจะจัดท่ีพักอาศัยที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะให้แก่ลูกจ้าง	
โดยค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักให้ตกลงกันเองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

8. 	 นายจ้างตกลงจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาของ
สัญญา	ตามที่กฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	ก�าหนด	

9.		 นายจ้างจะจ่ายค่าเดนิทางของลกูจ้างถึงประเทศไทย	รวมทัง้จดัพาหนะ	รบัส่ง 
ลูกจ้างจนถึงท่ีพักและจ่ายค่าโดยสารกลับภูมิล�าเนาของลูกจ้างในกรณ	ี 
ท�างานครบสญัญา	ยกเว้นกรณทีีเ่ป็นความผดิของลกูจ้างหรอืลกูจ้างเป็นฝ่าย 
บอกเลิกสัญญา	

10. ลกูจ้างต้องเช่ือฟังและปฏิบัตติามกฏข้อบังคับของบรษิทันายจ้าง	ซึง่ก�าหนด
ขึน้ภายใต้เงือ่นไขกฎหมาย	และให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนยีมประเพณี
ไทย/ลูกจ้างต้องท�างานให้นายจ้างเท่านั้นไม่ไปท�างานให้กับบุคคลอื่น/ 
ลูกจ้างต้องไม่กระท�าการใดๆ	 ในลักษณะชุมนุมประท้วงหรือรวมตัวกัน 
กระท�าการสิ่งผิดกฎหมาย	

11. กรณนีายจ้างประสงค์บอกเลกิสญัญา	นายจ้างต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบ
ล่วงหน้า	1	เดือน	หรือจ่ายเงินค่าจ้าง	1	เดือน	แทนการบอกเลิกสัญญา	หรือ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย	รวมทัง้นายจ้างต้องจ่ายค่าเดนิทางกลบั 
ประเทศให้แก่ลูกจ้างด้วย/กรณีลูกจ้างประสงค์บอกเลิกสัญญาลูกจ้าง	 
ต้องบอกกล่าวให้นายจ้างทราบล่วงหน้า	1	เดอืน	และต้องจ่ายค่าเดินทางกลบั 
ประเทศด้วยตนเอง	

12.		นายจ้างจะต้องอพยพลูกจ้างไปอยู่ในสถานท่ีปลอดภัยเมื่อเกิดวิกฤตการณ	์
เช่น	ภยัธรรมชาต	ิการจลาจล	การสู้รบ	หรอืการสงคราม	และถ้าสถานการณ์	
ไม่เอื้ออ�านวยให้ท�างานต่อไป	 นายจ้างต้องส่งลูกจ้างกลับประเทศโดย
นายจ้างเป็นผู ้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด/เงื่อนไขอื่นที่มิได้ระบุในสัญญานี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย

	 กรณีท�างานในเรือประมงทะเล	 ต้องใช้สัญญาจ้างในงานประมงทะเล	 
(รายละเอียด	หน้า	21	และ	22)
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 แรงงานต่างด้าวที่นําเข้าตาม MOU ที่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม  
ได้สิทธิประโยชน์ ดังนี้

 1.  กองทุนประกนัสงัคม	นายจ้างต้องขึน้ทะเบยีนลกูจ้างเป็นผูป้ระกนัตน	 
ภายใน	 30	 วัน	 นับจากวันท่ีนายจ้างรับลูกจ้างเข้าท�างาน	 โดยนายจ้างและ
ลกูจ้าง	 ต้องจ่ายเงนิสมทบในอตัราร้อยละ	5	จากฐานค่าจ้างทีน่�ามาค�านวณไม่ต�า่กว่า	 
เดือนละ	 1,650	 บาท	 และสูงสุดไม่เกินเดือนละ	 15,000	 บาท	 โดยรัฐบาล 
จะออกเงนิสมทบเข้ากองทนุด้วยส่วนหนึง่	นายจ้างจ่ายสมทบร้อยละ	5	รฐับาลไทย	
ร้อยละ	2.75

 สทิธปิระโยชน์ท่ีจะได้รบั 7 กรณี	ได้แก่	กรณเีจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตราย	
ทุพพลภาพ	ตาย	คลอดบุตร	สงเคราะห์บุตร	ชราภาพ	และว่างงาน	(ตามเงื่อนไข	
และระยะเวลาการส่งเงินสมทบ)

 2. กองทุนเงินทดแทน นายจ้างของแรงงานต่างด้าวเป็นผู้จ่ายสมทบ	
ฝ่ายเดียวในอัตราร้อยละ	 0.2-1	 ของค่าจ้างตามความเสี่ยงของประเภทกิจการ	
ของนายจ้าง	โดยจะได้รับความคุ้มครองนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าท�างานให้นายจ้าง

 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ	 ได้แก่	 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	
ทุพพลภาพ	ตาย	หรือสูญหาย	

ข้อยกเว้นแรงงานต่างด้าวที่ไม่เข้าระบบประกันสังคม

	 ลูกจ้างที่ท�างานเป็นคนรับใช้ในบ้าน	ท�างานเพาะปลูก	ประมง	ป่าไม้	และ 
เลี้ยงสัตว์	 ซึ่งไม่ได้จ้างตลอดทั้งปี	 ลูกจ้างที่ท�างานเป็นครั้งคราว	หรือตามฤดูกาล	
ลูกจ้างที่ท�างานให้นายจ้างประเภทหาบเร่หรือแผงลอย	จะไม่ได้รับความคุ้มครอง	
แต่จะเข้าสู่ระบบการประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
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วินัย ความปลอดภัย และสุขอนามัย 

1.			 ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน	
ยกเว้นบริเวณที่อนุญาตให้สูบได้

2.	 ห้ามบ้วนน�้าลายหรือน�้าหมาก
ลงพื้น	หรือในบริเวณท�างาน

3. 		ทิ้งขยะมูลฝอยในถังที่จัดไว้ให้
เท่านั้น

4. 		แต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมกับ
การปฎิบัติงาน

5.			 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ	
เครื่องจักร	และอุปกรณ์ว่าอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน

6.			 ไม่ใช้เครื่องมือ	 เครื่องจักร	 และ
อุปกรณ์ต่างๆ	 เมื่อยังไม่ได้รับ 
ค�าแนะน�าวิธีการใช้

7. 		สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ทกุครัง้	เมือ่ต้องปฏบิตังิานทีอ่าจ
เกิดอันตราย

8. 		ไม่เล่น	หรือหยอกล้อกันในขณะ
ปฏิบัติงาน

9. 		ถ้าเครื่องมือ	เครื่องจักร	อุปกรณ์
ใช้งานช�ารุดขณะปฏบิติังาน	ต้อง
แจ้งผู้ควบคุมทราบทันที

10. ถ้าเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน	
ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบทันที

11.		เมื่อเลิกปฏิบัติงานต้องท�าความ	
สะอาดเครื่องมือ	 เครื่องจักร	
อุปกรณ์ใช้งาน	 ตลอดจนพ้ืนท่ี
ท�างาน

12. ห้ามน�าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
ใดๆ	ออกนอกบริเวณพ้ืนท่ีท�างาน 
โดยไม่ได้รับอนุญาต	

13.	ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎ	
ความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน
อย่างเคร่งครัด	

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 
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การป้องกันอุบัติเหตุ

การท�างานบนที่สูงต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย	

และสายช่วยชีวิตขณะปฏิบัติงาน

การยกเคลื่อนย้ายของอย่างปลอดภัยและ 

ไม่ปวดหลัง	ต้องปฏิบัติให้ถูกวิธี

เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตน	เมื่อเกิดเพลิงไหม้	

และวิธีใช้ถังดับเพลิง

เรียนรู้เครื่องหมาย	ความปลอดภัย

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

		ไม่ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่บกพร่อง	

		ไม่ใช้สายไฟเปลือยต่อปลั๊ก

		ไม่ใช้สายผุกร่อน	หลุดลุ่ยเปียก	เปื้อนน�้ามันหรือเสื่อมสภาพ

		เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของไฟฟ้า

		ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียก

1

3

5

4

2
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1. 	 การท�างานกบัเครือ่งจกัรท่ีไม่ปลอดภัยหรอื
ไม่เหมาะสมกบังาน	
2.		 การเข้าไปในสถานทีอ่นัตราย	 เช่น	 บรเิวณ
เครือ่งจกัรก�าลงัท�างาน	การยนืใต้ของทีแ่ขวนอยูส่งู	 
การเดนิในพืน้ท่ีทีไ่ม่ปลอดภยั	
3. 	 การตรวจเช็คอุปกรณ์	 การท�าความ
สะอาด	 การซ่อมแซม	 หรือการตรวจสอบ
เครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรก�าลังท�างาน
อยูห่รอืก�าลงัยกลอยหรอืก�าลงัร้อนอยู่	
4.		 การเดินเครื่องจักรทันทีโดยไม่มีการให้
สญัญาณเตอืนแก่ผู้อืน่ทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคยีง	หรอื
ไม่ได้ตรวจเชค็ความปลอดภยัก่อนเดนิเคร่ือง	
5. 	 การไม่ใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล	หรอืใช้ไม่เหมาะสม	หรอืใช้ไม่ถกูต้อง	 
หรอืสวมใส่เส้ือผ้าทีไ่ม่ปลอดภยั

          สขุอนามัยพืน้ฐาน
	 ได้แก่	การดแูลสขุภาพด้วยตนเอง	เพือ่การมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงและสขุภาพจติท่ีดี	
แนะน�าโดยส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ	มดีงันี้	
1.		 กนิอาหารทีมี่ประโยชน์ให้ครบห้าหมู่	
2. 	 ออกก�าลงักายครัง้ละ	30	นาท	ีอย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	ครัง้	อย่างสม�า่เสมอ	
3.		 รูจ้กัควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม	
4.		 สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ทีัง้ในบ้านและชมุชน	
5.		 หลีกเลีย่งปัจจยัเสีย่งท่ีจะท�าให้เกดิโรคต่างๆ	
6.		 งดอบายมขุ	บุหรี	่สรุา	ยาเสพติด	การพนันและส�าส่อนทางเพศ

จงเชื่อว่า
“อุบัติเหตุจะเป็นศูนย์ได้ 

ถ้าทุกคนมีความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงานของตน”

โปรดหลีกเลี่ยงและระมัดระวัง 
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 พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 1.	ห้ามท�างานโดยไม่มีใบอนุญาตท�างาน

 2.	ห้ามท�างานนอกเหนอืจากทีม่สีทิธจิะท�าได้	คนต่างด้าวสามารถท�างาน
ได้ทุกชนิดตามประเภทงานที่กฎหมายก�าหนดให้คนต่างด้าวซ่ึงได้รับใบอนุญาต	 
ท�างานในแต่ละกลุ่มงานนั้นท�าได้

ข้อควรรู้และต้องปฏิบัติ

 1.	คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างาน	ต้องแจ้งเข้าท�างานภายใน	15	วัน	
นับแต่วันที่เข้าท�างาน	(มาตรา	64/2)

 2.	คนต่างด้าวต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง	 สถานที่
ท�างาน	และลักษณะงานที่ท�าภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่เข้าท�างาน

 3.	คนต่างด้าวท่ีเข้ามาท�างานกับนายจ้าง	 ออกจากงานก่อนครบ 
สัญญาจ้าง	ไม่มีสิทธิท�างานกับนายจ้างรายอื่น	ยกเว้น

  3.1	คนต่างด้าวจะเปลี่ยนนายจ้างได้ต่อเมื่อออกจากงานเพราะ	
ความผิดของนายจ้าง	หรือได้ช�าระค่าเสียหายให้นายจ้างรายเดิมแล้ว	(มาตรา	51)

  3.2	 กรณีคนต่างด้าวมีสิทธิในการเปลี่ยนนายจ้างตามข้อ	 3.1	 
ต้องแจ้งเพือ่ท�างานกบันายจ้างรายใหม่ภายใน	30	วนั	นบัแต่เลิกท�างานกบันายจ้าง 
รายเดิม	(มาตรา	52)	และต้องแจ้งต่อนายทะเบียนทุกครั้งที่เปลี่ยนนายจ้าง

 4.	กรณีคนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนนายจ้างหรือมีสิทธิเปลี่ยน
นายจ้าง	 แต่ไม่ท�างานกับนายจ้างรายอื่นภายใน	 30	 วัน	 ใบอนุญาตท�างานของ 
คนต่างด้าวผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ออกจากงานหรือพ้นก�าหนดเวลา	 30	 วัน	 
แล้วแต่กรณี	 และให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรส้ินสุดลง 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	(มาตรา	53)

กฎหมาย ข้อห้าม และการคุม้ครองแรงงาน
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 5.		คนต่างด้าวมาท�างานแล้วเกิดเหตุในกรณีดังต่อไปนี้	(มาตรา	50)

  5.1	กรณีนายจ้างไม่รับคนต่างด้าวเข้าท�างาน	 หรือคนต่างด้าว 
ออกจากงาน	ไม่ว่าด้วยเหตใุด	เฉพาะท่ีไม่ใช่ความผดิของคนต่างด้าว	และคนต่างด้าว
ประสงค์จะท�างานกับนายจ้างรายอื่น	ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน	
อาจจัดให้คนต่างด้าวท�างานกับนายจ้างรายอื่นภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่นายจ้าง
ไม่รับเข้าท�างาน	 แต่ระยะเวลาการท�างานกับนายจ้างรายใหม่ต้องไม่เกินก�าหนด 
ระยะเวลาตามสัญญาน�าคนต่างด้าวมาท�างาน

  5.2	กรณคีนต่างด้าวไม่ยนิยอมท�างานกบันายจ้าง	หากเป็นความผิด
ของนายจ้างให้คนต่างด้าวสามารถเปลี่ยนไปท�างานกับนายจ้างรายอื่นได้	ภายใน	
30	วัน

 6.	 ห้ามผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ	
และนายจ้างเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากคนต่างด้าว	 เว้นแต่ค่าใช้จ่าย
ที่อยู ่ในความรับผิดชอบของคนต่างด้าวที่นายจ้างได้ออกให้ไปก่อน	 ได้แก	่ 
ค่าหนงัสือเดนิทาง	ค่าตรวจสขุภาพ	ค่าใบอนญุาตท�างาน	หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ท�านอง
เดียวกันตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด	(มาตรา	42	และมาตรา	49)

	 ข้อ	3	-	6	ใช้กับคนต่างด้าวที่เข้ามาท�างานตามระบบ	MOU
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ความผิดและโทษ

1.

2.

คนต่างด้าวท�างานโดยไม่ได้รบั 
อนญุาตให้ท�างาน	หรอืท�างาน 

นอกเหนอืจากทีม่สีทิธจิะท�าได้	เป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา	8	ต้องระวางโทษ	ปรบั

ตัง้แต่	5,000	-	50,000	บาท	 
(มาตรา	101)

3.
คนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาต 
ให้ท�างานไม่สามารถแสดง	 

ใบอนญุาตท�างานต่อพนกังาน 
เจ้าหน้าที	่หรอืนายทะเบยีนภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร	เป็นการฝ่าฝืน

มาตรา	68	ต้องระวางโทษ	 
ปรบัไม่เกนิ	5,000	บาท	 

(มาตรา	120)

คนต่างด้าวทีไ่ด้รบัใบอนญุาต 
ให้ท�างานไม่แจ้งให้นายทะเบยีน 

ทราบถงึผูเ้ป็นนายจ้าง	สถานทีท่�างาน
ของนายจ้างและลกัษณะงานหลกัทีท่�า	

เป็นการฝ่าฝืน	มาตรา	64/2	 
ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน	 

20,000	บาท 
(มาตรา	119/1)	
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คําแนะนําขณะทํางานในประเทศไทย

1

3

5

7

2

4

6

ห้ามท�าผิดกฎหมาย	 เช่น	 ห้ามเล่น 
การพนนั	ครอบครองอาวธุ	ขับรถโดยไม่มี
ใบอนญุาตขบัขีห่รอืขบัขีข่ณะเมาสรุา

พกพาใบอนญุาตท�างาน 
ตดิตวัตลอดเวลาทีท่�างาน

มีมารยาทในการใช้บริการสาธารณะ	
เช่น	ไม่แย่งขึ้นรถโดยสาร	ไม่สูบบุหรี่
ในที่ห้ามสูบและที่สาธารณะ

ไม่ปลอมแปลงเอกสาร 
ทางราชการ

ศึกษา	เรียนรู้ที่จะใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์	เช่น	การเรียนภาษาไทย

ไม่หลงเชือ่ผูท่ี้แอบอ้างว่า	สามารถช่วยเหลอื 
ให้อยู	่หรอืท�างานในประเทศไทย	หรือ 

ด�าเนนิการเรือ่งเอกสาร	เช่น	พาสปอร์ต	วซ่ีา

ศึกษาวินัยการจราจรในประเทศไทย	
เช่น	ป้ายจราจรต่างๆ
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พระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541

การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
	 ให้นายจ้างปฏบิตัต่ิอลกูจ้างชายและหญงิโดยเท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน	
เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้	

เวลาทํางานปกติ
	 งานทกุประเภท	ไม่เกนิ	8	ชัว่โมง/วนั	หรอืตามทีล่กูจ้างและนายจ้างตกลง
กันไว้	แต่ต้องไม่เกิน	48	ชั่วโมง/สัปดาห์	
	 งานทีอ่าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย	ไม่เกิน	7	ชัว่โมง/วนั	
หรือตามที่ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันไว้	แต่ต้องไม่เกิน	42	ชั่วโมง/สัปดาห์

การทํางานล่วงเวลา
	 ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ	 ไป	 แต่ถ้าเป็นงานซึ่งต้อง
ท�าติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน	 หรือเป็นงานฉุกเฉิน	 นายจ้างอาจให ้
ลูกจ้างท�างานล่วงเวลาได้เท่าที่จ�าเป็น	

การทํางานในวันหยุด
	 ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง	 เว้นแต่งานที่ต้องท�าติดต่อกันไป	 
ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน	 และงานฉุกเฉิน	 หรือกิจการโรงแรมสถานมหรสพ	 
งานขนส่ง	 ร้านอาหาร	 ร้านขายเครื่องดื่ม	 สโมสร	 สมาคม	 หรือสถานพยาบาล	
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท�างานในวันหยุดได้เท่าที่จ�าเป็น	 และช่ัวโมงการท�างาน 
ล่วงเวลา	และการท�างานในวันหยุด	รวมแล้วต้องไม่เกิน	36	ชั่วโมง/สัปดาห์	

เวลาพัก
	 ไม่น้อยกว่าวนัละ	1	ชัว่โมง	หลงัจากลกูจ้างท�างานมาแล้วไม่เกนิ	5	ชัว่โมง	
ติดต่อกัน
	 ส�าหรับลูกจ้างเด็ก	 หลังจากท�างานมาแล้วไม่เกิน	 4	 ชั่วโมงติดต่อกัน	 
ให้มีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า	1	ชั่วโมง	และใน	4	ชั่วโมงนั้นให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
ได้มีเวลาพักตามสมควร
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วันหยุด
	 วันหยุดประจ�าสัปดาห์ไม่น้อยกว่า	1	วัน/สัปดาห์	
	 วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า	13	วัน/ปี	โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ
	 ลกูจ้างทีท่�างานตดิต่อกนัครบ	1	ปี	มสีทิธหิยดุพกัผ่อนประจ�าปีไม่น้อยกว่า	
6	วันท�างาน/ปี	

วันลา
 ลาป่วย	 ได้เท่าที่ป่วยจริง	 ได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา	 แต่ไม่เกิน	 
30	วันท�างาน/ปี	
 ลากิจ	ลูกจ้างมีสิทธิลา	ได้ปีละไม่น้อยกว่า	3	วันท�างาน	โดยได้รับค่าจ้าง
ไม่เกิน	3	วันท�างานต่อปี
 วันลาเพื่อคลอดบุตร	 ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่ง 
ไม่เกิน	98	วนั	นบัรวมวนัลาเพือ่ตรวจครรภ์ก่อนคลอดบตุร	และนบัรวมวนัหยดุทีม่ี 
ระหว่างวันลาด้วย	 โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท�างานตลอดระยะเวลา 
ที่ลา	แต่ไม่เกิน	45	วัน

ค่าจ้าง
	 ค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
ให้ถูกต้อง	และตามก�าหนดเวลา	ดังต่อไปนี้
	 (1)		ในกรณีที่มีการค�านวณค่าจ้างเป็นรายเดือน	รายวัน	รายชั่วโมง	หรือ
เป็นระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย	 
ให้จ่ายเดือนหน่ึงไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง	 เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
	 (2)		ในกรณีที่มีการค�านวณค่าจ้าง	นอกจาก	(1)	ให้จ่ายตามก�าหนดเวลา	
ที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
	 (3)		ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 ค่าล่วงเวลาในวันหยุด	 และเงินที่
นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย	ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
	 ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 
ค่าท�างานในวนัหยดุและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ	และเงินทีน่ายจ้างมหีน้าทีต้่องจ่าย	 
ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้าง	ภายใน	3	วัน	นับแต่วันที่เลิกจ้าง
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ค่าล่วงเวลา
 วันทํางาน ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า	
1.5	เท่าของอตัราค่าจ้างต่อชัว่โมงตามจ�านวนทีท่�า	หรอืตามจ�านวนผลงานทีท่�าได้
 วันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา	 
ไม่น้อยกว่า	 3	 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงตามจ�านวนที่ท�า	 หรือตามจ�านวน 
ผลงานที่ท�าได้	

ค่าชดเชย
	 นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด	
ในอัตราตามก�าหนดไว้ในกฎหมาย	

นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
ในกรณีดังต่อไปนี้	
	 (1)	ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง	
	 (2)	จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
	 (3)	ประมาทเลนิเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รบัความเสียหายอย่างร้ายแรง
	 (4)	ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน	 หรือระเบียบ	 หรือค�าสั่งของ
นายจ้าง	อนัชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม	และนายจ้างได้ตกัเตอืนเป็นหนงัสอืแล้ว	 
ท้ังน้ี	 หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน	 1	 ปี	 นับแต่วันที่ลูกจ้างกระท�าผิด	 
เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จ�าเป็นต้องตักเตือน
	 (5)	ละทิง้หน้าทีเ่ป็นเวลา	3	วนัท�างานตดิต่อกนัไม่ว่าจะมวีนัหยดุคัน่	หรือ
ไม่ก็ตาม	โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
	 (6)	ได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่	 เป็นโทษ 
ส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
	 ในกรณี	(6)	ถ้าเป็นความผดิทีไ่ด้กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ	
ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
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กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน 
ประมงทะเล พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

 ในกิจการประมงทะเลที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้

	 1.	 ห้ามหักค่าจ้างลูกจ้างยกเว้นเป็นการหักตามมาตรา	76	แห่งพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541
	 2.		ห้ามเรยีกหรอืรบัหลกัประกนัจากลกูจ้าง	เว้นแต่เป็นงานตามท่ีก�าหนด
ในประกาศกระทรวงแรงงาน	เรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิกีารเรียกหรือรับหลักประกนั	
การท�างาน	หรือหลักประกันความเสียหายในการท�างานจากลูกจ้าง
	 3.		ห้ามรับลูกจ้างอายุต�่ากว่า	18	ปี	ท�างาน
	 4.		 ต้องจดัให้ลกูจ้างมเีวลาพกั	 ไม่น้อยกว่า	10	ชัว่โมง	 ในระหว่างการท�างาน	 
24	ชั่วโมง	และไม่น้อยกว่า	77	ชั่วโมงในระยะเวลาการท�างาน	7	วัน
	 5.	 ต้องจัดท�าสัญญาจ้างเป็นหนังสือท่ีมีข้อความถูกต้องตรงกัน	 จ�านวน
สองฉบับ	โดยมอบให้ลูกจ้างและนายจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
	 6.	 ต้องน�าตัวลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานอย่างน้อย 
ปีละ	1	ครั้ง	นับแต่วันท�าสัญญาจ้าง
	 7.	 ในกรณีท่ีมีลูกจ้างตั้งแต่	 10	 คนข้ึนไป	 นายจ้างต้องจัดท�าทะเบียน
ลูกจ้างเป็นภาษาไทยและเก็บไว้	ณ	สถานที่ท�างาน	เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบ	และส่งส�าเนาทะเบียนลูกจ้างภายใน	30	วัน	นับแต่วันเริ่มจ้างลูกจ้าง
เข้าท�างาน
	 8.		นายจ้างต้องจัดท�าเอกสารการจ่ายค่าจ้างและค่าท�างานในวันหยุดไว้	
ทีส่ถานทีท่�างาน	โดยระบชุือ่-สกุล	ต�าแหน่งหน้าทีใ่นงานประมงทะเล	อตัราค่าจ้าง	
และค่าท�างานในวันหยุด	 และให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารไว้เป็นหลักฐาน	 
เมื่อมีการจ่ายค่าจ้างและค่าท�างานในวันหยุด
	 9.	 การจ่ายค่าจ้างและค่าท�างานในวนัหยดุ	 ให้จ่ายเดือนหนึง่ไม่น้อยกว่า	 
1	 คร้ัง	 เงินส่วนแบ่งให้จ่ายตามท่ีตกลงกันแต่ต้องไม่เกิน	 3	 เดือนต่อหนึ่งครั้ง	 
หากผิดนัดการจ่าย	ให้นายจ้างจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ	15	ต่อปี	 ในกรณีจงใจผิดนัด 
ไม่จ่ายเงนิ	ให้นายจ้างจ่ายเงนิเพิม่ให้แก่ลกูจ้างร้อยละ	15	ของเงินทีค้่างในทกุ	7	วนั
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 10.	การจ่ายเงินเป็นรายเดือน	 ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตรา	 
ค่าจ้างขั้นต�่ารายวันคูณ	30	วัน
	 11.	ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าท�างานในวนัหยดุผ่านบญัชีธนาคารของ
ลกูจ้าง	โดยนายจ้างเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบญัชธีนาคารของลกูจ้าง
	 12.	ต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ�าปีในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า	 30	 วัน	 
โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	 ถ้าให้ลูกจ้างท�างานในวันหยุด	 
ให้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า	1	เท่า
	 13.	ให้ลูกจ้างมสีทิธลิาป่วยได้เท่าทีป่่วยจรงิ	โดยได้รบัค่าจ้างปีหนึง่ไม่เกนิ	
30	วันท�างาน
	 14.	ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50	 ของค่าจ้างขั้นต�่า	 
กรณีที่	ลูกจ้างไปตกค้างอยู่ในต่างประเทศเนื่องจากท�างานให้นายจ้าง
	 15.	ต้องด�าเนินการหรือออกค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับสถานที่ท่ีรับ
ลกูจ้างเข้าท�างานในกรณเีรอือบัปางลกูจ้างประสบอนัตราย	เจบ็ป่วย	หรอืเสยีชวีติ	 
หากหน่วยงานราชการเป็นผู้ส่งตัวลูกจ้างกลับให้มีสิทธิไล่เบี้ยเงินที่ได้จ่ายไป 
คืนจากนายจ้าง
	 16.	นายจ้างต้องจดัให้มอีาหารและน�า้ดืม่ทีส่ะอาดถกูสขุลกัษณะ	ห้องส้วม	
เวชภัณฑ์และยาที่เพียงพอเพื่อให้เหมาะสมกับการท�างานและระยะเวลาที่ลูกจ้าง	
อยู่บนเรือ
	 17.	นายจ้างซึง่ท�าประมงนอกน่านน�า้ไทย	ต้องจัดให้มอีปุกรณ์หรือระบบ	
การสื่อสารผ่านดาวเทียม	ที่รองรับการส่งข้อความได้ไม่ต�่ากว่า	1	เมกะไบต์	(MB)	
ต่อคนต่อเดอืน	เพ่ือให้ลกูจ้างไม่น้อยกว่า	1	ใน	4	ของลกูจ้างทัง้หมดบนเรอืสามารถ
เข้าถงึและใช้ในการตดิต่อหรอืประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	หรือญาติ	ได้ตลอด
เวลา	 โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย	 หากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้	
นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นทดแทน	จนกว่าจะซ่อมแซมหรือแก้ไขอุปกรณ์
	 18.	ให้นายจ้างให้ความรูแ้ก่ลกูจ้างเกีย่วกบัสภาพการท�างาน	การใช้เครือ่งมอื	
สขุภาพ	อนามยั	สภาพความเป็นอยู	่และอุปกรณ์ความปลอดภยับนเรอืก่อนท�างาน
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 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กําหนดให้คนต่างด้าว  
ถ้าอยูใ่นราชอาณาจกัรเกนิ 90 วนั ต้องรายงานตัวแจ้งทีพั่กอาศัยต่อพนกังาน
ตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน 

บทกําหนดโทษ
	 กรณีหากคนต่างด้าว	ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน	90	วัน	ต้องรายงานตัว
แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก	90	วัน	โดยหากคนต่างด้าวไม่มา	
รายงานตัวทุก	90	วัน	มีหลักเกณฑ์ข้อควรรู้และโทษ	ดังนี้
	 1.		การรับแจ้งทีพ่กัอาศยั	 กรณคีนต่างด้าวอยูเ่กนิ	 90	 วนั	 มใิช่เป็นการ 
ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
	 2.		เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร	เมื่อเดินทางกลับมา	
ให้เริ่มนับเวลา	90	วัน	ใหม่ทุกกรณี
	 3.		คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า	 90	 วัน	 ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงาน	 
เจ้าหน้าที	่ หรอืแจ้งช้ากว่าท่ีก�าหนด	 ต้องมารายงานตวัด้วยตนเอง	 และเสยีค่าปรบั 
จ� านวน	 2 ,000	 บาท	 หรือคนต ่างด ้ าว 
ถกูจบักุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ	 ต้องเสียค่าปรับ	 
จ�านวน	4,000	บาท

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
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การขอรับความช่วยเหลือในประเทศไทย 
 หากประสบปัญหาระหว่างการทาํงานในประเทศไทย สามารถตดิต่อขอรับ 
ความช่วยเหลือหน่วยงานดังต่อไปนี้

1

4

2

5 6 7

3
สถานเอกอคัรราชทูต 

แห่งราชอาณาจกัรกัมพชูา 
ประจําประเทศไทย

518/4 ถนนประชาอุทศิ  
(ซอยรามคาํแหง 39)  

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เหตุด่วนเหตุร้าย 
 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

แจ้งสายด่วน  
Hot Line 191

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
สถาบันการแพทย์ 
ฉุกเฉินแห่งชาติ  
แจ้งสายด่วน  

Hot Line 1669

 การขอรบัความช่วยเหลือในประเทศไทย 
ส่วนของกระทรวงแรงงาน
 •	 ประสบป ัญหาด ้านแรงงานติดต ่อ
กระทรวงแรงงาน	สายด่วน	Hot Line 1506 
 •	 แจ้งข้อร้องเรียนการจ้างงานไม่เป็น
ธรรม	www.labour.go.th/helpme	 หรือ	 
Hot Line 1546 
 •	 ขอค�าปรึกษาแนะน�า	 ประสานจัดหา
ท่ีพักช่ัวคราวระหว่างรอการช่วยเหลือจาก	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ที่ศูนย์ร่วมบริการช่วย
เหลือแรงงานต่างด้าว	 10	 ศูนย์	 ที่ประจ�า	 
ณ	ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	ดังนี้	
	 ศนูย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าว
จังหวัดสมุทรปราการ	โทร. 0 2395 5991-2 
	 ศนูย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าว
จังหวัดสมุทรสาคร	โทร. 0 3446 9327 

	 ศนูย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าว
จังหวัดชลบุรี	โทร. 0 3839 8057 
	 ศนูย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าว
จังหวัดเชียงใหม่	โทร. 09 8123 4250 
	 ศนูย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าว
จังหวัดตาก	โทร. 0 5556 3639-40 
	 ศนูย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าว
จงัหวดัขอนแก่น	โทร. 0 4333 0197-9 ต่อ 24 
	 ศนูย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าว
จังหวัดนครราชสีมา	โทร. 08 6468 7563 
	 ศนูย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าว
จังหวัดระนอง	โทร. 09 3795 8855 
	 ศนูย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โทร. 08 8752 5925 
	 ศนูย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าว
จังหวัดสงขลา	โทร. 08 8591 0091

 กรณเีดนิทางเข้า  
หรอื ออก นอกประเทศ

สํานักงานตํารวจ 
ตรวจคนเข้าเมือง 

Hot Line 1178

กรณีถูกละเมดิสทิธิ 
ตดิต่อสายด่วน  

สาํนกังานคณะกรรมการ 
สทิธิมนษุยชนแห่งชาติ

Hot Line 1377

หากสงสยัหรอืพบเห็นการค้ามนุษย์ 
ตดิต่อสายด่วน ศนูย์ช่วยเหลอืสังคม 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์

Hot Line 1300
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គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ពលករបរគេ 
សណែលបានេេួលការអនុញ្ញាតឲ្យគ្វើការគៅម្បគេសថៃ

ចំគណះែឹងេូគៅអំពីម្បគេសថៃ

គ្មះម្បគេសជាផ្លូវការ	 ព្រះរាជាណាចព្រថៃ	(Kingdom	of	Thailand)

រាជធាន	ី បាង្រ្រ	(Bangkok)

ថផទៃែី	 513,115	គីឡូម៉ែព្រការេ

ម្ពំណែន	 ព្រំមែនរៅេិសខាងគជើងជាប់ជា៉ួយសាធាេណេែ្ឋ		ពបជាធិបរ្រយ្យ	ពបជាមានិ្រ	ឡាវ		 
	 និងព្រះរាជាណាចព្រ្រ៉្ពុជា	េិសខាងត្លូងជាប់ពបរេសមា៉ារេស៊ី	និងេិសខាងលិច 
 ជាប់សាធាេណេែ្ឋថនសហភា្ភូមា		និង	សាធាេណេែ្ឋ		ពបជាធិបរ្រយ្យ	ពបជាមានិ្រ	ឡាវ។

ម្បជាជន	 ពបមហេ	66	លាននា្រ់	(ឆ្នារំ	2018)

ភាសាផ្លូវការ	 ភាសាថៃ

េង់ជាត ិ ជាេង់ជា្រិបី្ណ៌	្ណ៌ព្រហ៉្ររំណាងឲ្យជា្រិ	្ណ៌ស្ររំណាងឲ្យសាសនា	
	 និង្ណ៌រ�ៀវ្ររំណាងឲ្យព្រះ៉ហា្រ្សព្រ

រូបិយបណ្ណ	 បា្រ	(THB)

ការម្្រប់ម្្រង ពបរេសថៃពគប់ពគងរោយេបបពបជាធិបរ្រយ្យ	មែេមានព្រះ៉ហា្រ្សព្រជាពប៉៊�

សាសនា	 ពបជាជនថៃកាន់ព្រះ្៊េ្ធសាសនារៃេវាេ	 95%	 សាសនាអ៊ីសាលា៉	 4%	 
	 សាសនាពគិស្ដ	និងសាសនារ្្សងៗរេៀ្រ	1%។

ថៃងៃឈប់សម្រាក និងការគ្វើការ ៉នន្ីរាជកាេរធវើកាេចាប់្ីថៃងៃច័ន្ទែេ់ថៃងៃស៊ព្រ	 រហើយឈប់សពមា្រថៃងៃរៅ	 និងអាេិ្រ្យ	 
 ព្៉ទារំងថៃងៃប៊ណ្យជា្រិ	 ចរំមណ្រព្រ៊៉ហ៊៊នឯ្រជនភាគរពចើនឈប់ថៃងៃអាេិ្រ្យ	 
	 និងថៃងៃប៊ណ្យជា្រិ។
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គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ពលករបរគេ 
សណែលបានេេួលការអនុញ្ញាតឲ្យគ្វើការគៅម្បគេសថៃ

លក្ខណៈអាកាស ា្តុ

 អា្រាសធា្៊រនថប្េេរសៃថភាគច្េើនជាអា្រាស
ធា្៊រ្រ្េូ្ ចិ្រ្ែៅហើយសើ៉ ។អា្រាសធា្៊រនឹង្រ្ែៅ�្េារំង្រ្
ន៊ង�ម៉រសា	 ឧសភាែមេជាេែូវ្រ្ែៅ។	ចាប់្ី្ា្រ់្រណ្
ែាេ�មឧសភាែេ្៊់រេាែមេជាេែូវភ្េៀង។	េីឯេែវូេងាេ
គឺចាប់្�ីមវចិ្ឆិ្រាែេ់្ ា្់រ្រណ្ែាេ�ម៉នីាអា្រាសធា្៊រ
នឹងស្ងួ្រហើយ្រ្េជា្រ	់េើ្រេមង្រមភូ៉ភិាគ�ាង្រ្បូងែម
េ៉ានអា្រាសធា ្៊រ្រ្ ែៅហើយសើ៉្រញ៉ួយឆ្នារំ 	
េើបធ្វើឲ្យ៉ាន្រម្ីេេែូវគឺ	េែូវ្រ្ែៅ	និងេែូវភ្េៀង។

ភូមិសាស្ែ្រ
	 ប្ េ េរសៃថស្ ៃិ ្រនៅ ្រ្ ន៊ ង ភូ ៉ិ ភា គអា គ្ នរយ៍ 	
្រ្ន៊ងបេិវរណែមេ៉ានឈ្៉ោរះៃា	 “ឧបេ្វីបឥណ្ឌូចិន”  
៉ានន័យៃាជា្្េថែីែមេ្្សាេភ្ជាប់េវាង្្េថែីធរំ្ីេគឺភា
គ�ាងេិចនថប្េេរសឥណ្ឌា	 និង�ាង្រើ្រនថប្េេរសចិន។	
ជាប្េេរសែមេស្ៃិ្រនៅ៉ា្រ់េ្វីប	ែមេ៉ាន្្េថែីជាប់ស៉៊េ្
យេារំង្េី្្នម្រគ	ឺឈូងស៉េ៊្យៃថ	នងិស៉េ៊្យអានែ់ា៉ែាន។់
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សង្្រមនិងវប្ប្ម៌នថប្រេគសៃថ

	 សង្ គ ៉ ៃថ ជាសង្ គ ៉ ែមេ៉ា ន វ ប្ ប ធ ៉៌ ច ៉្ េ៊រះ 	 ជ ន ជា ្ិរ 	
សាសនា 	 និ ង វ ប្ ប ធ៉៌ 	 ្រម អា ច េួ ៉ បញ្ ចូេគ្ នា បា នយែា ងេ្ អប្ េ
សើេ	 ធ្វើឲ្យ្រ្េាយជាវប្បធ៉៌៉ួយ៉ានេ្រ្�ណៈ្ិសរសេបស់�្េួន។	
ប្េជាជនៃថស្េេាញ់សរេីភា្	 ប្េ្រាន់ភ្ជាប់នូវសាសនា	 ្្េរះ៉ហា្រ្ស្រ្េ	
៉ានេរំនៀ៉េន្េាប់ប្េ្ថណីេ្អឯ្រែមេជានិ៉្រ្ែសញ្ញាេបស់�្េួន។	
៉ាន្រាេគោេ្៉ន៊ស្សចាស់	 ៉ិនចូេចិ្រ្្រ្រាេប្េើអរំ្ើហឹង្សា	 ចូេចិ្រ្្រ្រា
េែោរះស្េាយបញ្ហាែោយសន្ែិវិធី	 េស់នៅែោយងាយស្េួេ៉ានភា្េា្រ់េា
្រ់ចរំ្ោរះជនបេេរស	 ជា្ិសរសប្េេរស្រ្ន៊ង្ររំបន់អាស៊ាន។	 បច្ច៊ប្បន្ន
ែោយ្រាេ្្េាស់ប្ែូេនថស្រេភាេូបនីយ្រ៉្៉	 និងបច្ចរ្រវិេ្យា្្សរងៗ	
ែមេ៉ាន្រាេអភិវឌ្ឍយែាងឆាប់េហ័ស	 ភា្ងាយស្េួេ្រ្ន៊ង្រាេធ្វើែរំណើេ	 
និងបន្េាស់ប្ែូេវប្បធ៉៌នថ្រាេហូបច៊្រ	ធ្វើឲ្យ្រើ្រ្រាេ្្េាស់ប្ែូេេបៀប្រាេេ
ស់នៅ�្េរះៗ	េារំង្រ្ន៊ង្រ្េ៊ង	និងជនបេ។
	 សង្គ៉ៃថជាសង្គ៉ែមេេាប់អានសាច់ញា្រិ	 គោេ្៉ន៊ស្សែមេ�្
េួនស្េេាញ់េាប់អាន	 ៉ាន្រាេេួ៉សា៉គ្គីគ្នាយែាងេឹង៉ារំ	 ជា្ិសរសសង្គ៉
ជនបេែមេបានេួ៉គ្នាធ្វើប៊ណ្យ្រា៉ឱ្រាស្្សរងៗែូចជា	្រាេធ្វើប៊ណ្យចូ
េឆ្នារំៃ្៉ែីើ៉ ្បីឧេ្េសិែេប៊់្្វជនែមេបានចា្រស្ៃានេៅហើយ	្រាេជូន្រាែ	ូ
និង្រាេស្េោចេឹ្រស៊រំ្េជ័យ្ី៉ា្រាបិ្រា	និងសាច់ញ្ញា្រិចាស់េ៊រំ។
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ការសម្ែណងការ្រួរសមរបស់ជនជាតិៃថ

1.  	 ជនជា្រិថៃសា្រសួេគ្នា	និងសម៉្ដងកាេរគ្េ្រោយកាេសរំ្រះ 
	 	ព្៉ជា៉ួយនិយាយពា្រ្យថា	“សាវាែ្រ់ឌ”ី។

2.			 ជនជា្រិថៃម្រងម្រញញឹ៉ឲ្យគ្នារៅវិញរៅ៉្រ	មែេ្ររំណាងឲ្យភា្ជា៉ិ្រ ្
	 រទារះបី៉ិនមែេសាគាេ់គ្នា្រ៏រោយ។

3.			 រ្េមែេបាន	រភលេងជា្រិ	គួេរពកា្រឈេរែើ៉្ីជាកាេ្្ដេ់្រិ្រ្ិយស	 
	 និងរគ្េ្ជា្រិ។

4. 		 ្រេែមេបាន	ភ្េរងេើ្រស្េួយ្រិ្រ្្រិយសនថ្្េរះ៉ហា្រ្ស្រ្េ	្រ្ន៊ងេោង្រ៊ន 
	 ៉ហោស្េ្	ឬអង្គភា្ណា្រ៏ែោយ	គ្េប់គ្នាគួេងើបឈេឡើងែើ៉្បី្្ែេ់្រាេគោេ្ែេ ់
	 ្្េរះ៉ហា្រ្ស្រ្េ។

5.			 គួេែោរះស្បម្រជើង្រេចូេ្រ្ន៊ង្្េរះ	ឬ្រន្េមងធ្វើ្ិធីសាសនា	ែូចជា	្រ៊ែ្ឋ	វិហាេ	ជាែើ៉។

6.			 ្រេេេួេបាន្រាេគោេ្អញ្ជើញឬេៅេរងអ្ន្រណា៉្នា្រ់	 
	 គួេ្រមបង្ហាញអោយឃើញនូវេឹ្រចិ្រ្្រ	និងភា្ជា៉្ចាស់្្េរះ

7. 		 ជនជា្រិៃថហៅឈ្៉ោរះគ្នាែោយឈ្៉ោរះ្ិ្រ	្រេែមេជិ្រស្និេ្ធគ្នាហើយេើបហៅែោ 
	 យឈ្៉ោរះ្រ្េៅែោយ៉ាន្ា្រ្យ	“ឃ៊ន”	នារំ៉៊�ឈ្៉ោរះជា្រាេស៊ភា្។

8.			 ជនជា្រិៃថចូេចិ្រ្្រេេួេេានអាហាេែោយប្េើស្េាប្្េា	និងស៉។

9.			 ជនជា្ិរៃថ ្្ែេ់្រាេគោេ្ស ្៉េាប់អ្ន្រែមេចាស់ជាង	និង៉ន៊ស្សសរំ�ាន់។

10.	 ្រេហូបអាហាេជ៊រំគ្នា	ជនជា្រិៃថ្្ែេ់្រិ្រ្្រ ិ
	 យសឲ្យអ្ន្រអាយ៊ច្េើនជាងហូប៉៊ន។
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សកម្មភាពែណលមិន្រួរ្្វើ

1. 	 ៉ិនព្រូវសម៉្ដងរចញនូវអា្រប្្រិេិយាពបមាៃ	 
	 រ៉ើេងាយ	អង្គភា្មែេទា្រ់េងនឹង	 
	 ជា្រិ	សាសនា	និងព្រះ៉ហា្រ្សព្រ។

2.		 ព្រះ្៊េ្ធេូបជាវ្រ្ពុមែេជនជា្រិថៃ្្ដេ់កាេរគ្េ្បូជា	៉ិនគួេរធវើអវីមែេសម៉្ដងរចញែេ ់
	 កាេពបមាៃរ៉ើេងាយ	ែូចជាកាេជិរះជាន់	ឬយ្ររៅ្ររំ្រេ់េ៊្ររៅ្រមនលេង៉ិនស៉ពសប។

3.		 ជនជា្រិថៃចា្រ់េ៊្រ្របាេជាេបស់�្ស់	ែូរចនរះ៉ិនគួេចាប់រេង	ឬហ៊ចេបស់រេើ្របាេ	 
	 មែេជាកាេ៉ិនស៊ភា្។

4. 	 ជនជា្រិថៃចា្រ់េ៊្ររជើងជាេបស់ទាប	ែូរចនរះ៉ិនគួេរពបើរជើងចង្ពុេ	គ្ស 
	 ឬរែើេ្រនលេងអន្ររ្្សង	ឬេបស់រ្្សងៗែូចជាអាហាេ	រសៀវរៅជារែើ៉។

5.		 ៉ិនគួេរសលេៀ្រពា្រ់រោអាវ្ណ៌រ្មៅ្រនពុង្ិធី៉ង្គេរ្្សងៗ	ែូចជា	អាពាហ៍្ិពាហ ៍
	 សួេស៊�េ៊្រ្ខអន្រជ៉ងៃឺ	ថៃងៃ�ួប្ររំរណើ្រជារែើ៉។

6. 	 ៉ិនគួេសម៉្ដងរ៉ព្រីភា្រសនហារោយកាេរអាប	ឬរៃើបរៅ្រនពុង្រមនលេងសាធាេណៈ	ឬ្ររំបន់រគ្េ្សាសនា។

7. 	 ៉ិនគួេម្រង�លេលួន៉ិនស៉ពសប	ែូចជា	រសលេៀ្រ�លេី	ឬអាវរបើ្រសាមៅេរៅ្រមនលេងរគ្េ្សាសនា 
		 ឬ្រមនលេងសរំោន់។

8. 	 ៉ិនគួេរធវើអវីមែេរធវើឲ្យអន្រែ៏ថេេេួេភា្អាមា៉ាសរៅ្រមនលេងសាធាេណៈ	 
	 ឬរៅ៉៊�សាធាេណៈជន។

9. 	 ៉ិនគួេរា្រ់ទា្រ់ជនជា្រិថៃ	ជា្ីរសសពស្ី	រោយកាេរអាបឬរៃើប។

10.		៉ិននិយាយគ្នា	ឬេរំពាេអាហាេឮៗរ្េេេួេទានអាហាេ។
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 កិច្ចសនយាជួលគម្បៀបែូចជាគោលការណ៍ក្នុងការអនុវត្តការងារ ម្តូវអានឲ្យយល់ចបាស់ 
និងអនុវត្តតាមោ៉ាងភាជាប់ភ្ជួន។ សិកសាគសចក្ីលម្ិត និងលក្ខណៈការគ្វើការឲ្យជាក់ចបាស់ែូចខាង
គម្កាមគនះ

1.		 ្រិច្ចសនយាជួេព្រូវពបាប់្ី្ររំមណងថនកាេងាេ	 និងពបា្រ់ឈនលួេ	 (ព្រូវ៉ិនទាបជាងរបៀវ្រ្សេ៍អប្េមា) 
រហើយព្រូវពបាប់្ីថៃងៃរបើ្រពបា្រ់ឈនលួេ៉ិន្រិចជាង៉ួយែង្រនពុង៉ួយម�។

2.		 ព្រូវពបាប់្ីេយរះរ្េកាេជួេចបាស់លាស់ថាជា្រិច្ចសនយាជួេ	1	ឆ្នារំ	ឬ	2	ឆ្នារំ	ព្៉ទារំង
បញ្ជា្រ់្ីេីតារំង្រមនលេងរធវើកាេ។

3.		 រមា៉ាងរធវើកាេធ៉្មតា៉ួយថៃងៃ៉ិនរេើស្ី	8	រមា៉ាង។	កាេងាេមែេមានរពគ្រះថានា្រ់ែេ់ស៊�ភា្	
រធវើកាេ៉ិនរេើស្ី	7	រមា៉ាង្រនពុង៉ួយថៃងៃ	របើសិនជារធវើកាេរេើសរមា៉ាងមែេបាន្ររំណ្់ររនរះ្រ្
េូវបង់ពបា្រ់ជាថៃលេរធវើកាេមៃ៉រមា៉ាង។	៉ួយសបាដាហ៍រធវើកាេ	6	ថៃងៃ។

4.		 រៅម្រព្រូវឲ្យ្េ្រេឈប់រេៀងរាេ់សបាដាហ៍ម្របានេេួេពបា្រ់ឈនលួេធ៉្មតា	 ៉ួយសបាដាហ៍	
1	 ថៃងៃ	 និងឈប់ថៃងៃប៊ណ្យជា្រិរោយរៅម្របានេេួេពបា្រ់ឈនលួេ្រនពុង៉ួយឆ្នារំ	 13	 ថៃងៃ។	
រ្េរធវើកាេបានពគប់៉ួយឆ្នារំ	រៅម្រព្រូវអន៊ញ្ញា្រឲ្យ្េ្រេឈប់សពមា្រពបចារំឆ្នារំរោយបា
នេេួេពបា្រ់ឈនលួេ	៉ិន្រិចជាង	6	ថៃងៃ។	

5.		 របើសិនជារៅម្រឲ្យ្េ្រេរធវើកាេរេើសរ្េធ៉្មតា	 រៅម្រព្រូវ្្ដេ់ពបា្រ់ថៃលេរធវើកាេរេើសរមា៉ាង្រនពុ
ងអពតា៉ិន្រិចជាង	 1.5	 ែង	 រោយគិ្រតា៉ថៃលេឈនលួេ្រនពុង៉ួយរមា៉ាងថនរមា៉ាងរធវើកាេធ៉្មតា	 រហើ
យរបើសិនជារៅម្រឲ្យ្េ្រេរធវើកាេ្រនពុងថៃងៃឈប់សពមា្រ	 ព្រូវ្្ដេ់ពបា្រ់ឈនលួេ៉ិន្រិចជាង	 2	
ែងថនអពតាជួេធ៉្មតា។

	 5.1	េេេួបានៃេ្ថឈន្េួ	១	ែងនថ្រ រំេថជេួធ៉ ្៉ ្រា្រន្ង៊៉យួ៉ ែោង	្រន្ង៊្រេណ ី៉ ានស  ិ
	 េធ្បិានេេេួ	្ររំេថឈ្នួេ្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់សរំេា្រ

 5.2	បានេេេួៃ្េថឈ្នួេ២ែងនថ្ររំេថជួេធ៉្៉្រា្រ្នង៊៉យួ ែ៉ោង្រ្នង៊្រេណី៉និ៉ានស ិ
	 េ្ធបានេេួេ	្ររំេថឈ្នួេ្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់សរំេា្រ	

តតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតតត

កិច្ចសនយាជួល
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គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ពលករបរគេ 
សណែលបានេេួលការអនុញ្ញាតឲ្យគ្វើការគៅម្បគេសថៃ

6.		 រៅម្រយេ់ព្៉្្ដេ់អាហាេឲ្យ្េ្រេរាេ់ថៃងៃ	 ្រនពុង៉ួយថៃងៃ	 3	 រ្េ	 រោយ្រថ៉លេរ្្សងៗ	
ព្រូវគិ្រតា៉ភា្ស៉ពសបេវាងរៅម្រ	និង្េ្រេ។

7.		 រៅម្រយេ់ព្៉្្ដេ់្រមនលេងសានា្រ់រៅមែេមានស៊វ្រ្ិភា្	 និងព្រូវតា៉្រ្លួនអនា៉័យែេ់្េ្រេ	
រោយ្រថ៉លេរ្្សងៗព្រូវគិ្រតា៉ភា្ស៉ពសបេវាងរៅម្រ	និង្េ្រេ។

8.		 រៅម្រយេ់ព្៉ឲ្យមានកាេ្យាបាេែេ់្េ្រេេហូ្រែេ់អស់្រិច្ចសនយាតា៉មែេចបាប់
បានពបកាស្ររំណ្រ់។	

9.		 រៅម្រនឹងបង់ថៃលេរធវើែរំរណើេេបស់្េ្រេ៉្រពបរេសថៃ	នឹង្្ដេ់រសវាែឹ្រជញ្ូន្េ្រេេហូ្រ៉្រ
ែេ់្រមនលេងសានា្រ់រៅ	ព្៉ទារំង្្ដេ់ពបា្រ់កាេរធវើែរំរណើេព្រេប់រៅពស៊្ររ្េមែេ្េ្រេបញ្ចប់
្រិច្ចសនយា	រេើ្រមេងម្រ្រេណីមែេរ្រើ្រ្ីកាេរធវើ�៊សេបស់្េ្រេ	ឬ្េ្រេជាអន្រេរះបង់្រិច្ច
សនយាជួេរោយ�លេលួនឯង។

10.		្េ្រេព្រូវសាដាប់បងាគាប់	និងអន៊វ្រ្តា៉ចបាប់េមាលាប់េបស់ព្រ៊៉ហ៊៊ន	មែេបាន្ររំណ្រ់រឡើង
រពកា៉េ័្រ្ខ�័ណ្ឌថនចបាប់	និងរគ្េ្តា៉ពបថ្ណីេរំរនៀ៉េមាលាប់ថៃ។	្េ្រេព្រូវរធវើកាេឲ្យ
រៅម្រម្រមានា្រ់បែ៊រណាណរះ	 ហា៉៉ិនឲ្យរធវើកាេឲ្យអន្ររ្្សង។	 ្េ្រេ៉ិនព្រូវេួ៉គ្នារធវើបា្រ៊្រ៉្ម	
ឬេួ៉គ្នារធវើអរំរ្ើ�៊សចបាប់។

11.		្រនពុង្រេណីរៅម្រចង់បញ្ចប់្រិច្ចសនយាជួេ	 រៅម្រព្រូវពបាប់ឲ្យ្េ្រេែឹង៉៊នចរំនួន	 1	 ម�	
ឬបង់ពបា្រ់ថៃលេឈនលួេ	 1	 ម�ជរំនួសឲ្យកាេបញ្ចប់្រិច្ចសនយា	 ឬរធវើតា៉េរបៀបេបស់ចបាប់កាេ
ងាេថនពបរេសថៃ។	 រៅម្រព្រូវរចញពបា្រ់ថៃលេរធវើែរំរណើេឲ្យ្េ្រេរ្េព្រេប់រៅពបរេស
�លេលួន។	 ្រនពុង្រេណីមែេ្េ្រេចង់បញ្ចប់្រិច្ចសនយា៉៊នរ្េ្ររំណ្រ់	 ព្រូវពបាប់រៅម្រ៉៊ន	 
1	ម�	និងព្រូវរចញថៃលេរធវើែរំរណើេរោយ�លេលួនឯង។

12.		 រៅម្រព្រូវជមាលាស្េ្រេរៅ្រមនលេងមែេមានស៊វ្រ្ិភា្	 ្រេណីរ្រើ្ររហ្រ៊កាេណ៍៉ិនគ៉្ី	
ែូចជា	 រពគ្រះធ៉្មជា្រិ	 ចលាចេ	កាេច៉បារំង	 ឬសរនង្គៀ៉ជារែើ៉។	 របើសិនសាថានកាេណ៍
៉ិនអរំរណាយ្េ្រនពុងកាេរធវើកាេ	 រៅម្រព្រូវបញ្ូន្េ្រេព្រេប់រៅកាន់ពបរេស្ររំរណើ្រ	 
រោយរៅម្រជាអន្ររចញថៃលេរធវើែរំរណើេទារំងអស់	 ចរំមណ្រេ័្រ្ខ�័ណ្ឌរ្្សងមែេ៉ិនមាន្រនពុង
្រិច្ចសនយានឹងរោរះពសាយតា៉ចបាប់។

	 	 ្រនពុង្រេណីរធវើកាេរេើេូ្ររនសាេស៉៊េ្យ	 ព្រូវរពបើ្រិច្ចសនយាជួេកាេងាេរនសាេស៉៊េ្យ	
(រសច្រ្ដីេ៉្ិ្រ	េរំ្័េ	21	និង	22)។
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គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ពលករបរគេ 
សណែលបានេេួលការអនុញ្ញាតឲ្យគ្វើការគៅម្បគេសថៃ

 ពលករបរគេសណែលចូលមកគ្វើការតាម MOU ណែលម្តូវចូលក្នុងម្បព័ន្ធសុខុរាលភា
ពសង្គម បានេេួលសិេ្ធិម្បគោជន៍ែូចតគៅគនះ (គបាះពុម្ពគលើកេី 2) ព.ស 2562

	 1.	 មូលនិ្ិសុខុរាលភាពសង្គម រៅម្រព្រូវច៊រះរ្មៅរះ្េ្រេជាអន្រធានារាែប់េង	
្រនពុងអរំឡពុង	30	ថៃងៃ	រាប់ចាប់្ីរៅម្រេេួេ្េ្រេ៉្ររធវើកាេ។	រៅម្រ	និង្េ្រេព្រូវបង់ពបា្រ់ចរំនួន	
5%	 ថនចរំនួនពបា្រ់ឈនលួេ	 រោយ្រនពុង៉ួយម�៉ិន្រិចជាង	 1,650	 បា្រ	 �្ស់បរំ្៊្រ៉ិនរេើស្ី	
15,000បា្រ	រោយេែ្ឋនិងជួយបង់ពបា្រ់បមន្៉រេៀ្រចរំនួន	2.75%។

 ផលម្បគោជន៍ណែលនឹងេេួលបាន 7 ករណី េួ៉មាន	្រេណីឈឺថាកា្រ់	ឬជួបឧប្រ្ិរហ្រ៊	 
្ិកាេ	សាលាប់	សពមាេ្រូន	ចិញ្ចឹ៉្រូន	ជរាភា្	និងគ្មៅនកាេងាេរធវើ	(តា៉េ័្រ្ខ�័ណ្ឌ	និងេយៈរ្េកាេបង់ពបា្រ់)។	

	 2.	 មលូនិ្ីេូទាត់សំណង	រៅម្រេបស់្េ្រេបេរេសជាអន្របង់ពបា្រ់ម្រមានា្រ់្រនពុងអពតា	
0.2-1%	 ថនពបា្រ់ឈនលួេ	 រោយម្្្ររៅតា៉ហានិភ័យថនកាេងាេ	 រោយ្េ្រេនឹងបានេេួេកាេ
គ្រំពាេចាប់តារំង្ីថៃងៃ្ររំបូងមែេរធវើកាេឲ្យរៅម្រ។

	 ្េពបរយាជន៍មែេនឹងបានេេួេ	គឺ្រេណីរ្រើ្រឧប្រ្ដិរហ្រ៊	ឬឈឺថាកា្រ់	្ិកាេ	សាលាប់	
ឬបា្រ់�លេលួណ។

ករណីគលើកណលងថនពលករបរគេសណែលមិនបានចូលក្នុងម្បព័ន្ធសុខុរាលភាពសង្គម

	 ្េ្រេមែេរធវើកាេជាអន្របរព៉ើតា៉្្ទរះ	 រធវើកាេោរំែ៊រះ	ជេ្េ	ថព្រឈើ	និងចិញ្ចឹ៉ស្រវ	 
មែេ៉ិនបានជួេរ្ញ៉ួយឆ្នារំ	 ្េ្រេមែេរធវើកាេបរណាដរះអាសនន	 ឬតា៉េែូវកាេ	
្េ្រេមែេរធវើកាេពបរភេរែើេេ្រ់	 ឬេ្រ់តា៉្រូប	នឹង៉ិនបានេេួេកាេគ្រំពាេ	 ម្រនឹងចូេ្រនពុង
ពប្័ន្ធធានារាែប់េងស៊�ភា្េបស់ព្រសួងស៊ោភិបាេ។

ផលម្បគោជន៍គផសេងៗ
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គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ពលករបរគេ 
សណែលបានេេួលការអនុញ្ញាតឲ្យគ្វើការគៅម្បគេសថៃ

វិន័យ សុវត្ិភាព និងអនាម័យ

1.	 	ហា៉ជ្រ់បាេី្រនពុងបេិរវណររាងចព្រ	 រេើ
្រមេងម្របេិរវណមែេអាចអន៊ញ្ញា
្រឲ្យជ្រ់។

2.	 ហា៉ោ្ររសាដារះឬេឹ្រមា្រ់ោ្រ់រេើឥែ្ឋ	
្រនពុង្រមនលេងរធវើកាេ។

3.			 រចាេសពមាបរ្្សងៗ្រនពុងធ៊ងសពមា៉
មែេមានម្របែ៊រណាណរះ។

4.			 រសលេៀ្រពា្រ់ឲ្យស៉េ៉្យស៉ពសបជា៉ួយ
កាេអន៊វ្រ្កាេងាេ។

5.	 ព្រួ្រ្ិនិ្រ្យេ្រ្ខណៈថនសរំភាេៈបេិ្រ្
ោ	រពគឿងចព្រ	និងឧប្រេណ៍រ្្សងៗឲ្យមា
នេ្រ្ខណៈស៉ពសបអន៊វ្រ្កាេងាេ។

6.			 ៉ិនរពបើសរំភាេៈបេិកាខា	 រពគឿងចព្រ 
និងឧប្រេណ៍រ្្សងៗ	 របើសិន៉ិនទាន់បា
នសាដាប់កាេមណនារំ្ីវិធីកាេរពបើពបាស់។

7.			 ពា្រ់ឧប្រេណ៍កាេពាេស៊វ្រ្ិភា្ពគប់រ្
េរវលា	 ្រនពុងរ្េរធវើកាេមែេអាចរ្រើ្រ
រពគ្រះថានា្រ់។

8.			 ៉ិនរេង	ឬពបមឡងគ្នា្រនពុង្រមនលេងរធវើកាេ។

9.			 របើសិនជាសរំភាេៈបេិកាខា	រពគឿងចព្រ	ឧប
្រេណ៍រធវើកាេមានកាេ�ូចោ្រ្រនពុងរ្េ
អន៊វ្រ្កាេងាេ	ព្រូវពបាប់រ៉កាេភាលា៉ៗ។

10.	 របើសិនរ្រើ្ររពគ្រះថានា្រ់្រនពុងរ្េអន៊វ្រ្
កាេងាេ	ព្រូវពបាប់រ៉កាេឲ្យែឹងភាលា៉ៗ។

11.	 រ្េរធវើកាេេួចព្រូវសមាអា្រសរំភាេៈ	
រពគឿងចព្រ	ឧប្រេណ៍	និង្រមនលេងរធវើកាេ។

12.	 ហា៉យ្រឧប្រេណ៍រ្្សងៗរចញ្ី្រន្
មេងរធវើកាេ	រោយគ្មៅនកាេអន៊ញ្ញា្រ។

13.	 ព្រូវសិ្រសា	 និងអន៊វ្រ្តា៉ចបាប់ថនកាេ
កាេពាេស៊វ្រ្ិភា្រៅ្រមនលេងរធវើកាេយា៉ា
ងភាជាប់ភ្លួន។

ចំណុច្រួរអនុវត្តគែើម្ីសុវត្ិភាពគពលគ្វើការ



36

គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ពលករបរគេ 
សណែលបានេេួលការអនុញ្ញាតឲ្យគ្វើការគៅម្បគេសថៃ

ការការពារគម្ោះថ្នាក់

កាេរធវើកាេរៅ្រមនលេង�្ស់ព្រូវពា្រ់ម�្សព្រវាែ្រ់ស៊វ្រ្ិភា្	
និងម�្សេ៉្រជរំនួយ្រនពុងរ្េរធវើកាេ។

កាេរេើ្រនិងបនាលាស់េីវ្រ្ពុធងៃន់រោយស៊វ្រ្ិភា្និង៉ិន
ឈឺ�នង	ព្រូវអន៊វ្រ្យា៉ាងព្រឹ៉ព្រូវតា៉វិធីកាេ។

មសវងយេ់្ីវិធីពគប់ពគង	រ្េរ្រើ្រមានរភលេើងរឆរះ	
និងវិធីកាេរពបើបរំ្៊ង្នលេ្រ់រភលេើង។

មសវងយេ់្ីនិ៉ិ្រ្សញ្ញាស៊វ្រ្ិភា្។

កាេកាេពាេរពគ្រះថានា្រ់្ីរភលេើងឆ្រ់
	 		៉ ិនរពបើសរំភាេៈ	ឬឧប្រេណ៍មែេ�៊សពបព្រ្រី
	 	៉ិនរពបើម�្សរភលេើងគ្មៅនសរំប្ររោ្រឌ៊យ
	 	៉ិនរពបើម�្សរភលេើងមែេ្៊្រ	េយរះរហើយរសើ៉	ពបលា្រ់រពបង	ឬ�ូចគ៊ណភា្
	 	សិ្រសា្ីរពគ្រះថានា្រ់ថនអគ្គិសនី
	 	ហា៉រពបើឧប្រេណ៍អគ្គិសនីរ្េមែេ�លេលួនរសើ៉

1

3

5

4

2
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គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ពលករបរគេ 
សណែលបានេេួលការអនុញ្ញាតឲ្យគ្វើការគៅម្បគេសថៃ

1.  កាេរធវើកាេជា៉ួយរពគឿងចព្រមែេគ្មៅនស៊វ្រ្ិភា្	 
ឬ៉ិនស៉ពសបជា៉ួយកាេងាេ។	

2.  កាេចូេរៅ្រនពុងបេិរវណមែេមានរពគ្រះថានា្រ់	 
ែូចជាបេិរវណមែេរពគឿងចព្រ្ររំ្៊ងរធវើកាេកាេឈេរពកា៉វ្រ្ពុមែេ
្្យលួេ�្ស់	កាេរែើេ្រនពុងបេិរវណមែេគ្មៅនស៊វ្រ្ិភា្។

3.  កាេព្រួ្រ្ិនិ្រ្យឧប្រេណ៍	កាេសមាអា្រ	
កាេជួសជ៊េ	ឬកាេព្រួ្រ្ិនិ្រ្យរពគឿងចព្រមែ
េ្ររំ្៊ងែរំរណើេកាេ	ឬ្ររំ្៊ងរេើ្ររឡើង�្ស់	
ឬ្ររំ្ង់រ្ដាោលារំង។

4.  កាេែរំរណើេកាេរពគឿងចព្រភាលា៉ៗរោយ៉ិន្្ដេ់ស
ញ្ញាែេ់អន្ររ្្សងមែេរៅ្រនពុងបេិរវណជ៊រំវិញ	ឬ៉ិនបានព្រួ
្រ្ិនិ្រ្យស៊វ្រ្ិភា្៉៊នបរញឆរះមា៉ាស៊ីន។

5. 	កាេ៉ិនរពបើពបាស់ឧប្រេណ៍កាេពាេស៊វ្រ្ិភា្ផ្ទាេ់�លេលួន	ឬរពបើ៉ិនស៉ពសប	
ឬរពបើ៉ិនព្រឹ៉ព្រូវ	ឬរសលេៀ្រពា្រ់រោអាវមែេគ្មៅនស៊វ្រ្ិភា្។

                   មូលដ្ឋានអនាម័យ

	 គឺកាេមៃទារំស៊�ភា្េបស់�លេលួន	រែើ៉្ីមានស៊�ភា្េឹងមារំ	និងស៊�ភា្្លេូវចិ្រ្េ្។ោង្រ្
ររា៉រនរះជាកាេមណនារំរោយ៉ូេនិធិជរំនួយកាេរេើ្ររស្ដើងស៊�ភា្	មានែូច្ររៅរនរះ

1.  បេិរភាគអាហាេមែេមានពបរយាជន៍ទារំង	5	ព្រ៊៉។

2.  ហា្រ់ពបាណ៉្ដង	30	នាេី	យា៉ាង្រិច៉ួយសបាដាហ៍	3	ែងរោយរេៀងទា្រ់។

3. 	 រចរះេប់អាេ៉្មណ៍យា៉ាងស៉ពសប។

4. 	 បរងកើ្របេិសាថានេ្ទារំង្រនពុង្្ទរះ	និងសហគ៉ន៍។	
5. 	 រចៀសវាង្រតាតាហានិភ័យមែេអាចបងកឲ្យរ្រើ្រររាគរ្្សងៗ។

6. 	 បញ្ឈប់អរំរ្ើអបបាយ៉៊�	ប៊េី	ពសា	រពគឿងរញៀន	មេ្ង	និងកាេប្ដូេថែគូេេួ៉េ្រ្ស។

ម្តូវចងចាំថ្
“គម្ោះថ្នាក់នឹងមិនអាចគកើតគ�ើង

គបើសិនជាម្្រប់ោនារានការម្បយ័ត្ម្បណយង
ក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្ជួន”

សូមគជៀសវាង និងម្បយ័ត្ម្បណយង
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គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ពលករបរគេ 
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	 ព្រះរាជព្រឹ្រ្យ្ររំណ្រ់កាេពគប់ពគងកាេរធវើកាេថន្េ្រេបេរេស	ឆ្នារំ	 2017	
និងចរំណុចមែេម្រមពបបមន្៉

 1.	ហា៉រធវើកាេរោយគ្មៅនេិ�ិ្រកាេអន៊ញ្ញា្រ។

 2. ហា៉រធវើកាេរ្្សងរព្្ីកាេងាេមែេមានសិេ្ធិរធវើបាន។	្េ្រេបេរេសរធវើកាេបា
នពគប់ពបរភេមែេចបាប់បាន្ររំណ្រ់មែេ្េ្រេបេរេសបានេេួេេិ�ិ្រអន៊ញ្ញា្រឲ្យរធវើកាេ្រនពុ
ងពបរភេកាេងាេនី៉ួយៗ។

ចំណុច្រួរយល់ែឹង និងម្តូវអនុវត្ត
 1.	 ្េ្រេបេរេសមែេបានេេួេកាេអន៊ញ្ញា្រឲ្យរធវើកាេ	ព្រូវ្្ដេ់ែរំណឹង្ីកាេចូេ
រធវើកាេ្រនពុងអរំឡពុងរ្េ	15	ថៃងៃ	រាប់ចាប់្ីចូេរធវើកាេ	(មាពតា	64/2)។

 2. ្េ្រេបេរេសព្រូវជូនែរំណឹងរៅ៉នន្ី្រ្រ់ពតាបានែឹង្ីរ្មៅរះរៅម្រ	្រមនលេងរធវើកាេ	
និងេ្រ្ខណៈកាេងាេ្រនពុងេយៈរ្េ	១៥ថៃងៃ	រាប់្ីថៃងៃេីមែេចូេរធវើកាេងាេ។

 3. ្េ្រេបេរេសមែេរចញ្ីរៅម្រចាស់៉៊នពគប់្រិច្ចសនយា	៉ិនអាចរៅរធវើកាេជា
៉ួយរៅម្ររ្្សងបានរេ	រេើ្រមេងម្រ

  3.1  ្េ្រេបេរេសនឹងប្ូេរៅម្របានរៅរ្េលាឈប់្ីកាេងាេ	 
រពពារះេរំនួេ�៊សព្រូវេបស់រៅម្រ	 ឬបានបង់ពបា្រ់ថៃលេ�ូចោ្រែេ់រៅម្រចាស់េួចរាេ់រហើយ	 
(មាពតា	51)។

  3.2  ្រេណី្េ្រេមានសិេ្ធិប្ដូេរៅម្រែូចមែេបានបញ្ជា្់រតា៉ចរំណុច	 3 .1	
រហើយរនារះ	 ព្រូវ្្ដេ់ែរំណឹងែេ់អន្រកាន់កាប់បញ្ី្រនពុងអរំឡពុង	 30	 ថៃងៃចាប់្ីរចញ្ីរៅម្រចាស់	
(មាពតា	52)។	និងព្រូវជូនែរំណឹងរៅ៉នន្ី្រ្រ់ពតា	រាេ់រ្េមានកាេផ្លាស់ប្ូេរៅម្រ។

 4. ្រេណី្េ្រេបេរេស៉ិនបានេេួេសិេ្ធិប្ដូេរៅម្រ	ឬមានសិេ្ធិម្រ៉ិនបានចូេរធវើ
កាេជា៉ួយរៅម្រៃ្មី្រនពុងអរំឡពុង	30	ថៃងៃ	េិ�ិ្រអន៊ញ្ញា្ររធវើកាេនឹងព្រូវបញ្ចប់រាប់ចាប់្ីរចញ្ីរៅម្រ
ចាស់បាន	30	ថៃងៃ	រហើយេិ�ិ្រកាេអន៊ញ្ញា្រឲ្យេស់រៅ្រនពុងពបរេសថៃ្រ៏ព្រូវបានបញ្ចប់មែេ	រោយ្្
មអ្រតា៉ចបាប់ថនកាេចូេ្រនពុងពស៊្រថនជនបេរេស	(មាពតា	53)។

ចបាប់ បម្រាម និងការោំពារពលករ
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 5.  ្ េ្រេបេរេសមែេចូេ៉្ររធវើកាេរហើយរ្រើ្រមានរហ្រ៊កាេែូច្ររៅរនរះ
(មាពតា	50)

  5.1  ្រេណីៃៅ្រម៉ិនេេួេ្េ្រេចូេធ្វើ្រាេ	ឬ្េ្រេបេេរសចរញ្ី្រាេងាេ	
៉ិនៃា្រ្ន៊ង្រេណីណា៉ួយ	ែមេ៉ិន៉មនជា្ររំហ៊សេបស់្េ្រេ	ហើយ្េ្រេនោរះចង់បន្ែធ្វើ
្រាេជា៉ួយៃៅ្រម្្សរង	្េ្រេអាចធ្វើ្រាេ្រ្ន៊ងអរំឡ៊ង្រេ	30	ៃ្ងថចាប់្ីចរញ្ីៃៅ្រមចាស់	
្រម៉ិន្រ្េូវេើស្ីេិ�ិ្រអន៊ញ្ញា្រ្រ្ន៊ង្រិច្ចសន្យាែើ៉នោរះេរ។

  5.2  បើសិនជា្េ្រេ៉ិន្្េ៉ធ្វើ្រាេជា៉ួយៃៅ្រមចាស់	 ប្េសិនជា្រើ្រ្ី្ររំហ៊	
សេបស់ៃៅ្រមចាស់	្េ្រេអាចប្ែូេេៅធ្វើ្រាេជា៉ួយៃៅ្រមៃ្៉ី្រ្ន៊ងអរំឡ៊ង្រេ	30	ៃ្ងថ។

 6.  ហា៉៉ិនឲ្យអ្ន្រែមេ៉ាន្ួរនាេនីារ្ំ េ្រេបេេរស៉្រធ្វើ្រាេ	ឬៃៅ្រមេាេប្េា្រ់្ ី្ េ្រេ	
េើ្រេមង្រម វាជាៃ វិ ្រាែមេៃៅ្រមប ង់ឲ្យ្េ្រេ ៉៊ន 	 ែូចជាៃ្េថេិ�ិ្រឆ្េងែមន	
ៃ្េថ្ិនិ្រ្យស៊�ភា្	ៃ្េថេិ�ិ្រអន៊ញ្ញា្រ	និង្្សរងៗេៀ្រែមេែូចនឹងច្បាប់បាន្ររំណ្រ់	
(៉ា្រ្េ	42	និង៉ា្រ្េា	49)។

	 ចរំណ៊ច	3	-	6	ប្េើជា៉ួយ្េ្រេបេេរសែមេចូេ៉្រធ្វើ្រាេ្រា៉ប្េ្័ន្ធ	MOU
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កំហុស និងការដ្ក់គទាស

1.

2.

្េ្រេបេេរសែមេធ្វើ្រាេែោយ
គ្៉ ានេិ�ិ្រអន៊ញ្ញា្រ	ឬធ្វើ្រា
េ ្្សរង្រ្េៅ្ីសិេ្ធិែមេអាចធ្វើ
បាន	ជា្រាេេ្៉ ើសច្បាប់៉ា្រ្េា	8	
្រ្េូវ្ិន័យចាប់្ី	5,000 – 50,000	

បា្រ	(៉ា្រ្េា	101)។

្េ្រេបេេរសែមេបានអន៊ញ្ញា្រ
ឲ្យធ្វើ្រាេ	្រម៉ិនបាន ្្ែេ់ែរំណឹង
ែេ់អ្ន្រ្រាន់បញ្ជី្ីឈ្៉ ោរះៃៅ្រម	

្រន្េមងធ្វើ្រាេ	និងេ្រ្�ណៈនថ្រាេងាេ	
ជា្រាេេ្៉ ើសច្បាប់៉ា្រ្េា	64/2	
្រ្េូវ្ិន័យ៉ិនេើស្ី	20,000	បា្រ	 

(៉ា្រ្េា	119/1)។

3.
្េ្រេបេេរសែមេ៉ានេិ�ិ្រអន៊ញ្
ញា្រឲ្យធ្វើ្រាេ	្រម៉ិនអាចបង្ហាញ
េិ�ិ្រអន៊ញ្ញា្រធ្វើ្រាេចរ្ំ ោរះប៊គ្គេិ្រ
េែ្ឋ	ឬអ្ន្រ្រាន់្រាប់បញ្ជី្រ្ន៊ង្រេ
ស៉ស្េប	ជា្រាេេ្៉ ើសច្បាប់៉ា្រ្េា	68	
្រ្េូវ្ិន័យជាប្េា្់រ៉ិនេើស្ី	5,000	បា្រ	

(៉ា្រ្េា	120)។
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ការណណនាំអំ�នុងគពលគ្វើការក្នុងម្បគេសថៃ

1

3

5

7

2

4

6

ហា៉ធ្វើអរ្ំ ើ�៊សច្បាប់	ែូចជា	្រាេេរងេ្បមងសី៊សង	
៉ានអាវ៊ឌែោយគ្៉ ាន្រាេអន៊ញ្ញា្រ	
ឬបើ្របេ្រ្ន៊ង្រេស្េវឹង។

យ្រេិ�ិ្រអន៊ញ្ញា្រធ្វើ្រាេជាប់�្េួនេហូ្រ។

៉ានអា្រប្ប្ិរេិយាេ្អ្រ្ន៊ង្រាេប្េើប្េាស់សរវាសា
េធាេណៈ	ែូចជា	៉ិនែណ្ែើ៉ គ្នាឡើងឡាន្រ្េ៊ង	
៉ិនជ្់របាេីនៅ្រន្េមងហា៉ជ្់រ	
និងេី្រន្េមងសាធាេណៈ។

៉ិនបន្េរំឯ្រសាេេាជ្រាេ។

សិ្រ្សា	និងស្វមងយេ់្ី្រាេប្េើប្េាស់
្រេវរេាេរំនរេឲ្យ្រើ្រប្េយោជន៍ែូចជា	
្រាេេៀនភាសាៃថ។

៉ិនជឿេ៊្រចិ្រ្្រអ្ន្រែមេអរះអាងៃា	
អាចជួយឲ្យេស់នៅ	ឬធ្វើ្រាេនៅប្េេរសៃថ	

ឬែរំណើេ្រាេេ្់រឯ្រសាេ	ែូចជាេិ�ិ្រឆ្េងែមន	
វីសាជាែើ៉ ។

សិ្រ្សា្ីវិន័យចេាចេណ៍នថប្េេរសៃថ	
ែូចជាស្េា្រចេាចេណ៍ ្្សរងៗ។
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ម្ពះរាជម្កឹត្យោំពារពលករ ឆ្នាំ 1982

ការប្រតិបត្តិយ៉ាងស្មើភាព
	 ៃៅ្រម្រ្េូវប្េ្របិ្រ្្រយិែាងស្ ើ៉ភា្េវាង្េ្រេែមេជាស្ែ្េនិីងបេ៊ស	េើ្រេមង្រមេ
្រ្�ណៈ្រាេងាេែមេ៉ិនអាចអន៊វ្រ្្របានេារំង្ីេភរេ។

ម៉ោង្្វើការ្ម្មតា
	 ្រា េងា េគ្ េ ប់ប្ េភរេ	 ៉ិនេើស្ី 	 8	 ែ៉ោង្រ្ ន៊ង៉ួយៃ្ងថ	 ឬ្រា៉ែមេៃៅ្រម	
និង្េ្រេ្្េ៉្្េាងគ្នា	្រម៉ិន្រ្េូវេើស្ី	48	៉ែោង្រ្ន៊ង៉ួយសប្ែាហ៍។	

	 ្រាេងាេែមេអាច្រើ្រគ្េោរះៃ្នា្់រែេ់ស៊�ភា្	 ឬគ្៉ានស៊វ្រ្ៃិភា្	 ៉ិនេើស្ី	
7	 ែ៉ោង្រ្ន៊ង៉ួយៃ្ងថ	 ឬ្រា៉ៃៅ្រម	 និង្េ្រេ្្េ៉្្េាងគ្នា	 ្រម៉ិន្រ្េូ វេើស្ី	 42	
៉ែោង្រ្ន៊ង៉ួយសប្ែាហ៍។

ការ្្វើការៃណមម៉ោង
	 ្រ្េូវបានេេួេ្រាេយេ់្្េ៉្ី្េ្រេ	្រមបើសិនជា្រាេងាេនោរះ្រ្េូវធ្វើជាប់គ្នា៉ិនអាច
ឈប់បាន	ឬបើឈប់នឹងបង្្រ្រាេ�ូច�ា្រែេ់្រាេងាេនោរះ	ៃៅ្រមអាចឲ្យ្េ្រេធ្វើ្រាេៃម៉៉ែោង
្រា៉ភា្ចារំបាច់។

ការ្្វើការក្នុងៃ្ងថឈប់សម្រាក
	 ្រ្ េូ វបានេេួេ្រាេយេ្្ េ៉្ី្េ្រេ	 េើ្រេមង្រមជា្រា េងា េែមេចារំបា ច់
្រ្េូ វធ្វើឲ្យេួចស្េរច	 បើឈប់នឹងបង្្រ្រាេ�ូច�ា្រែេ់្រាេងាេនោរះ	 និង្រាេងាេបន្េាន់	
ឬជា្រាេងាេសណ្ឋាគាេ	៉ហោស្េ្	្រាេងាេែឹ្រជញ្ជូន	ភោជនីយែ្ឋាន	ហាងេ្រ់ភរសជ្ជៈ	
អង្គ្រាេ	ស៉ាគ៉	ឬ៉ន្េី្្យាបាេជ៉្ងឺ។	ៃៅ្រមអាចឲ្យ្េ្រេធ្វើ្រាេ្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់ស
៉្េា្រ្រា៉ចារំបាច់	ហើយ ែ៉ោងធ្វើ្រាេៃម៉ ែ៉ោង	 និងៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រេួ៉គ្នាហើយ្រ្េូវ៉ិនេើស្ី	
36	៉ែោង្រ្ន៊ង៉ួយសប្ែាហ៍។

ម៉ោងសម្រាក
	 ៉ិន្រិចជាង៉ួយៃ្ងថ	1	៉ែោង	្រ្េោយ្ី្េ្រេធ្វើ្រាេ៉្រហើយ៉ិនេើស្ី	5	៉ែោង។

	 ស៉្ េា ប់្េ្រេែមេនៅ្រ្៉រង 	 ្រ្ េោយ្ីធ្ វើ ្រា េហើយ៉ិនេើស្ី 	 4 	 ែ៉ោង	
្រ្េូវ៉ាន្រេស៉្េា្រ៉ិន្រិចជាង	1	៉ែោង	ហើយ្រ្ន៊ង	4	៉ែោងនោរះ្រ្េូវឲ្យ្េ្រេែមេជា្រ្៉រ
ង៉ាន្រេវរេាស៉្េា្រ្រា៉្រាេគួេ។
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ៃ្ងថឈប់សម្រាក
	 ៃ្ងថស៉្េា្រប្េចារំសប្ែាហ៍៉ិន្រិចជាង	1	ៃ្ងថ្រ្ន៊ង៉ួយសប្ែាហ៍។

	 ៃ្ងថប៊ណ្យជា្រិ	េាប់បញ្ចូេេារំងេិវា្េ្រ៉្៉្ិភ្េោ្រ។

	 ្េ្រេែមេធ្វើ្រាេ្រញ៉ួយឆ្នារំអាចស៊រំច្បាប់ស៉្េា្របាន៉ិន្រិចជាង	 6	
ៃ្ងថ្រ្ន៊ង៉ួយឆ្នារំ។

ៃ្ងថសុំច្បាប់
	 ស៊រំច្បាប់ឈឺ	អាចស៊រំច្បាប់បាន្រាេឈឺ្ិ្រ	និងបានេេួេប្េា្រ់ឈ្នួេ្រា៉ធ៉្៉្រា	
្រម៉ិនេើស	30	ៃ្ងថ្រ្ន៊ង៉ួយឆ្នារំ។

	 ស៊រំច្បាប់ធ៉្៉្រា	និយោជិ្រ៉ានសិេ្ធិឈប់សរំេា្រ្រ្ន៊ង៉ួយឆ្នារំ៉ិន្រិច	ជាង	3ែង	
ែោយបានេេួេៃ្េថ្េ្រ៉្៉៉ិនេើស3ៃ្ងថ្រ្ន៊ង៉ួយឆ្នារំ

ប្រាក់ឈ្នួល
	 ប្េា្រ់ឈ្នួេ	ប្េា្រ់ៃម៉៉ែោង	ៃ្េថឈ្នួេធ្វើ្រាេ្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រ	និងប្េា្រ់
ឈ្នួេៃម៉៉ែោង្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រ៉ានែូច�ាង្រ្េោ៉នររះ

	 	 (1)		្រ្ន៊ង្រេណីែមេគណនាប្េា្់រឈ្នួេជា�ម	 ជាៃ្ងថ	 ជា ែ៉ោង	 ឬជា្រេ
វរេា្្សរងៗែមេ៉ិនេើស្ី៉ួយ�ម	 ឬ្រា៉េេ្ធ្េនថ្រាេងាេែោយេាប់ជាចរំនួន្រាេងាេ	
្រ្េូវបើ្រ៉ួយ�ម៉ិន្រិចជាង៉ួយែង	េើ្រេមង្រម៉ាន្រាេ្្េ៉្្េាងគ្នាេវាងៃៅ្រម	និង្េ្រេែម
េធ្វើឲ្យ្រើ្រប្េយោជន៍ែេ់្េ្រេ។

	 	 (2)		្រ្នង៊្រេណីែមេ៉ាន្រាេគណនាៃ្េថឈ្នួេ្រ្េៅ្	ី(1)	្រ្េវូបើ្រប្េា្រឈ់្
នួេ្រា៉្រាេ្ររំណ្រ់្រេវរេាែមេៃៅ្រម	និង្េ្រេ្្េ៉្្េាងគ្នា។

	 	 (3)		ៃ្េថឈ្ នួេៃម៉ ែ៉ោ ង 	 ប្ េា ្រ់ឈ្ នួេ្រ្ ន៊ ងៃ្ ងថឈប់ស៉្ េា ្រ	
ៃ្េថៃម៉ ែ៉ោង្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រ	 និងប្េា្់រែមេនិយោជ្រ៉ាន្រួនាេី្រ្េូ វ្រមចាយ	
្រ្េូវចាយ៉ួយ�ម៉ិន្រិចជាង៉្្រង

								្រ្ន៊ង្រេណីៃៅ្រមបញ្ឈប់្រាេជួេ្េ្រេ	ៃៅ្រម្រ្េូវបើ្រប្េា្រ់ឈ្នួេៃម៉៉ែោង	ប្េា្រ់ឈ្
នួេធ្វើ្រាេ្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រ	ប្េា្រ់ឈ្នួេៃម៉៉ែោង្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រ	និងប្េា្រ់ែម
េនិយោជ្រ៉ាន្រួនាេី្រ្េូវ្រមចាយ	្រា៉ែមេ្េ្រេ៉ានសិេ្ធិបានេេួេ្រ្ន៊ងអរំឡ៊ង្រេ	3	
ៃ្ងថបន្េាប់្ីបញ្ឈប់្រាេជួេ។
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ប្រាក់ឈ្នួលៃណមម៉ោង
	 ៃ្ងថធ្ វើ្រា េ 	 ៃៅ្រម្រ្ េូ វប ង់ប្ េា ្់រឈ្ នួេៃម៉ ែ៉ោង្េ្រេ្រ្ ន៊ងអ្រ្ េា 	 1 .5	
ែងនថប្េា្រ់ឈ្នួេ្រ្ន៊ង៉ួយ៉ែោង	ឬ្រា៉ចរំនួនេេ្ធ្េែមេេេួេបាន។

	 ៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រ	ៃៅ្រម្រ្េវូបើ្រប្េា្រឈ់្នួេៃម៉ ែ៉ោង្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រែេ់្
េ្រេ្រ្ន៊ងអ្រ្េា៉ិន្រិចជាង	3	ែង្រ្ន៊ងអ្រ្េា្រាេជួេ្រ្ន៊ង៉ួយ៉ែោង្រ្ន៊ងៃ្ងថធ្វើ្រាេធ៉្៉្រា	
ឬ្រា៉េេ្ធ្េែមេេេួេបាន។

ប្រាក់សំណង
	 ៃៅ្រម្រ្េូវបង់ប្េា្រស់រំណងែេ់្េ្រេ្រេែមេបញ្ឈប់្រាេងាេ្េ្រេែមេគ្៉ ាន
្ររំហ៊ស	្រ្ន៊ងអ្រ្េាែមេ្ររំណ្រ់ែោយច្បាប់។

	 ៃៅ្រម៉ានសិេ្ធិបញ្ឈប់្រាេជួេែោយ៉ិនចារំបាច់បង់ប្េា្រ់សរំណង

ក្នុងករណីែូចតេៅនគះ
	 	 (1)		៉ិនស្៉ោរះ្រ្េង់ចរំ្ោរះ្រួនាេី	ឬេង្វើេ�៊សឆ្គង�ាងច្បាប់ែោយ៉ានចរ្រនា
៉ិនេ្អចរំ្ោរះៃៅ្រម

	 	 (2)		្រារំងចិ្រ្្រធ្វើឲ្យៃៅ្រមេេួេ្រាេ�ូច�ា្រ

	 	 (3)		ធ្វរសប្េហមសែមេធ្វើឲ្យៃៅ្រម៉ាន្រាេ�ា្របង់យែាងធ្ងន់ធ្ងេ

	 	 (4)		េ្ ៉ើសប៉្ េា ៉ែមេេា្រ់ េង នឹង្រា េ ធ្ វើ ្រា េ 	 ឬច្ បា ប់ េ៉្េា ប់ 	
ឬបញ្ជាេ្រាេេបស់ៃៅ្រម	 ែមេស្េបេៅ្រា៉ច្បាប់	ហើយៃៅ្រមបានធ្វើេិ�ិ្រែាស់្រឿនហើយ។	
្រ្ន៊ង្រេណីនររះេិ�ិ្រែាស់្រឿន្រ្េូវ៉ានអាយ៊៉ិនេើស្ី	1	ឆ្នារំេាប់្រារំង្រម្េ្រេបានធ្វើ�៊ស	
េើ្រេមង្រមជា្រេណីធ្ងន់ធ្ងេែមេៃៅ្រម៉ិនចារំបាច់ែាស់្រឿន។

	 	 (5)		បោរះបង់ចោេ្រួនាេីជាប់គ្នា	3	ៃ្ងថ	េោរះបីជាប់ៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រ្រ៏ែោយ	
ែោយ្រាេឈប់នោរះគ្៉ានហរ្រ៊្េស៉ស្េប។

	 	 (6)		េេួេេោសជាប់គ៊្រ្រា៉្រាេ្ិភា្រ្សាេបសច់ៅ្រ្េ៉	េើ្រេមងជាេោសែមេ
ធ្វើែោយ្រាេធ្វរសប្េហមេ	ឬ្ររំហ៊សបមបបេបជ្ឈឹ៉។

 ្រ្ន៊ង្រេណី	(6)	បើសិនជា្ររំហ៊សែមេបាន្រើ្រ
ឡើងែោយ្រាេធ្វរសប្េហមស	ឬបេបជ្ឈឹ៉	្រ្េូវ្រមជា្រេ
ណីែមេធ្វើឲ្យៃៅ្រមេេួេ្រាេ�ូច�ា្រ។
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ច្បាប់ការ្រាំពារពលករក្នុងការងារនគសាេសមុេ្យ  
ឆ្នាំ 2013 និងែណលមានការកណប្រណបន្ៃណម

	 ្រ្ ន៊ ង េ ប េ នរ សា េ ស ៉៊ េ្ យ ែម េ ៉ា ន ្ េ ្រ េ ចា ប់ ្ី ៉្ នា ្រ់ ឡើ ង េៅ 	
ៃៅ្រម្រ្េូវអន៊វ្រ្្រែូច�ាង្រ្េោ៉នររះ

 1.		ហា៉្រា្រ់ប្េា្រ់ឈ្នួេ្េ្រេ	េើ្រេមង្រម្រា្រ់្រា៉៉ា្រ្េា	76	នថ្្េរះេាជ្រ្េឹ្រ្
្រិគារំ្ាេ្េ្រេឆ្នារំ	1981។

 2.		ហា៉៉ិនឲ្យ៉ាន្រាេយ្រ្រាេធានា្ី្េ្រេ	េើ្រេមង្រមជា្រាេងាេែមេ្ររំ
ណ្រ់ែោយ្រ្េសួង្រាេងាេ	 ចរំ្ោរះ្រាេេឿង្រាេបង្គាប់ឲ្យ៉ាន្រាេយ្រ្រាេធានា្រ្ន៊ង្រាេធ្វើ្រាេ	
ឬ្រាេធានាែមេអាច្រើ្រចរញ្ី្េ្រេ។

	 3.		ហា៉៉ិនឲ្យេេួេ្េ្រេែមេ៉ានអាយ៊េាបជាង	18	ឆ្នារំចូេធ្វើ្រាេ។

	 4.		 ្រ្េវូឲ្យ្េ្រេស៉្េា្រ្ី្រាេងាេ៉និ្ិរចជាង	10	៉ ែោង្រ្ន៊ងអរំឡង៊្រេធ្វើ្រាេ	24	
៉ែោង	ហើយ្រ្េូវ៉ិន្រិចជាង	77	៉ែោង្រ្ន៊ង៉ួយសប្ែាហ៍។

	 5.		 ្រ្េូវធ្វើ្រិច្ចសន្យាជួេជាេាយេា្់រអ្រ្សេ	 ៉ាន្រាេ្្េ៉្្េាងគ្នាចរំនួន	 2	
ច្បាប់	ែោយប្េគេ់ឲ្យៃៅ្រម	និង្េ្រេ៉្�ាង៉ួយច្បាប់។

	 6.		 ្រ្េវូនារ្ំ េ្រេេៅបង្ហាញ�្េនួចរ្ំ ោរះបគ៊្គេ្ិរ្រ្េ្ួរ្ិនិ្រ្យ្េ្រេយែាង្រចិ៉ួ
យឆ្នារំ៉្ែង	ចាប់្រារំង្ីៃ្ងថធ្វើ្រិច្ចសន្យា។

	 7.		 ្រ្ន៊ង្រេណីែមេ៉ាន្េ្រេចាប់្ី	10	នា្រ់ឡើងេៅ	ៃៅ្រម្រ្េូវធ្វើប្េវ្រ្្រិ្េ្រេ
ជាភាសាៃថហើយប្េ៉ូេេ៊្រនៅ្រន្េមងធ្វើ្រាេ	ែើ៉្បីឲ្យប៊គ្គេិ្រ្រ្េួ្រ្ិនិ្រ្យ្េ្រេបាន្រ្
េួ្រ្ិនិ្រ្យ។	ៃៅ្រម្រ្េូវបញ្ជូនប្េវ្រ្្រិ្េ្រេច្បាប់ៃ្រច៉្េងែេ់ប៊គ្គេិ្រ្រ្េួ្រ្ិនិ្រ្យ្
េ្រេ្រ្ន៊ងអរំឡ៊ង	30	ៃ្ងថចាប់្ីចាប់្្ែើ៉ជួេ។

	 8.		 ៃៅ ្រម ្រ្ េូ វ ធ្ វើ ឯ ្រ សា េ ្រា េ បើ ្រ ប្ េា ្់រ ឈ្ នួ េ 	 និ ង ប្ េា ្រ់ ឈ្ នួ
េធ្វើ្រាេ្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រេ៊្រនៅ្រន្េមងធ្វើ្រាេ	 ែោយប្េាប់្ីឈ្៉ោរះ-្រ្េ្រូេ	
្ររំណមង្រ្ន៊ង្រាេងាេនរសាេ	 អ្រ្េាប្េា្់រឈ្នួេ	 និងៃ្េថឈ្នួេធ្វើ្រាេៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រ	
ហើយឲ្យ្េ្រេស៊ីញរឈ្៉ោរះែើ៉្បីេ៊្រជាភ័ស្ែ្រាង	 ្រេែមេ៉ាន្រាេបង់ប្េា្រ់ឈ្នួេ	
និងៃ្េថឈ្នួេ្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រ។
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គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ពលករបរគេ 
សណែលបានេេួលការអនុញ្ញាតឲ្យគ្វើការគៅម្បគេសថៃ

	 9.		 ្រាេបើ្រប្េា្រ់ឈ្នួេធ៉្៉្រា	 និងប្េា្រ់ឈ្នួេ្រ្ន៊ងៃ្ងថស៉្េា្រ	 ្រ្េូវបើ្រ
ឲ្យ្េ្រេ៉ិន្រិចជាង៉្ែង្រ្ន៊ង៉ួយ�ម។	 ប្េា្រ់ចរំណម្រឲ្យបើ្រ្រា៉ែមេ្្េ៉្្េាងគ្នា	
្រម៉ិនេើស្ី	3	�ម៉្ែង	បើសិនជាៃៅ្រមបើ្រយឺ្រ្រ្េូវគិ្រជា្រាេប្េា្រ់	15%	្រ្ន៊ង៉ួយឆ្នារំ។	្រ្
ន៊ង្រេណី្រារំងចិ្រ្្រ៉ិន្្េ៉បើ្រប្េា្រ់�ម	ៃៅ្រម្រ្េូវបង់ប្េា្រ់បន្ៃម៉	15%	នថចរំនួនប្េា្រ់ឈ្នួ
េែមេ៉ិនេាន់បានបើ្រចរំនួន	7	ៃ្ងថ។
	 10.		្រាេបើ្រប្េា្រ់ឈ្នួេជា�ម	្េ្រេ្រ្េូវបានេេួេប្េា្រ់ឈ្នួេ៉ិន្រិចជាងអ្រ្
េាប្េា្រ់ឈ្នួេបៀវ្រ្សេ៍អប្បេ៉ាគ៊ណ	30	ៃ្ងថ។
	 11.		ៃៅ្រម្រ្េូវបើ្រប្េា្រ់ឈ្នួេ	និងៃ្េថឈ្នួេធ្វើ្រាេងាេ្រ្ន៊ងៃ្ងថឈប់ស៉្េា្រ
្រា៉េយៈគណនីធនាគាេេបស់្េ្រេ	ែោយៃៅ្រមជាអ្ន្រចរញៃ្េថចាយវាយ្រ្ន៊ង្រាេវរេប្េា្រ់
ចូេគណនីេបស់្េ្រេ
	 12.		្រ្េវូឲ្យ្េ្រេឈប់ស៉្េា្់រប្េចារំឆ្នារំ	ែោយ្រ្នង៊៉ួយឆ្នារ៉ំ និ្ិរចជាង	30	ៃ្ងថ	
ែោយបានេេួេប្េា្រឈ់្នួេ៉ិន្ិរចជាងបៀវ្រ្សេអ៍ប្បេ៉ា។	បើ្ េ្រេធ្វើ្រាេ្រ្ន៊ងៃ្ងថស៉្េា្រ	
្រ្េូវបង់ប្េា្រ់ឈ្នួេៃម៉៉ែោង៉ិន្រិចជាង	1	ែងនថប្េា្រ់ឈ្នួេធ៉្៉្រា។
	 13.		អនញ៊្ញា្រឲ្យ្េ្រេស៊រំច្បាប់ឈឺ្រា៉ែមេឈឺ្ិ្រ	ែោយបានេេួេប្េា្់រឈ្
នួេ៉ួយឆ្នារំ៉ិនេើស្ី	30	ៃ្ងថ។
	 14.		្រ្េូវបើ្រប្េា្រ់ឲ្យ្េ្រេយែាង្រិច	50%	នថបៀវ្រ្សេ៍អប្បេ៉ា	្រ្ន៊ង្រេណីែម
េ្េ្រេនៅជាប់្រ្ន៊ងប្េេរសជិ្រ�ាងែោយហរ្រ៊នថ្រាេធ្វើ្រាេឲ្យៃៅ្រម។
	 15.		្រ្េវូែរំណើេ្រាេ	ឬចរញជាៃវ្ិរានថ្រាេបញ្ជូន្េ្រេ្រ្េេប់េៅ្រន្េមងធ្វើ្រាេវញិ	
្រ្ន៊ង្រេណីែមេេូ្រេិច	្ េ្រេជួបគ្េោរះៃ្នា្រ់	៉ ានេបួស	ឬស្េាប់។	បើសិនជាប៊គ្គេិ្រេែ្
ឋជាអ្ន្រនារំ្េ្រេ្រ្េេប់្រន្េមងធ្វើ្រាេ	េែ្ឋ៉ានសិេ្ធិេាេប្េា្រ់្ីៃៅ្រម។
	 16.		ៃៅ្រម្រ្ េូ វ៉ានអាហាេ 	 និងេឹ្រស្អា្រ្រ្ េូ វ្រ្ បួនអនា៉័យ	 បន្េប់េឹ្រ	
ឧប្រេណ៍្រេ្យ	 និងៃ្នារំយែាងគ្េប់គ្េាន់និងស៉ស្េបជា៉ួយ្រាេធ្វើ្រាេនិងេយៈ្រេែមេ្
េ្រេនៅេើេូ្រ។
	 17.		ៃៅ ្រម ែម េ នរ សា េ ្រ្ េៅ ្ររំ ប ន់ ស ៉៊ េ្ យ ៃថ 	 ្រ្ េូ វ ៉ា ន ឧ ប ្រ េ ណ៍ 	
ឬប្េ្ន័្ធេរំនា្រេ់រំនង្រា៉្្្រាយេណប	ែមេអាច្្ញើេសាេបាន៉និ្រចិជាង	1	៉ រ្រាបថ	(MB)	
ស៉្េាប់្េ្រេ៉្នា្រ់្រ្ន៊ង	េយៈ្រេ	1	�ម	ែើ៉្បីអោយ្េ្រេ៉ិន្រិចជាង	1	្រ្ន៊ងចរំណោ៉	4	
នថ្េ្រេេារំងអស់នៅេើេូ្រអាចេា្រ់េង
								បាននិងប្េើប្េាស់្រ្ន៊ង្រាេេា្់រេងជា៉ួយប៊គ្គេិ្រេែ្ឋនិងសាច់ញា្រិបានគ្េប់្រេវរ
េា	ែោយឲ្យៃៅ្រមជាអ្ន្រចរញប្េា្់រេារំងស្េង៊។	បើឧប្រេណ៍�ាងេើ៉ និអាចប្េើ្រាេបាន	ៃោ្រម
្រ្េូវប្ែូេេបស់ៃ្៉ី៉្រជរំនួសេហូ្រេេ់្រមជួសជ៊េេួច។
	 18.		ៃៅ ្រម ្រ្ េូ វ ្្ ែេ់ ចរំណររះ ែឹ ង ចរំ ្ោរះ ្េ្រ េ េា ្រ់ េ ង នឹ ង ្រា េ ធ្ វើ ្រា េ	
្រាេប្េើប្េាសឧ់ប្រេណ៍	ស�៊ភា្	អនា៉័យ	្រាេេសន់ៅ	និងឧប្រេណ៍ស៊វ្រ្ៃិភា្េើេ្ូរ៉៊នធ្វើ្រាេ។
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គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ពលករបរគេ 
សណែលបានេេួលការអនុញ្ញាតឲ្យគ្វើការគៅម្បគេសថៃ

	 ្្ េរះ េាជ្រ្ េឹ ្រ្ ្ិរជនអន្ែោប្ េ វរស	 ឆ្នារំ 	 1979 	 ្ររំណ្់រឲ្យជនបេេរស	
បើសិនជាេស់នៅ្រ្ន៊ងប្េេរសៃថេើស្ី	90	ៃ្ងថហើយ្រ្េូវបង្ហាញ�្េួន	និងបញ្ជា្រ់្ី្រន្
េមងស្នា្រ់នៅែេ់ប៊គ្គេិ្រ្រ្េួ្រ្ិនិ្រ្យជនអន្ែោប្េវរស។

ការកំណត់េោស
	 ្រ្ន៊ង្រេណីែមេជនបេេរសេស់នៅ្រ្ន៊ងប្េេរសៃថេើស្ី	 90	 ៃ្ងថ	 ្រ្េូវេៅ
បង្ហាញ�្េួនជា៉ួយប៊គ្គេិ្រ្រ្េួ្រ្ិនិ្រ្យជនអន្ែោប្េវរស។	 បើសិនជាជនអន្ែោ
ប្េវរស៉ិនបាន៉្របង្ហាញ�្េួន្រ្ន៊ង្រេ	 90	 ៃ្ងថ	 ្រ្េូវធ្វើ្រាេស្វមងយេ់្ីច្បាប់	
និង្រាេ្ា្រ្ិន័យែូច�ាង្រ្េោ៉នររះ
	 1.		 ្រាេបង្ហាញ�្េួនស៉្េាប់ជនអន្ែោប្េវរសែមេេស់នៅេើស	90	ៃ្ងថ	៉ិន
៉មនជា្រាេស៊រំេស់នៅបន្ែ្រ្ន៊ង្្េរះេាជាណាច្រ្េនោរះេរ។
	 2.		 ជ ន អ ន្ ែោ ប្ េ វរ ស ធ្ វើ ែរំ ណើ េ ចរ ញ ្ី ្្ េរះ េា ជា ណា ច ្រ្ េ	
្រេែមេធ្វើែរំណើេ្រ្េេប់៉្រវិញ	្រ្េូវចាប់្្ែើ៉េាប់្រេ	90	ៃ្ងថៃ្៉ី៉្ែងេៀ្រ។
	 3.		 ្រ្ន៊ង្រេណីែមេជនអន្ែោប្ េ វរសេស់នៅេើស	 90	 ៃ្ងថ 	 ែោយ៉ិន
បាន្្ែេ់ែរំណឹងអរំ ្ី្រន្េមងស្នា្រ់នៅ 	 ឬបង្ហាញ�្េួនយឺ្រជាង្រា េ្ររំណ្រ់ 	
្រ្ េូ វ ៉ ្រ ប ង្ ហា ញ �្ េួ ន ែោ យ �្ េួ ន ឯ ង	
ែោយ្រ្េូវ្ា្រ្ិន័យចរំនួន	 2,000	 បា្រ	 ឬជនអន្ែោ
ប្េវរស្រ្េូវចាប់�្េួន៉ិនៃា្រ្ន៊ង្រេណីណា៉ួយ	
្រ្េូវ្ា្រ្ិន័យចរំនួន	4,000	បា្រ។

ម្ពះរាជម្កឹត្តិជនអគនាដោម្បគវស ឆ្នាំ 1979
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គោលការណ៍ណណនាំសម្រាប់ពលករបរគេ 
សណែលបានេេួលការអនុញ្ញាតឲ្យគ្វើការគៅម្បគេសថៃ

ការសុំជំនួយគៅក្នុងម្បគេសថៃ

	 បើសិនជាជួបបញ្ហាអរំឡ៊ង្រេធ្វើ្រាេនៅប្េេរសៃថ	អាចេា្រ់េងស៊រំេេួេជរំនួយ្ី
អង្គភា្្រេៅនររះ

1

4

2

5 6 7

3
សាថានេូ្រ្រ៉្ពុជា	ពបចារំពបរេសថៃ

្្ទរះរេ�	518/4	
្លេូវពបា្រ់ឆ្អ៊ធិ(ពច្ររារំ្ររំម្ង	39)	
សងាកា្រ់វារំងៃងឡាង	េីព្រ៊ងបាង្រ្រ

្្ែេ់ែរំណឹងបន្េាន់នៅអគ្គ
នគេបាេជា្រិ	

Hot Line 191

ឈឺៃ្្រា្រ់បន្េាន់	 
្្ែេ់ែរំណឹង៉្រេរង 
េូេស័្្េបន្េាន់	

Hot Line 1669

 ្រាេស៊រំេេួេជរំនួយ្រ្ន៊ងប្េេរសៃថេបស់្រ្េ
សួង្រាេងាេ
 • ៉ានបញ្ហា ្្នម្រ្េ្រេ្រ្េូវេា្់រេង្រ្េ
សួង្រាេងាេ	េរ�បន្េាន់	Hot	Line	1506
 • ែា្់រ្ា្រ្យបណ្ែឹង្រាេងាេគ្៉ាន៉ន៊ស្
សធ៉៌	www.labour.go.th/helpme	ឬ	Hot	
Line	1546
 • ស៊រំ្រាេ្ិភា្រ្សាណមនារំ	្រាេេ្រ្រន្េមងជ្េ
្រ្រោនអរំឡ៊ង្រេចារំជរំនួយ្ីអង្គភា្ែមេ្ា្់រ្័
ន្ធ	នៅ៉ន្េីជរំនួយ្េ្រេបេេរស	10	៉ណ្ឌេ	
ែមេស្ៃិ្រនៅ្រា៉៉ន្េីស្វមងេ្រ្រាេងាេប្េចារំ�រ
្រ្្រ	ែូច្រេៅនររះ
	 ៉ណ្ឌេជរំនួយ្េ្រេបេេរស�រ្រ្្រសា៉៊
េ្យប្េា្រាន	េូេស័ ្្េ	0	2395	5991-2
	 ៉ណ្ឌេជរំនួយ្េ្រេបេេរស�រ្រ្្រសា៉៊
េ្យសា�ន	េូេស័ ្្េ	0	3446	9327

	 ៉ណ្ឌេជរំនួយ្េ្រេបេេរស�រ្រ្្រឆ៊នប៊េី	
េូេស័ ្្េ	0	3839	8057
 ៉ណ្ឌេជរំនួយ្េ្រេបេេរស�រ្រ្្រឆៀង ែ៉ថ 
េូេស័ ្្េ	09	8123	4250
 ៉ណ្ឌេជរំនួយ្េ្រេបេេរស�រ្រ្្រ្រា្រ
េូេស័ ្្េ	0	5556	3639-40
 ៉ណ្ឌេជរំនួយ្េ្រេបេេរស�រ្រ្្រ�នគមន
េូេស័ ្្េ	043330197-9	ភ្ជាប់េៅ	24
 ៉ណ្ឌេជរំនួយ្េ្រេបេេរស�រ្រ្្រនគេេាជសី ែ៉ា
េូេស័ ្្េ	08	6468	7563
 ៉ណ្ឌេជរំនួយ្េ្រេបេេរស�រ្រ្្រេែា្់រណង	
េូេស័ ្្េ	09	3795	8855
	 ៉ណ្ឌេជរំនួយ្េ្រេបេេរស�រ្រ្្រស៊េែា្រៃានី
េូេស័ ្្េ	08	8752	5925
	 ៉ណ្ឌេជរំនួយ្េ្រេបេេរស�រ្រ្្រស៊ង�្េា
េូេស័ ្្េ	08	8591	0091

្រ្ន៊ង្រេណីធ្វើែរំណើេចូេ	 
ឬចរញ	្រ្េៅប្េេរស	
្រាេិយាេ័យបែូេីសអន្ 

្រោប្េវរសន៍	េូេស័្្េបន្េាន់	
1178

្រនពុង្រេណីព្រូវេំរលាភបរំពានសិេ្ធិ	
េូេស័្្ទបនាទាន់៉្រកាន់រេ�
កាេិយាេ័យព្រ៊៉ពបឹ្រសាភិបាេ

សិេ្ធិ៉ន៊ស្សជា្រិ	

 Hot Line 1377

របើសិនមានកាេសង្ស័យ	
ឬជួបកាេជួញែូេ៉ន៊ស្ស	
េូេស័្្ទបនាទាន់៉្រកាន់រេ�
៉ជ្ឈ៉ណ្ឌេជរំនួយសង្គ៉

ព្រសួងអភិវឌ្ឍន៍សង្គ៉និងសន្ិស៊�៉ន៊ស្ស

Hot Line 1300





สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว
មន្ទីគគប់គគងពលករបរេទស

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
អគ្គនាយកដ្ឋានការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជទីវៈ គកសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជទីវៈ

สายด่วน 1694  
ទូរស័ព្បនាទាន់ 1694
www.doe.go.th


	Blank Page
	Blank Page

