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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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กฎหมาย ข้อห้าม และการคุม้ครองแรงงาน

 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)
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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



คู่มือสําหรับอบรมแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตทํางานในประเทศไทย

22

 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 3
สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประจําประเทศไทย
520,502/1-3 ถนนประชาอุทศิ 

(ซอยสหการประมลู)  
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

5 6 7
 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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ຄູ່ມສື�ຳລບັອບົຮົມແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ
ທີ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍຳດໃຫ້ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

ຄວຳມຮູ້ທົວ່ໄປກ່ຽວກັບປະເທດໄທ

ຊື່ປະເທດໄທຢ່າງເປັນທາງການ  ຣາຊອານາຈັກໄທ (Kingdom of Thailand)

ເມືອງຫຼວງ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ (Bangkok)

ພື້ນທີ່ 513,115 ຕາລາງກິໂລແມັດ

ເຂດແດນ ມີ ຊ າ ຍ ແ ດ ນ ທ າ ງ  ທິ ດ ຕ າ ເ ວັ ນ ອ ອ ກ ຕິ ດ ກ ັບ  
 ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ  
 ຣາຊອານາຈັກກ�າປູເຈຍທິດໃຕ້ຕິດສະຫະພນັລັດ 
 ມາເລເຊີຍ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດສາທາລະນະລັດ  
 ແຫ່ງສະພະພາບມຽນມ້າ ທິດເໜອືຕິດສາທາລະນະລັດ  
 ແຫ ່ງສະຫະພາບມຽນມ ້າແລະສາທາລະນະລັດ 
 ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ປະຊາກອນ ປະມານ 66 ລ້ານຄົນ (2018)

ພາສາລັດຖະການ ພາສາໄທ

ທຸງຊາດ ເປັນທຸງຊາດໄທມີສາມສີ ສີແດງໝາຍເຖິງຊາດ  
 ສີຂາວໝາຍເຖິງສາດສະໜາແລະສີຟ້າໝາຍເຖິງ 
 ພຣະມາຫະກະສັດ

ສະກຸນເງິນ ບາດ (THB)

ການປົກຄອງ ປະເທດໄທປົກຄອງດ້ວຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕ  
 ອັນມີພຣະມະຫາກະສັດທີ່ເປັນປະມຸກ

ສາດສະໜາ ປະຊາກອນໃນປະເທດໄທນັບຖືສາດສະໜາພຸດ  
 ນິກາຍເຖຣະວາດ ຮ ້ອຍລະ95 ສາດສະໜາ  
 ອິດສະລາມຮ ້ອຍລະ4 ສາດສະໜາຄຣິສແລະ 
 ສາດສະໜາອື່ນໆຮ້ອຍລະ 1

ມື້ພັກແລະມື້ເຮັດວຽກ ໜ່ວຍງານລັດຖະການເຮັດວຽກວັນຈ ັນ-ວ ັນສຸກ  
 ພັກວັນເສົາແລະວັນອາທິດແລະມື້ພັກທາງສາດສະໜາ  
 ໜ່ວຍງານເອກະຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະພັກວັນອາທິດແລະ 
 ມື້ພັກທາງສາດສະໜາ
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ລັກສະນະພູມອຳກຳດ

 ພູມອາກາດຂອງປະເທດໄທສ່ວນໃຫຍ່ 
ເ ປັ ນແບບ ພູມອາກ າດຮ້ ອນຊຸ່ ມ ເຂດຮ້ ອນ 
ອາກາດຮ້ອນທ່ີສຸດໃນເດືອນເມສາ ພຶດສະພາ 
ເປັນລະດູຮ້ອນຊ່ວງກາງເ ດືອນພຶດສະພາ - 
ເດືອນຕຸລາ ເປັນລະດູຝົນ ສ່ວນເດືອນພະຈິກ 
-ກາງ ເ ດືອນມີນາ  ອາກາດແຫ້ງແລະໜາວ  
ຍົກເວ້ັນພາກໃຕ້ທ່ີມີອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມຕະຫຼອດປີ 
ຈິ່ງມີພຽງແຕ່ສອງລະດູຄື ລະດູຮ້ອນກັບລະດູຝົນ

ລັກສະນະພູມສັນຖຳນປະເທດ

 ປະເທດໄທຕ້ັງຢູ່ໃນພູມີພາກອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ
ໃຕ້ ໃນບໍລິເວນທ່ີເອ້ີນວ່າ “ຄາບສະໝຸດອິນໂດຈີນ” ເຊ່ິງໝ
າຍເຖິງດິນແດນທ່ີເຊ່ືອມລະຫວ່າງກາງຂອງສອງແຜ່ນດິນ
ໃຫຍ່ຄື ອິນເດຍທາງຕາເວັນຕົກແລະຈີນທາງຕາເວັນອອກ 
ປະເທດຕ້ັງຢູ່ແຄມທະວີບ ໂດຍຕິດກັບທະເລເຖິງ2ດ້ານຄື 
ດ້ານອ່າວໄທແລະດ້ານທະເລອັນດາມັນ
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ສັງຄົມແລະວັດທະນຳທຳຂອງໄທ

 ສັ ງ ຄົ ມ ໄ ທ ເ ປັນ ສັ ງ ຄົ ມ ທ່ີ ມີ ຄ ວ າ ມ ຫຼ າ ກ ຫຼ າ ຍ ທ າ ງ 
ວັດທະນາທ�າ ຊາດພັນ ສາດສະໜາແລະວັດທະນາທ�າ ແຕ່ສາມາດ 
ປະສົມປະສານກັນໄດ້ຢ່າງກົມກືນຈົນເປັນສັງຄົມທ່ີມີ ລັກສະນະ 
ສະເພາະ ຮັກອິດສະຫຼະ ຢຶດໝ້ັນໃນສະຖາບັນສາດສະໜາພຣະມະຫາ
ກະສັດ ມີຂະນົບທ�ານຽມປະເພນີທ່ີດີງາມມີເອກະລັກເປັນຂອງຕົນເອງ 
ຍອມຮັບໃນລະບົບອະວຸໂສ ບໍ່ນິຍົມຄວາມຮນຸແຮງ ມັກການປະນີປະນ
ອມແລະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງງຽບສະຫງົບ ມີຄວາມເປັນມິດກັບຊາວຕ່າງຊາດ
ໂດຍສະເພາະປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການ
ປ່ຽນແປງໃນໂລກໂລກາພິວັດທ່ີເຕັກໂນໂລຊີ ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງ 
ໄວ ການຄົມມະນາຄົມສະດວກສະບາຍ ແລະການປ່ຽນແປງໃນວິຖີການ
ນ�າເນີນຊີວິດບາງປະເພດທັງໃນເມືອງແລະຊົນນະບົດ
 ສງັຄມົໄທຍັງຮກັສາສງັຄມົແບບພ່ີິນ້ອງ ເຄາົລບົຜູ້ທ່ີຮກັແລະນບັຖື 
ລວມກຸ່ມກນັຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນສງັຄມົຊນົນະບດົທ່ີຮ່ວມ
ໃຈເຮັດບຸນຕາມເທດສະການເຊັ່ນ ການເຮັດບຸນວັນສົງການເພ່ືອອຸທິດ
ສ່ວນກຸສົນໃຫ້ບັນພະບຸລຸດທ່ີລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ການນ�າຂອງຂວັນແລະ 
ນ�້າອົບໄປຫົດນ�້າຂໍພອນຈາກບິດາມານດາແລະຍາດຜູ້ໃຫຍ່
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1.   ຄົນໄທທັກທາຍແລະສະແດງ 
 ຄວາມເຄົາລົບດ້ວຍການນົບ ພ້ອມກ່າວຄ�າວ່າ “ສະຫວັດດີ”

2.   ຄົນໄທມັກສົ່ງຮອຍຍິ້ມໃຫ້ກັນແລະກັນ ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນມິດໄມຕີ 
 ເຖິງວ່າຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນມາກ່ອນ

3.   เເມື່ອໄດ້ຍິນເພງຊາດໄທ ຄວນຢືນກົງເພື່ອສະແດງເຖິງການໃຫ້ກຽດ 
 ແລະເຄົາລົບຕໍ່ສະຖາບັນຊາດ

4.   ເມື່ອໄດ້ຍິນເພງສັນລະເສີນພຣະບາຣະມີ ໃນໂຮງມະຫໍລະສົບຫຼືໂຮງໜັງ 
 ຫຼືສະຖາບັນບ່ອນໃດບ່ອນໜື່ງທຸກຄົນຄວນຢືນ ເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບ 
 ຕໍ່ສະຖາບັນພຣະມະຫາກະສັດ

5.   ຄວນປົດເກີບເມື່ອເຂົ້າເຮືອນ ຫຼືສາດສະໜາສະຖານເຊັ່ນ ວັດວິຫານເປັນຕົ້ນ

6.   ເມື່ອໄດ້ຮັບເຊີນຫຼືໄປຢ້ຽມຢາມຜູ້ໃດ ຄວນສະແດງອອກເຖິງນ້ຳໃຈໄມຕີ 
 ແລະເຈົ້າຂອງບ້ານ

7.   ຄົນໄທເອີ້ນກັນດ້ວຍຊື່ແທ້ ເມື່ອສະນິດແລະຄຸ້ນເຄີຍກັນຈະເອີ້ນຊື່ຫຼິ້ນ 
 ພ້ອມຄຳນຳໜ້າ “ຄຸນ” ເພື່ອຄວາມສຸພາບ

8.   ຄົນໄທນິຍົມຮັບປະທານອາຫານດ້ວຍບ່ວງແລະສ້ອມ

9.   ຄົນໄທຈະໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືໂດຍໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ອາວຸໂສກວ່າແລະບຸກຄົນສຳຄັນ

10. ເມື່ອຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັນ  
 ຄົນໄທໃຫ້ກຽດຜູ້ອາວຸໂສຮັບປະທານກ່ອນ

ມຳລະຍຳດໄທ
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ສິ່ງທີ່ບ�່ຄວນເຮັດ

1.  ຕ້ອງບໍ່ສະແດງກິລິຍາຫຼົບຫຼູ່ ດູໝິ່ນ  
 ສະຖາບັນກ່ຽວກັບຊາດ  
 ສາດສະໜາແລະພຣະມາຫະກະສັດ

2.  ພຣະພຸດທະຮູບເປັນສິ່ງທີ່ຄົນໄທໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ບໍ່ຄວນກະທ�າການໃດໆ 
 ທີ່ສະແດງເຖິງການຫຼົບຫຼູ່ ດູໝິ່ນ ເຊັ່ນການປີນໄຕ່ ຫຼືການນ�າໄປວາງໃນບ່ອນ 
 ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ
3.  ຄົນໄທຖືວ່າຫົວເປັນສິ່ງສູງສຸດ ບໍ່ຄວນຈັບຫຼືສົ່ງສິ່ງຂອງຂ້າມຫົວ 
 ເຊິ່ງຖືວ່າບໍ່ສຸພາບ

4.  ຄົນໄທຖືວ່າຕີນເປັນຂອງຕ�່າ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຕີນເຂ່ຍຫຼືຍ່າງຂ້າມບຸກຄົນຫຼືສິ່ງຂອງ 
 ເຊັ່ນ ອາຫານ ຫຼືໜັງສືເປັນຕົ້ນ

5.  ບໍ່ຄວນແຕ່ງກາຍດ້ວຍຊຸດສີດ�າໃນງານພິທີມຸງຄຸນຕ່າງໆເຊັ່ນງານແຕ່ງດອງ 
 ຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບ ວັນເກີດ ເປັນຕົ້ນ

6.  ບໍ່ຄວນສະແດງຄວາມຮັກດ້ວຍການກອດຈູບໃນທີ່ສາທາລະນະ ຫຼືໃນເຂດວັດ

7.  ບໍ່ຄວນແຕ່ງກາຍບໍ່ສຸພາບເຊັ່ນ ນຸ່ງສັ້ນ ຫຼືຊຸດເປີດບ່າໄຫຼ່ເມື່ອເຂົ້າ 
 ໄປວັດຫຼືສະຖານທີ່ສ�າຄັນ

8.  ບໍ່ຄວນກະທ�າການໃດໆໃຫ້ຜູ້ອື່ນອັບອາຍ ເສຍໜ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ 
 ຫຼືຕໍ່ໜ້າສາທາລະນະຊົນ

9.  ບໍ່ຄວນທັກທາຍຄົນໄທໂດຍສະເພາະສຸພາບສະຕີໂດຍການໂອບກອດຫຼືຈູບ

10.  ບໍ່ເວົ້າຈາຫຼືຫຍ�້າອາຫານສຽງດັງໃນຂະນະຮັບປະທານອາຫານ
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 ສັນຍາຈາ້ງວຽກປຽບເໝືອນຄູ່ມໃືນການປະຕິບດັວຽກ ຕ້ອງອ່ານໃຫ້ເຂ້ົາໃຈ 
ແລະປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ສຶກສາລາຍລະອຽດແລະລັກສະນະການເຮັດວຽກ 
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງດັ່ງນີ້

1.  ສັນຍາຈ້າງຕ້ອງລະບຸຕ�າແໜ່ງວຽກແລະອັດຕາຄ່າຈ້າງ (ຕ້ອງບໍ່ຕ�່າກວ່າອັດຕາ 
ຄ່າຈ້າງຂ້ັນຕ�າ່) ແລະຕ້ອງລະບຸວັນທ່ີຈ່າຍຄ່າຈ້າງບໍ່ນ້ອຍກວ່າເດືອນລະໜ່ືງເທ່ືອ 

2.  ຕ້ອງລະບຸໄລຍະເວລາການຈ້າງຢ່າງຊດັເຈນວ່າເປັນສນັຍາຈ້າງເຮດັວຽກ 1 ປີຫືຼ 
2 ປີ ພ້ອມລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ 

3.  ຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກປົກກະຕິບໍ່ເກີນ 8ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ວຽກທີ່ອາດເປັນອັນຕະລ
າຍຕໍ່ສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພບໍ່ເກີນ 7ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ຖ້າເກີນຈາກຊົ່ວໂມງເ
ຮັດວຽກປົກກະຕິຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າລ່ວງເວລາແລະໃນ 1 ອາທິດເຮັດວຽກ 6 ມື້ 

4.  ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈັດໃຫ້ລູກຈ້າງພັກວຽກປະຈ�າອາທິດໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງອາ
ທິດລະ1 ມື້ ແລະວັນພັກຕາມປະເພນີໄທໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງປີລະ 13 ມື ້
ແລະເມື່ອລູກຈ້າງເຮັດວຽກຄົບໜື່ງປີ ນາຍຈ້າງຕົກລົງຈັດໃຫ້ລູກຈ້າງຢຸດພັກຜ່
ອນປະຈ�າປີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເປັນເວລາບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 6 ມື້ເຮັດວຽກ 

5.  ຖ້ານາຍຈ້າງໃຫ້ລກູຈ້າງເຮັດວຽກເກີນເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ ນາຍຈ້າງ 
ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າລ່ວງເວລາໃຫ້ລູກຈ້າງໃນອັດຕາບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 1.5 ເທ່ົາຂອງ 
ຄາ່ຈ້າງປົກກະຕິຕ່ໍຊົ່ວໂມງ ຖ້ານາຍຈ້າງໃຫ້ລູກຈ້າງເຮັດວຽກໃນວັນພັກ 
ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຮັດວຽກໃນວັນພັກໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງໃນອັດຕາບໍ່ຫນ້ອຍ 
ກວ່າ 2 ເທົ່າຂອງຄ່າຈ້າງປົກກະຕິຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

 5.1  ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ 1 ເທົ່າ ຂອງຄ່າຈ້າງປົກກະຕິຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນກໍລະນີທີ່ມີສິດ 
 ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນມື້ພັກ

 5.2  ໄດ້ຮບັຄ່າຈ້າງ 2 ເທົ່າ ຂອງຄ່າຈ້າງປົກກະຕຕິໍ່ຊົ່ວໂມງໃນກລໍະນທີີບ່ໍ່ມສີດິ 
 ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນມື້ພັກ

ສັນຍຳຈ້ຳງ
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ຄູ່ມສື�ຳລບັອບົຮົມແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ
ທີ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍຳດໃຫ້ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

6.  ນາຍຈ້າງຕົກລົງຈະຈັດອາຫານໃຫ້ລູກຈ້າງທຸກມື້ເຮັດວຽກ ມື້ລະ 3 ຄາບ  
ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຕົກລົງກັນເອງລະຫວ່າງນາຍຈ້າງກັບລູກຈ້າງ

7.  ນາຍຈ້າງຕົກລົງຈະຈັດທ່ີພັກອາໄສທ່ີປອດໄພແລະຖືກສຸຂະລັກສະນະ 
ໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງ ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລື່ອງທ່ີພັກເຊົາໃຫ້ຕົກລົງກັນເອງລະຫວ່າງ 
ນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງ

8.  ນາຍຈ້າງຕົກລົງຈັດໃຫ້ມີການຮັກສາພະຍາບານແກ່ລູກຈ້າງຕະຫຼອດ 
ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາຕາມທີ່ກົດໝາຍ ລະບຽບປະກາດກ�ານົດ 

9.  ນາຍຈ້າງຈະຈ່າຍຄ່າເດີນທາງຂອງລູກຈ້າງຮອດປະເທດໄທ ລວມທັງ 
ຈັດພາຫະນະຮັບສົ່ງລກູຈ້າງຈົນຮອດທ່ີພັກເຊົາແລະຈ່າຍຄ່າໂດຍສານ 
ກບັພູມລ�າເນາົຂອງລູກຈ້າງໃນກລໍະນເີຮດັວຽກຄບົສນັຍາ ຍົກເວ້ັນກລໍະນທ່ີີເປັນ
ຄວາມຜດິຂອງລູກຈ້າງຫືຼລູກຈ້າງເປັນຝ່າຍບອກເລກີສນັຍາ 

10. ລູກຈ້າງຕ້ອງເຊື່ອຟັງແລະປະຕິບັດຕາມກົດຂ້ໍບັງຄັບຂອງບໍລິສັດນາຍຈ້າງ 
ເຊິງ່ກ�ານດົຂ້ືນພາຍໃຕ້ເງ່ືຶອນໄຂກດົໝາຍແລະໃຫ້ຄວາມເຄາົລົບຕ່ໍຂະໜົບທ�ານ
ຽມ ປະເພນໄີທ/ລູກຈ້າງຕ້ອງເຮດັວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງເທ່ົານັນ້ບໍ່ໄປເຮດັວຽກໃຫ້
ກບັບຸກຄນົອ່ືນ/ລູກຈ້າງຕ້ອງບໍ່ດ�າເນນີການໃດໆໃນລກັສະນະຊມຸນຸມປະທ້ວງຫືຼ
ຮວມໂຕກນັດ�າເນນີການສິງ່ທ່ີຜດິກດົໝາຍ 

11.  ກລໍະນນີາຍຈ້າງປະສງົບອກເລກີສນັຍາຈ້າງ ນາຍຈ້າງຕ້ອງບອກກ່າວໃຫ້ລູກຈ້າງ 
ຮບັຊາບລ່ວງໜ້າ1ເດືອນຫືຼຈາ່ຍເງິນຄ່າຈ້າງ1ເດືອນແທນການບອກເລກີສນັຍາ  
ຫືຼໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍແຮງງານໄທ ລວມທັງນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ 
ເດີນທາງກບັປະເທດໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງດ້ວຍ / ກລໍະນລູີກຈ້າງປະສງົບອກເລີກສນັຍາ 
ຈ້າງຕ້ອງບອກກ່າວໃຫ້ນາຍຈ້າງຮັບຊາບລ່ວງໜ້າ1ເດືອນ ແລະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ 
ເດີນທາງກບັປະເທດດ້ວຍຕົນເອງ 

12.  ນາຍຈ້າງຈະຕ້ອງອົບພະຍົບລູກຈ້າງໄປຢູ່ໃນສະຖານທ່ີປອດໄພເມື່ອເກີດເຫດ 
ວິກິດເຊັ່ນ ໄພທ�າມະຊາດ ການຈະລາຈົນ ການສູ້ຮົບ ຫືຼການສົງຄາມ  
ແລະຖ້າສະຖານະການບໍ່ເອ້ືອອ�ານວຍໃຫ້ເຮດັວຽກຕ່ໍໄປ ນາຍຈ້າງຕ້ອງສົ່ງລູກຈ້າງ 
ກບັປະເທດໂດຍນາຍຈ້າງເປັນຜູ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ / ເງ່ືອນໄຂອ່ືນທ່ີບໍ່ໄດ້
ລະບຸໃນສນັຍານີໃ້ຫ້ເປັນໄປຕາມກດົໝາຍ

  ກໍລະນີເຮັດວຽກໃນເຮືອປະມົງທະເລ ຕ້ອງໃຊ້ສັນຍາຈ້າງໃນວຽກງານ 
ປະມງົທະເລ (ລາຍລະອຽດໜ້າ 21 ແລະ 22)
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ຄູ່ມສື�ຳລບັອບົຮົມແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ
ທີ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍຳດໃຫ້ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

 ແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ນ�າເຂົ້າຕາມ MOU ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບປະກັນສັງຄົມ 
ໄດ້ສິດປະໂຫຍດດັ່ງນີ້

 1. ກອງ ທຶນປະກັ ນສັ ງຄົ ມ  ນ າຍຈ້າ ງ ຕ້ອ ງ ຂ້ືນທະບຽນລູກຈ້າ ງ 
ເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ ພາຍໃນ30ວັນ ນັບຈາກວັນທ່ີນາຍຈ້າງຮັບລູກຈ້າງເຂ້ົາເຮັດວຽກ 
ໂດຍນາຍຈາ້ງແລະລູກຈ້າງ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົມທົບໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ5 ຈາກຖານ 
ຄ່າຈ້າງທີ່ນ�າມາຄ�ານວນບໍ່ຕ�່າກວ່າເດອືນລະ 1,650 ບາດແລະສູງສຸດບໍ່ເກີນເດືອນລະ 
15,000 ບາດ ໂດຍລັດຖະບານຈະອອກເງິນສົມທົບເຂ້ົາກອງທຶນນ�າສ່ວນໜ່ືງ 
ນາຍຈ້າງຈ່າຍສົມທົບຮ້ອຍລະ 5 ລັດຖະບານໄທຮ້ອຍລະ 2.75

 ສດິປະໂຫຍດທ່ີຈະໄດ້ຮບັ 7 ກລໍະນ ີ ໄດ້ແກ່ ກລໍະນເີຈບັເປັນຫືຼປະສບົອັນຕະລາຍ 
ພິການ ຕາຍ ເກີດລູກ ສົງເຄາະລູກ ເຖ້ົາແກ່ ແລະວ່າງວຽກ (ຕາມເງື່ອນໄຂແລະ 
ໄລຍະເວລາການສົ່ງເງິນສົມທົບ)

 2. ກອງທຶນເງິນທົດແທນ ນາຍຈ້າງຂອງແຮງງານຕ່າງດ້າວເປັນຜູ້ຈ່າຍ 
ສົມທົບ ຝ່າຍດຽວໃນອັດຕາຮ້ອຍລະ 0.2-1 ຂອງຄ່າຈ້າງຕາມຄວາມສ່ຽງຂອງ 
ປະເພດກິດຈະການຂອງນາຍຈ້າງ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຕ້ັງແຕ່ວັນທ�າອິດ 
ທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງ

 ສິດປະໂຫຍດທ່ີຈະໄດ້ຮັບ ໄດ້ແກ່ ກໍລະນີປະສົບອັນຕະລາຍຫືຼເຈັບເປັນ  
ພິການ ຕາຍ ຫຼືສູນຫາຍ 

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ບໍ່ເຂົ້າລະບົບປະກັນສັງຄົມ

 ລູກຈ້າງ ທ່ີ ເຮັດວຽກເປັນຄົນຮັບໃຊ້ໃນບ້ານ ເຮັດວຽກປູກ ຕ້ົນໄມ້  
ປະມົງ ປ່າໄມ້ແລະລ້ຽງສັດ ເຊິ່ ງບໍ່ໄ ດ້ຈ້າງຕະຫຼອດປີ ລູກຈ້າງ ທ່ີ ເຮັດວຽກ 
ເປັນບາງຄັ້ງຄາວຫືຼຕາມລະດູການ ລູກຈ້າງທ່ີເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈາ້ງປະເພດຫາບແຫ່
ຫືຼແຜງລອຍ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ຈະເຂ້ົາສູ່ລະບົບການປະກັນສຸຂະພາບ 
ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ສດິປະໂຫຍດຕ່ຳງໆ



35

ຄູ່ມສື�ຳລບັອບົຮົມແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ
ທີ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍຳດໃຫ້ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

ວໄິນ ຄວຳມປອດໄພ ແລະສຸຂະອະນຳໄມ

1.   ຫ້າມສູບຢາໃນບໍລິເວນໂຮງງານ 
ຍົກເວ້ັນບລໍເິວນທ່ີໄດ້ຮບັອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ສູບໄດ້

2. ຫ້າມຖ່ົມນ�້າລາຍຫລືນ�າ້ຫມາກ 
ລົງພື້ນ ຫຼືໃນບໍລິເວນເຮັດວຽກ

3.   ຖ້ິມຂ້ີເຫຍ້ືອລົງໃນຖັງທ່ີຈັດໄວ້ 
ໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ

4.   ແຕ່ງກາຍໃຫ້ຮັດກຸມເໝາະສົມ 
ກັບການເຮັດວຽກ

5.   ກວດສອບສະພາບຂອງເຄື່ອງ 
ມື ເຄື່ອງຈັກ ແລະອຸປະກອນ 
ວ່າຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ

6.   ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ ອງມື  ເຄື່ ອງຈັກແລະ 
ອຸປະກອນຕ່າງໆເມື່ອຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຄ�າແນະນ�າວິທີການນ�າໃຊ້

7.   ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກນັອັນຕະລາຍ 
ທຸກ ເ ທ່ືອ ເມື່ ອ ຕ້ອງ ເຮັດວຽກ 
ທີ່ອາດເກີດອັນຕະລາຍ

8.   ບໍ່ຫ້ິຼ ນ ຫືຼ ຢ ອ ກ ກັ ນ ໃ ນ ຂ ະ ນ ະ 
ທີ່ເຮັດວຽກ

9.   ຖ້າເຄື່ອງມື ເຄື່ອງຈັກ ອຸປະກອນ
ໃຊ້ວຽກເປ່ເພໃນຂະນະເຮັດວຽກ
ຕ້ອງແຈ້ງຜູ້ຄວບຄຸມໃຫ້ຮັບຊາບ
ທັນທີ

10. ຖ້າເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນຂະນະ 
ເຮັດວຽກຕ້ອງແຈ້ງຜູ້ຄວບຄຸມ 
ໃຫ້ຮັບຊາບທັນທີ

11. ເມື່ອເລີກວຽກຕ້ອງທ�າຄວາມ 
ສະອ າດ ເຄື່ ອ ງມື  ເ ຄື່ ອ ງຈັ ກ  
ອຸປະກອນເຮັດວຽກຕະຫຼອດຈົນ 
ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ

12. ຫ້າມນ�າເຄື່ອງມືຫືຼອຸປະກອນໃດ
ໆອອກນອກບໍລິເວນພ້ືນທ່ີເຮັດວ
ຽກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

13. ຕ້ອງສຶກສາແລະປະຕິບັດຕາມ 
ລະບຽບ ຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນ
ເຮັດວຽກຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ
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ຄູ່ມສື�ຳລບັອບົຮົມແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ
ທີ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍຳດໃຫ້ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

ກຳນປ້ອງກັນອຸບັດຕເິຫດ

ການເຮັດວຽກເທິງບ່ອນສູງຕ້ອງໃສ່ສາຍນິລະໄພ
ແລະສາຍຊ່ວຍຊີວິດໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກ

ການຍົກເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງຂອງຢ່າງປອດໄພ 
ແລະບໍ່ປວດຫຼັງຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກວິທີ

ຮຽນຮູ້ວິທີການປະຕິບັດຕົນເມື່ອເກີດໄຟໄໝ້ 
ແລະວິທີໃຊ້ຖັງມອດໄຟ

ຮຽນຮູ້ເຄື່ອງໝາຍຄວາມປອດໄພ

ການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າຊ໋ອດ
 ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືຫຼືອຸປະກອນທີ່ບົກພ່ອງ 
 ບໍ່ໃຊ້ສາຍໄຟເປືອຍຕໍ່ປັກສຽບ
 ບໍ່ໃຊ້ສາຍເປ່ເພ ປຽກ ເປື້ອນນ�້າມັນຫຼືເສື່ອມສະພາບ
 ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງໄຟຟ້າ
 ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າຂະນະໂຕປຽກ

1

3

5

4

2
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ຄູ່ມສື�ຳລບັອບົຮົມແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ
ທີ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍຳດໃຫ້ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

1.  ການເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ປອດໄພ 
ຫຼືບໍ່ເໝາະສົມກັບວຽກ 

2.  ການເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍເຊັ່ນ  
ບໍລິເວນເຄື່ອງຈັກກ�າລັງເຮັດວຽກ ການຢືນຢູ່ກ້ອງສິ່ງ 
ຂອງທີ່ແຂວນຢູ່ສູງ ການຍ່າງໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ປອດໄພ 
3.  ການກວດເຊັກອຸປະກອນການເຮັດ 
ຄວາມສະອາດ ການສ້ອມແປງຫຼືການກວດສອ
ບເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກ�າລັງເຮັດວຽ
ກຢູ່ຫຼືກ�າລັງຍົກລອຍຫຼືກ�າລັງຮ້ອນຢູ່ 

4.  ການເປີດເຄື່ອງຈັກທັນທີໂດຍບໍ່ມີການ 
ໃຫ້ສັນຍານເຕືອນແກ່ຜູ້ອື່ນທີ່ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຫຼືບໍ່
ໄດ້ກວດເຊັກຄວາມປອດໄພກ່ອນເປີດເຄື່ອງ 
5.  ການບໍ່ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນອັນຕະລາຍສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼືໃຊ້ບໍ່
ເໝາະສົມ ຫຼືໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືສວມໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ບໍ່ປອດໄພ

                  ສຂຸະອະນຳໄມພື້ນຖຳນ

 ໄດ້ແກ່ ການເບິງ່ແຍງສຸຂະພາບດ້ວຍຕົນເອງ ເພ່ືອການມສີຸຂະພາບທ່ີແຂງແຮງ 
ແລະສຸຂະພາບຈດິທ່ີດີ ແນະນ�າໂດຍສ�ານກັງານກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການສ້າງເສມີ 
ສຸຂະພາບ ມີດັ່ງນີ້
1.  ກນິອາຫານທ່ີມປີະໂຫຍດໃຫ້ຄບົ 5 ໝູ່ 
2.  ອອກກ�າລງັກາຍເທ່ືອລະ 30 ນາທີ ຢ່າງນ້ອຍອາທິດລະ 3 ເທ່ືອຢ່າງສະໝ�າ່ສະເໝີ
3.  ຮູ້ຈກັຄວບຄຸມອາລມົຢ່າງເໝາະສມົ 
4.  ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີດີທັງໃນບ້ານແລະຊມຸຊນົ 
5.  ຫີຼກລ່ຽງປັດໃຈສ່ຽງທ່ີຈະເຮດັໃຫ້ເກດີພະຍາດຕ່າງໆ
6.  ງົດອຸບາຍມຸກ ຢາສູບ ເຫ້ົຼາ ຢາເສບຕິດ ການພະນນັແລະມົວ້ສຸມທາງເພດ

ຈົ່ງເຊື່ອວ່າ
“ອຸບັດຕິເຫດຈະເປັນສູນໄດ້

ຖ້າທຸກຄົນມີຄວາມລະມັດລະວັງ
ໃນການເຮັດວຽກຂອງຕົນ”

ກະລຸນຳຫຼກີລ່ຽງແລະລະມັດລະວັງ
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ຄູ່ມສື�ຳລບັອບົຮົມແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ
ທີ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍຳດໃຫ້ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

 ພຣະຣາຊກ�ານົດການບໍລິຫານຈັດການການເຮັດວຽກຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ  
ພ.ສ. 2560 ແລະທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມຕື່ມ (ສະບັບທີ 2) ປີ 2019

 1. ຫ້າມເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ

 2. ຫ້າມເຮັດວຽກນອກເໜືອຈາກທີ່ມີສິດທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ຄົນຕ່າງດ້າວສາມ
າດເຮັດວຽກໄດ້ທຸກຊະນິດຕາມປະເພດວຽກທ່ີກົດໝາຍກ�ານົດໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວເຊິ່ງ
ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະກຸ່ມວຽກນັ້ນເຮັດໄດ້

ຂ�້ຄວນຮູ້ແລະຕ້ອງປະຕບິັດ
 1. ຄນົຕ່າງດ້າວທ່ີໄດ້ຮບັອະນຸຍາດເຮດັວຽກ ຕ້ອງແຈ້ງເຂ້ົາເຮດັວຽກພາຍໃນ 
15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກ (ມາດຕາ 64/2)

 2. ຄນົຕ່າງດ້າວຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ນາຍທະບຽນຮູ້ເຖີງຜູ້ເປັນນາຍຈ້າງ ສະຖານທ່ີ
ເຮັດວຽກແລະລັກສະນະວຽກທີ່ເຮັດພາຍໃນ 15 ມື້ ນັບແຕ່ມື້ທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກ

 3. ຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີເຂ້ົາມາເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງອອກຈາກວຽກກ່ອນຄົບ 
ສັນຍາຈ້າງ ບໍ່ມີສິດເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງອື່ນ ຍົກເວັ້ນ

  3.1  ຄົນຕ່າງດ້າວຈະປ່ຽນນາຍຈາ້ງໄດ້ຕ່ໍເມື່ອອອກຈາກວຽກເພາະ 
ຄວາມຜິດຂອງນາຍຈ້າງ ຫລືໄດ້ຊ�າລະຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ນາຍຈ້າງລາຍເດິມແລ້ວ 
(ມາດຕາ 51)

  3.2  ກລໍະນຄີນົຕ່າງດ້າວມສີດິໃນການປຽ່ນນາຍຈາ້ງຕາມຂ້ໍ 3.1 ຕ້ອງ 
ແຈ້ງເພ່ືອເຮດັວຽກກບັນາຍຈ້າງລາຍໃໝ່ພາຍໃນ 30 ວັນ ນບັແຕ່ວັນທ່ີເລກີເຮດັວຽກ
ກບັນາຍຈ້າງເດີມ (ມາດຕາ 52) ແລະຕ້ອງແຈ້ງຕ່ໍນາຍທະບຽນທຸກຄັງ້ທ່ີປ່ຽນນາຍຈ້າງ

 4. ກລໍະນຄີນົຕ່າງດ້າວບໍ່ມສີດິໃນການປ່ຽນນາຍຈາ້ງຫືຼມສີດິປ່ຽນນາຍຈ້າງ  
ແຕ່ບໍ່ເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງລາຍອ່ືນພາຍໃນ 30 ວັນ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຂອງ 
ຄນົຕ່າງດ້າວຜູ້ນັນ້ສິນ້ສຸດລງົນບັແຕ່ວັນທ່ີອອກຈາກວຽກຫືຼພ້ົນກ�ານດົເວລາ 30 ວັນ 
ແລ້ວແຕ່ກລໍະນ ີ ແລະໃຫ້ຖືວ່າການໄດ້ຮບັອະນຍຸາດໃຫ້ຢູ່ໃນຣາຊອານາຈກັສິນ້ສຸດລງົ
ຕາມກດົໝາຍວ່າດ້ວຍຄນົເຂ້ົາເມອືງ (ມາດຕາ 53)

ກົດໝຳຍ ຂ�້ຫ້ຳມ ແລະກຳນຄຸ້ມຄອງແຮງງຳນ
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 5.  ຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກແລ້ວເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນກໍລະນີດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້ 
(ມາດຕາ 50)

  5.1  ກໍລະນີນາຍຈ້າງບໍ່ຮັບຄົນຕ່າງດ້າວເຂ້ົາເຮັດວຽກຫືຼຄົນຕ່າງ 
ດ້າວອອກຈາກວຽກ ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດໃດສະເພາະທ່ີບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຄົນຕ່າງ 
ດ້າວແລະຄົນຕ່າງດ້າວປະສົງຈະເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງລາຍອ່ືນ ຜູ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ນ�າຄົນຕ່າງດ້າວເຂ້ົາມາເຮັດວຽກອາດຈັດໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງ
ລາຍອື່ນພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ນາຍຈ້າງບໍ່ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ ແຕ່ໄລຍະເວລາ  
ການເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງລາຍໃໝ່ຕ້ອງບໍ່ເກີນກ�ານົດໄລຍະເວລາຕາມສັນຍານ�າ 
ຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກ

  5.2  ກໍລ ະນີ ຄົ ນ ຕ່າ ງ ດ້າວບໍ່ຍິ ນຍອມເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າ ງ  
ຫາກເປັນຄວາມຜິດຂອງນາຍຈ້າງໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວສາມາດປ່ຽນໄປເຮັດວຽກກັບ 
ນາຍຈ້າງລາຍໃໝ່ໄດ້ພາຍໃນ 30 ວັນ

 6. ຫ້າມຜູ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນ�າຄົນຕ່າງດ້າວມາເຮັດວຽກກັບນາຍຈ້າງ 
ໃນປະເທດແລະນາຍຈ້າງ ເ ອ້ີນຮັບເ ງິ ນ ຫືຼຊັບສິນ ອ່ືນໃດຈາກຄົນຕ່າງ ດ້າວ  
ເ ວ້ັນແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີນາຍຈ້າງ 
ໄ ດ້ອອກໃ ຫ້ໄປກ່ອນ  ໄ ດ້ແກ່ ຄ່າ ໜັ ງ ສື ເ ດີ ນທ າ ງ  ຄ່າ ກວດສຸຂ ະພ າບ 
ຄ່າໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນທ�ານອງດຽວກັນຕາມທີ່ອະທິບໍດີປະກາດ
ກ�ານົດ (ມາດຕາ 42 ແລະມາດຕາ 49)

 ຂໍ້ 3 – 6 ໃຊ້ກັບຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຕາມລະບົບ MOU
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ຄວຳມຜດິແລະໂທດ

1.

2.

ຄນົຕ່າງດ້າວເຮດັວຽກໂດຍບໍ່ 
ໄດ້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ້ເຮດັວຽກ  

ຫືຼເຮດັວຽກນອກເໜືອຈາກທ່ີມສີດິ 
ຈະເຮດັໄດ້ ເປັນການຝ່າຝືນມາດຕາ 8 

ຕ້ອງຖືກໂທດປັບໄໝຕ້ັງແຕ່  
5,000 – 50,000 ບາດ  

(ມາດຕາ 101)

. ຄນົຕ່າງດ້າວທ່ີໄດ້ຮບັໃບອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ເຮດັວຽກບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ນາຍທະບຽນ 

ຮບັຊາບເຖິງຜູ້ເປັນນາຍຈ້າງ ສະຖານທ່ີ 
ເຮດັວຽກຂອງນາຍຈ້າງແລະລັກສະນະ 

ວຽກຫັຼກທ່ີເຮດັ ເປັນການຝ່າຝືນ 
ມາດຕາ 64/2 ຕ້ອງຖືກໂທດປັບໄໝບໍ່ເກນີ  

20,000 ບາດ  
(ມາດຕາ 119/1)

3.
ຄນົຕ່າງດ້າວທ່ີໄດ້ຮບັອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ເຮດັວຽກບໍ່ສາມາດສະແດງ 

ໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກຕ່ໍພະນກັງານ 
ເຈົາ້ໜ້າທ່ີ ຫືຼນາຍທະບຽນພາຍໃນ 

ໄລຍະເວລາອັນສມົຄວນ ເປັນການຝ່າຝືນ 
ມາດຕາ 68 ຕ້ອງຖືກໂທດ 
ປັບໄໝບໍ່ເກນີ 5,000 ບາດ  

(ມາດຕາ 120)
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ຄ�ຳແນະນ�ຳຂະນະເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ

1

3

5

7

2

4

6

ຫ້າມເຮດັຜດິກດົໝາຍເຊັ່ນ ຫ້າມຫ້ິຼນການພະນນັ 
ຄອບຄອງອາວຸດ ຂັບລົດໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ 
ຂັບຂ່ີຫືຼຂັບຂ່ີຂະນະເມາົເຫ້ົຼາ

ຖືໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກຕິດໂຕຕະຫຼອດເວລາ

ມີມາລະຍາດໃນການໃຊ້ບໍລິການສາທາລະນະ 
ເຊັ່ນ ບໍຍ່າດຂ້ືນລດົໂດຍສານ ບໍ່ສູບຢາໃນບ່ອນ
ຫ້າມສູບແລະທ່ີສາທາະລະນະ

 ບໍ່ປອມແປງເອກະສານທາງລດັຖະການ

ສກຶສາ ຮຽນຮູ້ທ່ີຈະໃຊ້ເວລາວ່າງ 
ໃຫ້ເກດີປະໂຫຍດເຊັ່ນ ການຮຽນພາສາໄທ

ບໍ່ຫົຼງເຊືອ່ຜູ້ທ່ີແອບອ້າງວ່າ ສາມາດຊ່ວຍເຫືຼອ 
ໃຫ້ຢູ່ຫືຼເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທຫືຼດ�າເນນີການ 

ເລືອ່ງເອກະສານເຊັ່ນ ໜັງສເືດີນທາງ ວີຊ່າ

ສກຶສາວິໄນຈະລາຈອນໃນປະເທດໄທ  
ເຊັ່ນ ປ້າຍຈະລາຈອນຕ່າງໆ
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ພຣະຣຳຊບັນຍັດຄຸ້ມຄອງແຮງງຳນ ພ.ສ. 2541

ການປະຕິບັດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ
 ໃ ຫ້ນ າຍຈ້າ ງປ ະ ຕິບັ ດ ຕ່ໍລູກຈ້າ ງຊ າຍແລະ ຍິ ງ ໂດຍ ເ ທ່ົາທຽມກັ ນ 
ໃນການຈ້າງວຽກ ເວ້ັນແຕ່ລັກສະນະຫືຼສະພາບຂອງວຽກທ່ີບໍ່ສາມາດປະຕິບັດແນວ
ນັ້ນໄດ້

ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ
 ວຽກທຸກປະເພດ ບໍ່ເກີນ8ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ຫືຼຕາມທ່ີລູກຈ້າງແລະນາຍຈ້າງ 
ຕົກລົງກັນໄວ້ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 48 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ
 ວ ຽກ ທ່ີ ອ າ ດ ເ ປັນ ອັ ນຕ ະລ າ ຍ ຕ່ໍສຸຂ ະ ພ າ ບແລ ະຄວ າມປອດ ໄພ  
ບໍ່ເກີນ 7 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ຫຼືຕາມທີ່ລູກຈ້າງແລະນາຍຈ້າງຕົກລົງກັນໄວ້ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 
42 ຊົ່ວໂມງ/ອາທິດ

ການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ
 ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກລູກຈ້າງເປັນເທ່ືອໆໄປ ແຕ່ຖ້າເປັນ 
ວຽກເຊິ່ງຕ້ອງເຮັດຕິດຕ່ໍກັນໄປຖ້າຢຸດຈະເສຍຫາຍແກ່ວຽກ ຫືຼເປັນວຽກສຸກເສີນ  
ນາຍຈ້າງອາດໃຫ້ລູກຈ້າງເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ເທົ່າທີ່ຈ�າເປັນ

ການເຮັດວຽກໃນວັນພັກ
 ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກລູກຈ້າງ ເວ້ັນແຕ່ວຽກທ່ີຕ້ອງເຮັດຕິດ
ຕ່ໍກັນໄປຖ້າຢຸດຈະເສຍຫາຍແກ່ວຽກແລະວຽກສຸກເສີນ ຫືຼກິດຈະການໂຮງແຮງ 
ສະຖານມະໂຫລະສົບ ວຽກງານຂົນສົ່ງ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງດື່ມ ສະໂມສອນ 
ສະມາຄມົ ຫືຼສະຖານພະຍາບານ ນາຍຈ້າງອາດໃຫ້ລູກຈ້າງເຮດັວຽກໃນວັນພັກໄດ້ເທ່ົ
າທ່ີຈ�າເປັນ ແລະຊົ່ວໂມງການເຮດັວຽກລ່ວງເວລາແລະການເຮດັວຽກໃນວັນພັກລວມ
ແລ້ວຕ້ອງບໍ່ເກີນ 36 ຊົ່ວໂມງ/ອາທິດ

ເວລາພັກ
 ບໍ່ນ້ອຍກວ່າວັນລະ 1 ຊົ່ວໂມງ ຫັຼກຈາກລູກຈ້າງເຮັດວຽກມາແລ້ວບໍ່ເກີນ  
5 ຊົ່ວໂມງຕິດຕໍ່ກັນ
 ສ�າລັບລູກຈ້າງເດັກ ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກມາແລ້ວບໍ່ເກີນ 4 ຊົ່ວໂມງຕິດຕໍ່ກັນ
ໃຫ້ມີເວລາພັກວັນໜ່ືງບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງແລະໃນ 4 ຊົ່ວໂມງນັ້ນໃຫ້ລູກຈ້າງ 
ເຊິ່ງເປັນເດັກໄດ້ມີເວລາພັກຕາມສົມຄວນ



43

ຄູ່ມສື�ຳລບັອບົຮົມແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ
ທີ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍຳດໃຫ້ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

ມື້ພັກ
 ມື້ພັກປະຈ�າອາທິດບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 1 ມື້/ອາທິດ
 ມື້ພັກຕາມປະເພນີບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 13 ມື້/ປີ ໂດຍລວມວັນແຮງງານແຫ່ງຊາດ
 ລູກຈ້າງທີ່ເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນຄົບ 1 ປີ ມີສິດຢຸດພັກຜ່ອນປະຈ�າປີບໍ່ນ້ອຍ 
ກວ່າ 6 ມື້ເຮັດວຽກ/ປີ

ມື້ລາພັກ
 ລາພັກເນື່ອງຈາກເຈັບເປັນ ໄດ້ເທົ່າທີ່ ເຈັບເປັນແທ້ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ 
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ພັກ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 30 ມື້ເຮັດວຽກ/ປີ
 ລາພັກສ່ວນໂຕ ລູກຈ້າງມີສິດລາ ໄດ້ປີລະບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 3 ມື້ເຮັດວຽກ 
ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງບໍ່ເກີນ 3 ມື້ເຮັດວຽກຕໍ່ປີ
 ລາພັັກເພ່ືອເກີດລູກ ລູກຈ້າງຜູ້ຍິງມີສິດລາເພື່ອເກີດລູກເທື່ອໜື່ງບໍ່ເກີນ  
98 ມື້ ນັບລວມມື້ລາເພ່ືອກວດເລື່ອງຖືພາກ່ອນເກີດລູກ ແລະນັບລວມມື້ພັກ 
ທ່ີມີລະຫວ່າງມື້ລາດ້ວຍ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເ ທ່ົາກັບຄ່າຈ້າງໃນມື້ ເຮັດວຽກ 
ຕະຫລອດໄລຍະເວລາທີ່ລາ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 45 ມື້

ຄ່າຈ້າງ
 ຄ່າຈ້າງ ຄ່າລ່ວງເວລາ ຄ່າ ເຮັດວຽກໃນມື້ ພັກ ແລະຄ່າລ່ວງເວລາ 
ໃນມື້ພັກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະຕາມກ�ານົດເວລາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
 (1) ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານຄ�ານວນຄ່າຈ້າງເປັນລາຍເດືອນ ລາຍວັນ ລາຍຊົ່ວໂມງ 
ຫືຼເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງອ່ືນທ່ີບໍ່ເກນີໜ່ືງເດືອນ ຫືຼຕາມຜນົງານໂດຍຄ�ານວນເປັນໜ່ວຍ 
ໃຫ້ຈາ່ຍເດືອນໜ່ືງບໍ່ນ້ອຍກວ່າໜ່ືງເທ່ືອ ເວ້ັນແຕ່ຈະມກີານຕົກລງົກນັເປັນຢ່າງອ່ືນທ່ີເ
ປັນປະໂຫຍດແກ່ລູກຈ້າງ
 (2) ໃນກໍລະນີທ່ີມີການຄ�ານວນຄ່າຈາ້ງ ນອກຈາກ (1) ໃຫ້ຈ່າຍ 
ຕາມກ�ານົດເວລາທີ່ນາຍຈ້າງແລະລູກຈ້າງຕົກລົງກັນ
 (3) ຄ່າລ່ວງເວລາ ຄ່າເຮັດວຽກໃນມື້ພັກ ແລະຄ່າລວ່ງເວລາໃນມື້ພັກ 
ແລະເງີນທີ່ນາຍຈ້າງມີຫນ້າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ໃຫ້ຈ່າຍເດືອນໜື່ງບໍ່ນ້ອຍກວ່າໜື່ງເທື່ອ
 ໃນກລໍະນທ່ີີນາຍຈ້າງເລກີຈ້າງລູກຈ້າງໃຫ້ນາຍຈ້າງຈ່າຍຄ່າຈ້າງ ຄ່າລ່ວງເວລາ 
ຄ່າເຮັດວຽກໃນມື້ພັກແລະຄ່າລ່ວງເວລາໃນມື້ພັກ ແລະເງີນທ່ີນາຍຈ້າງມີຫນ້າທ່ີ 
ຕ້ອ ງຈ່າຍ  ຕ າມ ທ່ີລູກຈ້າ ງມີ ສິ ດ ໄ ດ້ຮັ ບໃ ຫ້ແກ່ລູກຈ້າ ງພ າຍໃນ  3  ວັນ 
ນັບແຕ່ວັນທີ່ເລີກຈ້າງ
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ຄ່າລ່ວງເວລາ
 ວັ ນ ເ ຮັ ດ ວ ຽ ກ  ໃ ຫ້ນ າ ຍຈ້າ ງ ຈ່າ ຍ ຄ່າ ລ່ວ ງ ເ ວລ າ ໃ ຫ້ແ ກ່ລູກ ຈ້າ ງ 
ໃນອັດຕາບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 1.5 ເທ່ົາຂອງຄ່າຈ້າງຕ່ໍຊົ່ວໂມງຕາມຈ�ານວນທ່ີເຮັດ 
ຫຼືຕາມຈ�ານວນຜົນງານທີ່ເຮັດໄດ້
 ມື້ ພັ ກ  ໃ ຫ້ນ າຍຈ້າ ງຈ່າ ຍຄ່າ ລວ່ ງ ເ ວລ າໃນມື້ ພັ ກ ໃ ຫ້ແກ່ລູກຈ້າ ງ 
ໃນອັດຕາບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 3 ເທ່ົາຂອງອັດຕາຄ່າຈ້າງຕ່ໍຊົ່ວໂມງຕາມຈ�ານວນທ່ີເຮັດ 
ຫຼືຕາມຈ�ານວນຜົນງານທີ່ເຮັດໄດ້

 ຄ່າຊົດເຊີຍ
 ນາຍຈ້າ ງ ຕ້ອ ງຈ່າ ຍຄ່າ ຊົ ດ ເຊີ ຍ ໃ ຫ້ລູກຈ້າ ງ ເມື່ ອ ເລີ ກຈ້າ ງລູກຈ້າ ງ 
ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດ ໃນອັດຕາຕາມກ�ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ 

ນາຍຈ້າງມີສິດເລີກຈ້າງໂດຍບໍ່ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ 
 ໃນກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
  (1) ສໍ້ໂກງຕໍ່ໜ້າທີ່ຫຼືກະທ�າຄວາມຜິດອາຍາໂດຍເຈດຕະນາແກ່ນາຍຈ້າງ
 (2) ຈົງໃຈໃຫ້ນາຍຈ້າງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
 (3) ປະໝາດເປັນເຫດໃຫ້ນາຍຈ້າງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ
 (4) ຝ່າຝືນຂ້ໍບງັຄບັກຽ່ວກບັການເຮດັວຽກຫືຼລະບຽບຫືຼຄ�າສັ່ງຂອງນາຍຈ້າງ
ອັນຊອບດ້ວຍກົດໝາຍແລະເປັນທ�າ ແລະນາຍຈ້າງໄດ້ຕັກເຕືອນເປັນໜັງສືແລ້ວ ທັງ
ນີໜັ້ງສເືຕືອນໃຫ້ມຜີນົບງັຄບັໄດ້ບໍ່ເກນີໜ່ືງປີ ນບັແຕ່ມືທ່ີ້ລູກຈ້າງເຮດັຜດິ ເວ້ັນແຕ່ກໍ
ລະນີຮ້າຍແຮງນາຍຈ້າງບໍ່ຈ�າເປັນຕ້ອງຕັກເຕືອນ
 (5) ປະຖິ້ມໜ້າທີ່ເປັນເວລາສາມວັນເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນບໍ່ວ່າຈະມີມື້ພັກຂັ້ນ
ຫຼືບໍ່ກໍ່ຕາມໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນອັນສົມຄວນ
 (6) ໄດ້ຮັບໂທດຕິດຄຸກຕາມຄ�າພິພາກສາເຖິງທີ່ສຸດໃຫ້ຕິດຄຸກ ເວັ້ນແຕ່ເປັ
ນໂທດສ�າລັບຄວາມຜິດທີ່ໄດ້ກະທ�າໂດຍປະໝາດຫຼືຄວາມຜິດລະຫຸໂທດ
 ໃນກໍລະນີ  (6 )  ຖ້າ ເປັນຄວາມຜິດ 
ທ່ີໄດ້ກະທ�າໂດຍປະໝາດຫືຼຄວາມຜິດລະຫຸໂທດ  
ຕ້ອ ງ ເ ປັນ ກໍ ລ ະ ນີ ທ່ີ ເ ປັນ ເ ຫ ດ ໃ ຫ້ນ າ ຍ ຈ້າ ງ 
ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
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ກົດກະຊວງຄຸ້ມຄອງແຮງງຳນໃນວຽກງຳນປະມົງທະເລ  
ພ.ສ. 2557 ແລະທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມຕື່ມ

 ໃນກິ ດຈ ະກ ານປ ະມົ ງທ ະ ເ ລ ທ່ີມີ ລູກຈ້າ ງ ຕ້ັ ງ ແ ຕ່ໜ່ື ງ ຄົ ນ ຂ້ື ນ ໄປ 
ນາຍຈ້າງຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 1. ຫ້າມຫັກຄ່າຈ້າງລູກຈ້າງຍົກເວ້ັນເປັນການຫັກຕາມມາດຕາ 76 
ແຫ່ງພຣະຣາຊບັນຍັດຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ພ.ສ. 2541
 2. ຫ້າມເອົາຫືຼຮບັຫັຼກປະກນັຈາກລູກຈ້າງ ເວ້ັນແຕ່ເປັນວຽກຕາມທ່ີກ�ານດົ 
ໃນປະກາດກະຊວງແຮງງານ ເລື່ອງຫັຼກເກນແລະວິທີການເອົາຫືຼຮັບຫັຼກປະກັນການ 
ເຮັດວຽກ ຫຼືຫຼັກປະກັນຄວາມເສຍຫາຍໃນການເຮັດວຽກຈາກລູກຈ້າງ
 3. ຫ້າມຮັບລູກຈ້າງອາຍຸຕ�່າກວ່າ 18 ປີ ເຮັດວຽກ
 4. ຕ້ອ ງຈັດໃຫ້ລູກຈ້າ ງມີ ເວລາພັກ  ບໍ່ນ້ອຍກວ່າ  10  ຊົ່ວ ໂມງ 
ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 77 ຊົ່ວໂມງ 
ໃນໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກ 7 ວັນ
 5. ຕ້ອງເຮັດສັນຍາຈ້າງເປັນໜັງສືທ່ີມີຂ້ໍຄວາມຖືກຕ້ອງກົງກັນຈ�ານວນ 
ສອງສະບັບ ໂດຍມອບໃຫ້ລູກຈ້າງເກັບໄວ້ຝ່າຍລະໜື່ງສະບັບ
 6. ຕ້ອງນ�າໂຕລູກຈ້າງໄປລາຍງານໂຕຕ່ໍພະນກັງານກວດແຮງງານຢ່າງນ້ອຍ
ປີລະເທື່ອນັບແຕ່ມື້ເຮັດສັນຍາຈ້າງ
 7. ໃນກໍລະນີທ່ີມີລູກຈ້າງຕ້ັງແຕ່ 10 ຄົນຂ້ືນໄປ ນາຍຈ້າງຕ້ອງເຮັດ 
ທະບຽນລູກຈ້າງເປັນພາສາໄທແລະເກັບໄວ້ທ່ີສະຖານທ່ີເຮັດວຽກເພ່ືອໃຫ້ພະນັກງານ 
ກວດແຮງງານກວດສອບ ແລະສົ່ງສ�າເນົາທະບຽນລູກຈ້າງພາຍໃນ 30 ວັນ  
ນັບແຕ່ວັນທີ່ເລີ່ມຈ້າງລູກຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກ
 8. ນາຍຈ້າງຕ້ອງເຮັດເອກະສານການຈ່າຍຄ່າຈ້າງແລະຄ່າເຮັດວຽກ 
ໃນມື້ພັກໄວ້ທ່ີສະຖານທ່ີທ່ີເຮັດວຽກ ໂດຍລະບຸຊື່ນາມສະກຸນ ຕ�າແໜ່ງໜ້າທ່ີໃນວ
ຽກງານການປະມົງທະເລ ອັດຕາຄ່າຈາ້ງແລະຄ່າເຮັດວຽກໃນມື້ພັກແລະໃຫ້ລູກຈ້າງ
ລົງລາຍມືຊື່ໃນເອກະສານໄວ້ເປນັຫັຼກຖານເມື່ອມີການຈ່າຍຄ່າຈາ້ງແລະຄ່າເຮັດວຽກ 
ໃນມື້ພັກ
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ທີ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍຳດໃຫ້ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

 10. ການຈ່າຍເງິນເປັນລາຍເດືອນ ລູກຈ້າງຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 
ອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ�່າລາຍວັນຄູນ 30 ວັນ
 11. ໃຫ້ນາຍຈ້າງຈ່າຍຄ່າຈ້າງແລະຄ່າເຮັດວຽກໃນມື້ ພັກຜ່ານບັນຊ ີ
ທະນາຄານຂອງລູກຈ້າງ ໂດຍນາຍຈ້າງເປັນຜູ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂອນເງິນ 
ເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງລູກຈ້າງ
 12. ຕ້ອງຈັດໃຫ້ລູກຈ້າງມີມື້ພັກປະຈ�າປີໃນປີໜື່ງບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 30 ວັນ  
ໂດຍໄດ້ຮບັຄ່າຈ້າງບໍ່ນ້ອຍກວ່າອັດຕາຄ່າຈ້າງຂ້ັນຕ�າ່ ຖ້າໃຫ້ລູກຈ້າງເຮດັວຽກໃນມືພັ້ກ 
ໃຫ້ຈ່າຍເງິນເພີ່ມຂື້ນອີກບໍ່ນ້ອຍກວ່າໜື່ງເທົ່າ
 13. ໃຫ້ລູກຈ້າງມີສິດລາປ່ວຍໄດ້ເທົ່າທີ່ປ່ວຍແທ້ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງປີໜື່ງ
ບໍ່ເກີນ 30 ວັນເຮັດວຽກ
 14. ຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ລູກຈ້າງບໍ່ນ້ອຍກວ່າຮ້ອຍລະຫ້າສບິຂອງຄ່າຈ້າງຂັນ້ຕ�່າ 
ກໍລະນີທີ່ລູກຈ້າງໄປຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງ
 15. ຕ້ອງດ�າເນນີການຫືຼອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົ່ງລູກຈ້າງກບັສະຖານທ່ີທ່ີ
ຮບັລູກຈ້າງເຂ້ົາເຮດັວຽກໃນກລໍະນເີຮອືອັບປາງ ລູກຈ້າງປະສບົອັນຕະລາຍ ເຈບັປ່ວຍ 
ຫືຼເສຍຊີວິດ ຫາກໜ່ວຍງານລັດຖະບານເປັນຜູ້ສົ່ງໂຕລູກຈ້າງກັບໃຫ້ມີສິດໄລ່ເບ້ຍ 
ເງິນທີ່ໄດ້ຈ່າຍໄປຄືນຈາກນາຍຈ້າງ
 16. ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈດັໃຫ້ມອີາຫານແລະນ�້າດ່ືມທ່ີສະອາດ ຖືກສຸຂະລກັສະນະ 
ຫ້ອງນ�້າແລະຢາທ່ີພຽງພໍໃຫ້ເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກແລະໄລຍະເວລາທ່ີລູກຈ້າງ 
ຢູ່ເທິງເຮືອ
 17. ນາຍຈ້າງເຊິງ່ເຮດັການປະມງົນອກນ່ານນ�້າໄທ ຕ້ອງຈດັໃຫ້ມອຸີປະກອນ
ຫືຼລະບບົສືສ່ານຜ່ານດາວທຽມ  ທ່ີຮອງຮບັການສົ່ງຂ້ໍຄວາມໄດ້ບໍ່ຕ�່າກວ່າ 1 ເມກະໄບ 
(MB) ຕ່ໍຄນົຕ່ໍເດືອນ ໃຫ້ລູກຈ້າງບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 1 ໃນ 4 ຂອງລູກຈ້າງທັງຫມດົເທິງເຮອື 
ສາມາດເຂ້ົາເຖີງແລະໃຊ້ໃນການຕິດຕ່ໍຫືຼປະສານງານກັບເຈົ້ າໜ້າທ່ີຂອງລັດ 
ຫືຼພ່ີນ້ອງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍນາຍຈ້າງເປັນຜູ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫາກອຸປະກອນດ່ັງກ່າວ 
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ນາຍຈ້າງ ຕ້ອງຈັດຫາອຸປະກອນອ່ືນທົດແທນຈົນກວ່າ 
ຈະສ້ອມແປງຫລືແກ້ໄຂອຸປະກອນ
 18. ໃຫ້ຂາຍຈ້າງໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ລູກຈ້າງກຽ່ວກັບສະພາບການເຮັດວຽກ 
ການໃຊ້ເຄື່ອງມື ສຸຂະພາບ ອະນາໄມ ສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ ແລະອຸປະກອນປອດໄພ 
ເທິງເຮືອກ່ອນເຮັດວຽກ
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ທີ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍຳດໃຫ້ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

 ພຣະຣາຊບັນຍັດຄົນເຂ້ົາເມືອງ ພ.ສ. 2522 ກ�ານົດໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວ 
ຖ້າຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກເກີນ 90 ວັນຕ້ອງລາຍງານໂຕແຈ້ງທີ່ພັກອາໄສຕໍ່ພະນັກງານ
ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງທຸກ 90 ວັນ

ບົດກ�ານົດໂທດ
 ກໍລະນີຫາກຄົນຕ່າງດ້າວ ເຊິ່ ງຢູ່ໃນຣາຊອານາຈັກເກີນ 90 ວັນ  
ຕ້ອງລາຍງານໂຕແຈ້ງທ່ີພັກອາໄສຕ່ໍພະນັກງານກວດຄົນເຂ້ົາເມືອງທຸກ 90 ວັນ  
ໂດຍຫາກຄນົຕ່າງດ້າວບໍ່ມາລາຍງານໂຕທຸກ 90 ວັນ ມຫັຼີກເກນຂ້ໍຄວນຮູ້ແລະໂທດດ່ັງນີ້
 1. ການຮັບແຈ້ງທ່ີພັກອາໄສ ກໍລະນີຄົນຕ່າງດ້າວຢູ່ເກີນ 90 ວັນ  
ບໍ່ແມ່ນເປັນການຂໍຢູ່ຕໍ່ໃນຣາຊອານາຈັກ
 2.  ເມືອ່ຄນົຕ່າງດ້າວເດີນທາງອອກນອກຣາຊອານາຈກັ ເມືອ່ເດີນທາງກບັມາ 
ໃຫ້ເລີ່ມນັບເວລາ 90 ວັນ ໃໝ່ທຸກກໍລະນີ
 3. ຄົນຕ່າງດ້າວຜູ້ໃດຢູ່ເກີນກວ່າ 90 ວັນ ບໍ່ແຈ້ງທີ່ພັກອາໄສຕໍ່ພະນັກງານ 
ເ ຈົ້ າ ໜ້າ ທ່ີ ຫືຼ ແຈ້ງ ຊ້າ ກ ວ່າ ທ່ີ ກ�າ ນົ ດ  ຕ້ອ ງມ າລ າຍ ງ ານ ໂຕ ດ້ວຍ ຕົນ ເອ ງ 
ແລະເສຍຄ່າປັບໄໝຈ�ານວນ 2,000 ບາດ  
ຫືຼຄນົຕ່າງດ້າວຖືກຈບັກຸມໂຕມາບໍ່ວ່າກລໍະນໃີດໆ 
ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝຈ�ານວນ 4,000 ບາດ

ພຣະຣຳຊບັນຍັດຄົນເຂົ້ຳເມອືງ ພ.ສ. 2522
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ທີ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍຳດໃຫ້ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

ກຳນຂ�ຮັບຄວຳມຊ່ວຍເຫຼອືໃນປະເທດໄທ

 ຫາກປະສບົບນັຫາລະຫວ່າງການເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ ສາມາດຕິດຕ່ໍຂໍຮັ
ບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕາມໜ່ວຍງານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
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ສະຖານເອກອັດຄະລາດຊະທູດ 
ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາຊົນລາວ ປະຈ�າປະເທດໄທ
520,502/1-3 ຖະຫນນົປະຊາອຸທິດ 

(ຊອຍສະຫະການປະມູນ) 
ເຂດວັງທອງຫລວງ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ

ແຈ້ງເຫດດ່ວນເຫດຮ້າຍ
ສ�ານັກງານຕ�າຫຼວດແຫ່ງຊາດ

ສາຍດ່ວນ
Hot Line 191

ເຈັບປ່ວຍສຸກເສີນ

ແຈ້ງສາຍດ່ວນ  
Hot Line 1669

 ການຂໍຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນປະເທດໄທ 
ສວ່ນຂອງກະຊວງແຮງງານ
 • ປ ະ ສົ ບ ບັ ນ ຫ າ ດ້າ ນ ແ ຮ ງ ງ າ ນ 
ຕິດຕ່ໍກະຊວງແຮງງານ ສາຍດ່ວນ Hot Line 1506
 • ແຈ້ງຂໍຮ້ອງຮຽນການຈ້າງວຽກບໍ່ເປັນທ�າ 
w w w . l a b o u r . g o . t h / h e l p m e  ຫຼື  
Hot Line 1546
 • ຂໍຄ�າປຶກສາແລະແນະນ�າ ປະສານຈັດຫາ 
ທ່ີພັກຊົ່ວຄາວລະຫວ່າງລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ 
ໜ່ວຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີສນູຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍ 
ເຫືຼອແຮງງານຕ່າງດ້າວ 10 ສູນ ທ່ີປະຈ�າທ່ີສ�ານກັງານ 
ຈັດຫາວຽກຈັງຫວັດ ດັ່ງນີ້
 
 ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ຈັງຫວັດສະມຸດປາການ ໂທ 0 2395 5991-2
 ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ຈັງຫວັດສະມຸດສາຄອນ ໂທ 0 3446 9327

 ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ຈັງຫວັດຊົນບຸຣີ ໂທ 0 3839 8057
 ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ ໂທ 09 8123 4250
 ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ຈັງຫວັດຕາກ ໂທ 0 5556 3639-40

 ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ໂທ 04 3330 197-9 ຕໍ່ 24
 ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ຈັງຫວັດນະຄອນຣາຊສີມາໂທ 08 6468 7563

 ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ຈັງຫວັດຣະນອງ ໂທ 09 3795 8855
 ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ຈັງຫວັດສຸຣາດທານ ີໂທ 08 8752 5925
 ສູນຮ່ວມບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ຈັງຫວັດສົງຂາ ໂທ 08 8591 0091

ກໍລະນີເດິນທາງເຂົ້າ  
ຫລືອອກ ນອກ ປະເທດ 
ສ�ານັກງານຕ�າຫລວດ 
ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ 

ສຳຍດ່ວນ  1178

ກໍລະນີຖືກລະເມີດສິດ 
ຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນ  

ຫ້ອງການຄະນະ ກ�າ ມະການ
ສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດ 

 Hot Line 1377

ຫາກສງົໃສ 
ຫືຼພົບເຫັນການຄ້າມະນຸດ

ຕິດຕ່ໍສາຍດ່ວນ ສູນຊ່ວຍເຫືຼອສງັຄມົ
ກະຊວງພັດທະນາສງັຄມົ 

ແລະຄວາມໝ້ັນ ຄງົຂອງມະນຸດ
Hot Line 1300





สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว 
กรมการจัดหางาน

ສ�ຳນັກບ�ລຫິຳນແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ 
ກົມກຳນຈັດຫຳວຽກ

สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว
ສ�ຳນັກງຳນບ�ລຫິຳນແຮງງຳນຕ່ຳງດ້ຳວ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ກົມກຳນຈັດຫຳວຽກ ກະຊວງແຮງງຳນ

สายด่วน 1694  
ສຳຍດ່ວນ 1694

www.doe.go.th

คู่มือสําหรับอบรมแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตทํางานในประเทศไทย
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