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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



คู่มือสําหรับอบรมแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตทํางานในประเทศไทย

6

มารยาทไทย

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
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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	 หรื อคนต ่ า งด ้ า ว 
ถกูจบักุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ	 ต้องเสียค่าปรับ	 
จ�านวน	4,000	บาท

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
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การขอรับความช่วยเหลือในประเทศไทย 
 หากประสบปัญหาระหว่างการทาํงานในประเทศไทย สามารถตดิต่อขอรับ 
ความช่วยเหลือหน่วยงานดังต่อไปนี้

1

4

2 3
สถานเอกอัครราชทูต 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ประจําประเทศไทย

 132 ถนนสาธรเหนอื เขตบางรกั 
กรงุเทพมหานคร 

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



ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း တရားဝင္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရိွထားေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပညာေပးလက္စြစဲာေစာင္



မာတိကာ

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြအခ်က္အလက္ 27

စာခ်ဳပ္ 32

အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား 34

လုံျခံဳေရးအရစည္းကမ္းႏွင့္ က်န္းမာေရး 35

ဥပေဒေရးရာ ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး  38

ထုိင္းႏိင္ုငံအတြင္း အကူအညီေတာင္းႏိင္ုေသာ နည္းလမ္းမ်ား 48



ထုိင္းႏိင္ုငံအတြင္း တရားဝင္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပညာေပးလက္စြစဲာေစာင္

27

ထုိင္းႏိင္ုငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြအခ်က္အလက္

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အမည္ ထိုင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံ

ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕

အက်ယ္အဝန္း ၅၁၃,၁၁၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ

နယ္နိမိတ ္ အေရွ႕ဘက္တြင္ လာအုိႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊  
 ေတာင္ဘက္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္  
 ျမန္မာႏိင္ုငံ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ျမန္မာႏိင္ုငံႏွင့္ လာအုိႏိင္ုငံ  
 တည္ရိွပါသည္။

လူဦးေရ သန္း ၆ဝ ခန္႔ (၂ဝ၁၈)

႐ံုးသံုးဘာသာစကား ထိုင္းဘာသာ

အလ ံ သုံးေရာင္ျခယ္အလံျဖစ္ၿပီး အနီေရာင္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၊  
 အျဖဴေရာင္မွာ  ဘာသာ(သာသနာ) ႏွင့္ အျပာေရာင္မွာ  
 ရွင္ဘုရင္ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

ေငြေၾကး ဘတ္ (THB)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ထုိင္းႏိင္ုငံ၏ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးစနစ္မွာ ဘုရင္သည္ ႏိင္ုငံေတာ္၏  
 ဥ ေ သ ွ ် ာ င္ အ ျ ဖ စ္  ဆ က္ ခံ ေ သ ာ  ဒီ မုိ က ေ ရ စီ  
 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္သည္။

သာသနာ  ထုိ င္ း ႏို င္ ငံ သ ာ း မ ် ာ း ၏  ၉ ၅  ရ ာ ခုိ င္ ႏ ႈ န္ း မ ွ ာ  
 ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာကုိ ကုိးကြယ္ျပီး ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ  
 အစ ၥလာ မ္ဘာသာႏ ွ င့္  က ် န္  ၁  ရာ ခုိ င္ႏ ႈ န္ း မ ွ ာ 
 ခ ရ စ္ ယ ာ န္ ဘ ာ သ ာ ႏ ွ င့္  အ ျ ခ ာ း ဘ ာ သ ာ ကုိ 
 ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႐ုးံပိတ္ရက္ အစုိးရ႐ုံ းမ ်ားသည္ တနလၤာေန ႔မ ွ  ေသာၾကာေန ႔  
 တ ြ င္ ႐ုံ း ဖ ြ င့္ ျ ပီ း  စ ေ န ေ န ႔ ၊  တ န ဂ ၤ ေ ႏ ြ ေ န ႔ ႏ ွ င့္  
 အ စုိ း ရ ႐ုံ း ပိ တ္ ရ က္ တ ြ င္  ႐ုံ း ပိ တ္ ပ ါ သ ည္ ။   
 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္လည္း  တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္  
 အစိုးရ႐ုးံပိတ္ရက္တြင္ ႐ုးံပိတ္ပါသည္။ 
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ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပ

 ထုိင္းႏို င္ငံသည္ အိႏိၵယႏို င္ငံ အေနာက္ပုိင္းႏွင့္ 

တရုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ပုိင္းကုိ ဆက္သြယ္ထားေသာ နယ္ေျမ 

“အင္ဒုိခ် ိဳင္းနားကၽြန္းဆြယ္”ေပၚ အေရွ႕ေတာင္အာရွပုိင္းတြင္ 

တည္ရိွသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏  ႏွစ္ဖက္လုံးမွာ ပင္လယ္ေရျပင္ႏွင့္ 

ကပ္လ ်က္ ရိ ွ ၿ ပီ း  ၎တုိ ႕မ ွ ာ  ထုိ င္ း ပ င္လယ္ေအာ္ႏ ွ င့္  

ကပၸလီပင္လယ္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ရာသီဥတု အေျခအေန

 မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုမွာ 
အပူပုိင္းစုိစြတ္ေတာ ရာသီဥတုမ် ိဳးျဖစ္ျပီး  ဧျပီလသည္ 
တ စ္ ႏ ွ စ္ တ ာ အ တ ြ င္ း  အ ပူ ဆုံ း အ ခ ် ိန္္ ျ ဖ စ္ သ ည္ ။ 
ဧ ျ ပီလမ ွ  ေမလအထိ  ေႏ ြရာသီ၊  ေမလအလယ္မွ 
ေအာက္တုိဘာလအထိ မုိးရာသီ ျဖစ္ျပီး ႏိုဝင္ဘာလမွ  
မတ္လလယ္အထိ  ေဆာင္းရာသီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ထုိင္းႏို င္ငံ၏ ေအာက္ပုိင္းေဒသသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး 
အပူပုိင္းစုိစြတ္ေတာ  ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ေႏြႏွင့္မုိး 
ဟူေသာရာသီဥတု ႏွစ္မိ်ဳးသာရိွသည္။
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ထိုင္းလူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ

 ထိုင္းလူမ် ိဳးသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားျပားေသာ လူေနမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ 
ေ န ထုိ င္ ၾ က သ ည္ ။  တုိ င္ း ရ င္ း သ ာ း မ ် ာ း  ကုိ း က ြ ယ္ သ ည့္ ဘ ာ သ ာ ႏ ွ င့္ 
ဓေလ့အစဥ္အလာမ ်ာ း  က ြ ဲျ ပာ း ၾကေသာ္လည္း  စည္ း လုံ းညီည ြတ္စ ြ ာ 
ပူးေပါင္းေနထုိင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးကုိျမတ္ႏိုးျခင္း၊ သာသနာႏွင့္ 
ဘုရင္မင္းမ် ိဳးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိန္းသိမ္း 
ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း၊ ၾကီးသူကုိေလးစားေသ ာစနစ္ကုိလက္ခံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
ဆန္႕က်င္ ျခင္ း ၊  ညိ ွႏိ ႈ င္ းေဆြ းေႏ ြ းေသာအျပ ဳအမူကုိ ႏ ွ စ္သက္ျခင္ း ျဖ င့္ 
ရုိ းရ ွ င္ းေသာဘဝကုိ ေနထုိ င္ ၾကပ ါသည္။  ထုိ ႕အ ျပ င္  ထုိ င္ း လူ မိ ် ဳ း မ ွ ာ 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေရြစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံအသင္းဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္ပါသည္။ 
ယခုေခတမ္ွာ ကမာၻ႔နည္းပညာစနစ္မ်ား တုးိတကေ္ျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ 
အခိ်ဳ႕ေသာေနရာေဒသတြင္ ထူးျခားေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ ျမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာေဒသမ်ား၏ 
ပတ္ဝန္းက်င္ေနထိုင္မႈမ်ားကို အကိ်ဳးသက္ေရာက္ေနပါသည္။ 
 ထုိင္းလူမိ်ဳးသည္ ေဆြမ် ိဳးမိသားစုပုံစံမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ၾကပါသည္။  
ခ်စ္ခင္ေသာသူကုိ  ရုိေသေလးစားမႈ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားစုစည္းေနထုိင္ၾကမႈ  
အထူးသျဖင့္  နယ္ပယ္ေဒသတြင္  ရာသီအလုိက္ပြမဲ်ားတြင္ မိသားစုအလုိက္ 
စုေပါင္းဆင္ႏြ ဲၾကပါသည္။  သၾကၤန္ကဲ့သုိ႕ပြတဲြင္လည္း ကြယ္လြန္ျပီးေသာ 
ေဆြမ် ိဳးမ်ားကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အလွဴေပးေဝျခင္း မိဘဘုိးဘြားထံသုိ႕ 
လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ခင္စြာေနထိုင္ၾကပါသည္။
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ထိုင္းယဥ္ေက်းမႈ

၁.   ထိုင္းလူမ် ိဳးမ်ားသည္ လက္အုပ္ခ်ရီင္း စဝစ္(တ္)ဒီ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္   
 ႏႈတ္ဆက္ရာတြင္  လည္းေကာင္း၊  
 အေလးစားျပဳရာတြင္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

၂.   ထိုင္းလူမ် ိဳးမ်ားသည္ သူတစ္ပါးကို သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ေရြမႈအျဖစ ္
 အျမဲတမ္းျပံဳးျပေလ့ရိွပါသည္

၃.   ထိုင္းႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း ၾကားသည္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္ကိုအေလးျပဳရန္အတြက္  
 တည္ျငိမ္စြာ မတ္တပ္ရပ္ၾကပါသည္။

၄.   ထိုင္းလူမ် ိဳးမ်ားသည္ ရုပ္ရွင္ရံု၊ ျပဇာတ္ပြအဲစရိွတြင္  ထိုင္းေတာ္ဝင္ဂုဏ္တင္သီခ်င္း   
 ၾကားသည္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေတာ္ဝင္ဘုရင္ဂုဏ္ကို အေလးျပဳရန္အတြက္ တည္ျငိမ္စြာ 
 မတ္တပ္ရပ္သင့္ပါသည္။

၅.   လူေနအိမ္ သို႕မဟုတ္ သာသနာ့ေဂဟာအတြင္း မဝင္ခင္ ဖိနပ္ခၽြတ္ထားသင့္ပါသည္။

၆.  ပြတဲက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခံရလွ်င္(သို႔) တစ္စုံတစ္ေယာက္ထံ အလည္သြားလွ်င္  
 အိမ္ရွင္အေပၚ ၾကင္နာမႈ ေဖာ္ျပသင့္သည္။

၇.  ထိုင္းလူမ် ိဳးမ်ားသည္ နာမည္အရင္းႏွင့္ ထူးေခၚၾကျပီး ရင္းနွ ီးေသာသူမ်ားကို ခု(န္) 
  ဟူေသာစကားလုံးကုိ အေရွ႕တြင္တပ္ျပီး အိမ္နာမည္(သုိ႔) ငယ္နာမည္ကိုေခၚေလ့ရွိသည္။

၈.   ထိုင္းလူမ် ိဳးမ်ားထမင္းစားရာတြင္ ဇြန္းႏွင့္ခက္ရင္းကိုပိုမိုအသံုးျပဳသည္။ 

၉.    ထုိင္းလူမ် ိဳးမ်ားသည္ ရာထူးၾကီး အသက္ၾကီးသူမ်ားကုိ အေလးထားဦးစားေပး  ေလ့ရွိသည္။

၁ဝ. ထိုင္းလူမ် ိဳးမ်ားထမင္းစားရာတြင္  
 အသက္ၾကီးသူမ်ားကိုဦးခ်ျပီးမွသာစားေလ့ရိွသည္။
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ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအျပဳအမူမ်ား

၁.  ႏိုင္ငံ သာသနာႏွင့္ ေတာ္ဝင္မင္းမိ်ဳးအေပၚ  
 ရိုင္းျပေသာအျပဳအမူ မျပဳလုပ္ရန္။

၂.  ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္သည္ ထိုင္းလူမ် ိဳးမ်ားကိုးကြယ္ေသာအရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မယံုမၾကည္  
 ရုိင္းစုိင္းေသာအျပဳအမူ မထားသင့္ေသာေနရာတြင္ ထားထားျခင္းအစရွိေသာ အရာမ်ားကုိ  
 မျပဳလုပ္ရန္။

၃.  ထုိင္းလူမ် ိဳးမ်ား၏အယူတြင္ ဦးေခါင္းသည္အျမင့္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတစ္ပါးေခါင္း  
 ကစားျခင္းကို မျပဳလုပ္ရန္။

၄.  ထုိင္းလူမ် ိဳးမ်ား၏အယူတြင္ ေျခသည္အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျချဖင့္ ညႊန္ျပျခင္း 
 ပစၥည္းေကာက္ျခင္း သူတစ္ပါးကို ျဖတ္ေက်ာ္ခြေက်ာ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရန္။

၅.  မဂၤလာေဆာင္ လူနာေတြ႕ ေမြးေန႔ပြ ဲ အစရိွသည့္ပြမဲ်ားကို  အဝတ္အစားအနက္ေရာင္ျဖင္ ့
  ပြတဲက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရန္။

၆.  အမ်ား ျပည္သူေတြ႕ေနရာမ်ားႏ ွ င့္ သာသနာ့နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဖက္နမ္း ျခင္း ျဖင့္  
 ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေဖၚျပျခင္းကို မျပဳလုပ္ရန္။

၇.  သမုိင္းဝင္ နာမည္ၾကီးေသာေနရာမ်ားႏွင့္ သာသနာ့နယ္ေျမမ်ားတြင္  အတုိအျပတ္  
 ၀တ္ဆင္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရန္။

၈.  သူတစ္ပါးကို နာမည္ပ်က္ေစေသာ အရာမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရန္။

၉.  ထုိင္းလူမ် ိဳးမ်ား အထူးသျဖင့္မိန္းကေလးမ်ားကုိ ႏႈတ္ဆက္ရာတြင္  ဖက္နမ္းျခင္းျဖင့္   
 ႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရန္။

၁ဝ.  ထမင္စားရာတြင္ စကားေျပာျခင္းႏွင့္ ဆူညံေသာအသံျပဳလုပ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရန္။
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 အလုပ္ငွားစာခ်ဳပ္သည္ အလုပ္အကုိင္အညႊန္းႏွင့္  တစ္ထပ္တည္းအေရးၾကီးေသာေၾကာင့္  

နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  လုိက္နာေပးရမည္။

၁.  အ လု ပ္ ခ န္ ႔ စ ာ ခ ် ဳ ပ္ တ ြ င္  ရ ာ ထူ း ႏ ွ င့္  လ စ ာ  အ တိ အ က ် ေ ဖ ာ္ ျ ပ ထ ာ း ရ န္  
 (အစုိးရ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံလစာထက္ မနည္းရန္) ႏွင့္ လစာေပးေခ်ေသာရက္မွာ  
 အနည္းဆံုးတစ္လတစ္ၾကိမ္ရိွေနရမည္။

၂.  တိက်ေသာအလုပ္ခန္႕ကာလ ဥပမာ ၁ ႏွစ္ (သုိ႕) ၂ ႏွစ္ ႏွင့္တိက်ေသာ  လုပ္ငန္းတည္ေနရာကုိ  
 ေဖာ္ျပရမည္။

၃.  ပုံမ ွန္တစ္ေန႔လုပ္ငန္းခိ်န္မ ွာ ၈ နာရီ၊ အႏၱရာယ္ရိ ွႏိုင္ေသာအလုပ္တြင္ ၇ နာရီ၊   
 ထက္ပုိမရွိရန္ႏွင့္ အခ်န္ိပုိရွိပါက အခ်န္ိပုိလုပ္ခရရန္ႏွင့္ တစ္ပတ္တြင္ အမ်ားဆုံး ၆  ရက္သာ  
 အလုပ္ခ်နိ္သတ္မွတ္ရမည္။

၄.  လုပ္ငန္ းရ ွ င္မ ွ ာ  ဝန္ထမ္းမ ်ာ း ကုိ  တစ္ပတ္အတြင္ း  ပိတ္ရက္စီစဥ္ေပးရန္ႏ ွ င့္   
 ၎ပိတ္ရက္အစား လုပ္ခတစ္ရက္စာေပးရန္၊ ထုိင္းရုိးရာပိတ္ရက္အတြက္ တစ္ႏွစ္တြင္   
 ပိတ္ရက္ ၁၃ ရက္၊ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းျပည့္ျပီးေသာ ဝန္ထမ္းကုိ  ရက္ရွည္ပိတ္ရက္  
 စီစဥ္ေပးသင့္ျပီး ၆ ရက္စာထက္ပိုေသာလုပ္ငန္းခကို ရရိွရမည္။

၅.  အလုပ္ရွင္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ပုံမွန္အခ်န္ိထက္အလုပ္ခုိင္းမိပါက အလုပ္ရွင္သည္  
 ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အခ်န္ိပုိလုပ္ခကုိ တစ္နာရီပုံမွန္လုပ္ခထက္ ၁.၅ ဆ ထက္မနည္း   
 ေပးေဆာင္ရမည္။ ရုံးပိတ္ရက္တြင္အလုပ္ခုိင္းမိပါက အလုပ္ရွင္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ  
 အခ်နိ္ပိုလုပ္ခကို တစ္နာရီပံုမွန္လုပ္ခထက္ ၂ ဆ ထက္မနည္း ေပးေဆာင္ရမည္။

 ၂.၁  အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ လုပ္အားခရရွခိြင့္ရွသိည့္အေျခအေနတြင္ ပံုမွန္နာရီလုပ္အားခ၏  
  1 ဆျဖစ္ေသာ လုပ္အားခ လက္ခံရရွမိည္။

 ၂.၂  အ လု ပ္ ပိ တ္ ရ က္ တ ြ င္  လု ပ္ အ ာ း ခ မ ရ ရ ွ ခိ ြ င့္ ရ ွ သိ ည့္ အ ေ ျ ခ အ ေ န တ ြ င္  
  ပုံမွန္နာရီလုပ္အားခ၏ 2 ဆျဖစ္ေသာ လုပ္အားခ လက္ခံရရွမိည္။

၆.  လုပ္ငန္းရွင္သေဘာတူညီခ်က္အရ အလုပ္လုပ္သည့္ရက္တုိင္း အစားအစာတစ္ေန႔   
 ၃ ၾကိမ္စီစဥ္ျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားၾကား  အခ်င္း 
 ခ်င္းညိွႏိႈင္းႏိုင္္ပါသည္။

၇.  ေဘးကင္းေသာ တည္းစရာေနရာ၊ တုိက္ခန္း၊ အေဆာင္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္   
 ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားၾကား  အခ်င္းခ်င္းညွိႏိႈင္း ႏိုင္္ပါသည္။

စာခ်ဳပ္
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၈.  လုပ္ငန္းရွင္သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဆးခန္းကုန္က်စရိတ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ  
 ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ အလုပ္သက္တမ္း တစ္ခုလုံးအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိစီစဥ္ေပးထားရန္။

၉.  လုပ္ငန္းရွင္သည္ ဝန္ထမ္းအလုပ္ေခၚရာတြင္ ထုိင္းႏိုင္္ငံအေရာက္ ခရီးကုန္က်စရိတ္  
 ႏွင့္ယာဥ္ကုိ  ထုိင္းႏူင္ိငံေရာက္သည္အထိစီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး  အလုပ္သက္တမ္း  
 ကုန္ဆုံးရာတြင္လည္း ဝန္ထမ္း၏အျခားႏိုင္ငံ အိမ္အေရာက္ကုိလည္း စီစဥ္ေပးရသည္။  
 ဝန္ထမ္း၏ မွားယြင္းေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ အလုပ္မွထုတ္ခံျခင္းသည္ ၎အက် ိဳးခံစားခြင့္  
 ရရိွမည္ မဟုတ္ပါ။

၁ဝ. ဝန္ထမ္းမ ်ာ းသည္ တရားဝင္ ျပဌာန္ းထားေသာစည္းကမ္းခ ်က္မ ်ာ းႏ ွ င့္အညီ  
 မိမိလုပ္ငန္းရ ွ င္ႏ ွ င့္  မိမိအလုပ္ရိ ွ  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ ျ ပီ း  
 မိမိလုပ္ငန္းရွင္မွတစ္ပါး အျခားသူကုိ အလုပ္လုပ္ေပးခြင့္မရွိ။ တရားဝင္မဟုတ္  လူစုေဝးျပီး  
 ဥပေဒခ် ိဳးေဖာက္ေသာ  လုပ္ငန္းမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

၁၁.  အလုပ္ရွင္သည္ ဝန္ထမ္းကုိအလုပ္ငွားျခင္းမွ ရပ္ဆုိင္းလုိပါက ထုိဝန္ထမ္းကုိ အခ်န္ိတစ္လ  
 ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရန္ (သုိ႔) ထုိတစ္လစာ လုပ္ခေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္ငွားျခင္းကုိ  
 ရပ္ဆုိင္းႏို င္သည္။ အလုပ္ရွင္မ ွအလုပ္ငွား ျခင္း ရပ္ဆုိင္းလုိလွ ်င္ ထုိဝန္ထမ္းကုိ   
 အိမ္ျပန္ခရီးစီစဥ္ေပးရမည္ျဖစျ္ပီး ဝန္ထမ္းကုိယ္တုိင္  အလုပ္ရပ္ဆုိင္းလုိပါက လုပ္ငန္းရွင္ကုိ  
 တစ္လၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျပီးမွ  ထြက္ခြာရမည္။ ထုိအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မွ  
 အိမ္ျပန္လမ္းခရီး စီစဥ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

၁၂.  အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ရေသာ အေျခအေန ဥပမာအားျဖင့္ သဘာဝေဘး၊ မီးေလာင္မႈ၊  
 ေရၾကီးမႈ၊ စစ္ျဖစ္မႈ အစရွိေသာ  အေရးေပၚအေၾကာင္းအရာျဖစ္ခဲ့ပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္  
 ဝ န္ ထ မ္ း မ ် ာ း ကုိ  လုံ ျ ခံ ဳ ေ သ ာ ေ န ရ ာ ေ ပ း ႏို င္ ရ န္  ( သုိ ႔ )  အ လု ပ္ လု ပ္ ရ န္   
 အဆင္မေ ျပေတာ့သည့္အေ ျခ  အေနတ ြ င္  လု ပ္င န္ းရ ွ င္မ ွ  ဝ န္ထမ္ းမ ် ာ း ကုိ   
 အိမ္ျပန္ခရီးစီစဥ္ေပးရန္

 ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစာခ် ဳပ္ကုိအသုံးျပဳရမည္။ 
(အေသးစိတ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၁ ႏွင့္ ၂၂)



ထုိင္းႏိင္ုငံအတြင္း တရားဝင္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပညာေပးလက္စြစဲာေစာင္

34

 MOU အရ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏိင္ုငံျခားလုပ္သားမ်ားရ
ရွိႏိုင္္ေသာ အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ား ပေဒ (အမွတ္စဥ္ 2) 2019

 ၁.  လူမႈဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ  လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းကို  အလုပ္ခန္႕ျပီးသည္ႏွင့္  
တစ္ၿပိဳင္နက္ ၄င္းဝန္ထမ္းကုိ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရရိွသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ရက္ 
၃ဝ အတြင္း လူမႈဖူလုံေရးအသင္းဝင္အျဖစ္ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။  ဝန္ထမ္းႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ လုပ္အားခ၏ ၁ဝဝ ဘတ္တြင္ ၅ ဘတ္ႏႈန္း၊  စုစုေပါင္းအားျဖင့္ 
အနည္းဆံုး ၁၆၅ဝ ဘတ္၊ အမ်ားဆံုး  ၁၅ဝဝဝ ဘတ္စီ မျဖစ္မေန  ေပးသြင္းသြားရမည္ျဖစ္ကာ 
အစိုးရဘက္မွလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း  ကူညီေထာက္ပံ့  ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၁ဝဝ ဘတ္လွ်င္ 
၂.၇၅ ဘတ္ႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားပါမည္။ 

 ၇ မ် ိဳးေသာအက် ိဳး   (ရရွိႏိုင္သည့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအရ) ေနမေကာင္းျဖစ္ေသာအခါ၊  
မေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေသာအခါ ၊ မသန္စြမ္းေသာအခါ၊ ေသဆုံးေသာအခါ၊ 
ကေလးမီးဖြားျခင္းႏွင့္ ကေလးအတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွသိည့္အခါ၊ အသက္အရြယ္  
အိုမင္းေသာအခါႏွင့္ အလုပ္မဲ့ေသာအခါမ် ိဳးတို႔တြင္ အက် ိဳးခံစားႏိုင္သည္။

 ၂.  အစားထုိးေင လုပ္ငန္းရွင္ဖက္မွ ၄င္းေငြကုိစုေပးသူျဖစ္ျပီး လုပ္အားခ၏ 
၁ဝဝလွ်င္  ဝ.၂ မွ ၁ ေပးသြင္းေလ့ရိွသည္။ ၎အစီစဥ္အတြက္ အလုပ္ဝင္ဝင္ျခင္းအခ်နိ္မွစျပီး  
အကိ်ဳးခံစားႏိုင္သည္။ 

 အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား  သည္ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ မေတာ္တဆအထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 
မသန္မစြမ္းျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းမ်ားအတြက္  

၎အတြက္ အက် ံဳးမဝင္ေသာလုပ္သားမ်ား

 အိမ္ေဖာ္၊ လယ္လုပ္သား၊ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္သား၊ ဥယာဥ္ပန္းျခံလုပ္သားႏွင့္  တိရိစာၦန္  
ေမြးျမဴေရးလုပ္သား အစရိွသည့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးငွားရမ္းထားျခင္း မရိွေသာ လုပ္သားမ်ား၊  
အခ်န္ိပုိင္းလုပ္သားမ်ား၊ လမ္းေဘးဆုိင္ခင္းေရာင္းေသာ သူမ်ားထံတြင္ ရာသီအလုိက္ 
အလုပ္လုပ္ၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထုိေငြစုအတြက္ အက် ံဳးမဝင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ လူထု 
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏  က်န္းမာေရးအာမခံလက္ေအာက္တြင္သာ  အက် ိဳးခံစားႏိင္ုခြင့္ ရွိသည္။

အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား
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လံုျခံဳေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၁. လု ပ္ င န္ း ခ ြ င္ ရိ ွ 
ေဆးလိ ပ္ေသာက္သည့္ေနရာမ ွအပ 
အျခားေနရာတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ

၂.  ကမ္းေပၚ သုိ႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ထတဲြင္ 
တံေတြး(သုိ႔)ကြမ္းမေထြးရ

၃.  သတ္မွတ္ေပးထားေသာေနရာတြင္သာ 
အမိႈက္ပစ္ရန္

၄.  လုပ္ငန္းခြင္တြင္လုံျခံဳေသာအဝတ္အ
စားမ်ားဝတ္ဆင္ရန္

၅.  စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏အရည္အေ
သြးကုိ အသုံးမျပဳမီ အျမစဲစ္ေဆးေပးရန္

၆. အသုံးျပဳပုံ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိသည့္ စက္ပစၥ
ည္းကိရိယာမ်ားကုိအသုံးမျပဳေသးရန္

၇.  အႏ ၱရာယ္ရိ ွႏို င္ေသာလုပ္ငန္ းခ ြ င္
တ ြ င္  အကာအကြယ္ပစ ၥည္ းမ ် ာ း 
ဝတ္ဆင္တပ္ဆင္ထားရန္

၈.  အ လု ပ္ ခ ြ င္ တ ြ င္  စ ေ န ာ က္ ျ ခ င္ း 
ကစားျခင္းမျပဳရန္

၉.  စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားခိ်ဳ ႕ယြင္းမႈရွိပါက 
အထက္လူကုိ အေၾကာင္းၾကားရန္

၁ဝ.  မေတာ္တဆကိစၥမ်ား ျဖစ္ပ ြားပါက 
အထက္လူကုိ အေၾကာင္းၾကားရန္

၁၁.  အလုပ္ျပီးခ်န္ိတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ား 
လုပ္ငန္းေနရာမ်ားသန္႔ရွင္းထားရန္

၁၂.  စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပသ့ုိ 
မယူေဆာင္သြားရန္

၁၃.  လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ရန္ 
စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာလုိက္နာရန္

လုပ္ငန္းအတြင္းလံုျခံဳေဘးကင္းရန္အတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား
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လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္

အျမင့္ေပၚရိွလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခါးပတ္ႏွင့္ 
အသက္ကယ္ၾကိဳးအျမဲတပ္ဆင္ရမည္

အေလးပစၥည္းမ်ားကို မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

မီးေဘးမွကိုယ္တုိင္ကာကြယ္နည္းႏွင့္ 
မီးသတ္ဘူးအသံုးျပဳပံုေလ့လာရန္

သတိေပးသေကၤတကို ေလ့လာထားရန္

လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္မွကာကြယ္နည္း
  လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကို သတိျဖင့္အသံုးျပဳရန္
  အိုေဟာင္း၊ ေရစို၊ ဆီစိုေနေသာ ဝါယာၾကိဳးမ်ား 

  အသံုးျပဳျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္
  လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကို ေလ့လာရန္
  ခႏၶာကိုယ္စိုစြတ္ေနစဥ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား  

 အသံုးျပဳျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္

၁. 

၃. 

၅. 

၄. 

၂. 
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၁.  လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား 
အသံုးျပဳျခင္း
၂.  စ က္ ပ စ ၥ ည္ း မ ် ာ း လ ည္ ပ တ္ ေ န သ ည့္ 
အႏ ၱရာယ္ရိ ွေနရာမ ်ာ းႏ ွ င့္   အ ျမ င့္ ရိ ွ ပစ ၥ ည္ းမ ် ာ း  
က်လာႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ရပ္ေနျခင္းႏွင့္ သြားလာျခင္း
၃.  စက္ပစၥည္းမ်ားလည္ပတ္ေနခ်န္ိ သုိ ႔မဟုတ္ 
ထုိစက္ပစၥည္းမ်ား  အပူခ်န္ိျမင့္မားေနခ်န္ိတုိ႔ တြင္ 
အဆုိပါစက္ပစၥည္းမ်ားကုိ သန့္ရွင္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ 
သယ္ယူေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
၄.  အခ ်က္ေပး ျခ င္ းမ ရိ ွဘဲ  စက္ပစ ၥ ည္ း ကုိ 
အလုပ္လုပ္ေစျခင္းႏွင့္  စက္ပစၥည္းစစ္ေဆးျခင္း 
မရိွဘဲ အလုပ္လုပ္ေစျခင္း
၅.  လု ပ္ င န္ း ခ ြ င္ ႏ ွ င့္  ကုိ က္ ညီ မ ႈ မ ရိ ွ ေ သ ာ 
အဝတ္အစားမ်ားဝတ္ဆင္ျခင္း၊  မွားယြင္းစြာ  ဝတ္ဆင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေရးအဆင္တန္ဆာမ်ား မဝတ္ဆင္ျခင္း

                      အေျခခံက်န္းမာေရး

 မိမိ၏ က်န္းမာေရးကုိဂရုစုိက္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာႏွင့္စိတ္ကုိက်န္းမာေစသည္။  
က်န္းမာေရးလမ္းၫႊန္အဖြ ဲ႕အစည္းမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာရန္

၁.  အစားအစာ အုပ္စု ၅ မ် ိဳးကုိ မွန္ကန္စြာ စားသုံးျခင္း

၂.  အားကစားအနည္းဆုံး မိနစ္ ၃ဝ ျပဳလုပ္ရန္၊ ပုံမွန္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေပးပါရန္

၃.  စိတ္အာ႐ုကုိံ စုစည္းရန္

၄.  အိမ္တြင္းႏွင့္ အိမ္ျပင္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေနခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတတ္ရန္

၅.  ေရာဂါျဖစ္ေစႏိင္ုေသာ ေနထုိင္မႈမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္

၆.  ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆး၊ ေလာင္းကစားနွင့္ လိင္အေပ်ာ္အပါးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္

“လူတိုင္းမွာ သတိ 
ဆိုတဲ့စကားႏွင့္ 

အလုပ္လုပ္ရင္ ေဘးအႏၱရာယ္
ျဖစ္ပြားစရာအေၾကာင္းမရိွဘူး

ဆိုတာ”
သင္ယံုလိုက္ပါ

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအရာမ်ား ႏွင့္ သတိျပဳရန္မ်ား
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 ဗုဒၶသကၠရာဇ္ ၂၅၆ဝ အရ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သားမ်ားစီမံခန္႕ခြေဲရးဥပေဒ

 ၁.  လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္မရွပိဲ အလုပ္မလုပ္ရ

 ၂.  ဥပေဒမွခ်မွတ္ထားေသာ အလုပ္မ်ားကုိသာ လုပ္ကုိင္ရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ  
လုပ္ငန္းေဘာင္အတြင္းသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ားႏွင္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္

 ၁.  လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရျပီးေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္စျပီး ၁၅ရက္အတြင္း 
အလုပ္စေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္ (ပုဒ္မ ၆၄/၂)

 ၂. အလုပ္သမားသည္ တာ၀န္ရွသူိအား အလုပ္ရွင္၊ လုပ္ငန္းေနရာႏွင့္ လုပ္ငန္းလကၡဏာ  

မ်ားကို အလုပ္၀င္သည့္ေန႔မွစ၍ 15 ရက္အတြင္းတြင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

 ၃. ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ားသည္  (ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမွအပ) အလုပ္ငွား 
သက္တမ္းမတိုင္မီ အလုပ္ထြက္လွ်င္    အျခားေသာလုပ္ငန္းကို ကူးေျပာင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ

  ၃.၁ အလပုသ္မားသည္ အလပုရွ္င၏္အမွားေၾကာင္(့သို႔) အလပုရွ္ငေ္ဟာငး္အား 
နစ္နာ  ေၾကး ေပးေခ်ၿပီးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္မွထြက္ၿပီးမွသာလွ်င္ အလုပ္ရွင္ေျပာင္းႏူငိ္  သည္။ 
(ပုဒ္မ 51)

  ၃.၂ အလုပ္သမားသည္ အမွတ္စဥ္ ၃.၁ အရ အလုပ္ရွင္ေျပာင္းခဲ့လွ်င္  
အလုပ္ရွင္အသစ္ထံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းကုိ အလုပ္ရွင္အေဟာင္းမွ  ထြက္ခြာျပီး ရက္ 
၃ဝ အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္ (ပုဒ္မ ၅၂) အလုပ္ရွင္ေျပာင္း သည့္ အေခါက္တုိင္းတြင္  
တာ၀န္ရွသိူထံ အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္။

 ၃. အလုပ္သမားသည္ တာ၀န္ရွသူိအား အလုပ္ရွင္၊ လုပ္ငန္းေနရာႏွင့္ လုပ္ငန္းလကၡဏာ  
မ်ားကို အလုပ္၀င္သည့္ေန႔မွစ၍ 15 ရက္အတြင္းတြင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

 ၄.  အလုပ္ရွင္ေျပာင္းလဲခြင့္မရွေိသာ အလုပ္သမားမ်ား (သုိ႔) အလုပ္ရွင္ေျပာင္းခြင့္  
ရေသာ္လည္း အလုပ္မလုပ္ျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ထုိင္းႏိင္ုငံအတြင္း  တရားဝင္ေနထုိင္ခြင့္ 
အလုပ္လုပ္ခြင့္မွာ အလုပ္ရပ္နားၿပီး(သ့ုိ)အလုပ္ထြက္ျပီး ရက္ ၃ဝ အထိသာ ျဖစ္သည္။ 
(လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၃)

ဥပေဒေရးရာကန္႕သတ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
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 ၅.  ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ားအလုပ္ခြင္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚခဲလွ့်

င္ (ပုဒ္မ ၅ဝ)

  ၅.၁ အလုပ္ရွင္မ ွ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္အဆုိ အလုပ္သမားကုိ  
လက္မခံလွ်င္ (သို႕) အလုပ္မွထုတ္လွ်င္ ထိုအလုပ္သမားမွာ မွားယြင္းမႈမရိွဘဲ အလုပ္ရွင္အသစ္ 
ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ေတာင္းဆုိလွ်င္ ၄င္းအလုပ္သမားကုိ  ေခၚေဆာင္လာေသာ သူသည္ 
၄င္းအလုပ္သမားအတြက္ အလုပ္ရ ွ င္အသစ္ကုိ ရက္ ၃ဝ အတြင္း စီစဥ္ေပးရမည္။ 
အလုပ္ရွင္အသစ္တြင္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေနေသာ္လည္း  အလုပ္ခြင့္ သက္တမ္းသည္ အစမူလအတိုင္း 
က်န္ရိွေနေသးမည္ျဖစ္သည္။

  ၅.၂  အလုပ္ရွင္၏မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမွ အလုပ္ရွင္အသစ္ေျပာင္းလုိပါက  
အလုပ္ရွင္အသစ္ထံ ရက္ ၃ဝ အတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည္။

 ၆.  လုပ္ငန္းခြင့္ရရိ ွသူမွ အျခားႏို င္ငံ ျခားလုပ္သားမ်ားေခၚယူလာျခင္းမျပဳရန္  
ႏွင့္အလုပ္ရွင္ မ်ားမွ အလုပ္သမားကုိ ရုံးစာရြက္စာတမ္းေၾကး၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ၊  အလုပ္ခြင့္  
ေလွ်ာက္လြာေၾကးႏွင့္  အစုိးရမွခ်မွတ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမွေကာက္ခံႏိုင္သည့္ ေငြမွအပ  အျခားေ
ငြေၾကးေကာက္ယူျခင္းမျပဳရန္။ (ပုဒ္မ ၄၂ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၉)

 အခ်က္ ၃ မွ ၆ သည္ MOU အရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားေသာသူ
အတြက္
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ျပစ္မႈႏွင့္ဒဏ္

၁. 

၂. 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္မရွိသူ (သ့ုိ) 

သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ပုိျပီး 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ ေနသူသည္ 

ပုဒ္မ ၈ ကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖင့္ 

ဘတ္ေငြ ၅ဝဝဝ မွ ၅ဝဝဝဝ အထိ  

ေပးေဆာင္ရမည္။  

(ပုဒမ္ ၁ဝ၁)
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားေ

သာ လုပ္သားမ်ားမွ စခန္းမွဴးထံတြင္ 
အလုပ္ရွင္ လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းတည္ေနရာ 

အစရွိေသာအခ်က္မ်ားကုိ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိ ပုဒ္မ ၆၄/၂ 

ကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖင့္ ဘတ္ေငြ ၂ဝဝဝဝ 
အထိေပးေဆာင္ရမည္။  

(ပုဒ္မ ၁၁၉/၁)၃. 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားေ

သာ လုပ္သားမ်ားမွ စခန္းမွဴးထံတြင္ 

လုပ္ငန္းခြင့္မွတ္ပုံတင္ကုိ 

သင့္ေတာ္ေသာအခ်န္ိတြင္ မျပသႏိင္ုပါက 

ပုဒ္မ ၆၈ ကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖင့္ ဘတ္ေငြ 

၅ဝဝဝ အထိေပးေဆာင္ရမည္။  

(ပုဒမ္ ၁၂ဝ) 
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ထုိင္းႏိင္ုငံအတြင္းအလုပ္လုပ္ရာတြင္ အၾကံေပးလုိေသာအခ်က္မာ်း

၁.

၃.

၅. 

၇. 

၂.

၄. 

၆. 

ဥပေဒေဘာင္ကုိခ် ိးဳေဖာက္ေသာ ေလာင္းကစားေထာင္ျခင္း၊  
အၾကမ္းဖက္လက္နက္မ်ား  ပိင္ုဆုိင္ထားျခင္း၊ ယာဥ္ေမာင္း
လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္ေမာင္းျခင္း  ႏွင့္ မူးယစ္ေနစဥ္ ယာဥ္ေမာင္း 
ျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္မွတ္ပုံတင္ကုိ 
အျမေဲဆာင္ထားရန္

ယဥ္ေက်းမႈရိွစြာ အမ်ားျပည္သူသုံးဝန္ေဆာင္မႈကုိ 
အသုံးျပျဳခင္း၊ လုိင္းကားမ်ားအေပၚ  စနစ္တက်တက္ျခင္း၊ 
ေဆးလိပ္မေသာက္ရေသာနယ္ေျမမ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူေ
နရာ တြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္

အစိုးရရံုးသံုးစာရြက္စာတမ္းမ်ား 
အတုအပလုပ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္

အားလပ္ခ်နိ္တြင္အက် ိဳးရိွစြာ 
သင္ယူေလ့လာပါ ဥပမာ 
ထိုင္းဘာသာစကား

ထုိင္းႏိင္ုငံမွာ အလုပ္ရွာေပးမည္ ႏိင္ုငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ 
ဗီဇာလြယ္လြယ္ျဖင္ ့ ေလ်ွာက္ေပးသည္ဟု 

ေျပာဆုိေသာပြစဲားမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္

ထိုင္းႏိုင္ငံသံုးလမ္းေပၚသေကၤတ 
သတိေပးအခ်က္မ်ားေတြကိုေလ့လာရန္



ထုိင္းႏိင္ုငံအတြင္း တရားဝင္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပညာေပးလက္စြစဲာေစာင္

42

ဗုဒၶသကၠရာဇ္ ၂၅၄၁အရ ႏိင္ုငံျခားလုပ္သားကာကြယ္ေရးလုပ္ရက္

တန္းတူဆက္ဆံေရး
 အလုပ္ရွင္မ်ားကုိ အလုပ္သမားက်ားႏွင့္မ ကုိတန္းတူဆက္ဆံရန္။ လုပ္ငန္းတာဝန္  
အေျခအေနေၾကာင့္သာ ဦးစားေပး ခြ ဲျခားေပးရန္

ပံုမွန္လုပ္ငန္းအခ်နိ္
 လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ တစ္ေန႕လုပ္ခ်နိ္ ၈ နာရီထက္မေက်ာ္ရ (သိုု႕) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမားၾကား သေဘာတူညီခ်က္အရလုပ္ကုိင္ႏိုင္သည္။ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၈ နာရီထက္  
ေက်ာ္ခြင့္မရိွပါ။
 ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္ တစ္ေန႔လုပ္ခ်န္ိ ၈ နာရီထက္မေက်ာ္ရ  
(သိုု႕) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကားသေဘာတူညီခ်က္အရ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။
တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၂ နာရီထက္ေက်ာ္ခြင့္မရိွပါ။

အခ်နိ္ပို
 အဆက္အသြယ္ပ်က္ အလုပ္ကုိပ်က္စီးေစေသာကာလႏွင့္ အလ်င္လုိ  အေရးၾကီးေသာ  
ကာလမ် ိဳးတြင္ အလုပ္သမား၏သေဘာတူညီအရ အခ်နိ္ပိုကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်နိ္အထိ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ရံုးပိတ္ရက္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္
 အ ဆ က္ အ သ ြ ယ္ ပ ် က္ ျ ခ င္ း ၊  အ လု ပ္ ကုိ ပ ် က္ စီ း ေ စ ေ သ ာ က ာ လ ႏ ွ င့္ 
အလ်င္လုိအေရးၾကီးေသာ  ကာလမ် ိဳး ဟုိတယ္ဝန္ထမ္း ပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ထမ္း 
စားေသာက္ဆုိင္ ပြေဲစ်း  ေဆးရုံအစရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား၏သေဘာတူညီအရ 
သတ္မွတ္ထား  ေသာ အခ်န္ိအထိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အခ်န္ိပုိႏွင့္ ပိတ္ရက္အလုပ္ခ်န္ိစုစုေပါင္း  
တစ္ပတ္လွ်င္ ၃၆ နာရီထက္ေက်ာ္ခြင့္ မရိွပါ။

နားခ်နိ္
 ၅ နာရီတုိင္ အဆက္မျပတ္အလုပ္လုပ္ထားေသာဝန္ထမ္းသည္ တစ္ရက္တြင္ 
အနည္းဆံုးနားခ်နိ္ ၁ နာရီ ရိွရမည္။ 
 လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၄ နာရီတုိင္အဆက္မျပတ္အလုပ္လုပ္ထား
လွ်င္ တစ္ရက္တြင္ အနည္းဆုံးနားခ်န္ိ ၁ နာရီ ေပးျပီးေနာက္ လူငယ္ႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ 
နားခ်နိ္ကိုေပးသင့္သည္။ 
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ပိတ္ရက္
 တစ္ပတ္အတြက္ပိတ္ရက္ ၁ ရက္ထက္မနည္းရ။
 ရုိ းရာပိတ္ရက္အတြက္ တစ္ႏ ွ စ္အတြက္ပိတ္ရက္ ၁၃ ရက္ထက္မနည္းရ။ 
အလုပ္သမားမ်ားေန့အပါအဝင္။
 တစ္ႏွစ္အလုပ္သက္တမ္းရွ ိျပီးေသာဝန္ထမ္းကို တစ္ႏွစ္တြင္ ရံုးတက္ရက္ ၆ ရက္စာ 
ခြင့္ယူႏိုင္သည္။

ခြင့္
 ေနမေကာင္းခြင့္ သက္သာေသာအတုိင္းအတာ လုပ္ငန္းချဖတ္ျခင္းမရွိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
ရက္ ၃ဝ ထက္မေက်ာ္ရ
 ကိစၥခြင့္ အလုပ္သမားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အလုပ္ရက္ 3 ရက္ထက္မနည္း ခြင့္ယူခြင့္ရွ ိၿပီး 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ အလုပ္ရက္ 3 ရက္ထက္မနည္းေသာ လုပ္အားခရရွမိည္။
 မီးဖြားခြင့္ မိန္းကေလးအလုပ္သမားသည္ ကုိယ္၀န္တစ္ႀကိမ္မီးဖြားရန္အတြက္ 
ကေလးမေမ ြ းခင္   ကိုယ္၀န္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ခ ြ င့္ယူရက္ႏ ွ င့္  ခ ြ င့္ရက္အၾကားရ ွ ိ 
အလုပ္ပိတ္ရက္အပါအ၀င္  စုစုေပါင္း 98 ရက္ထက္မေက်ာ္ ခြင့္ယူခြင့္ရွ ိၿပီး ခြင့္ယူသည့္ကာလ
တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ လုပ္အားခရရွခိြင့္ရွ၍ိ 45 ရက္ထက္မပိုပါ။

လုပ္ငန္းခ
 လုပ္ငန္းခ အခိ်န္ပိုခ ရံုးပိတ္ရက္တြင္အလုပ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းခ ႏွင့္ ရံုးပိတ္ရက္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ေသာအခ်နိ္ပိုခကို ေအာက္ပါအတိုင္းခြ ဲျခားႏိုင္သည္။
 (၁)  တစ္ရက္စာ တစ္လစာ တစ္နာရီစာအစရိွေသာသတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းအရ 
တစ္လလွ်င္ အနည္းဆုံး တစ္ၾကိမ္ရွင္းေပးရန္။  သုိ႕မဟုတ္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား 
သေဘာတူညီ ခ်က္အရ အလုပ္သမားအတြက္ အက် ိဳးရိွေစေသာ အျခားနည္းလမ္းႏွင့္ေငြေပးေ
ခ်ျခင္း
 (၂)  ၄င္းတြင္ (၁) အခ်က္မွအပ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမား သေဘာတူညီခ်က္အရစီစဥ္ႏိုင္သည္။
 (၃)  အခိ်န္ပုိခ ရုံးပိတ္ရက္တြင္အလုပ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းခ ႏွင့္ ရုံးပိတ္ရက္တြင္ 
အလုပ္လုပ္  ေသာအခ်န္ိပုိခႏွင့္ အလုပ္ရွင္ေပးေခ်ရန္ တာ၀န္ရွသိည့္ေငြကုိ  တစ္လလွ်င္ 
အနည္းဆံုး  တစ္ၾကိမ္ရွင္းေပးရန္။ 
 အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားငွားျခင္းကုိ ရပ္ဆ္ုိင္းပါက ထုိအလုပ္အသမားရသင့္ေသာ 
လုပ္ငန္းခ အခိ်န္ပုိခ ရုံးပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းခ ႏွင့္ ရုံးပိတ္ရက္တြင္  
အလုပ္လုပ္ေသာအခ်န္ိပုိခႏွင့္ အလုပ္ရွင္ေပးေခ်ရန္ တာ၀န္ရွသိည့္ေငြကုိ အလုပ္မွ ထြက္ျပီးေနာက္ 
၃ ရက္အတြင္းေပးဆပ္ရမည္။
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အခိ်န္ပိုခ 
 ရုံးဖြင့္ရက္ အလုပ္ရွင္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ပုံမွန္အခ်န္ိထက္အလုပ္ခုိင္းမိပါက 
အလုပ္ရွင္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အခ်န္ိပုိလုပ္ငန္းခ ကုိတစ္နာရီပုံမွန္လုပ္ငန္းခထက္ ၁.၅ ဆ (သုိ႔) 
လုပ္ငန္းျပီးစီးသည့္အေပၚေပးေဆာင္ရမည္။
 ရုံးပိတ္ရက္ အလုပ္ရွင္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ပုံမွန္အခ်န္ိထက္အလုပ္ခုိင္းမိပါက 
အလုပ္ရွင္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အခ်နိ္ပိုလုပ္ငန္းခ ကိုတစ္နာရီပံုမွန္လုပ္ငန္းခထက္ ၃ ဆ (သို႔) 
လုပ္ငန္းျပီးစီးသည့္အေပၚ ေပးေဆာင္ရမည္။

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
 အလုပ္ရ ွ င္သည္ အလုပ္သမားင ွား ျခင္ းကုိရပ္ဆ္ုိင္ းပ ါက ေအာက္ပါအတုိင္း 
ေဆာင္ရြက္ပါက  မွားယြင္းျခင္းမရိွပါ။

အလုပ္ရွင္သည္ေအာက္ပါအခ်က္ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေလ်ာ္ေပးရန္မလိုပါ။
ေအာက္ပါေျခအေနအရ
 (၁)  ရည္ရြယ္ျပီး အလုပ္ရွင္၏စီးပြားကို လိမ္လည္ျခင္း ဥပေဒခ် ိဳးေဖာက္ျခင္း
 (၂)  ရည္ရြယ္ျပီး အလုပ္ရွင္ကိုထိခိုက္ေစျခင္း
 (၃)  သတိလက္လြတ္မႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္အတြက္ၾကီးမားေသာထိခိ္ုက္မႈရရိွေစျခင္း
 (၄)  အလုပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ် ိဳးေဖာက္သည္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ 
အလုပ္သမာ း ကုိ  သတိေပးစာေစာ င္ ျဖ င့္  အေ ၾကာင္ း ၾကာ းသတိေပးမည္ ျဖ စ္ကာ  
၎စာေစာင္၏အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ တစ္ႏွစ္အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ  ျပစ္မႈအတြက္ 
သတိေပးစာေစာင္ပို႕ရန္မလိုဘဲ ခ်က္ခ်င္းအလုပ္နားေစႏိုင္သည္။
 (၅)  ၾကားတြင္ရုံးပိတ္ရက္ရိ ွသည္ျဖစ္ေစ မရိ ွသည္ျဖစ္ေစ ၃ ရက္ဆက္တုိက္ 
အေၾကာင္းမဲ့ အလုပ္နားျခင္း
 (၆)  ေထာင္ဒဏ္ေၾကာင့္ ျပစ္မႈထိျခင္းေၾကာင့္။ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ   ျပစ္မႈ 
ဒဏ္ေပးျခင္းအတြက္အက် ံဳးမဝင္ပါ။
 ထို (၆) ခ်က္အရ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈ ဒဏ္ေပးရာတြင္ အလုပ္ရွင္ကို 
ထိခိုက္ေစေသာျဖစ္ရပ္အတြက္သာ အကံ်ဳးဝင္သည္။



ထုိင္းႏိင္ုငံအတြင္း တရားဝင္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပညာေပးလက္စြစဲာေစာင္

45

ဗုဒၶသကၠရာဇ္ ၂၅၅၇အရ  
ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားကာကြယ္ေရးဥပေဒ

 လုပ္သား တစ္ေယာက္ထက္ပုိေသာ ငါ းဖမ္းလုပ္ငန္းအတြက္  
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို  ေဆာက္ရြက္ရန္

 ၁.  အလုပ္သမား ပုဒမ္ ၇၆ အရ လုပ္အားချဖတ္ျခင္းမွအပ အျခားမည္သည့္ကိစၥႏွင့္မဆုိ 
လုပ္အားချဖတ္ျခင္းမျပဳရန္

 ၂.  အလုပ္သမားမွ ထုိင္းအစုိးရခ်မွတ္ထားေသာ ေကာက္ခံႏိုင္သည့္ႏႈန္းမွ အျခား 
အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အာမခံကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အရင္းအႏွ ီးေတာင္းဆိုျခင္း မျပဳရန္

 ၃. အသက္ ၁၈ ေအာက္လူငယ္လုပ္သားလက္မခံရန္

 ၄. ၂၄ နာရီအလုပ္ခ်နိ္တြင္ ၁ဝ နာရီ နားခ်နိ္ရရန္ႏွင့္ ၇ ရက္အတြင္း အနည္းဆံုး  ၇၇ 
နာရီ နားခ်နိ္ရိွရမည္  

 ၅.  စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ပံုစံတူစာရြက္စာတမ္းႏွစ္စံု ထားရမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းစာခ်ဳပ္ကို  
အလုပ္ရွင္ႏွင႔ ္ အလုပ္သမားႏွစ္ဘက္အသီးသီးမွ သိမ္းထားရန္

 ၆.  စာခ်ဳပ္ခ် ဳပ္ ျပီးေနာက္ပုိင္း အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားကုိ အနည္းဆုံး 
တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္  စခန္းမွဴးဆီသို႔ ေခၚေဆာင္သတင္းပို့ရန္

 ၇.  အလုပ္သမား ၁ဝ ေယာက္အထက္ရွိခဲ့ပါက စစ္ေဆးသူလာေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္  
၎အလုပ္သမားစာရင္းကုိ ထုိင္းဘာသာျဖင့္ျပင္ဆင္ထားျပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္  ထားထားေပးပါရန္။ 
ထိုစာရင္းကို ၎အလုပ္သမားမ်ားခန္႔ျပီးရက္ ၃ဝ အတြင္း စခန္းမွဴး ထံအေၾကာင္းၾကားရန္။

 ၈.  အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားခႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ားစာရင္းကို  
စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ထားရိ ွေပးထားရပါမည္။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္သည္ 
အလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္အားခေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ နားရက္ေပးျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြ 
င္  ၄င္းတုိ႔၏အမည္ႏွင့္ရာထူး အစရိွေသာအခ်က္မ်ားကုိ စာရြက္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပေပးၿပီး 
လက္မွတ္ထိုးေစကာ ၄င္းစာရြက္မ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားရပါမည္။

 ၉.  လုပ္ငန္းခေပးေခ်ရာတြင္ တစ္လတြင္အနည္းဆုံး တစ္ၾကိမ္၊ လုပ္ငန္းအျမတ္ကုိ 
သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း အနည္းဆံုး ၃ လ တစ္ၾကိမ္ ခြေဲပးရန္ အခ်နိ္ေက်ာ္လြန္မႈ ရိွပါက 
တစ္ႏွစ္တာ ဘတ္ ၁ဝဝ တြင္ အတိုး ၁၅ ဘတ္ ရရိွႏိုင္သည္။ အလုပ္ရွင္မွာ သိလ်က္ႏွင္႔အျမတ္
ခြေဲဝရန္ေရွာင္ပါက ၇ ရက္တြင္း ၁ဝဝ တြင္ အတိုး ၁၅ဘတ္  ရရိွႏိုင္သည္။

 ၁ဝ. လစဥ္အလိုက္ ေငြေပးေခ်ပါက အေျခခံတစ္ေန့စာဝင္ေငြထက္မနည္းလုပ္အားခ
ကို ရက္  ၃ဝ ႏွင့္ ေျမာက္ေပးရန္
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 ၁၁. လုပ္ငန္းရွင္မွ လုပ္အားခႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္အလုပ္လုပ္ခကုိ လုပ္ငန္းသားမ်ား၏  
ဘဏ္စာရင္းထဲေငြလြပဲို့ေပးရန္ (ဘဏ္ဝန္ေဆာင္ေၾကးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မွ တာဝန္ယူ ရန္)

 ၁၂.  လုပ္သားမ်ားကုိ လုပ္ငန္းချဖတ္ျခင္းမရွိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခြင့္အတြက္ ရက္ ၃ဝရွိသည္။ 
ရံုးပိတ္ရက္တြင္အလုပ္လုပ္ရပါက ပံုမွန္လုပ္ငန္းခမွာ တစ္ဆပိုရရမည္။

 ၁၃. အလုပ္သမားအတြက္ ေဆးခြင့္ကို သက္သာေသာအတိုင္းအတာအထိ လုပ္ငန္း 
ချဖတ္ျခင္းမရိွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရက္ ၃ဝ ထက္အမေက်ာ္ရ

 ၁၄. အလုပ္ရွင္၏အလုပ္ကိစၥေၾကာင့္ အလုပ္သမားသည္ ႏိုင္ငံျခားသုိ႕ေရာက္ရွိေနပါက  
ပံုမွန္ဝင္ေငြအျပင္ ၁ဝဝ တြင္ ၅ဝ ဘတ္ကုိ အလုပ္ရွင္ကေပးရမည္။

 ၁၅. သ ေ ဘ ာ ၤ ျ မ ဳ ပ္ ၊  သ ေ ဘ ာ ၤ ပ ် က္ ၊  အ လု ပ္ သ မ ာ း မ ် ာ း ထိ ခုိ က္ ဒ ဏ္ ရ ာ ရ 
ေသေၾကမႈျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ၄င္းတုိ ႔ကုိ ၄င္းတုိ ႔၏ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ရန္အတြက္ 
အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အားလုံးစီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္  ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံး က်ခံေပးရန္။ အစုိးရဘက္မွ  
၄င္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ရသည္ရိွေသာ္  ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးကုိ အလုပ္ရွင္ ဘက္မွ 
ျပန္လည္ေပးေခ်သြားရန္။ 

 ၁ ၆ . သ ေ ဘ ာ ၤ အ ေ ပ ၚ ေ တ ြ  အ လု ပ္ သ မ ာ း မ ် ာ း အ တ ြ က္ 
သေဘာၤအေပၚေနရမည့္ကာလနွင့္အညီ  သန့္ရွင္းေသာ အစားအေသာက္ အိမ္သာႏွင့္  
ေဆးဝါးမ်ားစီစဥ္ေပးထားရန္

 ၁၇. ထုိင္းပင္လယ္အျပင္ပုိင္းပတြင္ငါးဖမ္းေနေသာ သေဘာၤေပၚရွိလုပ္သားမ်ားအတြက္ 
တစ္မီဂါဘုိက္အထက္ရိွေသာ လမ္းျပၿဂိ ဳလ္တုလိႈင္းလက္ခံစက္ကုိ တစ္လတစ္ေယာက္  
အျမဲကုိင္ေဆာင္ထားရမည္ရွရိ ျခင္းမ ွာ သေဘာၤေပၚရွ  ိ အလုပ္သမား  မ်ားအားလံုး၏  
ေလးပုံတစ္ပုံထက္မနည္းေသာ အလုပ္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္ႏူငိ္ရန္   အတြက္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းေပၚရိွ 
အစုိးရစခန္းႏွင့္ ေဆြမ် ိဳးမ်ားကုိဆက္သြယ္ႏူင္ိေစရန္ျဖစ္ၿပီး   အကယ္၍ အဆုိပါစက္ပစၥည္း 
အလုပ္မလုပ္ႏူငိ္ပါက စက္ပစၥည္းျပင္ဆင္မႈ မၿပီးမခ်င္း   အျခားအစားထိုးစက္ပစၥည္းရွာေပးရမ
ည္ျဖစ္၍ အလုပ္ရွင္မွ ကုန္က်စရိတ္ေပးေခ်သူ   ျဖစ္ရမည္။

 ၁၈. အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ သေဘာၤေပၚလုပ္ငန္းမစတင္မီတြင္ 
စက္ပစၥည္း အသံုးျပဳနည္း၊ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး၊ ေနထုိင္မႈအေျခအေနႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပးရမည္။
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 ဗုဒ ၶသကၠရာဇ္ ၂၅၂၂ ၏ လူဝင္မႈ ၾကီး ၾကပ္ေရးခ်မ ွတ္ခ်က္အရ 
ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္းရက္  ၉ဝ ေက်ာ္ေနထုိင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားတုိင္းသည္  
ရက္ ၉ဝ ျပည့္တိုင္း လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာ နကို အေၾကာင္းၾကားရန္

အျပစ္ဒဏ္
 ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း ရက္ ၉ဝ ေက်ာ္ေနထုိင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားတုိင္းသည္ ရက္ ၉ဝ 
ေက်ာ္ျပီး လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနကုိ အေၾကာင္းမၾကားပါက ေအာက္ပါအတုိင္း အသိေပးခ်က္ႏွင့္  
အျပစ္ဒဏ္ရိွပါသည္။
 ၁.  ရက္ ၉ဝ အေၾကာင္းၾကားျခင္းသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္လက္ေနထုိင္ခြင့္  
ေတာင္းျခင္းမဟုတ္ပါ
 ၂.  ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ထုိင္းႏိိုင္ငံမွထြက္ခြာျပီးခရီးသြားပါက ၄င္းတုိ႔ျပန္ေရာက္လာ 
ခ်န္ိတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ၄င္းတုိ႔ေနထုိင္သည့္ ရက္ ၉ဝ  ကုိေရတြက္ရာ၌  ခရီးသြားသည့္  
ရက္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေရတြက္ရန္
 ၃.  ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း ရက္၉ဝ ေက်ာ္ေနထုိင္ေသာ  ႏိုင္ငံျခားသားတုိင္းသည္  ရက္ ၉ဝ 
ေက်ာ္ျပီး လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနကုိအေၾကာင္းမၾကားပါက (သုိ႕) အခ်န္ိလြန္  အေၾကာင္းၾကားပါက 
ကုိယ္တုိင္လာေရာက္အေၾကာင္းၾကားျပီး ဘတ္ေငြ  ၂ဝဝဝ အျဖစ္ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရန္၊ 
ဖမး္ဆးီမပိါက ဘတေ္ငြ ၄ဝဝဝ အျဖစဒ္ဏေ္ၾကးေဆာငရ္န္ 

ဗုဒၶသကၠရာဇ္ ၂၅၂၂အရ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးခ်မွတ္ခ်က္
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ထုိင္းႏိင္ုငံအတြင္း အကူအညီေတာင္းႏိင္ုေသာ နည္းလမ္းမ်ား

 ထုိင္းႏိင္ုငံအတြင္းအလုပ္လုပ္ရာတြင္ အခက္အခ ဲၾကံဳေတြ႕ေသာအခါ ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွ အကူအညီေတာင္းႏိင္ုပါသည္

၁.

၄. 

၂.

၅. ၆. ၇. 

၃. 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရိွ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ပင္ရင္းႏိုင္ငံ၏ သံရံုး 
ထုိင္းႏူင္ိငံအတြင္းရွ ိ ျမန္မာသံ႐ုးံ

၁၃၂ ဆာေထာင္းေနလမ္း 
ေခတ္ပန္းလတ္ ဘန္ေကာက္

ထိုင္းနိုင္ငံရဲအဖြ ဲ႕ခ်ဳပ္ကို 
တိုင္ၾကားရန္ 

အျမန္ဖုန္းေခၚရန္

ဖုန္းနံပါတ္ ၁၉၁

က်န္းမာေရးအတြက္အေရးေပၚ

အျမန္ဖုန္းေခၚရန္ ၁၆၆၉

 အလုပ္သမားေရးရာဌာနမွာအကူအညီေတာင္းရန္

 • အလုပ္သမားမ်ားအခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ေ
သာအခါ အျမန္ဖုန္းေခၚရန္ ၁၅ဝ၆

 • မ တ ရ ာ း မ ႈ ကုိ တုိ င္ ၾ က ာ း ရ န္ 
w w w . l a b o u r . g o . t h / h e l p m e  
ႏွင့္ အျမန္ဖုန္းေခၚရန္ ၁၅၄၆

 • အၾကံေတာင္းရန္ ႏွင့္  အကူအညီေတာင္းရန္အတြက္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါျမိဳန့ယ္  ၁ဝ ခုရွိ  ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမား 
ကူညီေရးအဖြ ဲ႕ကုိ အကူအညီေတာင္းႏိုင္္သည္။

 စမြတ္ပရာကာန္ ျမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သ
မားကူညီေရးအဖြ ဲ႕ ဝ ၂၃၉၅ ၅၉၉၁-၂
 စမြတ္စာခြန္း ျမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမား
ကူညီေရးအဖြ ဲ႕ ဝ ၃၄၄၆ ၉၃၂၇

 ခၽြန္ဘူရီ ျမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားကူ
ညီေရးအဖြ ဲ႕ ဝ၃၈၃၉ ၈ဝ၅၇
 ခ်င္းမုိင္ ျမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားကူ
ညီေရးအဖြ ဲ႕ ဝ၉ ၈၁၂၃ ၄၂၅ဝ
 တာခ္ ျမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားကူညီေ
ရးအဖြ ဲ႕ ဝ ၅၅၅၆ ၃၆၃၉-၄ဝ
 ခြန္ကန္ ျမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားကူ
ညီေရးအဖြ ဲ႕ ဝ၄ ၃၃၃ ဝ၁၉၇-၉-၂၄
 နခြန္ရာခ်စီ္မာ ျမိဳ႕နယ္ ႏိင္ုငံျခားအလုပ္သမား
ကူညီေရးအဖြ ဲ႕ ဝ၈ ၆၄၆၈ ၇၅၆၃
 ရေနာင္း ျမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားကူ
ညီေရးအဖြ ဲ႕ ဝ၉ ၃၇၉၅ ၈၈၅၅
 စုရာဒ္ထာနီ ျမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမား
ကူညီေရးအဖြ ဲ႕ ဝ၈ ၈၇၅၂ ၅၉၂၅
 စြန္ခရာ ၿမိ ႔ဳနယ္ ႏိင္ုငံျခားအလုပ္သမားကူညီေ
ရးအဖြ ဲ႕ ဝ၈ ၈၅၉၁ ဝဝ၉၁

ထိုင္းႏူငိ္ငံသို႔ ၀င္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
ထြက္ရန္ အေျခအေန
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုးံ 

အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း ၁၁၇၈

အလြသုံဲးစားအလုပ္ခံရပါက
အမျ ိးုသားလ့ူအခွင့်အရေးကော်မရင်ရံုး

အေရးေပၚဖုန္းလုိင္း ၁၃၇၇

လူကုန္ကူးမႈကိစၥစုံစမ္းျခင္းႏွင့္ 
တုိင္ၾကားရန္

လူမုအကူအညီပေးရေးစင်တာ လူမုဖွ ံဖ့ြ ိုး
ရေးနင့်လူသားလံုခြ ုရံေးဝန်ကြ ီးဌာန
အေရးေပၚဖုန္းလုိင္း ၁၃ဝဝ
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