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Iคู่มือล่ามด้านแรงงาน

ค�ำนิยม
กระทรวงแรงงาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันการค้ามนุษย์  
ได้ด�าเนินหลากหลายมาตรการในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานทุก
สัญชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นแรงงานไทยหรือแรงงาน
สัญชาติอื่น โดยได้มุ่งเน้นที่การขับเคล่ือนนโยบายใหม่ ๆ และเน้นการควบคุม 
ตรวจตราอย่างเข้มงวดผ่านกระบวนการตรวจแรงงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือ 

นางเพชรรัตน์  สินอวย
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

ในการบรหิารการคุ้มครองแรงงาน รวมทัง้จัดวางระบบการบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวให้มปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น ตลอดจนได้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น 
ความร่วมมอืระหว่างรฐับาล กับ ภาคภีาคเอกชน องค์กรภาคประชาสงัคม ประเทศเพือ่นบ้าน และองค์การ
ระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้ ในกระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานใน
ประเทศไทย “ล่าม” จะมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงบริการจากภาครัฐและ
ได้รับการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย โดยในห้วงที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้จัดจ้างล่ามและ 
ผู้ประสานงานด้านภาษา (ภาษากัมพูชา และภาษาเมียนมา) เข้าไปเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจ
แรงงาน ท�าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างแรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าที่ในการลดช่องว่างด้านภาษาที่เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิของลูกจ้าง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทาง 
การด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติงานของล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาจ�าเป็นต้องท�างาน 
แบบมืออาชีพ มีความรู้ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การป้องกันการค้ามนุษย์ คือ แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักมาตรฐานสากล 

ดังนัน้ เพ่ือให้ล่ามสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กระทรวงแรงงาน จงึได้ร่วมกบัองค์การระหว่าง
ประเทศเพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน (IOM) จัดท�าคูม่อืล่ามด้านแรงงาน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานราชการกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการล่ามแปลภาษา ส�าหรับการ
ด�าเนินงานคุ้มครองแรงงาน โดยคาดหวังว่า ผู้ปฏิบัติงานล่ามและผู้ที่ต้องท�างานเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ประสานงานด้านภาษาจะสามารถน�าคู่มือฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางส�าหรับการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สามารถปกป้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวที่ท�างานในประเทศไทยทุกคน
ได้ตามหลักมาตรฐานสากลและเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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ค�ำนิยม
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM เป็นหน่วยงาน
องค์การสหประชาชาติด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน จัดตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1951 
ด�าเนินงานให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก
การย้ายถิ่นของแรงงานทั้งต่อประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง รวมถึงต่อ 
ผู้โยกย้ายถ่ินฐานเอง IOM ด�าเนินงานโดยค�านึงถึงความต้องการของแรงงาน
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IOM THAILAND

ต่างด้าวควบคู่ไปกับประโยชน์ที่รัฐบาลของแต่ละประเทศ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจะได้รับ IOM 
ด�าเนนิโครงการเพือ่ส่งเสริมการโยกย้ายถิน่ผ่านช่องทางตามกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพให้แก่กลไกใน
การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าว

ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของ IOM ตั้งแต่ปีค.ศ. 1986 เป็นทั้งประเทศต้นทางประเทศทางผ่าน และ
ประเทศปลายทางของแรงงานต่างด้าวในอนุภมิูภาคลุม่แม่น�า้โขง ต้ังแต่ปีค.ศ. 1990 เป็นต้นมา ประเทศไทย
ได้มคีวามพยายามในการบรหิารจัดการแรงงานต่างด้าว อนัเป็นผลมาจากการเคลือ่นย้ายเข้ามาของแรงงาน
กึง่ฝีมอืจากประเทศเพือ่นบ้าน และโครงสร้างทางเศรษฐกจิของไทยทีมี่อุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่คีวามต้องการ
แรงงาน ท้ังน้ี เพื่อเป็นการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงได้เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนของ
แรงงานต่างด้าวขึ้น

แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามในการพัฒนาโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือทั้ง
ในระดับทวิภาคีและระหว่างประเทศ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพ่ือส่งเสริม
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ยังคงมีอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าวอยู่ ทั้งจากความท้าทายทางด้านการสื่อสาร และความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมไปถึง
ระดับความเข้าใจที่แตกต่างกันในประเด็นสิทธิ บริการ และความคุ้มครองของแรงงานต่างด้าว ระหว่าง
นายจ้างและผู้ให้บริการอื่นๆ

คูม่อืล่ามด้านแรงงานฉบบันี ้ได้อธบิายถงึมาตรฐานและแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการแปลเพ่ือให้ความช่วยเหลอืแก่ 
แรงงานต่างด้าว และยังให้ข้อมูลด้านความคุ้มครองทางกฏหมายภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การให้ความคุม้ครองแรงงานในประเทศไทย การจดัท�าคูม่อืเล่มนี ้เป็นความพยายามท่ีส�าคญัของประเทศไทย 
กระทรวงแรงงาน และ IOM ในการเสรมิสร้างทกัษะ และความรูใ้ห้แก่ผูป้ฏบิตังิานล่ามในฐานะท่ีเป็นผูเ้กีย่วข้อง
หลกัในการให้ความคุม้ครองแก่แรงงานต่างด้าวภายใต้กฎหมายไทย และสอดคล้องตามหลกัสทิธิมนุษยชน

IOM สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่ท�างานร่วมกับล่าม ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านกฎหมายและ 
ค�าแนะน�าที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้เมื่อให้บริการด้านการแปลภาษา และให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าว  
ทั้งนี้ IOM หวังว่า ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือล่ามด้านแรงงานจะช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการแปล และ 
การให้ข้อมูลแก่แรงงานต่างด้าว อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะของล่าม เพ่ือให้งานด้านความคุ้มครองและ 
การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ IOM ขอขอบคุณกรมประชากร ผู้ลี้ภัย และผู้โยกย้ายถิ่น (PRM) กระทรวงการต่างประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ผูส้นบัสนนุเงนิทนุในการด�าเนนิโครงการและจัดท�าคูม่อืล่ามด้านแรงงานเล่มนีม้า ณ โอกาสนี้
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1คู่มือล่ามด้านแรงงาน

บทที่	1
บทน�ำ
1.1 ความเป็นมา

ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท�างานกว่า 1.7 ล้านคน ตามสถิติอย่างเป็น
ทางการของส�านักบรหิารแรงงานต่างด้าว ประจ�าเดอืนธันวาคม 2560 โดยแรงงานกลุม่ดงักล่าวจ�านวนมาก 
ถอืเป็นกลุม่ทีอ่ยูใ่นภาวะเสียเปรยีบ (vulnerable) และไม่สามารถสือ่สารภาษาไทยได้หรือสือ่สารได้จ�ากดั 
จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลคุ้มครองจากรัฐมากกว่าแรงงานกลุ่มอื่น แต่การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใน
ส่วนของการคุ้มครองก็ยงัคงเป็นปัญหาหนึง่ ตามทีถ่กูตัง้ข้อสงัเกตจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของ
สหรฐัอเมรกิาท่ีจดัอนัดับให้ไทยอยูใ่นกลุ่ม 2 ประเทศทีต้่องจับตามอง (Tier 2 Watch List ตามรายงาน TIP 
Report ปี ค.ศ. 2016) โดยรายงานดังกล่าวระบุว่าปัญหาอย่างหนึ่งในด้านการคุ้มครองแรงงานคือปัญหา
การขาดแคลนล่ามและปัญหาเก่ียวกับคุณภาพของล่าม ดังนัน้ เหน็ได้ว่าล่ามมบีทบาทอย่างยิง่ในการส่งเสรมิ
การเข้าถึงกลไกการร้องทกุข์หรอืกลไกการคุม้ครองสทิธขิองแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย เพ่ือให้แรงงาน
ต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทยได้รบัการพทิกัษ์สทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายและสามารถเข้าถงึบรกิาร
ทางกฎหมายได้ กระทรวงแรงงานได้จดัจ้างเจ้าหน้าทีส่ือ่ (ล่าม) ภาษากมัพชูาและภาษาเมยีนมาเข้าไปเสริม
การปฏิบตังิานของพนกังานตรวจแรงงาน ท�าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างแรงงานต่างด้าวกบัเจ้าหน้าท่ีช่วยลด 
ช่องว่างด้านภาษาที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อกลางในการให้
ข้อมูลเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยงัได้จดัอบรมให้ความรูแ้ก่ล่ามภาษาดงักล่าว เพือ่ให้มีความรูค้วามเข้าใจสทิธขิองลกูจ้าง ข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารข้อกฎหมายและแนวทางการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ลูกจ้างต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ผ่านมาแม้ได้มีการจัดฝึกอบรมล่าม ทักษะการท�างานล่ามและจัดท�าจรรยาบรรณในระดับขั้นพื้นฐาน 
ดังกล่าวมาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบ 
การเผยแพร่ข้อมูลหรอืใช้เป็นแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาล่ามในกระบวนการ
คุ้มครองแรงงาน ดังนั้น คู่มือฉบับนี้เป็นเอกสารที่รวบรวมเนื้อหาที่ล่ามควรรู้ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน ์
กับล่ามที่ปฏิบัติงานอยู่แต่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม หรือล่ามที่ผ่านการอบรมและต้องการทบทวนเพ่ิมเติม
ความรู้ รวมถึงผู้ที่จะมาท�างานเป็นล่ามในกระบวนการคุ้มครองแรงงานในอนาคต

ในกระบวนการคุม้ครองแรงงาน หากเจ้าหน้าท่ีและแรงงานไม่สามารถสือ่สารเป็นภาษาเดยีวกนัได้แล้ว ล่ามเป็น
ตัวกลางท่ีจ�าเป็นอย่างยิง่ในการสือ่สาร การเป็นล่ามนัน้มใิช่ว่าใครทีส่ือ่สารได้สองภาษาแล้วจะสามารถกระท�าได้ทกุคน 
การน�าบคุคลท่ีไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาท�าหน้าทีล่่าม อาจพบปัญหาและข้อท้าทายต่าง ๆ  หรืออาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อการสือ่สาร ไม่ได้ตามมาตรฐานเท่าทีค่วร เช่น แปลไม่ตรงกบัทีผู่พู้ดต้องการจะสือ่ มกีารตดัทอนข้อความ
หรอืแต่งเสรมิเตมิเกนิจากสิง่ทีผู่ส้ือ่สารต้องการจะพดู ไม่รูบ้ทบาทหน้าท่ีของล่าม นอกจากน้ียงัพบว่า บคุคลที ่
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ท�าหน้าที่ล่ามในการคุ้มครองแรงงานบางราย ไม่มีความละเอียดอ่อนเพียงพอต่อสภาวะความเปราะบาง
ของแรงงาน ไม่เคารพและละเมิดสิทธิแรงงาน ทั้งโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น บุคคลที่ท�าหน้าที่
ล่ามจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ เพิ่มพูนทักษะความช�านาญ และมีเจตคติที่
เหมาะสม เพ่ือให้ทราบถงึบรบิทเก่ียวกับเรือ่งท่ีจะแปล มีมาตรฐานและแนวปฏบิตัตินท่ีถกูต้องในการท�างาน  
รวมถงึการพฒันาความเป็นวิชาชพี ด้วยการส่งเสรมิการจดัให้มจีรรยาบรรณทางวชิาชพี เพ่ือให้การแปลได้
บรรลุเป้าประสงค์ของผู้ใช้บริการล่ามอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเหมาะสม 

ส�าหรับคู่มือการปฏิบัติงานล่ามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของกระทรวงแรงงานในการพัฒนา
ระบบการให้บริการล่ามแปลภาษา ส�าหรบัการด�าเนนิงานคุม้ครองแรงงาน ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานล่าม จึงได้รวบรวมประเด็นปัญหา
และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานต่าง ๆ น�ามาหารือร่วมกับภาคีหุ้นส่วน แล้วน�ามาสรุปรวบรวมอยู่ใน
เอกสารฉบับนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเบื้องต้นส�าหรับผู้ท่ีจะมาปฏิบัติงานล่ามให้กับกระทรวง
และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จะมาปฏิบัติงานล่ามที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมจากกระทรวง ได้ทบทวนความรู้ภายหลังจากการฝึกอบรม หรือผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมแต่มี 
เหตุจ�าเป็นฉุกเฉินที่จะต้องปฏิบัติงานล่ามในการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงาน ได้ใช้เป็นแนวทางส�าหรับ 
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและเหมาะสม และลดผลกระทบทางลบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จาก 
การปฏิบัติงานของล่าม ทั้งต่อแรงงาน หน่วยงานที่ใช้ล่าม และผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพล่าม

1.2 วัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานล่ามส�าหรับบุคลากรล่ามที่เข้ามาท�างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน และ
องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับการศึกษาด้วยตนเอง ในการทบทวนและเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทักษะการแปลในกระบวนการคุ้มครองแรงงาน 

2) เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการคุ้มครองแรงงานที่ถูกต้องและเหมาะสมส�าหรับล่าม

3) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงส�าหรับการปฏิบัติงานล่ามเบื้องต้นเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
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1.3 ขอบเขตเนื้อหาในคู่มือ

สาระส�าคัญในคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยสามส่วนหลักที่ส�าคัญ ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนแรก คือ องค์ความ
รู้เฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคุ้มครองแรงงานได้แก่ บทท่ี 2 และบทท่ี 3 เป็นความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการย้ายถิ่นในอาเซียนและปัจจัยเสี่ยงของผู้ย้ายถิ่นในอาเซียน โครงสร้างการบริหาร
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย องค์ประกอบการแสวงประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครอง
แรงงาน สิทธิและหน้าที่ของแรงงานข้ามชาติและนายจ้าง บทบาทและหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ 

เนื้อหาส่วนท่ีสอง ได้แก่ บทที่ 4 และบทที่ 5 เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะในการแปลและการล่าม  
การเตรียมตัวและการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานล่าม การดูแลตนเองของล่าม และ 
การพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ 

และเนื้อหาส่วนที่สามได้แก่ บทที่ 6 หลักการปฏิบัติตนในการท�างานล่ามและจรรยาบรรณวิชาชีพล่าม ซึ่ง
เนื้อหาดังกล่าวมีท้ังส่วนท่ีเป็นการเขียนขึ้นมาใหม่ การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดฝึกอบรมล่าม และ
การเรยีบเรยีงจากเอกสารท่ีมกีารพมิพ์เผยแพร่มาแล้ว โดยมกีารปรับเน้ือหาให้เข้ากับบริบทของการปฏิบตัิ
งานในประเทศไทย ท่ีมุ่งเน้นในส่วนที่เก่ียวข้องกับล่ามเป็นหลัก เพ่ือให้ล่ามสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
เหมาะสมในการคุ้มครองแรงงาน

1.4 แนวทางการใช้คู่มือ

เนือ่งจากวตัถปุระสงค์หลักของคู่มือฉบับนี ้ต้องการให้เป็นเอกสารทีอ่่านเข้าใจได้โดยง่าย สามารถศกึษาได้ 
ด้วยตนเอง โดยผูศ้กึษาสามารถพจิารณาเลือกบทท่ีต้องการศึกษาได้ตามความสนใจ นอกจากนี ้เพือ่ให้ล่าม
สามารถพกพาคู่มือแนวทางปฏิบัติงานนี้ไปใช้ได้อย่างสะดวก คณะผู้จัดท�าจึงเลือกน�าเสนอแต่เพียงสาระ
ส�าคัญโดยสังเขป โดยมิได้ลงรายละเอียดมากจนเกินไป ผู้อ่านที่สนใจศึกษาเชิงลึกสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม
ได้จากเอกสารตามรายการอ้างองิทีอ่ยูท้่ายคูมื่อฉบบันี ้ค�าแนะน�าต่าง ๆ  ทีป่รากฏอยูใ่นคูม่อืฉบับนีเ้ป็นเพียง
แนวทางในการปฏบิตังิาน มิใช่ระเบียบ กฎเกณฑ์ทีต่ายตวั ซ่ึงผู้น�าไปใช้จะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์และ
บริบทแวดล้อม ก่อนน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสม
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บทที่	2	
กำรย้ำยถ่ินข้ำมชำติและแรงงำนข้ำมชำติ
ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง
2.1 ที่มา

การเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติของประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เข้ามาท�างานใน
ประเทศไทย โดยเบือ้งต้นนัน้มีลักษณะท่ีเป็นการเคล่ือนย้ายในลักษณะข้าม/ลอดรฐัท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
แห่งรัฐไทย อีกทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ชายแดนระหว่างไทยและ ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เมียนมา  
ลาว และกัมพูชาที่เอื้อต่อการเดินทางข้ามแดน รวมถึงปัจจัยท่ีมีทั้งความรุนแรงทางการเมืองและปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจ ท�าให้นอกจากการเข้ามาเป็นแรงงานแล้ว การเคลือ่นย้ายของแรงงานจากประเทศเพือ่นบ้าน 
ยังต้องพ่วงสถานะของการเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ท่ามกลางกระแสของโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนเป็น สภาวการณ์ที่ถูกหยิบยก 
ขึน้มาให้ความส�าคัญของรฐับาลแทบทุกประเทศ การย้ายถ่ินข้ามชาตเิป็น ประเดน็ทีท่วคีวามส�าคญัมากขึน้
ในทุกภมิูภาคของโลกของศตวรรษที ่20 เป็นประเดน็ส�าคญัในการก�าหนดนโยบายของ มกีารคาดท�านายว่า
ในศตวรรษที ่21 นี ้จะเป็นศตวรรษของการย้ายถิน่ข้ามชาติและปรากฏการณ์นีจ้ะก่อให้เกดิ ผลกระทบต่อ
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมอืงอย่างไม่เคยเกดิขึน้ใน ประชาคมโลกมาก่อน 
“แรงงานข้ามชาติ” หรือที่เรียกตามภาษาราชการว่า “แรงงานต่างด้าว” เป็น ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ
เคลือ่นย้ายแรงงานจากประเทศหนึง่สู่อกีประเทศหนึง่ โดยมลัีกษณะที ่มปีฏสิมัพันธ์กับอีกสังคมและ/หรืออีก
วฒันธรรมหนึง่ผ่านการจ้างแรงงาน ซึง่การเคล่ือนย้าย ลักษณะดงักล่าวนีเ้กดิขึน้ในแทบทกุภมูภิาคของโลก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันท่ีการสื่อสาร คมนาคมมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของมนุษย ์
ดังเช่นอดีต ผนวกรวมกับปัจจัยทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ม ี
ความรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า “แรงงานข้ามชาติ” เป็น “ทุนนิยมโลกาภิวัตน์” 

การอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนจากพื้นที่ต่างๆทั่วโลกถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติในยุคสมัยปัจจุบัน แต่มิได้
หมายความว่าการอพยพของผูค้นเหล่านีเ้ป็นปรากฏการณ์เฉพาะของสงัคมปัจจบุนั การอพยพโยกย้ายของ
ผู้คนในพื้นท่ีต่างๆของโลกเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมานาน แตกต่างแต่เพียงว่าการเคลื่อนย้ายของผู้คน
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีระดับความถ่ีความเข้มข้นมากกว่าเดิมเท่านั้น โดยมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ซึ่งกระตุ้นผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจ การอพยพย้ายถิ่น
จากประเทศเมียนมาผ่านช่องทาง ต่างๆในลักษณะไม่ปรกติตามกฎหมายของรัฐ (irregular migration) 
อันเนื่องมาจากการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกอง ก�าลังชนกลุ่มน้อย หรือการถูกละเมิดสิทธิของ
ประชาชนในเมยีนมา ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานทาส การข่มขนืผูห้ญงิชนกลุม่น้อยของทหารเมยีนมา หรือ
การบังคับโยกย้ายถิ่นของชุมชนในเขตของชน กลุ่มน้อยในเมียนมา ท�าให้เกิดแรงผลักดันประชาชนจาก 
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เมยีนมาจ�านวนมากให้เดนิทางเข้ามายงัประเทศ ไทย เป็นตวัอย่างหนึง่ทีส่�าคัญในปัจจบุนัท่ีแสดงให้เหน็ถึง
การย้ายถิ่นของประชาชนอย่างไม่เต็มใจ ในกรณีของประเทศไทย การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไปมาระหว่าง
ประชาชน 2 ประเทศ ที่พรมแดนติดต่อกัน เช่น ไทย-เมียนมา ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซีย 
เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้นบัแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ในอดตีการย้ายถิน่เป็นไปเพ่ือการกวาดต้อนประชาชน
ของฝ่ายท่ี ปราชยัจากการรบพุง่ไปเป็นประชาชนของประเทศตนเอง แต่ในปัจจบุนัการย้ายถิน่เป็นเร่ืองของ 
การเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนของประเทศที่มีความพร้อมมากกว่า

หากมองอกีแง่หนึง่ คือ ในมุมทางเศรษฐศาสตร์พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีม่บีทบาทส�าคญัทัง้ประเทศ
ส่ง ประเทศรับ และประเทศทางผ่านของแรงงาน เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้าง
งานอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2540 ที่การเจริญเติบโตของ
การลงทุนในประเทศไทยชะลอตัว ฐานเศรษฐกิจของประเทศก็มีการปรับเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรม
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เป็นผลให้อัตราการเติบโตของความต้องการแรงงานสูงข้ึนตามไปด้วย ท�าให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมประมงทะเล อุตสาหกรรมที่ต่อเน่ืองจากประมงทะเล  
งานก่อสร้าง ภาคเกษตร ฯลฯ ต้องการจ้างแรงงานไร้ฝีมือจ�านวนมาก แรงงานไทยไม่นิยมท�าเพราะงาน 
ที่หนัก สกปรก และรายได้น้อย จึงท�าให้ต้องจ้างแรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทน 

นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีการหล่ังไหลของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะจากประเทศ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก จากตัวเลขของส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รายงานว่า เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีแรงงานข้ามชาติ  
3 สัญชาติดังกล่าว มาขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ�านวน 1,030,000 คน  
โดยการประเมินของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถ่ินฐาน (IOM) ประจ�าประเทศไทย พบว่าจ�านวนแรงงานกลุม่ดังกล่าวท่ีได้ท�างานอยูใ่นประเทศไทย
มานาน มีแรงงานข้ามชาติอย่างน้อย 2,500,000 คนโดยประมาณ หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.7 ของก�าลงัแรงงาน
ไทยทั้งหมด 36.5 ล้านคน ที่ท�างานประเภทท่ีเสี่ยงอันตราย สกปรก และแสนล�าบาก แลกกับค่าจ้างที ่
ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างข้ันต�่าของแรงงานในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เช่น งานในโรงงานห้องเย็นแช่แข็ง 
อาหารทะเล ในเรือประมงทะเล ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า งานบ้าน เป็นต้น
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ตารางที่ 1 การย้ายถิ่นภายในอาเซียนในปี 2558

ประเทศ ออก เข้า ออก/เข้า

บรูไน 6,165 83,832 0.07

กัมพูชา 821,659 68,106 12.06

อินโดนีเซีย 1,251,764 49,930 25.07

สปป. ลาว 976,770 14,802 65.99

มาเลเซีย 1,176,428 1,539,741 0.76

เมียนมา 2,242,549 0 N/A

ฟิลิปปินส์ 55,964 6,499 8.61

สิงคโปร์ 106,284 1,321,552 0.08

ไทย 108,229 3,762,393 0.03

เวียดนาม 141,580 40,537 3.49

รวม 6,887,392 6,887,392 1

ที่มา: จัดเรียงใหม่และค�านวณจากตัวเลขใน UN (2015 อ้างถึงใน Testaverde et al. 2017)

ตารางที่ 2 การย้ายถิ่นภายในอาเซียนในสามประเทศปลายทางหลัก

ต้นทาง ปลายทาง จ�านวนผู้ย้ายถิ่น
ร้อยละ 

ในปลายทาง (%)
ร้อยละ 

ในอาเซียน (%)

เมียนมา ไทย 1,978,348 53 29

สปป. ลาว 969,267 26 14

กัมพูชา 805,272 21 12

รวม 3,752,887 100 54

อินโดนีเซีย มาเลเซีย 1,070,433 70 16

เมียนมา 252,292 16 4

เวียดนาม 87,272 6 1

สิงคโปร์ 79,519 5 1

รวม 1,489,516 97 22
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มาเลเซีย สิงคโปร์ 1,123,654 85 16

อินโดนีเซีย 163,237 12 2

รวม 1,286,891 97 19

รวมในสามประเทศปลายทาง 6,529,294 95

ที่มา: จัดเรียงใหม่และค�านวณจากตัวเลขใน UN (2015 อ้างถึงใน Testaverde et al. 2017)

เมือ่พจิารณาสถติกิารเคลือ่นย้ายแรงงานภายในอาเซียนในปี 2558 ในตารางที ่1 และ 2 จะเหน็ว่าประเทศ
ที่เป็นผู้น�าเข้าแรงงานเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ตามล�าดับ ส�าหรับประเทศผู้ส่งออกแรง
งานภายในภูมิภาคนี้ ได้แก่ เมียนมา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตามล�าดับ โดยในปี 2558 มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานภายในภูมิภาคอาเซียนจ�านวนท้ังหมดราว 6.9 ล้านคน ส�าหรบัประเทศไทยมีการน�าเข้าแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน คือ เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ตามล�าดับ นฤมล นิราทร (2555) กล่าวถึงปัจจัย
ส�าคัญที่สนับสนุนการย้ายถิ่นของแรงงาน ได้แก่ ปัจจัยดึง (Pull factor) ก็คือ การขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของการพัฒนา การขาดแคลนแรงงาน การปรับเปล่ียนในโครงสร้างประชากร ความต้องการของตลาด
แรงงาน รวมทั้งเครือข่ายที่มีอยู่ในประเทศปลายทาง และปัจจัยผลัก (Push factor) คือการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจต�่า อัตราการว่างงานสูง ค่าจ้างที่สูงกว่านโยบายการส่งออกแรงงาน และปัจจัยทางการเมือง 
ทั้งนี้การย้ายถิ่นของแรงงานอาจกระท�าโดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. การตกลงนอกระบบผ่านคนกลางและเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ 

2. ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลผ่านบันทึกข้อตกลง

3. การตกลงระหว่างเอกชน ส�านักจัดหางานกับบริษัทที่ต้องการแรงงาน 

4. การตกลงระหว่างรัฐกับเอกชน เช่น กรมการจัดหางานกับบริษัทเอกชนในต่างประเทศ

หากเปรียบเทียบข้อแตกต่างของการย้ายถิน่ของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ  ทีเ่ข้ามาในประเทศไทยในอดตีกับปัจจบุนันัน้  
รูปแบบการศึกษาการย้ายถิ่นในอดีตมักจะมองลักษณะของการต้ังถิ่นฐานและการสร้างชุมชน เช่น  
กรณีศึกษาของกลุ่มอาข่า กะเหรี่ยงที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากปัจจัยความขัดแย้งทาง 
การเมืองในอดีต การถูกกวาดต้อนโดยผู้ชนะในสงครามหรืออพยพเคลื่อนย้ายเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
เช่น การค้าชายแดน ความต้องการทรัพยากรที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต และเข้ามาตั้งหลักปักฐานเป็น
ชุมชนในเชิงกายภาพ ประกอบอาชีพทั้งทางการเกษตรและอื่นๆ รวมถึงได้ผสมผสานกลืนกลายเข้ามาเป็น
พลเมืองไทย ได้รับสิทธิให้อยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ถูกก�าหนดสถานะบุคคลโดยรัฐไทยผ่าน
การออกเอกสารแสดงตนกลุ่มต่าง ๆ เช่น บัตรประจ�าตัวบุคคลบนพื้นที่สูง ดังนั้นคนย้ายถิ่นในอดีตจึงมี
ลักษณะเชิงกายภาพ และสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนที่ผูกโยงกับการตั้งถิ่นฐานมากกว่า โดย
ไม่ได้สะท้อนให้เหน็ถึงหรอืการเป็นปัจจัยตัง้ต้นทีท่�าให้เกดิการย้ายถิน่ข้ามชาตทิีห่ลากหลายเฉกเช่นปัจจบุนั 
ทัง้นี ้เพราะการย้ายถิน่ในปัจจุบันเกิดจากเหตผุลท่ีแตกต่างกันและบางคร้ังกม็ลีกัษณะทีผ่สมผสานกนัของ
หลายปัจจัย กล่าวคือ จากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จะเดินทางข้ามชาติเพื่อแสวงหาการมีงานท�าและมีรายได้
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เพื่อจุนเจือครอบครัวในประเทศต้นทาง จากปัจจัยทางการเมืองหรือความไม่ปลอดภัยในชีวิตของตนใน 
ประเทศต้นทาง จากปัจจัยท่ีว่าเป็นวิถีชีวิตปรกติระหว่างสองชุมชนที่อยู่คนละฝากชายแดนตามลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงที่มีชายแดนติดต่อกันและมีลักษณะทางประชากรและชาติพันธุ์
ทีม่คีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงและมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวฒันธรรมกนัมาแต่ในอดตี ทุกปัจจยัเหล่าน้ีล้วน
เป็นผลให้เกิด “การย้ายถิ่นข้ามชาติ” ในอนุภูมิภาคนี้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง
ในประเทศไทย ตลอดจนกระแสภูมิภาคนิยมและโลกาภิวัตน์เป็นอัตราเร่ง จึงมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นการ
ย้ายถิน่ทีไ่ม่องิกบักรอบกฎหมายว่าด้วยการข้ามแดนหรอืคนเข้าเมืองมากนัก แรงงานข้ามชาตจิากประเทศ
เพื่อนบ้านที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยส่วนใหญ่ในอดีตจึงมีลักษณะเป็นแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นโดย
ไม่มีเอกสาร (undocumented migrant) ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นที่ผิดกฎหมาย เสี่ยง ไม่ปลอดภัย และเป็น
สาเหตทุีส่�าคัญประการหนึง่ของการค้ามนษุย์ในอนภูุมิภาคนี ้โดยเฉพาะในกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งต่อการแสวงหา
ประโยชน์ในการย้ายถิน่ไม่ว่าจะเป็นกลุม่เด็ก ผู้หญงิ หรอืกลุ่มคนผูท้ีไ่ม่มเีอกสารแสดงตน หรือไม่ได้รับการ
รบัรองว่าเป็นพลเมอืงของประเทศต้นทาง เมือ่ต้องตดัสินใจเดนิทางข้ามชาต ิโอกาสในการเดนิทางอย่างถกู
กฎหมายก็แทบจะเป็นได้ยาก ย่อมท�าให้ความเสี่ยงในการย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

โดยสรุปการย้ายถิ่นข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงจึงมีลักษณะเป็นการย้ายถิ่นแบบผสมผสาน (mixed 
migration) ซึง่ประกอบด้วยสาเหตกุารย้ายถิน่ท่ีมลีกัษณะผสมผสานทัง้กลุม่คนทีย้่ายถิน่เพือ่มาเป็นแรงงาน
ข้ามชาติ ในขณะที่บางคนมีสถานะเป็นผู้หนีภัยอันตรายต่อชีวิตจากประเทศต้นทางเข้ามายังประเทศไทย 
แต่อาศัยช่องทางของการท�างานและเป็นแรงงานข้ามชาติเป็นช่องทางในการด�าเนินชีวิต มีผู้คนอีกจ�านวน
หนึง่ทีไ่ม่ได้รบัการส�ารวจหรอืได้รบัการยอมรบัในฐานะพลเมอืงของประเทศนัน้ ๆ  หรือทีเ่รียกกนัว่าคนไร้รัฐ  
และมีผู้อพยพย้ายถ่ินอีกจ�านวนหนึ่งที่ต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามประเทศท่ีโดยอาศัย 
ช่องว่างการย้ายถ่ินท่ีเกิดขึน้ในอนภุมิูภาคเข้ามาแสวงหาประโยชน์ ซึง่ภาวะการย้ายถ่ินแบบผสมผสานเช่นน้ี  
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยส�าคัญต่อต่อแนวนโยบายของรัฐทั้งประเทศปลายทางประเทศไทยและประเทศ
ต้นทาง ตลอดจนการมีมาตรการในการดูแลและผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยในอนุภูมิภาคนี้
 
แม้จะมีความพยายามในการพัฒนากฎหมายและนโยบายภายในประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในระดับอนุภูมิภาค แต่ยังดูเหมือนจะไม่ทันกับสถานการณ์การย้ายถ่ินข้ามชาติในอนุภูมิภาคน้ีมากนัก  
การท�าความเข้าใจการย้ายถิ่นข้ามชาติต้องค�านึงถึงลักษณะเฉพาะของประชาชนในภูมิภาค ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ การเมืองและความหลากหลายของความเป็นพลเมืองของอนุภูมิภาคนี้ เพื่อเห็นความเสี่ยงของ
ผู้อพยพย้ายถิ่นข้ามชาติ ขณะเดียวกันการเติบโตของเศรษฐกิจ การเกิดขึ้นของประชาคมทางเศรษฐกิจ
ที่เชื่อมโยงแต่ละประเทศเข้าหากัน และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของแต่ประเทศมีผลกระทบโดยตรง 
การย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคนี้
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2.2 ปัจจัยเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติ

ปัจจัยเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติปัจจัยจากงานที่ท�าดังที่ได้กล่าวแล้วว่าแรงงานข้ามชาติจ�านวนมาก
ท�างานในลักษณะที่สกปรก เส่ียงอันตราย และแสนล�าบาก จึงมีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยัในการท�างานปัจจยัเสีย่งอืน่ ๆ  เช่น การมสีถานะเป็นแรงงานทีไ่ม่ได้ขึน้ทะเบยีนตามกฎหมาย 
การไม่มีประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุจากการท�างาน การขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
ความแปลกแยกและโดดเดี่ยวทางสังคมและอารมณ์ อุปสรรคทางภาษา ปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ีเช่ือมโยงกับ
ปัญหาต่าง ๆ หลายประการ สภาทนายความ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ 
แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น (2554 อ้างถึงใน นฤมล นิราทร 2555) ได้รวบรวมปัญหาที่มักพบและ 
เกิดกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยไว้ดังนี้

1) ด้านสถานะบุคคล บัตรประจ�าตัวบุคคล
แรงงานทีเ่ข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายจะมปัีญหาด้านสิทธิการถอืครองบตัรประจ�าตวั ปัญหาด้านการออกบตัร
อนุญาตท�างานล่าช้าของหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนโดยขบวนการลักลอบขน
แรงงานต่างด้าวโดยผดิกฎหมาย และการสวมสทิธใินบตัรประจ�าตวั เช่น การสวมสทิธบิตัรประจ�าตวับคุคล 
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของชาวเมียนมาและชาวโรฮิงญา เป็นต้น ปัญหาการตรวจ ยึด จับกุม ของ 
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับกุมจะถูกด�าเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามพระราช
บญัญตัคินเข้าเมอืง โดยศาลจะลงโทษด้วยการปรบั เม่ือเสียค่าปรบัหรอืกกัขังแทนค่าปรับแล้ว บคุคลเหล่า
นี้จะถูกส่งไปท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกประเทศ ซ่ึงสถานะเช่นน้ีท�าให้เป็นจุด
อ่อนส�าคัญในการเข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ

ความแตกต่างระหว่างตัวเลขแรงงานท่ีจดทะเบียนและตัวเลขประมาณการเป็นเครื่องยืนยันว่ามีแรงงาน
ที่ปฏิเสธการจดทะเบียน (Vasuprasat, 2553) เสนอว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะความซับซ้อนของกระบวนการ 
และค่าใช้จ่ายที่สูงในการจดทะเบียน ทั้งแรงงานที่จดทะเบียนยังถูกจ�ากัดการเดินทางภายในประเทศ และ  
การเปล่ียนนายจ้างด้วย ตระหนักว่าการไม่จดทะเบียนท�าให้ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบอย่างมาก แรงงาน 
บางรายยอมจ่ายเงินให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างสูงถึง 8,000 บาทเพื่อที่จะให้จดทะเบียนเป็นนายจ้าง

2) สภาพการท�างาน ค่าจ้าง และรายได้
งานศึกษาหลายชิ้นยืนยันปัญหาด้านการจ้างแรงงานและสภาพการท�างานของแรงงาน เช่น ในงานศึกษา
เกี่ยวกับแรงงานเกษตร งานบ้าน เรือประมงและการแปรรูปอาหารทะเล และการผลิตในปี 2549 (อีเลน 
เพยีร์สนัและคณะ, 2549) พบว่าแรงงานรบัใช้ในบ้านกว่าครึง่หนึง่และลกูเรือประมงอีกกว่า 1 ใน 5 ถูกห้าม 
ออกจากท่ีท�างาน และท�างานมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน หรือถูกนายจ้างละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงาน 
ข้ามชาติ ตั้งแต่การไม่ได้รับค่าแรงหรือค่าแรงต�่ากว่าท่ีควรได้ เรียกร้องให้ท�างานเกินเวลา ไปจนถึง 
การละเมิดที่รุนแรงจนเข้าข่ายการบังคับท�างานและการค้ามนุษย์ ปัญหาที่น่าเป็นห่วงก็คือ ทัศนคติของ
นายจ้าง โดยเฉพาะในเรือ่งการจ�ากัดเสรภีาพในการเดินทาง โดยนายจ้างมากกว่าครึง่ให้สมัภาษณ์กบันกัวิจยั
ว่าเห็นด้วยกับข้อความที่ว่า “กักแรงงานไว้ในตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้หลบหนีไปไหน” ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่
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ท�างานรับใช้ในบ้าน ร้อยละ 8 ยืนยันว่าเคยถูกนายจ้างกักตัว นายจ้างคนไทยจ�านวนมากนิยมจ้างแรงงาน
เดก็และแรงงานเด็กต่างด้าวทีอ่ายนุ้อย เนือ่งจากเชือ่ว่าเดก็เหล่านีเ้ชือ่ฟังและควบคมุง่าย อย่างไรกต็าม งาน
วิจัยระบุว่า เด็กเหล่านี้ไม่ได้ถูกค้ามนุษย์โดยผู้จัดหาแรงงาน 

การส�ารวจช่ัวโมงการท�างานของแรงงานต่างด้าวโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศในปีเดียวกันพบว่า  
กว่าร้อยละ 41 ของแรงงานในภาคเกษตรท�างานวันละ 9 ถึง 12 ชั่วโมง ในขณะที่ในภาคการผลิต  
พบแรงงานกว่าร้อยละ 64 ท�างานในชัว่โมงการท�างานดังกล่าว ร้อยละ 45 ของแรงงานรับใช้ในบ้านท�างาน 
9 ถึง 14 ชั่วโมงต่อวัน การส�ารวจในปี 2550 พบว่าแรงงานต่างด้าวได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 6,000 บาท 
ในขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานไทยอยู่ที่ 8,280 บาท (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) 

3) ความปลอดภัยในการท�างาน
ปัญหาในเรือ่งความปลอดภัยในการท�างาน และค่าชดเชยเม่ือประสบอุบัตเิหตจุากการท�างานเกดิขึน้เนือ่งจาก
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ท�างานอยู่ในกิจการที่มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่อสุขภาพ 
ค่อนข้างมาก พบว่าหลายกรณีแรงงานจ�านวนมากประสบอบุตัเิหตจุากการท�างาน จนสญูเสยีอวยัวะ พกิาร 
หรือเสียชีวิต โดยปกติแล้วแรงงานสามารถเรียกร้องค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
โดยให้นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทนุเงินทดแทน แต่ทีผ่่านมานายจ้างส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุนี้  
นอกจากนีย้งัพบว่าเมือ่แรงงานทีจ่ะได้รับค่าชดเชยจากกรณต่ีางๆ เช่น เสยีชีวติและไม่สามารถไปรับค่าชดเชย
ด้วยตนเองได้ กมั็กจะประสบปัญหาในเรือ่งผูร้บัค่าชดเชยแทน เนือ่งจากปัญหาสถานภาพทางกฎหมายของ
คูส่มรสหรอืทายาท เช่น ภรรยาของผู้เสียหายไม่ได้มีการจดทะเบยีนสมรสหรอืมเีอกสารทางราชการรบัรอง
การสมรส หรือไม่มีหลักฐานในการรับรองการเป็นบุตร ท�าให้ไม่สามารถรับค่าชดเชยทดแทนได้

4) สิทธิในการรวมกลุ่ม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 ได้ก�าหนดว่า ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องมีสัญชาติไทย
เท่านัน้ แรงงานจากเมยีนมา ลาว กัมพชูา จึงไม่สามารถจัดตัง้สหภาพแรงงานได้ แม้จะสามารถเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานได้ ข้อจ�ากัดในการรวมตัวท�าให้การเรียกร้องสิทธิเป็นไปได้ยากขึ้น นอกจากยังพบ
ว่านายจ้างกีดกันการรวมตัวแรงงานโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ให้ออกจากงาน ขึ้นบัญชีด�า ในประเทศไทย
นายจ้างมักจะใช้วิธีการไล่แรงงานที่เรียกร้องสิทธิของตนออกจากงาน

5) การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ อนามัย และการบริการทางสาธารณสุข
แรงงานท่ีจดทะเบียนและมีบัตรสุขภาพสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายกว่ากลุ่มที่ไม่มีบัตรหรือกลุ่มที่ไม่
สามารถมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รวมถึงกลุ่มผู้ติดตามและครอบครัวของแรงงานที่ไม่มีเลข 13 หลัก  
หรือ ทร.38/1 ด้วยเช่นกัน เวลาที่แรงงานเจ็บป่วยจึงเลือกใช้วิธีการรักษาแบบตามมีตามเกิดมากกว่า 
การมารักษาที่โรงพยาบาล
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6) การเข้าถึงกลไกคุ้มครองสิทธิและกระบวนการยุติธรรม
แรงงานจ�านวนมากไม่ได้ข้ึนทะเบียนแรงงานอย่างถูกกฎหมาย ท้าให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็น
ไปด้วยความยากล�าบากเพราะเกรงว่าจะถูกส่งกลับ จึงไม่กล้าเข้าร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิ แม้แรงงาน
จะเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิในการได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม หากเข้าเมือง 
ผดิกฎหมายก็จะถูกส่งกลบัก่อนทีจ่ะได้รับการพจิารณาโดยกระบวนการยตุธิรรมและได้รับการเยยีวยา หรือ
แม้เป็นแรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ยังหวาดกลัวและไม่มั่นใจที่จะร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

7) อคติทางชาติพันธุ์
อคติและการผลิตซ�้าอคติท�าให้สังคมไทยความหวาดระแวงต่อแรงงานโดยเฉพาะเมียนมา แรงงานเองต้อง
คอยหลบๆซ่อนๆด้วยเกรงว่าจะถกูจับกุมท�าร้าย สภาพการณ์เหล่านีถ้กูสร้างเป็นมายาคตกิดทับให้สงัคมไทย
หวาดระแวงแรงงาน เกดิเป็นค�าถามส�าคญัว่าในฐานะมนษุย์ทีอ่ยูร่่วมพรมแดนตดิต่อกันจะด�ารงสถานภาพ
ของมิตรภาพและสันติสุขต่อกันได้อย่างไรในเม่ือต่างหวาดระแวง ปราศจากความไว้วางใจต่อกันและกัน 
(บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, 2550 อ้างถึงในสภาทนายความ, คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ  
ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ 2554ง)

8) ความปลอดภัยในร่างกาย สิทธิ ชีวิต และทรัพย์สิน
แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อในการก่ออาชญากรรม ด้วยปัญหาสถานะบุคคล ความไม่
กล้าเรียกร้องสิทธิ ความไม่รู้กระบวนการ ขั้นตอนทางกฎหมายและกลไกคุ้มครองสิทธิ ความกลัวการถูก
จบักุมและส่งกลับประเทศต้น การเลือกปฏิบตัโิดยเจ้าหน้าท่ีรฐั กระบวนการยตุธิรรมทีล่่าช้ายาวนาน เหล่า
นี้เป็นปัจจัยที่ไม่เอื้อการคุ้มครองสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมในแรงงานข้ามชาติ

9) ปัญหาการละเมิดสิทธิโดยนโยบายรัฐ และกฎหมาย
มีกฎหมายหลายฉบับที่แรงงานข้ามชาติเข้าถึงได้ยาก เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ซึ่งไม่ครอบคลุมการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม ประมงทะเล งานบ้าน และงานที่รับไปท�าที่บ้าน  
พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 ซึง่แรงงานทัง้ทีข่ึน้ทะเบยีนอนญุาตท�างานและไม่ขึน้ทะเบียนอนุญาต
ท�างาน เมือ่ประสบอบุตัเิหตจุากการท�างานไม่สามารถขอรบัสิทธิในเงนิกองทนุได้ ต้องด�าเนนิการเรียกร้อง
กับนายจ้าง ซึ่งต้องผ่านที่ยาวนาน เป็นต้น

ปัญหาข้างต้นมีท่ีมาจากการบรหิารจัดการการย้ายถิน่ การขาดกลไกในการคุม้ครองแรงงานต่างด้าว รวมทัง้
กลไกในการเสริมพลงัแรงงานต่างด้าว (IOM, 2552; TDRI, 2552; Vasuprasat, 2553) แรงงานต่างด้าวบาง
รายใช้วิธกีารรนุแรงในการแก้ปัญหา ในขณะทีบ่างรายหนัมาใช้วธิกีารรวมกลุม่ร้องเรยีนต่อเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
เช่น เหตกุารณ์แรงงานต่างด้าวในจงัหวดัเชยีงใหม่เข้าร้องเรยีนต่อผูว่้าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ว่านายจ้างจ้าง
งานอย่างไม่เป็นธรรม และ เรียกร้องให้นายจ้างปฏิบัติตามแรงงาน ในเดือนมีนาคม 2554 (ประชาธรรม, 
2554) และเหตกุารณ์แรงงานในเชยีงใหม่เรยีกร้องต่อผูว่้าราชการจงัหวัดให้ขยายเวลาพสิจูน์สญัชาต ิเป็นต้น
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ในขณะท่ีแรงงานบางรายมีความเห็นว่า ปัญหาเหล่านี้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ดังที่แรงงานเมียนมาใน
กรุงเทพมหานครรายหนึ่งเล่าว่า ได้รับเงินเดือน 6,500 บาท ซึ่งแม้ว่าจะน้อยแต่ก็ยังนับว่าดีกว่าอยู่ที่
บ้าน แรงงานรายน้ีเข้าใจถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับตามกฎหมาย แต่เน่ืองจากมีความผูกพันกับนายจ้างเพราะ
ท�างานมากว่าสิบปี เขาเล่าว่าแรงงานต่างด้าวจ�านวนมากไม่รู้สิทธิของตนและไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 
การรกัษาสขุภาพ ความปลอดภยัในการท�างาน ความรูส่้วนใหญ่จะมาจากเพ่ือนแรงงานต่างด้าวด้วยกนัและ
หากเห็นว่าสภาพทีเ่ป็นอยูไ่ม่น่าพอใจ กจ็ะมีเครอืข่ายชาวเมยีนมาคอยให้ข้อมลูเกีย่วกบัแหล่งงาน นายจ้าง
ก็พอใจที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีแหล่งอ้างอิงมากกว่าด้วย

10) การตกเป็นเหยื่อในขบวนการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ 
แรงงานจ�านวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมประมง
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บทที่	3	
กำรจ้ำงแรงงำนข้ำมชำตใินประเทศไทย	
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยท่ีผ่านมาวางอยู่บนฐานของ
การแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร (Undocumented Migrant Worker) การจัดการในช่วง
กว่ายีส่บิปีทีผ่่านมาจงึเน้นการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาตอิยูอ่าศัยและท�างานเป็นการชัว่คราวโดยการเปิด 
จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็นช่วง ๆ  จนกระทั่งปี 2547 เป็นต้นมา แนวนโยบายการจัดการแรงงานข้าม
ชาติของไทยได้เน้นให้เกิดระบบการจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย ประเทศไทยจึงได้ประสานงาน
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อท�าข้อตกลงในการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย โดยได้ด�าเนินการใน 
สองลกัษณะ คือ หนึง่ เปิดให้แรงงานข้ามชาติทีไ่ด้รบัผ่อนผนัให้อยูแ่ละท�างานในประเทศไทย ได้ด�าเนนิการพสิจูน์
สญัชาตกัิบประเทศต้นทาง เพือ่ด�าเนนิการออกหนงัสือเดนิทางช่ัวคราว หรือเอกสารแทนหนงัสอืเดนิทางให้  
และน�าไปสู่กระบวนการจ้างงานอย่างถกูกฎหมายตอ่ไป และสอง น�าเข้าแรงงานขา้มชาตติามขอ้ตกลงการ
จ้างแรงงาน (MOU) ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นกระบวนการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติเข้า
มาท�างานในประเทศไทยผ่านระบบการจัดหางานอย่างถูกต้อง นอกจากประเทศไทยยังมีแนวทางในการ
จัดการแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นในกรณีของการจ้างงานชายแดน ดังที่ปรากฎในมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.การ
ท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซ่ึงท�าให้ประเทศมเีครือ่งมอืในการจดัการแรงงานข้ามชาตโิดยเฉพาะจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต

ในปัจจุบันการจัดการแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งเดิมแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานข้ามชาติท่ีไม่มีเอกสาร (Undocumented Migrant Worker) หรือตามศัพท์ของหน่วยงานรัฐ
คือ “แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” เริ่มต้นจากการจัดการในปี พ.ศ. 2547 มติคณะ
รัฐมนตรีผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติจากสามประเทศและผู้ติดตามมีสิทธิอยู่อาศัยและขออนุญาตท�างาน
ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดการจัดระเบียบการจ้างแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย 
โดยแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามจะต้องไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนและจัดท�าแบบทะเบียนประวัติ  
(ทร.38/1) หลงัจากนัน้แรงงานข้ามชาติจะต้องไปตรวจสุขภาพและท�าประกนัสขุภาพ แล้วจงึไปขออนญุาต
ท�างานกับกรมการจัดหางาน

ในขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย ประเทศไทยจึงได้ประสานงานไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อท�าข้อตกลงในการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย โดยได้ด�าเนินการในสองลักษณะ 
คอื หนึง่ เปิดให้แรงงานข้ามชาตทิีไ่ด้รบัผ่อนผันให้อยูแ่ละท�างานในประเทศไทยได้ด�าเนนิการพิสจูน์สญัชาติ
กบัประเทศต้นทาง เม่ือประเทศต้นทางให้การยอมรบัความเป็นพลเมอืงประเทศน้ัน ๆ  แล้วกจ็ะด�าเนินการ
ออกหนงัสอืเดนิทางชัว่คราว หรอืเอกสารแทนหนงัสอืเดนิทางให้ และน�าไปสูก่ระบวนการจ้างงานอย่างถูก
กฎหมายต่อไป สอง น�าเข้าแรงงานข้ามชาตติามข้อตกลงการจ้างแรงงาน (MOU) ระหว่างไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นกระบวนการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานในประเทศไทยผ่านระบบการจัดหา
งานอย่างถูกต้อง
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แนวทางการจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยได้ก�าหนดให้คนต่างชาติที่จะท�างานในประเทศไทย จะต้องมีสถานะอยู่อาศัยในประเทศไทย
และขออนญุาตท�างานอย่างถกูต้อง ดงันัน้แรงงานข้ามชาตทิีจ่ะท�างานในประเทศไทยอย่างถกูต้องจงึจ�าเป็น
ต้องมีเอกสารแสดงสิทธิของตนเองอย่างน้อยสองอย่าง คือ 

1) เอกสารแสดงสิทธิในการอยู่อาศัยชั่วคราวในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย 
 ซึ่งมีตามกฎหมายคนเข้าเมืองของไทยแล้วจะมี 2 แบบ คือ

(ก) เข้าเมืองถูกกฎหมาย และ

(ข) เข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยได้ชั่วคราว 
 ซึ่งหมายถึงว่า แรงงานข้ามชาติจะต้องมีเอกสารรับรองตน เช่น หนังสือเดินทาง + วีซ่า หรือมี

เอกสารประจ�าตัวที่ประเทศไทยออกให้เพื่อแสดงสิทธิในการอยู่อาศัยในประเทศไทย ปัจจุบัน
ส�าหรับแรงงานข้ามชาติทั้ง 3 สัญชาติแล้ว รัฐบาลไทยจะออกหลักฐานเป็นบัตรประจ�าตัวคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

2) เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้ท�างานในประเทศไทยได้ หรือ มีใบอนุญาตท�างาน 
 ปัจจุบันบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) มีเอกสารสามชนิด คือ บัตรประจ�าตัว 

(ผ่อนผันให้อยู่ หรือ ทร.38/1) ใบอนุญาตท�างาน และบัตรประกันสุขภาพ

3.1 นโยบายการจ้างแรงงานข้ามชาต2ิ

ต้ังแต่ปี 2535 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้เริ่มมีนโยบายอนุญาตให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ม ี
สถานะเป็นผูห้ลบหนีเข้าเมอืงผดิกฎหมายโดยอาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง พ.ศ.2522 และ 
พระราชบัญญัติการท�างานคนต่างด้าว พ.ศ.2521 อนุญาตให้มีการจ้างผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ระหว่าง 
รอการส่งกลับได้โดยอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

จนกระท่ังปี 2547 รัฐบาลไทยมีนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติทั้งระบบ โดยให้แรงงานข้ามชาติ
ที่ท�างานในประเทศไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเคยขออนุญาตท�างานหรือไม่ รวมทั้งครอบครัวผู้ติดตามมาข้ึน
ทะเบียนรายงานตัวต่อกระทรวงมหาดไทยและขออนุญาตท�างานกับกระทรวงแรงงาน โดยมีจุดประสงค์
ที่ต้องการทราบจ�านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อน�าไปสู่กระบวนการจดทะเบียนให้ 
ถกูต้องตามกฎหมาย โดยการให้ประเทศต้นทางพสิจูน์สญัชาตแิละออกเอกสารแทนหนงัสอืเดนิทางให้ ท�าให้
แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถงึช่องทางการท�างานท่ีถกูต้องตามกฎหมาย เข้าถึงการคุม้ครองสทิธไิด้มากขึน้  
เข้าถึงบริการ ด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น และมีการด�าเนินการไปสู่การจัดการแรงงานต่างด้าวในระยะยาว 
อย่างเป็นระบบมากขึ้น

2 แรงงานข้ามชาติ เป็นค�าท่ีใช้เรยีกแทนแรงงานต่างด้าว แต่ในกฎหมายหรอืภาษาทางราชการกยั็งคงใช้ค�าว่า แรงงานต่างด้าว
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ในปี 2551 ประเทศไทยมีการใช้พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ก�าหนดให้การขอ
อนุญาตท�างานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา สามารถด�าเนินการได้ ดังนี้

1) แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
หมายถึง คนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอก 
ราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องขอรับใบอนุญาตท�างานตามพระราชบัญญัติการท�างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 13 (2) นายจ้างสามารถจ้างคนต่างด้าว โดยยื่นค�าขอใบอนุญาตท�างานต่อ
ส�านักงานจัดหางานในพื้นที่ 

2) แรงงานพิสูจน์สัญชาติ แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา
หากต่อมาได้ด�าเนินการพิสูจน์สัญชาติตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซ่ึง
เป็นการปรับสถานะของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้เป็นแรงงานเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยเปิดโอกาสให้นายจ้างน�าแรงงานต่างด้าวมารายงานตวัเพือ่จดัส่งรายชือ่ไปยงัประเทศต้นทางพสิจูน์และ
รบัรองสถานะเพือ่เข้าสูร่ะบบทีถ่กูต้องตามกฎหมาย มกีารขอรบัใบอนญุาตตามพระราชบญัญตักิารท�างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติตามกฎหมายข้างต้น จะมีสถานะเป็น
คนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีใบอนุญาตท�างาน 

3) แรงงานน�าเข้า หมายถงึ แรงงานข้ามชาติทีเ่ข้ามาท�างานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าว
ระหว่างประเทศกับประเทศคู่ภาคี (MOU) 
ซึ่งขอรับใบอนุญาตท�างานได้ตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 

4) แรงงานในลักษณะการจ้างงานแบบไป-กลับหรือจ้างงานตามฤดูกาลในพื้นที่ชายแดน 
หมายถึง แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยโดยการขออนุญาตท�างานในลักษณะการจ้างงาน
แบบไป-กลบัหรอืจ้างงานตามฤดกูาลในพืน้ทีช่ายแดน ซึง่ในมาตรา 14 ของพระราชบญัญตักิารท�างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยได้มีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้จัดระบบ
การจ้างคนต่างด้าวสญัชาตเิมยีนมา ลาว และกมัพชูาทีม่ภีมูลิ�าเนาอยูใ่นพืน้ทีช่ายแดนของประเทศเพือ่นบ้าน  
ให้เข้ามาท�างานในลกัษณะไป-กลบั หรอืตามฤดกูาลตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การท�างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2551 โดยมีบัตรผ่านแดนหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ที่ประเทศต้นทางออก และการขออนุญาตการท�างาน ลักษณะงาน ช่วงระยะเวลาและฤดูกาล ซึ่งแรงงาน
ข้ามชาตกิลุม่นีจ้ะเดนิทางเข้ามาท�างานในประเทศไทยผ่านช่องทางชายแดนโดยใช้บตัรผ่านแดนเป็นเอกสาร
แสดงตนโดยจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในพื้นท่ีชายแดนครั้งละ 30 วัน และได้รับ
อนุญาตให้ท�างานครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยคณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดให้แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ท�างานใน
งานกรรมกรและรับใช้ในบ้านในพื้นที่ชายแดน ตามที่ก�าหนดในข้อตกลงเรื่องการข้ามแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศต้นทางเท่านั้น ซ่ึงในปัจจุบันการจ้างงานในลักษณะดังกล่าวยังด�าเนินการได้เพียงพื้นที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชาและไทย-เมียนมาเท่านั้น
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ในปี 2560 รัฐบาลไทยมีนโยบายในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติทั้งระบบ โดยแรงงานข้ามชาติที่ 
ท�างานอยู่ในประเทศจะต้องตรวจสัญชาติหรือได้รับเอกสารประจ�าตัวบุคคลจากประเทศต้นทาง เพื่อ
ด�าเนินการจดทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานใหม่จะต้อง
ผ่านกระบวนการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติตามระบบความเข้าใจทวิภาคี (MOUs) โดยมีการประกาศใช ้
พระราชก�าหนดการบรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มผีลให้ยกเลกิพระราชบญัญตักิาร
ท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกบันายจ้างในประเทศ 
พ.ศ. 2559 ท�าให้การจ้างงานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เกี่ยวข้องกับกฎหมายส�าคัญ 2 ฉบับ คือ  
พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่ก�าหนดประเภท หลักเกณฑ ์
และวิธีการจ้างแรงงานข้ามชาติ และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ก�าหนดประเภทการตรวจ
ลงตรา (Visa) การอนุญาตให้เข้าประเทศ และการก�าหนดเวลาที่อนุญาตให้พ�านักในประเทศไทย ทั้งนี้  
พบว่าแรงงานข้ามชาติที่ท�างานอยู่ยังคงท�างานอยู่ในตลาดแรงงาน ไม่มีสถานะการเข้าเมืองที่ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือยงัไม่มใีบอนญุาตท�างานทีถ่กูต้อง ดงันัน้ เพือ่ปรับสถานะของแรงงานกลุม่ดงักล่าว ให้มสีถานะ
ที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาตท�างานเป็นไปตามที่พระราชก�าหนดฯ กระทรวงแรงงาน จึงมีประกาศเร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตท�างานและการอนุญาตให้ท�างาน3 เป็นการเปิดโอกาสให้
แรงงานสามารถขอใบอนุญาตท�างาน หรือเปลี่ยนนายจ้าง หรือด�าเนินการตรวจสัญชาติ เพื่อเร่งให้แรงงาน
ด�าเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

แนวทางการจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐบาลไทย

แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย แรงงานข้ามชาติเข้าเมืองถูกกฎหมาย

แรงงานข้ามชาตเิข้าเมอืงถกูกฎหมายจ้างงานตามแนวชายแดน
- อยูอ่าศัย และเดินทางมาท�างานในพืน้ทีช่ายแดน ใช้บตัรผ่านแดน (Boarder Pass)

- ท�างานได้ครัง้ละ 3 เดอืน สามารถต่อไปได้เรือ่ย ๆ  ท�างานได้เฉพาะพืน้ทีช่ายแดน

3 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตท�างานและการอนุญาตให้ท�างาน  
ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (ลงวันที่ 6 ก.ค. 2560)

- แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย

- รัฐบาลมีนโยบายผ่อนผัน ให้อยู่

ชั่วคราว และท�างานได้ชั่วคราว 

(กลุ่มจดทะเบียน OSS)

- สถานะยังเป็นเข้าเมืองผิด

กฎหมายอยู่

- แรงงานที่ได้รับการผ่อนผันเข้า

สู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ

- แรงงานปรับสถานะเป็นคนเข้า

เมืองโดยถูกกฎหมาย ได้รับ

หนังสือเดินทางชั่วคราว

- ท�างานในเมืองไทยได้ไม่เกิน 4 

ปี และต้องเดินทางออกนอก

ประเทศ

- แรงงานน�าเข้าตาม MOU

- เดินทางเข้าเมืองถูกกฎหมาย 

ผ่านระบบจัดหางานและข้อ

ตกลงระหว่างไทย-ประเทศ

ต้นทาง

- ท�างานได้ไม่เกิน 4 ปี ต้อง

เดินทางออกนอกประเทศ 

30 วัน ถึงกลับมาท�างาน

ใหม่ได้
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(1) แรงงานที่ผ่านตรวจสัญชาติ และได้รับเอกสารประจ�าตัวบุคคลจากประเทศต้นทาง4 ซึ่งได้รับการ
ตรวจลงตรา (Visa) ประเภทอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) แล้ว และ Visa นั้นไม่หมดอายุ 
แต่แรงงาน ยังไม่ได้ขอรับใบอนุญาตท�างาน สามารถด�าเนินการขอรับใบอนุญาตท�างานที่หน่วย
งานของกรมการจัดหางาน ในท้องที่ที่แรงงานข้ามชาติท�างานอยู่

(2) แรงงานทีไ่ม่ได้ท�างานกบันายจ้างรายเดมิ (แรงงานทีผ่่านตรวจสญัชาต/ิแรงงานบตัรสชีมพู/แรงงาน
เข้ามาตามระบบ MOU) สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ที่หน่วยงานของกรมการจัดหางาน ในท้องที่ 
ที่แรงงานข้ามชาติท�างานอยู่ 

(3) แรงงานบัตรสีชมพู ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสัญชาติ หรือมีหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ใกล้หมดอายุ 
สามารถด�าเนินการตรวจสัญชาติ ณ ศูนย์ตรวจสัญชาติที่ก�าหนด 

(4) แรงงานทีไ่ม่มเีอกสารแสดงตน ให้นายจ้างยืน่ค�าขอจ้างแรงงาน ศนูย์รบัแจ้งการท�างานของคนต่างด้าว 
เพื่อรับหนังสือรับรองให้แรงงานเดินทางไปท�าเอกสารประจ�าตัวบุคคลทั้งในและต่างประเทศ 

3.2 การจ้างงานตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการ 
การท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25605

1.) แรงงานข้ามชาติ
การน�าคนต่างด้าวมาท�างาน หมายความว่า การด�าเนินการใด ๆ  เพื่อน�าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อท�างาน

แรงงานข้ามชาติ ในกฎหมายฉบับนี้จะเรียกว่า คนต่างด้าว ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย 
ที่เข้ามาประกอบอาชีพใด ๆ ไม่ว่าจะมีนายจ้างหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการประกอบธุรกิจของผู้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

2.) การน�าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานในประเทศไทย
เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ เพ่ือมุ่งเน้นให้การจ้างแรงงาน
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะไม่มีการขออนุญาตจ้างแรงงานท่ีหลบหนีเข้าเมือง พระราชก�าหนด 
การบรหิารจดัการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้การน�าเข้าแรงงานข้ามชาตเิข้ามาท�างาน 
ในประเทศไทย สามารถท�าได้ 2 ช่องทาง คือ

(1) ผูร้บัอนญุาตน�าคนต่างด้าวมาท�างานในประเทศ ต้องมีคุณสมบตั ิดังนี้

(1.1) เป็นบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

(1.2) มีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนทุนทั้งหมด 

4 หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport: TP) เอกสารเดินทาง (Travel 
Document: TD) หรือเอกสารรรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)

5 พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560
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(1.3) มีจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

(1.4) มีส�านักงานอยู่ในที่ตั้งที่เป็นสัดส่วน เปิดเผย มีหลักแหล่งที่แน่นอน

(1.5) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตน�า 
คนต่างด้าวมาท�างาน

(1.6) ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
ไว้กับอธิบดี เพื่อประกันความเสียหาย

(1.7) ในการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างาน
ต้องท�าสัญญาการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ

(1.8) ห้ามผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากนายจ้าง 
เว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศก�าหนด

(1.9) ห้ามผูร้บัอนญุาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานเรยีกหรอืรบัเงนิหรือทรัพย์สนิอืน่ใดจากคนต่างด้าว

(1.10) ผูร้บัอนญุาตรบัผดิชอบส่งแรงงานกลบัไปยงัประเทศต้นทาง และแจ้งให้กระทรวงแรงงานทราบ
ภายใน 7 วนันบัแต่พ้นก�าหนดเวลาการท�างานกับนายจ้างรายใหม่

(2) นายจ้างที่จะน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับตนในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(2.1) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

(2.2) ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

(2.3) ห้ามนายจ้างเรยีกหรอืรบัเงนิหรอืทรพัย์ใด ๆ  จากคนต่างด้าวในการน�าคนต่างด้าว มาท�างานกับ
ตนในประเทศเว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของคนต่างด้าวทีน่ายจ้างได้ออกให้ไป
ก่อน ได้แก่ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตท�างาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นท�านอง
เดียวกันตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด ให้นายจ้างหักได้จากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวัน
หยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด โดยให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตรา
ที่จ่ายจริงได้ แต่จะหักได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน

(2.4) นายจ้างที่จะน�าคนต่างด้าวมาท�างานในประเทศกับตน ต้องด�าเนินการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติ
ตามระบบความเข้าใจทวิภาคี (MOUs)

(2.5) นายจ้างรับผิดชอบส่งแรงงานกลับไปยังประเทศต้นทางภายใน 7 วัน และแจ้งให้กระทรวง
แรงงานทราบด้วย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันส่งคนต่างด้าวนั้นกลับ
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3.) การเปลี่ยนนายจ้าง ลูกจ้างที่เข้ามาท�างาน (น�าเข้าตาม MOU) มีสิทธิที่จะเปลี่ยนนายจ้างในกรณี
ดังต่อไปนี้

(3.1) นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวเข้าท�างานที่น�าเข้าโดยผู้รับอนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน ซึ่งไม่ใช่
เหตุมาจากคนต่างด้าว

(3.2) นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างต่างด้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(3.3) นายจ้างไม่สามารด�าเนินกิจการต่อไปได้

(3.4) ลูกจ้างต่างด้าวลาออกจากงาน เพราะนายจ้างผิดสัญญาจ้าง หรือ ฝ่าฝืนกฎหมาย

(3.5) ก�าหนดให้แรงงานซึง่นายจ้างเป็นผูน้�าเข้าสามารถท�างานกบันายจ้างรายใหม่ได้ ภายใน 30 วนั  
ที่ลูกจ้างไม่ได้ท�างานกับนายจ้าง โดยนายจ้างรายใหม่วางหลักประกันกับกรมการจัดหางาน

(3.6) ผูร้บัอนญุาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน สามารถจดัให้แรงงานท�างานกบันายจ้างรายใหม่ได้ ภายใน 
30 วัน นับจากวันท่ีนายจ้างไม่รับเข้าท�างาน หรือ วันท่ีลูกจ้างไม่ได้ท�างานกับนายจ้าง โดย
แรงงานต้องประสงค์ท�างานกับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายตามรายการและอัตราที่อธิบดีก�าหนด

(3.7) หากแรงงานข้ามชาติที่ประสบเหตุ ไม่ประสงค์ท�างานในประเทศไทยแล้ว ให้นายจ้างหรือผู้รับ
อนุญาตน�าคนต่างด้าวมาท�างาน ต้องส่งต่างด้าวกลับภายในเจ็ดวัน 

4.) เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการ ประเภทงาน 
เน่ืองจากพระราชก�าหนดการบริหารการท�างานของคนต่างด้าว ฉบับที่ 2 ได้ยกเลิกมาตรา 70 และ 71 
ของพระราชก�าหนดนี้ไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือเพิ่มรายการ ประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ หรือ
เงื่อนไขอื่น จึงท�าให้แรงงานข้ามชาติทีได้รับใบอนุญาตท�างานและท�างานกับนายจ้างคนเดิมและได้มีย้าย
ท้องที่ เปลี่ยนประเภทงาน หรือเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างงานอื่น ๆ  สามารถท�าได้โดยไม่ต้องมีการขออนุญาต
กับนายทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนนายจ้าง แรงงานข้ามชาติ และนายจ้างทั้งคนเดิมและ 
คนใหม่จะต้องแจ้งการเข้าท�างานและออกจากงานกบันายทะเบยีนภายใน 15 วนั และจะต้องท�างานเฉพาะ
ประเภทงานที่แรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิให้ท�างานตามกฎหมายเท่านั้น
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3.3 ประเภทงาน

คณะกรรมการนโยบายการบรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว จะประกาศก�าหนดว่างานใดเป็นงานที่
ห้ามคนต่างด้าวท�า ในท้องที่ใด เมื่อใด โดยห้ามเด็ดขาดหรือห้ามโดยมีเงื่อนไขอย่างใด เพียงใดก็ได้ อย่างไร
กต็าม อาจจะมงีานบางประเภททีค่นไทยยงัมคีวามต้องการทีจ่ะท�างาน แต่อาจจะมจี�านวนไม่เพียงพอหรือ
ยังมีความต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติ และมีจ�านวนการจ้างมากกว่า 5 คนขึ้นไปก็อาจจะให้จ้างแรงงาน 
ข้ามชาติได้ร้อยละ 20 หรืออาจจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการจ้างแรงงานข้ามชาติ (มาตรา 11 พรก.
การบริหารการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560) 

ในระหว่างท่ียงัมไิด้มปีระกาศ ให้อธบิดกีรมการจดัหางาน อนญุาตให้คนต่างด้าวท�างานใด ๆ  ได้ เว้นแต่งาน
ที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2521 คือ การน�าบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก�าหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า พ.ศ. 
2522 โดยก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�าจ�านวน 39 อาชีพ 

ส�าหรบัแรงงานข้ามชาตท่ีิรอการส่งกลับและแรงงานท่ีผ่านการพสูิจน์สัญชาต ิมปีระกาศส�านกันายกรฐัมนตรี 
ลงวนัที ่13 มีนาคม 2555 ก�าหนด “งานทีใ่ห้แรงงานต่างด้าวท�าได้” และต่อมามปีระกาศเพ่ิมเตมิในปี 2558 
และ 2559 ก�าหนดให้คนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวท�างานได้ในต�าแหน่ง6

(1) กรรมกร 

(2) งานรับใช้ในบ้าน 

(3) ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง

(4) งานผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว และเมียนมา

ทัง้นี ้กรมการจดัหางาน ประกาศใช้ระเบยีบว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพจิารณาจดัสรรจ�านวนการจ้างคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่เสมือนก�าหนดรายละเอียดของ “งานกรรมกร” ว่า
สามารถอนญุาตให้แรงงานท่ีรอการส่งกลบั แรงงานทีผ่่านการพสิจูน์สญัชาต ิและให้รวมถึงแรงงานท่ีน�าเข้า
ผ่านระบบ MOU สามารถท�างานในกจิการดงัต่อไปน้ีได้ โดยนายจ้างทีป่ระสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเข้าท�างาน
กบัตนไม่ต้องขออนุญาตจ้างคนต่างด้าวต่อนายทะเบียน (ขอโควตา) ตามพระราชก�าหนดการบรหิารจัดการ
การท�างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

6 ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี ก�าหนด “งานที่ให้แรงงานต่างด้าวท�าได้”เพิ่มเติมในปี 2558 และ 2559

1) ประมง

2) เกษตรและปศุสัตว์

3) ก่อสร้าง

4) ต่อเนื่องประมงทะเล

5) ต่อเนื่องการเกษตร

6) ต่อเนื่องปศุสัตว์

7) รีไซเคิล รับซื้อของเก่า คัดแยกขยะ/ของเก่า

8) ท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน
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3.4 การน�าเข้าแรงงานข้ามชาติตามระบบความเข้าใจทวภิาคี 
(MOUs)

การน�าเข้าแรงงานข้ามชาติตามระบบความเข้าใจทวิภาคี (MOUs) เป็นกลไกการบริหารจัดการเพื่อ 
ตอบสนองต่อภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานและความต้องการก�าลงัแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของไทย โดย
ก�าหนดเป็นกรอบการท�างานระหว่างรัฐคู่ภาคี 

ตั้งแต่ปี 2545 – 2546 ประเทศไทยเริ่มจัดท�า “บันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือในการจ้าง
แรงงาน” (MOUs) กบัประเทศลาว กัมพชูา และเมียนมา ต่อมาในระหว่างปี 2558–2559 ได้มกีารปรบัปรงุ
เนื้อหาบันทึกความเข้าใจทวิภาคีฯ และใช้ชื่อใหม่ว่า “บันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือด้านแรงงาน”  
รวมถงึก�าหนดให้ม ี“ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน” ร่วมกัน เพือ่ระบุรายละเอยีดของกระบวนการรบัและ
ส่งแรงงานระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยมผีลบงัคบัใช้ 5 ปี ซึง่ประเทศไทยมคีวามร่วมมอื 
กับประเทศเวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และลาว เป็นล�าดับ 

1) ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน
“ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน” เป็นเอกสารส�าคัญภายใต้ข้อบัญญติัของบนัทกึความเข้าใจ เพ่ือความร่วมมอื 
ด้านแรงงาน ท่ีก�าหนดให้มีการจดัท�าข้ึน เพือ่ระบรุายละเอยีดของกระบวนการรบัและส่ง ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศต้นทาง มีผลบังคับใช้ 2 ปี (ยกเว้นประเทศลาวซึ่งจะมีผลบังคับ 5 ปีและต่อไปอีกทุก 2 ปีหาก
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) และมีวัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญ 4 ประการ คือ 

9) ผลิตหรือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ

10) ผลิตหรือจ�าหน่ายอาหารเครื่องดื่ม

11) ผลิตหรือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน

12) ผลิตหรือจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

13) แปรรูปหิน

14) ผลิตหรือจ�าหน่ายเสื้อผ้าส�าเร็จรูป เครื่องแต่ง
กาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ชิ้นส่วนรองเท้า

15) ผลิตหรือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเคมี 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย ของเล่นเด็ก

16) ผลิตหรือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ 

17) ผลิตหรือจ�าหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ และยานยนต์

18) ขนถ่ายสินค้าทางบก ทางน�้า คลังสินค้า

19) ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอยในตลาด และร้านค้า
ทั่วไป

20) อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด

21) สถานีน�้ามันบริการ แก็ส เชื้อเพลิง

22) สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล

23) กิจการให้บริการต่างๆ ยกเว้น กิจการรับเหมา
ค่าแรง

24) แปรรูปสัตว์น�้า

25) ผู้รับใช้ในบ้าน
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 (1) เพื่อให้เกิดกระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่เหมาะสม 

 (2) เพื่อด�าเนินการส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3) เพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสม และ 

 (4) ป้องกันการข้ามแดน การค้ามนุษย์ และการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย 

2) กระบวนการน�าเข้าแรงงานตามระบบ MOUs
การจ้างแรงงานผ่านระบบ MOUs โดยการน�าเข้าแรงงานจากประเทศกัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม 
นายจ้างต้องแจ้งความประสงค์ว่าต้องการจ้างแรงงานข้ามชาตกัิบหน่วยงานในสงักัดกรมการจดัหางานก่อน 
ทัง้นี ้จะต้องเป็นนายจ้างในกลุม่ประเภทกจิการทีอ่นญุาตเท่านัน้ และส�าหรับแรงงานเวยีดนาม จ�ากดัเฉพาะ
แรงงานก่อสร้าง และแรงงานประมงเท่านั้น

เมือ่นายจ้างแจ้งความต้องการ และได้รบัหนงัสอือนญุาตจากกรมการจดัหางานให้จ้าง คนต่างด้าวได้ นายจ้าง
สามารถด�าเนนิการน�าเข้าแรงงานเอง โดยวางเงนิหลกัประกนัไว้กบักรมการจดัหางาน 1,000 บาทต่อแรงงาน 
1 คน หรือมอบอ�านาจให้ผู้รับอนุญาตน�าเข้าคนต่างด้าวมาท�างาน เป็นผู้น�าเข้าแรงงานแทนก็ได้โดยจะต้อง
ท�าสัญญาน�าคนต่างด้าวมาท�างานระหว่างผู้รับอนุญาตน�าเข้าคนต่างด้าวมาท�างานกับผู้ที่จะเป็นนายจ้าง
ของแรงงานข้ามชาติ โดยเป็นกระบวนการทางเอกสารที่ยื่นผ่านกรมการจัดหางาน เพ่ือส่งไปยังประเทศ 
ปลายทาง ให้ด�าเนินการคัดเลือกแรงงานที่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง และจัดท�าเอกสารการจ้าง
งานให้ถูกต้อง สัญญาจ้างจะต้องท�าเป็นภาษาไทยและภาษาของประเทศต้นทางเป็นอย่างน้อย ซึ่งแรงงาน
จะต้องผ่านการอบรม และได้รับสัญญาจ้างก่อนการเดินทางเข้ามาท�างานในประเทศไทย 

การเดินทางผ่านเข้ามาในประเทศไทย แรงงานกัมพูชา ลาว และเวียดนาม จะต้องตรวจลงตราประเภท 
Non-Immigrant รหัส L-A จากสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทางก่อน แล้วจึงเดินทางเข้า
มาทางด่านท่ีนายจ้างก�าหนดแจ้งไว้ เพื่อขออนุญาตเข้าประเทศจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของไทย 
ส�าหรับแรงงานเมียนมาจะต้องเดินทางเข้ามาทางด่านที่นายจ้างก�าหนดแจ้งไว้ก่อน แล้วจึงรับการตรวจ 
ลงตราประเภท Non-Immigrant รหสั L-A และอนญุาตให้เข้าเมอืงจากส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงของไทย 
เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ส�าหรับแรงงานกัมพูชา เมียนมาและลาว ต้องรับการอบรมที่ศูนย์แรก
รับเข้าท�างานและสิ้นสุดการจ้างของกรมการจัดหางานก่อน ส่วนแรงงานเวียดนาม ให้รับการอบรมเมื่อ
เดินทางมารับใบอนุญาตท�างาน

การขอใบอนญุาตท�างาน นายจ้างสามารถยืน่ขอแทนแรงงานได้ ก่อนแรงงานเดนิทางเข้ามายงัประเทศไทย 
หรือให้แรงงานเข้ามาในประเทศไทยแล้วขอด้วยตนเอง โดยยื่นขอท่ีหน่วยงานของกรมการจัดหางานใน 
ท้องทีท่ีล่กูจ้างท�างานอยู ่เมือ่ได้รบัใบอนญุาตท�างานแล้ว จึงจะเริม่ท�างานได้ ในระหว่างท�างาน แรงงานจะ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกับแรงงานไทย

• กรณีเกิดข้อพิพาท แรงงานสามารถร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 



24 Interpreter Handbook for the Protection and Assistance of Migrant Workers

• กรณีที่แรงงานถูกละเมิดสิทธิด้านแรงงาน แรงงานสามารถร้องทุกข์กับกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน และขอเปลี่ยนนายจ้างกับกรมการจัดหางานได้

• กรณีแรงงานบาดเจ็บ ป่วย หรือเสียชีวิต นายจ้างต้องแจ้งให้กระทรวงแรงงานทราบ ส่วนสิทธิต่างๆ 
เป็นไปตามข้อก�าหนดใน MOU แต่ละฉบับ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมของไทย

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี สามารถขยายระยะเวลาต่อไปได้อีก 2 ปี หากประสงค์กลับเข้ามา
ท�างานในประเทศไทย จะต้องเว้นวรรคการท�างาน โดยอยู่อาศัยในประเทศต้นทางเป็นเวลา 30 วันก่อน 
จึงจะสามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ 

การเดินทางกลบัประเทศของแรงงานกัมพชูา ลาว และเวียดนาม ท่ีครบก�าหนดสญัญาจ้าง หรือยกเลกิสญัญา
จ้าง โดยไม่ใช่เหตุมาจากแรงงาน ข้อตกลงฯ (MOUs) ก�าหนดให้เป็นภาระรับผิดชอบของนายจ้าง ส่วน 
MOU เมียนมาไม่ได้ก�าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการแรงงาน 
ก�าหนดให้นายจ้างรับผิดชอบส่งแรงงานกลับไปยังประเทศต้นทาง และแจ้งให้กระทรวงแรงงานทราบด้วย 
ทั้งนี้ กระบวนการส่งแรงงานกลับประเทศ กรมการจัดหางาน ก�าหนดให้แรงงานสัญชาติกัมพูชา เมียนมา 
และลาว ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และเดินทางผ่านศูนย์แรกรับเข้าท�างานและสิ้นสุดการจ้าง

3) การตรวจลงตรา การขออนุญาตเข้าเมือง และการขออยู่อาศัยในประเทศไทย 
การตรวจลงตรา การขออนุญาตเข้าเมือง และการขออยู่อาศัยในประเทศไทย ส�าหรับแรงงานที่น�าเข้า
ผ่านระบบ MOUs กับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติจะมีความแตกต่างกันสามารถเปรียบเทียบได้ ตาม
ตารางด้านล่าง ดังนี้

ประเภท การตรวจลงตรา การขออนุญาต
เข้าเมือง

การขออนุญาต
อยู่อาศัย

เอกสารประจ�าตัว

MOU : 
กัมพูชา ลาว 
และเวียดนาม

ที่สถานเอกอัคร 
ราชทูตไทยใน
ประเทศต้นทาง

ด่านตรวจคนเข้าเมอืง
ที่นายจ้างแจ้ง

ด่านตรวจคนเข้าเมอืง
ที่นายจ้างแจ้ง

หนังสือเดินทางถาวร

MOU :  
เมียนมา

ด่านตรวจคนเข้าเมอืง 
ที่นายจ้างแจ้ง

ด่านตรวจคนเข้าเมอืง
ที่นายจ้างแจ้ง

ด่านตรวจคนเข้าเมอืง
ที่นายจ้างแจ้ง

- หนังสือเดินทางถาวร
- หนังสือยืนยันการจ้าง

ตรวจสญัชาติ
ในประเทศไทย

ส�านักงานตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัด

ส�านักงานตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัด

ส�านักงานตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัด

เอกสารประจ�าตวัชัว่คราว

ตรวจสัญชาติ
ที่ประเทศ
ต้นทาง

ส�านักงานตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัด

ด่านตรวจคนเข้าเมอืง
ที่นายจ้างแจ้ง

ส�านักงานตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัด

- หนังสือเดินทางถาวร/
ชั่วคราว

- หนงัสอืรบัรองการเดนิทาง
ของกระทรวงแรงงาน
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ผังกระบวนการน�าเข้าแรงงานตามระบบ MOUs

กรณี ผู้รับอนุญาตฯ เป็นผู้ยื่น ต้องแสดงสัญญาระหว่าง
ผู้รับอนุญาตกับนายจ้าง (นจ. 2) และแสดงส�าเนาใบ

อนุญาตน�าเข้าคนต่างด้าว (นจ. 4)

กรณี นายจ้างเป็นผู้น�าเข้าเอง 
ต้องวางหลักประกัยไว้กับกรมการ
จัดหางาน (1,000 บาท/คน ไม่เกิน 

100,000 บาท)

กรณี การจ้างงานครบวาระ 4 ปี 
แรงงานต้องเดินทางกลับประเทศ

อย่างน้อย 30 วัน แล้วกลับเข้าใหม่
ภายใต้ MOU ได้

หมายเหตุ คนต่างด้าวที่ท�างานในกิจการรับใช้ในบ้าน ประมง เกษตร และปศุสัตว์ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ 
ต้องเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ 1,600 บาท/คน/ปี

1 นายจ้าง 
ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้าง
คนต่างด้าว (แบบ นจ. 1) ณ 
สจจ. หรือ สจก.

2 สจจ./สจก.* 
มีหนังสือแจ้งนายจ้าง
ว่าอนุญาตให้จ้างคน
ต่างด้าว

3. นายจ้าง/ผู้รับอนุญาตน�า
เข้าคนต่างด้าวมาท�างานได้
รับมอบอ�านาจจากนายจ้าง
ยื่นแบบค�าร้องขอน�าคนต่างด้าว
เข้ามาท�างานในประเทศ (นจ. 2)

4. เจ้าหน้าที่ 
จดัส่งค�าร้องให้กบัประเทศต้นทาง 
โดยผ่านสถานทูตประเทศต้นทาง 
ประจ�าประเทศไทย (กรณเีวยีดนาม
ส่งผ่านตวัแทนจดัส่งหรอืบรษิทัน�า
เข้าคนต่างด้าวของไทย)

5. หน่วยงานของประเทศ
ต้นทาง** 
รบัสมัครและคัดเลือกแรงาน พร้อม
ทัง้จดัท�าบญัชรีายชอื (Name List) 
เพื่อแจ้งให้นายจ้างไทยทราบ

10. แรงงานเมียน กัมพูชา 
และลาว 
เม่ือส้ินสุดการจ้างให้คืนใบอนญุาต 
และเดนิทางผ่าน “ศนูย์แรกรบัเข้า
ท�างานและสิ้นสุดการจ้าง” เพ่ือ
ตรวจสอบสทิธปิระโยชน์” แรงงาน
เวียดนามเมื่อสิ้นสุดการจ้างให้คืน 
ใบอนุญาตท�างาน เดินทางกลับ 
ประเทยโดยไม่ต้องผ่านศูนย์ฯ

6. นายจ้าง/ผูร้บัอนญุาตน�าเข้า
คนต่างด้าวมาท�างาน 
น�าบัญชีรายชื่อยื่น “ขออนุญาต
ท�างาน” แทนคนต่างด้าว (ตท. 2) 
ณ สจจ. หรือ สจก. พร้อมแจ้งว่า
ประสงค์น�าแรงงานเข้ามาผ่านด่าน
ใด จนท. พจิารณาอนญุาตพร้อมจดั
เกบ็ค่าธรรมเนยีมและค่ายืน่ค�าขอ
ตามสัญญาจ้าง และแจ้งกรมฯ   

9. แรงงานเมียนมา กัมพูชา 
และลาว 
ตรวจสุขภาพ เพ่ือน�าใบรับรอง
แพทย์ไปขอรับใบอนุญาตท�างาน 
ณ สจจ. หรือ สจก. ที่นายจ้างยื่น
เรื่องไว้ แรงงานเวียดนาม ต้องได้
รับการอบรมก่อนรับใบอนุญาต 

7. กรมการจัดหางาน 
กรณแีรงงานกัมพูชา ลาว เวยีดนาม  มหีนงัสอืประสานสถานทูต
ไทยในต้นทางเพือ่ตรวจลงตรา Visa ประเทศ Non-Immigration 
รหัส L-A และมีหนังสือแจ้งส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือขอ
อนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางผ่านด่านที่นายจ้างแจ้งไว้

กรณแีรงงานเมียนมา มหีนงัสอืแจ้งสถานเอกอตัรราชทตูเมยีนมา
ประจ�าประเทศไทย เพื่อยืนยันการคัดเลือกแรงงานของนายจ้าง 
และมีหนังสือถึงส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือขออนุญาตให้
แรงงานเดินทางผ่านด่านที่ก�าหนดเข้ามาในประเทศไทย และ
พิจารณาตรวจลงตรา Visa ประเทศ Non-Immigrant รหัส L-A 
ให้แก่คนต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อ

8. แรงงานเมียนมา กัมพูชา และลาว
เม่ือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องเข้ารับการฝึกอบรมท่ี 
“ศนูย์แรกรบัเข้าท�างานและสิน้สดุการจ้าง” (ตาก สระแก้ว และ
หนองคาย) เพือ่ให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัการท�างานและการใช้ชวีติใน
เมอืงไทย จนท. แจ้งรายชือ่คนต่างด้าวทีเ่ข้ารับการอบรมให้ สจจ./
สจก. และกรมฯ ทราบ

*สจจ. หมายถึง ส�านักงานจัดหางานจังหวัด และ สจก. หมายถึง ส�านักงานจัดหางานเขตกรุงเทพฯ 

**ฝ่ายกัมพูชา คือ กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชา 

ฝ่ายลาว คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางานแห่งสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ฝ่ายเมียนมา คือ กระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ฝ่ายเวียดนาม คือ กรมแรงงานเวียดนามในต่างแดน (DOLAB)
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3.5 คุณสมบัติของแรงงานข้ามชาติ

1) มีความรู้ความสามารถในการท�างานตามที่ขออนุญาต

2) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

3) ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ อันเป็นที่ 
น่ารงัเกยีจแก่สงัคม โรคตดิยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพษิสุราเร้ือรัง และโรคซฟิิลสิในระยะที ่3

4) ไม่เคยต้องโทษจ�าคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการท�างานของ
คนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตท�างาน

5) ไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา 101 เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
ท�างาน (มาตรา 64/1 การบริหารการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560)

3.6 การร้องทุกข์

กรณีที่แรงงานประสบปัญหา และประสงค์ร้องทุกข์ แรงงานควรมีเอกสาร พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและ
แสดงถึงการถูกละเมิดหรอืไม่ได้รบัสทิธ ิเพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถวนิจิฉยัและด�าเนนิการตามกฎหมายได้ ซึง่
บทลงโทษมทีัง้โทษทางอาญา ท่ีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายต้องถกูจ�าคุก หรอืโทษทางแพ่ง ทีผู่ฝ่้าฝืนกฎหมายต้องถูก
ปรับและน�าทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหาย และโทษทางปกครอง ที่นายทะเบียนสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตน�าเข้าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานได้

การร้องทุกข์ของแรงงานข้ามชาติ มี 3 ช่องทาง คือ

(1) การอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครอง กรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติ ท�างานตามที่ขอมี
อนญุาตท�างาน หรอืไม่ต่ออายใุบอนญุาตท�างาน หรอื เพกิถอนใบอนญุาตท�างาน แรงงานข้ามชาต ิหรือ
ผู้ที่ขอใบอนุญาตท�างานแทนแรงงานข้ามชาติ สามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ ภายใน 30 วัน หลังได้
รับแจ้งค�าสั่ง

(2) การร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางาน กรณีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตน�า 
คนต่างด้าวเข้าท�างาน หรือผู้ใด กระท�าผิดต่อพระราชก�าหนดนี้ อาทิ นายจ้างท�าผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง
หรือฝ่าฝืนกฎหมาย แรงงานต้องการนายจ้าง/สถานที่ท�างาน นายจ้างไม่ส่งกลับแรงงานไปยังประเทศ
ต้นทาง เป็นต้น

(3) การแจ้งความด�าเนินคดีกับพนักงานต�ารวจ กรณีท่ีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตน�าคนต่างด้าวเข้าท�างาน 
หรอืผูใ้ด กระท�าผดิต่อพระราชก�าหนดนี ้อนัมผีลกระทบต่อสทิธขิองลกูจ้างและมบีทลงโทษทางอาญา 
เช่น ยึดใบอนุญาตท�างาน มีการเรียกหรือรับเงินจากแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
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3.7 มาตรการคุ้มครองแรงงาน ตามพระราชก�าหนดบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560

มาตรการคุ้มครอง บทลงโทษ

1. นายจ้าง ต้องน�าแรงงานเข้ามาท�างาน 
ตามกระบวนการทีถู่กต้องตามกฎหมาย 
หรือ มอบหมายให้ผู้รับอนุญาตน�าคน
ต่างด้าวมาท�างานเป็นผู ้ด�าเนินการ
แทน เท่านั้น

- ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

2. ห้ามผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าว
มาท�างานผู ้ใดน�าคนต่างด้าวไปเป็น
ลูกจ้างของนายจ้างท่ีรับเหมาแรงงาน
หรอืรบัเหมาค่าแรง หรอืน�าคนต่างด้าว
ไปท�างานโดยตนเป็นผูร้บัเหมาแรงงาน 
หรือรับเหมาค่าแรง

- จ�าคุกไม ่ เ กิน 1 ป ีหรือปรับไม ่ เกิน 200,000 บาท  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

3. ห้ามนายจ้างหรือ ผู้รับอนุญาตน�า
เข้าคนต่างด้าวมาท�างาน เรียกหรือรับ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากแรงงาน 
ข้ามชาติโดยเด็ดขาด

- กรณีนายจ้าง จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 
บาท/คน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
- กรณีนายจ้าง จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับสองเท่าของเงิน
หรือมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกหรือรับไว้จากคนต่างด้าวหรือหักไว้
เกินกว่าอตัราท่ีก�าหนด และให้ศาลสัง่ให้นายจ้างนัน้คนืเงนิหรอื
ทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่คนต่างด้าว
- ผูไ้ด้รบัอนญุาตน�าเข้าคนต่างด้าวมาท�างานมโีทษจ�าคุกไม่เกนิ 
1 ปีและปรับ 2 เท่าของเงิน หรือมูลค่าทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่
เรียกหรือรับไว้จากนายจ้างหรือคนต่างด้าวหรือค่าบริการหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกินกว่าอัตราที่อธิบดีประกาศก�าหนด และให้
ศาลสั่งให้ผู้รับอนุญาตให้น�าคนต่างด้าวมาท�างานหรือลูกจ้าง 
ดงักล่าวซึง่กระท�าความผดิคนืเงนิหรอืทรพัย์สนิทีเ่รยีกเกบ็โดย
ไม่ชอบให้แก่นายจ้างหรือคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี

4. การประกอบธรุกจิน�าเข้าคนต่างด้าว
มาท�างาน ต้องได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน เป็น “ผู้รับอนุญาตน�าคน
ต่างด้าวมาท�างาน” ก่อน

- จ�าคุกตั้งแต่ 1 – 3 ปี หรือปรับ 200,000 – 600,000 บาท 
หรือ ทั้งจ�าทั้งปรับ
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5. ผู ้จัดการ/ลูกจ ้างของบริษัทน�า 
คนต่างด้าวเข้ามาท�างาน ต้องจดทะเบยีน
กับกรมการจัดหางาน

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

6. ห้ามผูใ้ดหลอกลวงผูอ้ืน่ หรอืสนบัสนนุ
การหลอกลวง ว่าสามารถน�าแรงงาน 
ข้ามชาตมิาท�างานกับนายจ้างในประเทศ 
หรือสามารถหาลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงาน 
ข้ามชาติให้กับนายจ้าง โดยหลอกเงิน
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ทัง้นี ้การเรยีกร้องทรพัย์สนิหรอืราคาที่
สูญเสียไป สามารถให้พนักงานอัยการ
ฟ้องรวมไปกับคดีอาญาได้

- ผู้หลอกลวง จ�าคุกตั้งแต่ 3 – 10 ปี ปรับตั้งแต่ 600,000 – 
1,000,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
- ผู้สนับสนุน จ�าคุกตั้งแต่ 1-3 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 200,000 – 
600,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

7. ห้ามยดึใบอนญุาตท�างานหรอืเอกสาร
ส�าคัญประจ�าตัวของคนต่างด้าว

- จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 
บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

8. ให้นายจ้างมหีน้าทีแ่จ้งนายทะเบยีน 
กรณีที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือ เลิกจ้าง
แรงงานข้ามชาติ

- ปรับไม่เกิน 100,000 บาท/คน

9. ให้นายจ้าง หรือ ผู้รับอนุญาตน�าเข้า
คนต่างด้าวมาท�างาน มีหน้าทีส่่งแรงงาน
กลับประเทศต้นทาง เมื่อสิ้นสุดการ
ท�างาน และแจ้งให้กรมฯ ทราบ เมื่อมี
การส่งกลับแล้ว

- นายจ้างหรือผู้อนุญาตน�าเข้าไม่ส่งหลักฐานว่าส่งกลับแล้ว 
ปรับวันละ 1,00 บาทต่อลูกจ้างหนึ่ง ไม่เกิน 20,000 บาท/คน
- นายจ้างหรอืผูร้บัอนญุาตฯ ไม่ส่งแรงงานกลบัประเทศต้นทาง 
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท/คน

10. ให้แรงงานสามารถเปลี่ยน
นายจ้างรายใหม่ได้ หากแรงงานถูก
เลิกจ้างโดยไม่มีเหตุสมควร หรือ
นายจ้าง ฝ่าฝืนสัญญาหรือกฎหมาย

11. การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่
เข้ามาท�างานตาม พระราชก�าหนดฯ 
ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้าน
แรงงาน สามารถใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการท�างานของ
คนต่างด้าวได้
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3.8 มาตรการลงโทษตามพระราชก�าหนดบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560

มาตรการก�ากับ บทลงโทษ

1. แรงงานข้ามชาต ิทีไ่ม่มใีบอนญุาตท�างาน 
หรอืท�างานทีร่ฐัมนตรมีปีระกาศห้ามไว้

- ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หากยินยอมเดินทางกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจกัรภายในระยะเวลาท่ีพนักงานสอบสวน
ก�าหนด แต่ไม่ช้ากว่า 30 วนั พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบ
เทียบปรับได้ ส่วนคดีอาญา ถือว่าเลิกกัน
ยกเว้น กรณีแรงงานข้ามชาตทิีเ่ป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์
ไม่มีความผิด ตามมาตรานี้

2. ห้ามผูใ้ดรบัคนต่างด้าวเข้าท�างานใน
งานทีห้่ามไว้แล้ว และห้ามรบัคนต่างด้าว
ที่ไม่มีใบอนุญาตท�างานเข้าท�างาน

- ปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000/คน ถ้ากระท�าผิดซ�้าอีกมี
โทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท/
คน หรือทัง้จ�าทัง้ปรบั และห้ามจ้างคนต่างด้าวท�างานเป็นเวลา 
3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ

3. นายจ้างจะต้องท�าการแจ้งรบัแรงงาน
ข้ามชาติเข้ามาท�างานกับตนเอง หรือ
แจ้งออกเมื่อแรงงานข้ามชาติได้ออก
จากงานแล้ว และแรงงานข้ามชาติจะ
ต้องแจ้งเข้าท�างานกับนายจ้างหรอืแจ้ง
ออกเมือ่ไม่ได้ท�างานกบันายจ้างเดิมแล้ว
ต่อนายทะเบียน 

- ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

4. แรงงานข้ามชาติต้องได้รบัใบอนญุาต
ท�างานจากนายทะเบียนก่อน และ
จ�าเป็นต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศหรอืได้
รบัอนญุาตให้เข้ามาเป็นการชัว่คราว จงึ
จะท�างานได้ เว้นแต่งานเร่งด่วนไม่เกิน 
15 วัน ไม่ต้องขออนุญาตท�างาน แต่ให้
แจ้งนายทะเบียน

- แรงงานทีเ่ข้ามาท�างานอนัจ�าเป็นและเร่งด่วน ไม่มหีนงัสอืแจ้ง
นายทะเบียน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

5. แรงงานข้ามชาตผิูมี้ใบอนญุาตท�างาน 
ต้องสามารถแสดงใบอนญุาตท�างานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาอันสมควรได้เสมอ

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
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6. คนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตให้เข้าเมอืง
มาในฐานะนกัท่องเท่ียว หรอื ผู้เดินทาง
ผ่าน หรอืมลีกัษณะต้องห้าม ไม่สามารถ
ขอรับใบอนุญาตท�างานได้

- มีความผิดในข้อหาท�างานโดยไม่มีใบอนุญาตท�างาน ปรับ
ตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท

7. ห้ามไม่ให้อธิบดี นายทะเบียน หรือ
พนักงานเจ ้าหน้าที่ผู ้ ใดไม ่ตอบรับ 
การแจ้งภายในก�าหนดระยะเวลาตามท่ี
อธิบดกี�าหนดไว้ โดยไม่มีเหตอุนัสมควร

- โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

8. นายทะเบียนมีอ�านาจเพิกถอนใบ
อนุญาตท�างานของแรงงานข้ามชาติ  
ในกรณีแรงงานข้ามชาตินั้นนั้นฝ่าฝืน
พระราชก�าหนดฯ หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการอนุญาต
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บทที่	4	
กำรประกนัสขุภำพและประกันสงัคม
ส�ำหรบัแรงงำนข้ำมชำตใินประเทศไทย	

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา รฐับาลไทยมนีโยบายและมาตรการทีเ่ก่ียวข้องกบัการประกนัสขุภาพส�าหรบั
แรงงานข้ามชาตใินประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ประกนัสขุภาพมโีมเดลเหมอืนหลกัประกนัทัว่ไปคอื ต้องการ
ลดภาระงบประมาณการรกัษาพยาบาลแก่แรงงานข้ามชาต ิด้วยการให้แรงงานเป็นหน่ึงใน ผูร่้วมจ่ายค่าประกนั
นั้น เพื่อให้แรงงานข้ามชาติทุกกลุ่มเข้าถึงหลักประกันสุขภาพโดยไม่จ�ากัดเรื่องสถานะบุคคลตามกฎหมาย

4.1 การประกันสุขภาพส�าหรับแรงงานข้ามชาติ

1) นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
รฐับาลไทยมนีโยบายในการให้การดแูลทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุแก่แรงงานข้ามชาตทิัง้หมดทีไ่ม่ได้
อยูใ่นระบบประกนัสงัคม โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลกั แต่แรงงานข้ามชาตกิลุม่นีจ้ะต้อง
เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เอง ขยายกลุ่มเป้าหมายมาสู่แรงงานข้ามชาตทิกุสญัชาต ิรวมถงึครอบครวั
และผู้ติดตามการขยายชุดสิทธิประโยชน์ในการให้บริการโดยซื้อบัตรประกันสุขภาพ แต่ปรากฏว่าแรงงาน 
ข้ามชาตไิม่สมัครใจในการซือ้บตัรประกนัสขุภาพ ในขณะทีห่น่วยบรกิารด้านสขุภาพต้องแบกรบัค่าใช้จ่ายจาก
การให้บรกิารแก่ผูป่้วยแรงงานข้ามชาตทิีไ่ม่มหีลกัประกนัสขุภาพใด ๆ  และไม่สามารถเกบ็เงินจากผูป่้วยได้
ต่อมา มีการก�าหนดเป็นนโยบายในการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติทุกคนต้องม ี
หลักประกันสุขภาพ ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและท�าประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 
ส่วนการบริการด้านการรักษาพยาบาล การบริการสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคและ 
การเฝ้าระวงัโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแนวทางการตรวจสุขภาพและประกนัสขุภาพแรงงานข้ามชาติ  
โดยมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ 
หน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดท�าทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจ�าตัว และตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติ7

(1) แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่อยู่ในประเทศไทยทุกคน ต้องมีหลักประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และต้องผ่านการตรวจสุขภาพและท�าประกันสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

(2) คนต่างด้าวทกุคนต้องมหีลกัประกนัสขุภาพ และคนต่างด้าวทีไ่ม่อยูใ่นระบบประกนัสงัคมทกุคน (ยกเว้น
กลุม่ชาตติะวนัตก) ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและท�าประกันสุขภาพตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด

7 แนวทางการด�าเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
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(3) แรงงานต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอสิทธิประกันสังคมทุกคน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและท�าประกัน
สขุภาพตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานกระทรวงสาธารณสขุ ได้มอบภารกิจ
ให้ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ โดยมีกิจกรรมส�าคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย

(3.1) การตรวจสุขภาพประจ�าปี 

(3.2) บริการด้านการรักษาพยาบาล

(3.3) บริการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค

(3.4) การเฝ้าระวังโรค

ดงันัน้ คนทีจ่ะต้องซือ้ประกนัสขุภาพจงึม ี3 ประเภท คอื 1) แรงงานข้ามชาตทีิย่งัส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดอืน 
ตามเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม โดยแรงงานข้ามชาติท่ีรอสิทธิ
รักษาพยาบาลของประกันสังคมจะต้องซื้อประกันสุขภาพ 3 เดือน 2) ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ และ  
3) แรงงานข้ามชาติที่ท�างานในกิจการที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับต้องท�าประกันสังคม ซึ่งกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่
ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ได้แก่8 

(1) ลูกจ้างของเนติบัณฑิตยสภา

(2) ลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

(3) ลูกจ้างของสภากาชาดไทย

(4) ลูกจ้างของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(5) ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

(6) ลกูจ้างของกจิการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเล้ียงสัตว์ ซึง่มไิด้ใช้ลกูจ้างตลอดปี และไม่มงีานลกัษณะ
อื่นรวมอยู่ด้วย

(7) ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพื่อท�างานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร หรือเป็นไปตามฤดูกาล

(8) ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจ้างท�านั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจ ร่วมอยู่ด้วย

(9) ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอย

8 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ.2560 
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ขั้นตอนการบริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
หน่วยบริการในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายจ้างพร้อมคนต่างด้าวติดต่อจุดบริการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
จัดท�าค�าร้องขอตรวจสุขภาพ

ตรวจปัสสาวะ (สารเสพติด/ ตั้งครรภ์)

ซักประวัติ/ คัดกรองเบื้องต้น

ตรวจสอบสิทธิและ 
ประกันสุขภาพ

รพ. ออกใบรับรองแพทย์
และบัตรประกันสุขภาพ

รพ. จัดท�าทะเบยีนใบรบัรองแพทย์ 
และบนัทึกข้อมลูเข้าระบบกองทนุ

คนต่างด้าว
รับใบรับรองแพทย์และบัตร

ประกันสุขภาพ

เจาะเลือด (หาซิฟิลิส/ เท้าช้าง)

รพ. ออกใบรับรองแพทย์

ต�ารวจ/ ตรวจคนเข้าเมือง
รับส�าเนาใบรับรองแพทย์

พร้อมหลกัฐาน และควบคมุตวั
คนต่างด้าวเพ่ือผลกัดนั

ส่งกลบั

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัด
ประสาน สจจ./ ตร./ ตม./ 
นอภ. ด�าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง

ช�าระค่าบริการ 
ตรวจสุขภาพ

รพ. ส�าเนาใบรับรองแพทย์
พร้อมหลักฐานให้ ตร./ ตม.

รพ. ส่งใบรับรองแพทย์
พร้อมหลักฐานให้ สสจ.

เอกซเรย์ปอด (ยกเว้นตั้งครรภ์)

รพ. จัดท�าทะเบียน 
ใบรับรองแพทย์

พบแพทย์

กินยาป้องกันพยาธิ (ทุกราย)
และยาเท้าช้าง (เมียนมา)

ประสานต�ารวจท้องที่หรือ
ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่

พบสารเสพติด

ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน

ตรวจสุขภาพผ่าน
ปกติ + ตั้งครรภ์
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2) สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว9

การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไป 
- การตรวจ วินิจฉัย บ�าบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ จนสิ้นสุด การรักษา รวมแพทย์ทาง

เลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
- การถอนฟัน (รวมถึงการผ่าหรือถอนฟันคุด) การอุดฟัน การขูดหินปูน
- บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
- การให้วัคซีนขั้นพื้นฐาน (ในเด็ก 0 - 15 ปี)
- ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
- การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
การรักษาพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงตามเงื่อนไขค่าใช้จ่ายที่คณะท�างานประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และ
รักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวส่วนกลางก�าหนด

กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
กรณอุีบตัเิหตุฉกุเฉนิสามารถใช้บรกิารในสถานพยาบาลทีข่ึน้ทะเบยีนประกนัตน โดยท้ังน้ีจงัหวดั/กรมการ
แพทย์ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล
กรณทีีส่ถานพยาบาลทีแ่รงงานต่างด้าวขึน้ทะเบยีนประกันตนไว้ส่งต่อผูป่้วย (แรงงาน ต่างด้าว) ไปยงัสถาน
พยาบาลแห่งอืน่เพือ่การรกัษาพยาบาล จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จากการส่งต่อผูป่้วยไปรกัษาพยาบาล
ตามหลักเกณฑ์ และระบบการประกันสุขภาพ กรณีส่งผู้ป่วยออกนอกเขตพื้นที่จัดหวัด สถานพยาบาลต้อง
ท�าหนังสือขออนุญาต พร้อมแนบรูปถ่ายแรงงาน 2 ใบ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ทุกครั้ง ในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่กรมการแพทย์ก�าหนด

การย้ายสถานพยาบาล
กรณคีนต่างด้าวย้ายทีอ่ยูข้่ามเขตจังหวัดให้นายจ้าง/คนต่างด้าวแจ้งย้ายออกทีส่�านกังานสาธารณสขุจงัหวัด/
หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนประกันสุขภาพไว้ โดยจะเก็บบัตรประกันสุขภาพ 
คนต่างด้าวไว้แล้วท�าหนงัสอืแจ้งส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั/หน่วยบรกิาร/สถานพยาบาล/โรงพยาบาลแห่ง 
ใหม่ทีค่นต่างด้าวย้ายไปประกนัตน พร้อมด�าเนนิการโอนเงนิในส่วนของการประกนัสขุภาพให้กบัสานกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั/กรมการแพทย์ ทีร่บัช่วงประกนัสขุภาพต่อไป ตามสดัส่วนเวลาทีเ่หลอือยู ่ทัง้นี ้สทิธใิน
การรักษาพยาบาลขณะยังไม่มีการโอนเงินให้ใช้สิทธิที่สถานพยาบาลแห่งเดิมไปก่อน

9 ศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชวิถี
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10 ส�านักงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

การให้ยาต้านไวรัสเอดส์
การควบคุมป้องกันโรค-เฝ้าระวังโรคในแรงงานต่างด้าว การตรวจสุขภาพมีการตรวจเฝ้าระวังโรคที่ส�าคัญ
และประเมินผลการตรวจสุขภาพ

- วัณโรคระยะติดต่อ
- โรคเรื้อนในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
- การติดสารเสพติดให้โทษ
- พิษสุราเรื้อรัง
- โรคจิต จิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน

3) สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค10

- การจัดให้มีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพประจ�าตัวในการดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลอย่างต่อเน่ือง รวม
ทั้งบัตรสุขภาพเด็กและสิทธิประโยชน์ส�าหรับการดูแลตามกลุ่มวัย

- การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และดูแลหลังคลอด
- การตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
- การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
- การวางแผนครอบครัว
- การเยี่ยมบ้าน (home visit) และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (home health care)
- การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว ผ่านสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ 

ฯลฯ
- การให้ค�าปรึกษา (counseling) สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
- การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก แนะน�าด้านทันต

สุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ 
- การควบคุมป้องกันโรค สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค
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4) สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่ไม่คุ้มครอง 

- โรคจิต

- การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

- ผู้ประสบภัยจากรถ ที่สามารถใช้สิทธิตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

- การรักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมเทียม การเปลี่ยนเพศ

- การกระท�าใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

- การตรวจ วินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินความจ�าเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

- โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ในเกิน 180 วัน ยกเว้น หากมี
ความจ�าเป็นต้องรักษาต่อ เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

- การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง 

- การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

- การเปลี่ยนอวัยวะ การท�าฟันปลอม

5) ค่าบริการประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม

(1.) แรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามที่อยู่ในประเทศไทย คุ้มครอง 1 ปี ราคา 2,100 บาท (ค่าตรวจ
สุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1,600 บาท)

(2.) แรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามที่อยู่ในประเทศไทย คุ้มครอง 6 เดือน ราคา 1,400 บาท (ค่าตรวจ
สุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 900 บาท)

(3.) แรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามที่อยู่ในประเทศไทย คุ้มครอง 3 เดือน ราคา 1,000 บาท (ค่าตรวจ
สุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท)

(4.) เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี คุ้มครอง 1 ปี ราคา 365 บาท (ไม่มีค่าตรวจสุขภาพ)

กำรตรวจสุขภำพ

กำรเฝ้ำระวังโรค

กำรรักษำพยำบำล

กำรส่งเสริมสุขภำพ	
ป้องกัน	ควบคุมโรค
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4.2 การประกันสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติ 

1) นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการประกันสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย มุ่งเน้นที่จะให้แรงงานข้ามชาติท่ีพิสูจน์
สัญชาติและได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือที่น�าเข้าจากประเทศต้นทางและมีหนังสือเดินทางก�าหนด
ไว้ว่าให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม นอกจากนี้ ให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และ
เมียนมาที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นลูกจ้าง
ของนายจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และข้ึนทะเบียนลูกจ้างของนายจ้าง
ตามกฎหมายเงนิทดแทน โดยใช้เอกสารบตัรประจ�าตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทยท่ีออกให้โดยกรมการปกครอง 
เป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียน11 อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

โดยมกีารสมทบในรปูแบบเดียวกันกับการประกันสังคมของแรงงานไทย กล่าวคอื มกีารจ่ายเงินสมทบจาก 
3 ส่วนคือ รัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง 

นับต้ังแต่มีข้อบังคับให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม พบว่าแรงงานข้ามชาติท่ีเข้าสู่ระบบประกันสังคม
มีจ�านวนค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มประกันสุขภาพภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ต่อมา
เม่ือมีแรงงานเข้าสู่ระบบพิสูจน์สัญชาติมากขึ้น แต่พบว่ามีนายจ้างจ�านวนมากไม่ยื่นเรื่องลูกจ้างข้ามชาติ
ต่อส�านกังานประกนัสงัคม เพือ่หลกีเลีย่งการจ่ายสมทบ อีกทัง้แรงงานเองรู้สกึว่าต้องจ่ายเงนิสมทบจ�านวน
มาก ท�าให้เกิดปัญหาแรงงานข้ามชาติไม่มีประกันสุขภาพใด ๆ 

นอกจากน้ี ยังมีแรงงานในกิจการเสี่ยงที่ใช้แรงงานเข้มข้น ส�าหรับแรงงานในกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายประเภท
อาชีพที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ เช่น ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้
ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีลักษณะงานที่เป็นกิจการนอกเหนือกิจการดังกล่าวรวมอยู่ด้วย ให้เข้าสู่ระบบ
ประกันสุขภาพรายปีเช่นเดิม
 
2) สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีเจตนารมณ์ในการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและครอบครัว
หรือผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างนั้น เพื่อช่วยเหลือให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างและบุคคลใกล้ชิดมิให้ได้รับ
ความเดือดร้อน จากกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการท�างาน รวม
ทัง้กรณคีลอดบตุร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน โดยจดัตัง้กองทนุประกนัสงัคมข้ึน
เพื่อรับผิดชอบช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง

11 ประกาศส�านักงานประกันสังคม เรื่อง การด�าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560
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การประกันสังคมใช้บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่อย่างไร
กต็ามกย็งัคงมลีกูจ้างในกจิการบางประเภททีไ่ม่ได้รบัความคุม้ครอง เช่น ลกูจ้างของกจิการเพาะปลกู ประมง 
ป่าไม้ เล้ียงสตัว์ซ่ึงมิได้ใช้ลกูจ้างตลอดปี และไม่มงีานลักษณะอืน่รวมอยูด้่วย ลกูจ้างของนายจ้างทีจ้่างไว้เพ่ือ
ท�างานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจรหรือเป็นไปตามฤดูกาล 

บุคคลผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมจะต้องเป็นผู้ประกันตน กล่าวคือ
เป็นผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

2.1 การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต�่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ให้นายจ้างแจ้งต่อส�านักงานประกันสังคม
และส่งเงินสมทบการเป็นผู้ประกันตนของลูกจ้าง ในกรณีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วเมื่อมีอายุ 60 ปี 
บรบิรูณ์ และยงัเป็นลกูจ้างของนายจ้างอยู ่ให้ถอืว่าลูกจ้างนัน้ยงัเป็นผู้ประกนัตนต่อไป12 ความเป็นผูป้ระกนั
ตนตามมาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น ตายหรือสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

ในกรณีที่ผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้ เกิดสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทน ให้ผูน้ั้นมีสทิธไิด้รบัประโยชน์ทดแทนในกรณปีระสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ในกรณคีลอด
บุตร ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตาย ต่อไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 

2.2 การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
หากผูใ้ดเคยเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดอืน ต่อมาความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเพราะการส้ินสภาพการเป็นลูกจ้าง หากถ้าผู้ประกันตนนั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกัน
ตนต่อไป ให้แสดงความจ�านงต่อส�านักงานตามระเบียบที่เลขาธิการก�าหนดภายใน 6 เดือนนับแต่ วันสิ้น
สุดความเป็นผู้ประกันตน และให้ผู้ประกันตนน�าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป หากผู้ประกันตนไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจ�านวนภายในเวลาที่ก�าหนดดังกล่าวต้องจ่าย
เงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ�านวนเงินสมทบที่ยังมิได้น�าส่งหรือของจ�านวนเงินสมทบที่ยังขาด
อยู่นับแต่วันถัดจากวันท่ีต้องน�าส่งเงินสมทบตามมาตรา 3913 ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนตามมาตราน้ี จะ
สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย

(2) ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีก

(3) ลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนโดยการแสดงความจ�านงต่อส�านักงาน

(4) ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน จะสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ

(5) ภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือน ที่ส่งเงิน
สมทบไม่ครบ 9 เดือน

 12 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
13 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
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ในกรณท่ีีผูป้ระกันตนท่ีสิน้สดุความเป็นผูป้ระกนัตนตามข้อ (3) ข้อ (4) และ ข้อ (5) ได้ส่งเงนิสมทบครบตาม
เงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ในกรณีคลอดบุตร ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตาย ต่อไปอีก 6 เดือนนับแต่วัน
ทีส่ิน้สดุความเป็นผูป้ระกนัตน การนบัระยะเวลาเพือ่ก่อสทิธแิก่ผูป้ระกนัตนในการขอรับประโยชน์ทดแทน
ดังกล่าว ให้นับระยะเวลาประกันตนตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 39 ทุกช่วงเข้าด้วยกันกฎหมายเปิด
โอกาสให้บุคคลที่มิใช่ลูกจ้างสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายนี้ได้ 

3) หน้าที่ของนายจ้าง

(1) นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันสังคม 

(2) นายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนต้องหักค่าจ้างลูกจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามอัตรา 
ค่าจ้างต่อส�านักงานประกันสังคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สัญญาจ้างเริ่มมีผลตามกฎหมาย 
นายจ้างนั้นหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการที่ได้ว่าจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง หรือมอบหมายให้
ผู้อื่นเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาท�างานด้วย

(3) ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความในแบบรายการที่ได้ยื่นไว้ต่อส�านักงานเปลี่ยนแปลงไป  
ให้นายจ้างแจ้งเป็นหนงัสือต่อส�านกังานประกนัสังคม เพือ่ขอเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขเพิม่เตมิรายการ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

4) เงินสมทบ
4.1 ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
ให้รฐับาล นายจ้าง และผู้ประกันตน ออกเงนิสมทบเข้ากองทุนประกันสงัคมเพือ่การจ่ายประโยชน์ทดแทน ดงันี้

- กรณปีระสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณคีลอดบตุร ให้รัฐบาล นายจ้าง 
และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1.5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

- กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ ให้รัฐบาล ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างของผู้
ประกันตน นายจ้างและลูกจ้างให้ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

- สงเคราะห์กรณีว่างงาน ให้รัฐบาลส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน 
นายจ้างและผู้ประกันตนส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน 

4.2 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
ให้รฐับาลและผูป้ระกนัตนออกเงนิสมทบเข้ากองทุน โดยรฐับาลส่งเงนิสมทบ 1 เท่า และผูป้ระกนัตนส่งเงนิ
สมทบ 2 เท่าของอัตราเงินสมทบที่แต่ละฝ่ายต้องส่งเงินสมทบตามที่ก�าหนดไว้ข้างต้น
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5) สิทธิของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ผูป้ระกนัตนทีส่่งเงนิสมทบครบ 3 เดือน และเลือกสถานพยาบาลท่ีจะเข้ารับการรักษาเมือ่ประสบอันตราย
หรอืเจบ็ป่วย จะสามารถเข้ารบัการรกัษาจากสถานพยาบาลดงักล่าวหรอืเครือข่ายของสถานพยาบาลนัน้ ไม่
ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยในไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ประสงค์สิ่ง
อ�านวยความสะดวก เช่น ห้องพเิศษ แพทย์พเิศษหรอืค่าโทรศพัท์เหล่านีต้้องจ่ายเพิม่เอง รวมถึงการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท�างาน ด้วยเหตุหรือกลุ่มโรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการ
ทางการแพทย์ ผู้มีสิทธิต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันเข้ารับบริการทางการแพทย์

6) สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนในแต่ละกรณี
ส�านักงานประกันสังคม มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต อันมิใช่เนื่องจากการท�างาน รวมถึงการคลอดบุตร 
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ซึ่งสิทธิต่างๆ ผู้ประกันตนจะ
ได้รับสิทธิในแต่ละกรณี ได้แก่

6.1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ

(1) สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลประกันสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(2) หากเป็นกรณฉีกุเฉนิ ไม่สามารถเข้ารบัการรกัษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลประกนัสงัคมได้ ผูป้ระกนั
ตนสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุด และควรให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง
แจ้งส�านักงานประกันสังคมในท้องที่ที่เกิดเหตุทราบทันที 

การรักษา

การบริการทางการแพทย์14

เจ็บป่วยทั่วไป

ฉุกเฉิน

อุบัติเหตุ

รพ. ตามบัตร

รับรองสิทธิ

รพ. ตามบัตรรับรองสิทธิ

(หรือรพ. ใกล้ที่สุด)

รพ. ตามบัตรรับรองสิทธิ

(หรือรพ. ใกล้ที่สุด)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(ยกเว้น 14 โรค)

ส�ารองจ่ายก่อนน�าหลักฐานมาเบิก

ตามอัตราที่ก�าหนด

ส�ารองจ่ายก่อนน�าหลักฐานมาเบิก

ตามอัตราที่ก�าหนด หรือ รพ. ตั้งเบิก

14 ข้อมูลภาพจาก ส�านักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?cat=868&id=3628
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6.2 กรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากการท�างาน ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ

(1) สถานพยาบาลของรัฐ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�าเป็น สถานพยาบาลเอกชนผู้ป่วยนอก ค่ารักษา
พยาบาลไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท 

(2) กรณีทุพพลภาพรุนแรงเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็น รายเดือน
ตลอดชีวิต

(3) กรณีทุพพลภาพไม่รุนแรง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตาม
ประกาศฯ ก�าหนด

(4) ได้รบัค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูท้พุพลภาพทางร่างกาย จติใจ ตามประกาศฯ 
ก�าหนด 

6.3 กรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ

(1) ผู้จัดการศพจะได้รับค่าท�าศพ 40,000 บาท ผู้จัดการศพ คือ 
(ก) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท�าหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพ
(ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
(ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

(2) ทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
(ก) กรณีทีผู่ป้ระกนัตนจ่ายเงนิสมทบมาแล้วตัง้แต่ 3 ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 10 ปี ให้จ่ายเงนิสงเคราะห์

เป็นจ�านวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน
(ข) กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ เป็นเงิน

จ�านวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน

6.4 กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ ผู้ประกันตนหญิง

(1) ได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง

(2) ผูป้ระกนัตนหญิงมสิีทธิรบัเงนิสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การคลอดบตุรเหมาจ่ายในอตัราร้อยละ 
50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

(3) ส�าหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท แต่ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

(4) กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนท้ังคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
ไม่จ�ากัดจ�านวนบุตร และไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง 

(5) กรณีท่ีผู ้ประกันตนไม่มีภริยา หากผู ้ประกันตนอยู ่กินฉันสามีภริยากับหญิงใดโดยเปิดเผย  
ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส�าหรับหญิงนั้นด้วย
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6.5 กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ

(1) ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่น

(2) บุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จ�านวนคราวละไม่เกิน 3 คน 

(3) ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน

6.6 กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ

(1) เงินบ�านาญชราภาพ
(ก) กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบ�านาญชราภาพ เป็นราย

เดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการค�านวณเงิน
สมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

(ข) กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้เพิ่มอัตราบ�านาญชราภาพตามข้อ (ก) อีกใน
อัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน ส�าหรับระยะ เวลาที่จ่ายเงิน
สมทบเกินกว่า 180 เดือน

(2) เงินบ�าเหน็จชราภาพ
(ก) กรณีท่ีมีการจ่ายเงินสมทบต�่ากว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบ�าเหน็จชราภาพ มีจ�านวนเท่ากับ

จ�านวนเงนิสมทบท่ีผู้ประกันตนจ่ายเงนิสมทบ เพือ่การจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณชีราภาพ 
(ข) กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน ให้จ่ายเงินบ�าเหน็จ

ชราภาพ มจี�านวนเท่ากับจ�านวนเงนิสมทบท่ีผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงนิสมทบ เพือ่การ
จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 

(ค) กรณีผู้รับเงินบ�านาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน (5 ปี) นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้
รับเงินบ�านาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบ�าเหน็จชราภาพจ�านวน 10 เท่าของเงินบ�านาญชราภาพ
รายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

(3) กรณีผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
 ผู้ประกันตนซึ่งมีสัญชาติของประเทศที่ได้ท�าความตกลงด้านการประกันสังคมกรณีชราภาพกับ

ประเทศไทยไม่ว่าจะมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์หรือไม่ เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไม่ว่าจะ
ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) หรือไม่ก็ตาม และประสงค์ที่จะไม่พ�านักอยู่ในประเทศไทย
ให้มีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จชราภาพ15 

15 กฎกระทรวงการจ่ายเงินบ�าเหน็จชราภาพแก่ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2560
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6.7 กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ

(1) ผู้ประกันตนที่ว่างงานที่มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th) ของส�านักงานจัดหางานของรัฐ
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีล่าออกหรอืถกูเลิกจ้าง หรอืส้ินสดุสญัญาจ้างจงึจะมสีทิธไิด้รับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานนับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน

(2) ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้
- ทุจริตต่อหน้าที่กระท�าผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
- จงใจท�าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
- ฝ่าฝืนข้อบงัคบัหรอืระเบยีบเก่ียวกับการท�างานหรอืค�าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันท�างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษา
- ต้องมิใช่ผู้มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(3) เงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ดังนี้
(ก) กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 

50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยค�านวณจากฐานเงินสมทบขั้นต�่าเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงิน
สมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

(ข) กรณลีาออกหรอืสิน้สดุสญัญาจ้างตามก�าหนดระยะเวลา ได้รับเงนิทดแทนระหว่างการว่าง
งานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยค�านวณจากฐานเงินสมทบ
ขั้นต�่าเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

(ค) ในกรณียื่นค�าขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้าง
และลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่าง
งานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้
รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน 

7) บทลงโทษ

(1) หากนายจ้างผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันสังคม ต่อส�านักงานภายใน
ก�าหนดเวลา หรอืไม่แจ้งเป็นหนงัสือต่อส�านกังานขอเปล่ียนแปลง หรอืแก้ไขเพิม่เตมิรายการภายใน
ก�าหนด เวลาที่ก�าหนด ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ 

(2) หากนายจ้างผูใ้ดยืน่แบบรายการแสดงรายชือ่ผูป้ระกันสงัคม หรอืแจ้งเป็นหนงัสอืขอเปลีย่นแปลง
หรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยเจตนากรอกข้อความเป็นเท็จในแบบรายการ หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
ข้อเท็จจริงเป็นเท็จในหนังสือแจ้งขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
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(3) นายจ้างซึ่งไม่น�าส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบจ�านวน 
ภายในเวลาทีก่�าหนด ต้องจ่ายเงนิเพิม่ในอตัราร้อยละ 2 ต่อเดอืนของจ�านวนเงินสมทบทีน่ายจ้าง 
ยงัมไิด้น�าส่งหรอืของจ�านวนเงนิสมทบทีย่งัขาดอยูน่บัแต่วันถดัจากวนัทีต้่องน�าส่งเงินสมทบ ทัง้นี้ 
เงินเพิ่มที่ค�านวณได้ต้องไม่เกินจ�านวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย16

8) การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ทดแทนและการอุทธรณ์
กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆ ให้ใช้ส�าเนาบัตรประกันสังคมและส�าเนา
หนงัสอืเดนิทาง (passport) หรอืส�าเนาหนงัสือเดินทางชัว่คราว หรอืเอกสารรบัรองบคุคลท่ีทางราชการออก
ให้ เอกสารประกอบการยื่นค�าขอที่เป็นส�าเนาให้รับรองความถูกต้องของส�าเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสาร
ที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานส�าคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษา 
ต่างประเทศให้จัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการพิจารณาค�าขอรับประโยชน์ทดแทน

(1) ผูป้ระกันตนต้องกรอกแบบตามแบบของส�านกังานประกันสงัคม พร้อมลงลายมอืช่ือและน�ามายืน่
ทีส่�านักงานประกันสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ท่ี/ส�านักงานประกนัสงัคมจงัหวัดและสาขา หรอืยืน่
ขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน 

(2) ผูป้ระกนัตนหรอืบคุคลอืน่ใดเหน็ว่าตนมสีทิธไิด้รบัประโยชน์ทดแทน และประสงค์จะขอรับประโยชน์
ทดแทน ให้ยื่นค�าขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ 

(3) ในกรณียื่นค�าขอรับประโยชน์ทดแทนเกินระยะเวลาที่ก�าหนด ผู้ยื่นค�าขอต้องแสดงเหตุผลและ
ความจ�าเป็นที่ไม่อาจยื่นภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว หากเลขาธิการเห็นว่ามีเหตุผลและความจ�า
เป็นเพียงพอให้รับค�าขอนั้นไว้พิจารณา

(4) เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ

(5) ส�านักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

(6) พจิารณาสัง่จ่ายโดยโอนเข้าบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ของผู้ขอรบัประโยชน์ทดแทน

(7) นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่พอใจในค�าสั่งของเลขาธิการ หรือของพนักงานเจ้า
หน้าที่ซึ่งสั่งการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งดังกล่าว

(8) การยื่นอุทธรณ์ให้ท�าเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส�านักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ 
ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง สถานที่ท�างานหรือภูมิล�าเนาของผู้ประกันตน หรือภูมิล�าเนาของ 
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์อื่น แล้วแต่กรณี

16 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 49
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17 กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. 2550

(9) ให้คณะกรรมการอทุธรณ์มอี�านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ ซึง่ต้องแจ้งค�าวนิิจฉยัน้ัน
ให้ผูอ้ทุธรณ์ทราบเป็นหนงัสอื และหากผูอ้ทุธรณ์ไม่พอใจกฎหมายให้สทิธนิ�าคดีไปสูศ่าลแรงงานได้
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัย หากไม่น�าคดีไปสู่ศาลแรงงานในเวลาดังกล่าว
ให้ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นที่สุด

(10) การยืน่อทุธรณ์นีไ้ม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค�าส่ังของเลขาธกิารหรือพนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่สัง่
การตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มีค�าขอให้ทุเลาการปฏิบัติตามค�าสั่งนั้นไว้ด้วย 

แบบการอุทธรณ์ต้องท�าเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องระบุ17

(1) วัน เดือน ปี

(2) ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์

(3) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายจ้างหรือผู้ประกันตนส�าหรับกรณีท่ีผู้อุทธรณ์มิใช่นายจ้างหรือผู้
ประกันตน

(4) สถานประกอบกิจการของนายจ้างหรือสถานที่ท�างานของผู้ประกันตน

(5) ค�าสัง่อนัเป็นเหตใุห้อทุธรณ์ พร้อมทัง้ข้อเทจ็จรงิ เหตผุล หรอืข้อโต้แย้งทีย่กขึน้อ้างอิงในค�าอทุธรณ์ 
โดยชัดแจ้ง

(6) ความประสงค์หรือค�าขอของผู้อุทธรณ์

(7) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์

(8) ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ยื่น 
พร้อมค�าอุทธรณ์
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บทที่	5	
มำตรกำรคุม้ครองสทิธิแรงงำน
5.1 หลักการและเหตุผล

กฎหมายคุม้ครองแรงงานเป็นกฎหมายท่ีมลีกัษณะพเิศษต่างไปจากกฎหมายอ่ืนทัว่ไป กล่าวคอื เป็นกฎหมาย
กึง่มหาชน ทีม่คีวามผสมผสานกนัระหว่างกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน หรือเรียกว่า เป็นกฎหมาย
กึง่มหาชนท่ีจ�ากัดเสรภีาพในการท�าสญัญาหรอืหลกัความศกัดิส์ทิธิใ์นการแสดงเจตนา แต่กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานกไ็ม่ได้ยกเลกิหลกัความศกัดิส์ทิธิใ์นการแสดงเจตนาหรอืหลกัเสรภีาพในการท�าสญัญา หากแต่จ�ากดั
เสรภีาพดงักล่าวให้แคบลงเท่านัน้ กล่าวคอื นายจ้างลกูจ้างยงัคงมเีสรภีาพเตม็ทีใ่นการท�าสญัญาตราบเท่าที่ 
สัญญานั้นไม่ขัดต่อบทบัญญัติในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อตกลงในสัญญาจ้างใด ๆ มีมาตรฐานต�่ากว่า
กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ย่อมเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้ หากข้อตกลงในสัญญานั้นดีกว่ามาตรฐาน
ขั้นต�่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก�าหนดไว้ ข้อตกลงในสัญญานั้นก็ใช้บังคับได้ 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ เป็นข้อก�าหนดสทิธแิละหน้าที ่ของนายจ้าง
และลูกจ้าง ท�าให้แรงงานทุกคนได้รับการดูแลคุ้มครองโดยไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เพศ การนับถือ
ศาสนา หรือสถานะอื่นใด รวมทั้งมีบทบัญญัติควบคุมการจ้างงานและมาตรฐานขั้นต�่าที่นายจ้างพึงปฏิบัติ
เก่ียวกับการจ้างงาน ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัหลกัปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชนซึง่ไทยและอนสุญัญา 
ILO ได้ให้การรับรองไว้ โดยให้ความคุ้มครองแก่แรงงาน ทุกคนไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือสถานะใด แม้ว่า 
จะเป็นแรงงานข้ามชาติท่ีลกัลอบเข้าเมอืงโดยไม่ถกูต้องกม็สิีทธิในการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทยีมกนั 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ

5.2 ขอบเขตพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบญัญตันิีม้ใิห้ใช้บงัคบัแก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค และราชการส่วนท้องถ่ินรัฐวสิาหกจิ
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้นจะออกกฎกระทรวงมิให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้

สำระน่ำรู้
อัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็นมาตรฐานค่าจ้างขั้นต�่าที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้าง โดยใช้บังคับ แก่นายจ้าง
และลกูจ้างทุกคน ไม่ว่านายจา้งและลูกจ้างนัน้จะมีสญัชาต ิศาสนา หรอืเพศใด แม้ลูกจา้งนั้นจะเขา้เมอืง
โดยไม่ถูกกฎหมาย
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5.3 นิยามส�าคัญที่ควรรู1้8

นายจ้าง 
หมายความว่า ผูซ้ึง่ตกลงรบัลูกจ้างเข้าท�างานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถงึ ผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมาย
ให้ท�างานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงผู้มีอ�านาจกระท�าการแทน
นิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลให้ท�าการแทนด้วย

ลูกจ้าง
หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท�างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร

ผู้ว่าจ้าง 
หมายความว่า ซึ่งว่าจ้างบุคคลอีกบุคคลหนึ่งให้ท�างานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงานใดเพ่ือประโยชน์
แก่ตน โดยจะจ่ายสินจ้างตอบแทนผลส�าเร็จแห่งการงานที่ท�านั้น 

ผู้รับเหมาชั้นต้น 
หมายความว่า ผูซ้ึง่ตกลงรบัจะด�าเนนิงานทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนของงานใดจนส�าเร็จประโยชน์ของผูว่้าจ้าง 

ผู้รับเหมาช่วง 
หมายความว่า ผู้ซึ่งท�าสัญญากับผู้รับเหมาชั้นต้น โดยรับจะด�าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงานใด
ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาชั้นต้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งท�าสัญญากับ
ผู้รับเหมาช่วงเพื่อรับช่วงงานในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาช่วง ทั้งไม่ว่าจะรับเหมาช่วงกันกี่ช่วงก็ตาม 

สัญญาจ้าง 
หมายความว่า สัญญาไม่ว่าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจน หรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่ง
เรียกว่าลูกจ้างตกลงจะท�างานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้าง
ตลอดเวลาที่ท�างานให้ 

วันท�างาน 
หมายความว่า วันที่ก�าหนดให้ลูกจ้างท�างานตามปกติ

วันหยุด 
หมายความว่า วันที่ก�าหนดให้ลูกจ้างหยุดประจ�าสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผ่อนประจ�าปี

วันลา 
หมายความว่า วันที่ลูกจ้างลาป่วย ลาเพื่อท�าหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็น ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ความสามารถ หรือลาเพื่อคลอดบุตร

18 ควรศึกษาเพิ่มเติมจากมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจ
ของผู้ท�าหน้าที่ล่ามแปลภาษา 
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ค่าจ้าง 
หมายความว่า เงนิทีน่ายจ้างและลกูจ้างตกลงกนัจา่ยเป็นค่าตอบแทนในการท�างานตามสญัญาจ้างส�าหรบั
ระยะเวลาการท�างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดย
ค�านวณตามผลงานทีล่กูจ้างท�าได้ในเวลาท�างานปกตขิองวนัท�างาน และให้หมายความรวมถงึเงินท่ีนายจ้าง
จ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท�างาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ 

ค่าจ้างในวันท�างาน 
หมายความว่า ค่าจ้างที่จ่ายส�าหรับการท�างานเต็มเวลาการท�างานปกติ

อัตราค่าจ้างขั้นต�่า 
หมายความว่า อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างก�าหนดตามพระราชบัญญัตินี้

การท�างานล่วงเวลา 
หมายความว่า การท�างานนอกหรอืเกนิเวลาท�างานปกตหิรอืเกนิชัว่โมงท�างานในแต่ละวนัท่ีนายจ้างลกูจ้าง
ตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันท�างานหรือวันหยุด แล้วแต่กรณี 

ค่าล่วงเวลา 
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท�างานล่วงเวลาในวันท�างาน

ค่าท�างานในวันหยุด 
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท�างานในวันหยุด 

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท�างานล่วงเวลาในวันหยุด 

ค่าชดเชย 
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจ้างตกลง
จ่ายให้แก่ลูกจ้าง

ค่าชดเชยพิเศษ 
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง เพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่ก�าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้

พนักงานตรวจแรงงาน 
หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หากมีข้อสงสัยขอให้สอบถาม
พนักงานตรวจแรงาน เท่านั้น

สำระน่ำรู้
ค่าจ้างต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์อื่นท่ีไม่ใช่ตัวเงินไม่ถือเป็นค่าจ้าง เช่น ห้องพัก 
รถประจ�าต�าแหน่ง ชุดยูนิฟอร์ม ประกันภัย อุปกรณ์ป้องกันภัย รองเท้า ถุงมือ เป็นต้น
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5.4 สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง

เวลาท�างานปกติ

1. ส�าหรับงานทั่วไปไม่เกิน 8 ชม./วัน หรือตามที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกัน และไม่เกิน 4.8 ชม./สัปดาห์

2. ส�าหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างให้มีเวลาท�างานปกติไม่เกิน 
7 ชม./วัน และไม่เกิน 42 ชม./สัปดาห์ ได้แก่ งานที่ต้องท�าใต้ดิน ใต้น�้า ในถ�้า ในอุโมงค์ หรือในที ่
อบัอากาศ งานเก่ียวกบักมัมนัตภาพรงัส ีงานเชือ่มโลหะ งานขนส่งวตัถอุนัตราย งานผลติสารเคมอีนัตราย
งานท่ีต้องท�าด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ท�าได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย และ 
งานที่ต้องท�าเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัด อันอาจเป็นอันตราย ซึ่งโดยสภาพของงานมี 
ความเสี่ยงอันตรายสูงหรือมีภาวะแวดล้อมในการท�างานเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่ก�าหนดไว้  
ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขที่แหล่งก�าเนิดได้และต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล 

เวลาพัก

1. ระหว่างการท�างานปกติ ไม่น้อยกว่า 1 ชม./วัน หลังจากลูกจ้างท�างานมาแล้วไม่เกิน 5 ชม. ติดต่อกัน 
หรืออาจตกลงกัน พักเป็นช่วง ๆ ก็ได้แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ชม./วัน 

2. งานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มซึ่งเปิดจ�าหน่ายหรือให้บริการในแต่ละวันไม่ติดต่อกัน  
อาจพักเกิน 2 ชม./วันก็ได้ ทั้งนี้ 

3. นายจ้างอาจจะไม่จดัเวลาพกักรณเีป็นงานทีมี่ลกัษณะหรอืสภาพของงานต้องท�าตดิต่อกนัไป โดยได้รบั
ความยินยอมจากลูกจ้าง หรือเป็นงานฉุกเฉิน

4. กรณใีห้ลกูจ้างท�างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท�างานปกตไิม่น้อยกว่า 2 ชม. ต้องจัดให้ลกูจ้างพักก่อน เร่ิม
ท�างานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที 

วันหยุด

1. วันหยุดประจ�าสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน 

2. ส�าหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
อาจตกลงกนัสะสมและเลือ่นวนัหยดุประจ�าสปัดาห์ไปหยดุเมือ่ใดกไ็ด้ภายในระยะเวลา 4 สปัดาห์ตดิต่อกนั

3. ให้นายจ้างประกาศวนัหยดุตามประเพณไีม่น้อยกว่า 13 วนั/ปี โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาตแิละพิจารณาจาก
วนัหยดุราชการประจ�าปี วันหยดุทางศาสนา หรอืขนบธรรมเนยีมประเพณแีห่งท้องถิน่ ถ้าวนัหยดุตามประเพณี  
ตรงกับวันหยุดประจ�าสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันท�างานถัดไป ส�าหรับงานใน
กิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ฯลฯ อาจตกลงกันหยุดวันอื่น ชดเชย
วันหยุดตามประเพณี หรือจ่ายค่าท�างานในวันหยุดให้ก็ได้แล้วแต่กรณี

4. วนัหยดุพกัผ่อนประจ�าปีไม่น้อยกว่า 6 วันท�างาน/ปี ส�าหรบัลูกจ้างซึง่ท�างานตดิต่อกนัมาครบ 1 ปี อาจ
ตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีไปรวมหยุดในปีต่อ ๆ ไปได้
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การท�างานล่วงเวลาและการท�างานในวันหยุด

1. นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท�าได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป

2. นายจ้างอาจให้ลกูจ้างท�างานล่วงเวลาและท�างานในวนัหยดุได้เท่าท่ีจ�าเป็น ถ้าลกัษณะหรือ สภาพของ
งานต้องท�าติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน 

3. นายจ้างอาจให้ลกูจ้างท�างานในวนัหยดุ ส�าหรับกจิการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร
ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม และสถานพยาบาลได้ชั่วโมงการท�างานล่วงเวลา การท�างานในวัน
หยุดและการท�างานล่วงเวลาในวันหยุด รวมแล้วต้องไม่เกิน 36 ชม./สัปดาห์ 

วันลา 

1. วันลาป่วย ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันท�างานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้าง
แสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ หากลูกจ้าง
ไม่อาจแสดงได้ ให้ลกูจ้างชีแ้จงให้นายจ้างทราบวนัท่ีลูกจ้างไม่อาจท�างานได้เนือ่งจากประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการท�างาน หรือวันลาเพื่อคลอดบุตรไม่ถือเป็นวันลาป่วย

2. วันลากิจ ลูกจ้างลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน

3. วันลาท�าหมัน ลูกจ้างลาเพื่อท�าหมันและเนื่องจากการท�าหมันได้ตามระยะเวลาท่ีแพทย์แผนปัจจุบัน 
ชั้นหนึ่งก�าหนดและออกใบรับรอง

4. วันลาคลอดบุตร ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุด

ค่าตอบแทนในการท�างาน

1. ค่าจ้าง

1.1 จ่ายเป็นเงินเท่านั้น 

1.2 จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่า

1.3 ถ้าก�าหนดเวลาท�างานปกติเกิน 8 ชม./วัน ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ลกูจ้าง ซ่ึงไม่ได้รับค่าจ้าง เป็นราย
เดอืนส�าหรบัการท�างานทีเ่กนิ 8 ชม.ข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่โมงหรือต่อหน่วย

2. ค่าจ้างในวันหยุด

2.1 จ่ายค่าจ้างส�าหรับวันหยุดประจ�าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี 
2.2 ยกเว้นลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ�าสัปดาห์

3. ค่าจ้างในวันลา

3.1 จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยไม่เกิน 30 วันท�างาน/ปี

3.2 จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อท�าหมัน

3.3 จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อคลอดบุตรไม่เกิน 45 วัน/ครรภ์
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4. ค่าล่วงเวลาในวันท�างาน 
 ให้จ่ายในอตัราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอตัราค่าจ้างต่อชัว่โมงหรือต่อหน่วย ส�าหรับลกูจ้างตามผลงาน

5. ค่าท�างานในวันหยุด

5.1 ส�าหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดให้จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้าง 
ต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วย ส�าหรับลูกจ้างตามผลงาน

5.2 ส�าหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้าง 
ต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วย ส�าหรับลูกจ้างตามผลงาน

6. ค่าล่วงเวลาในวันหยุด

6.1 จ่ายในอัตราไมน้่อยกว่า 3 เท่าของอตัราค่าจ้างต่อชัว่โมงหรอืตอ่หน่วย ส�าหรบัลกูจ้างตามผลงาน

6.2 ถ้านายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน หรือจัดให้หยุดน้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนด ให้จ่ายค่าท�างาน 
ในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดเสมือนว่าลูกจ้างท�างานในวันหยุด

7. ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในวันท�างานและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
 ลูกจ้างซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ท�าการแทนนายจ้างในการจ้าง การให้บ�าเหน็จ หรือการเลิกจ้าง หรือท�างาน 

ทีม่ลีกัษณะหรอืสภาพไม่อาจก�าหนดเวลาท�างานท่ีแน่นอนได้ หรืองานอ่ืนตามทีก่ฎหมายก�าหนด แล้ว
แต่กรณี ทั้งนี้ นายจ้างอาจตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ก็ได้

8. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการท�างาน 

8.1 ให้จ่ายค่าตอบแทนในการท�างานแก่ลูกจ้างชายหญงิเท่าเทยีมกนัในงานทีม่ลีกัษณะ คณุภาพอย่าง
เดียวกันและปริมาณเท่ากัน โดยจ่ายเป็นเงินตราไทย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน

8.2 กรณีเลิกจ้างให้จ่ายภายใน 3 วันนับแต่วันเลิกจ้าง

8.3 กรณีนายจ้างเลิกจ้างมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้จ่ายค่าจ้างส�าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี  
ในปีที่เลิกจ้างตามส่วนที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ

8.4 กรณีลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือนายจ้างเลิกจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างส�าหรับวันหยุดพักผ่อน 
ประจ�าปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ

9. การหักค่าตอบแทนในการท�างานจะหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา  
ในวันหยุดไม่ได้ ยกเว้น

9.1 ช�าระภาษีเงินได้ตามจ�านวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือช�าระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ

9.2 ช�าระค่าบ�ารุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน

9.3 ช�าระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ
หน้ีทีเ่ป็นไปเพ่ือสวสัดิการทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูจ้างฝ่ายเดยีวโดยได้รับความยนิยอมล่วงหน้าจาก
ลูกจ้าง



52 Interpreter Handbook for the Protection and Assistance of Migrant Workers

9.4 เป็นเงินประกนัหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างซึง่ลูกจ้างได้กระท�าโดยจงใจหรือประมาทเลนิเล่อ
อย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อลูกจ้าง

9.5 เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

ทั้งนี้ การหักตาม 9.2, 9.3, 9.4 และ 9.5 ในแต่ละกรณีต้องไม่เกิน ร้อยละ 10 และหักรวมกันได้ไม่เกิน 
1 ใน 5 ของเงินท่ีลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามก�าหนดเวลาการจ่าย เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ 
ลงลายมือชื่อลูกจ้าง

การพักงาน

1. นายจ้างจะสั่งพักงานลูกจ้างเพ่ือสอบสวนความผิดได้ต่อเมื่อได้ก�าหนดอ�านาจพักงานไว้ในข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการท�างาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

2. ต้องมคี�าสัง่พกังานเป็นหนงัสือระบคุวามผิดและก�าหนดระยะเวลาพกังานไม่เกิน 7 วนั โดยต้องแจ้ง ให้
ลูกจ้างทราบก่อน

3. จ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันท�างานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกพักงาน ในระหว่าง 
การพกังานหากผลการสอบสวนเสรจ็สิน้ปรากฏว่าลกูจ้างไม่มคีวามผดิ ให้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลกูจ้างเท่ากบั
ค่าจ้างในวนัท�างานนบัแต่ วันท่ีถกูพกังานพร้อมด้วยดอกเบีย้ร้อยละ 15 ต่อปี โดยค�านวณเงนิทีจ่่ายให้
ระหว่างพักงานเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง

การหยุดกิจการชั่วคราว
กรณีนายจ้างจ�าเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวโดยมิใช่เหตุสุดวิสัย นายจ้างต้อง
แจ้งให้ลกูจ้างและพนกังานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนงัสือก่อนวนัเริม่หยดุกจิการไม่น้อยกว่า 3 วนั 
ท�าการและต้องจ่ายเงนิให้แก่ลกูจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวนัท�างานทีล่กูจ้างได้รับก่อนนายจ้าง
หยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างท�างาน

การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

1. การบอกเลิกสัญญาจ้าง

1.1 การจ้างมีก�าหนดระยะเวลาสัญญาจ้างส้ินสุดลงเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาจ้าง โดยนายจ้างและ
ลูกจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

1.2 การจ้างไม่มีก�าหนดระยะเวลา ถ้านายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างหรือลูกจ้างขอลาออกจากงาน ให้ฝ่าย
นั้นบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง

1.3 สัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีก�าหนดระยะเวลา

2. การเลิกจ้าง

2.1 การที่นายจา้งไม่ให้ลูกจ้างท�างานต่อไป และไมจ่่ายคา่จ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสดุสัญญา
จ้างหรือเหตุอื่นใด

2.2 การที่ลูกจ้างไม่ได้ท�างานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อไป
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3. ค่าชดเชย

3.1 จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างดังต่อไปนี้
(1) ลกูจ้างซึง่ท�างานตดิต่อกนัครบ 120 วนัแต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสดุท้าย 

30 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�างาน 30 วันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างตามผลงาน
(2) ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 

วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�างาน 90 วันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างตามผลงาน
(3) ลกูจ้างซึง่ท�างานตดิต่อกนัครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสดุท้าย 180 

วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�างาน 180 วันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างตามผลงาน
(4)  ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 

240 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�างาน 240 วันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างตามผลงาน
(5) ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน 

หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�างาน 300 วันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างตามผลงาน

3.2 ข้อยกเว้นการไม่จ่ายค่าชดเชย
3.2.1 กรณทีีน่ายจ้างได้ท�าสัญญาเป็นหนงัสอืกับลกูจ้างมกี�าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและ

เลกิจ้างตามก�าหนดระยะเวลานัน้ ซึง่ต้องเป็นการจ้างงานในโครงการเฉพาะท่ีมใิช่งานปกติ
ของธรุกจิหรอืการค้าของนายจ้างโดยต้องมีระยะเวลาเริม่ต้นและสิน้สดุแน่นอน หรอืในงาน
อนัมลีกัษณะเป็นครัง้คราวท่ีมีก�าหนดการส้ินสุด หรอืความส�าเรจ็ของงาน หรอืในงานทีเ่ป็น
ไปตามฤดกูาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดกูาลน้ัน ท้ังน้ี งานดงักล่าวน้ันจะต้องแล้วเสร็จ
ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี

3.2.2 กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจท�าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่าฝืนข้อบงัคับเกีย่วกบัการท�างาน ระเบยีบหรอืค�าสัง่ของนายจ้างอนัชอบด้วยกฎหมาย

และเป็นธรรมและนายจ้างได้ตกัเตอืนเป็นหนงัสอืแล้ว เว้นแต่กรณทีีร้่ายแรงนายจ้างไม่
จ�าเป็นต้องตักเตือน ทั้งนี้ หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลูกจ้าง
ได้กระท�าผิด

(5) ละท้ิงหน้าท่ีเป็นเวลา 3 วันท�างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม  
โดยไม่มีเหตุอันสมควร

(6) ได้รับโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก
 ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็น

กรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

4. ค่าชดเชยพิเศษ

4.1 กรณีท่ีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ และมีผลกระทบส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตตามปกติของ
ลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้าย
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สถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถแจ้งได้หรือแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการ
น้อยกว่า 30 วนัจะต้องจ่ายค่าชดเชยพเิศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากบัค่าจ้างอตัราสดุท้าย 
30 วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการท�างาน 30 วันสุดท้าย ส�าหรับลูกจ้างตามผลงานหากลูกจ้างไม่
ประสงค์จะไปท�างานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากนายจ้าง หรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการโดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ 
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยปกติที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

4.2 กรณนีายจ้างจะเลกิจ้างลูกจ้างเพราะมีการปรบัปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลติ การจ�าหน่าย หรอื 
การบรกิารเนือ่งจากการน�าเครือ่งจักรมาใช้หรอืเปล่ียนแปลงเครือ่งจกัรหรอืเทคโนโลยซีึง่เป็นเหตใุห้ 
ต้องลดจ�านวนลกูจ้าง นายจ้างต้องแจ้งวนัทีจ่ะเลกิจ้าง เหตุผลการเลิกจ้างและรายชือ่ลกูจ้างต่อพนกังาน
ตรวจแรงงานและลกูจ้างทีจ่ะเลกิจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวนัทีจ่ะเลกิจ้างหากนายจ้าง
ไม่แจ้งให้ลกูจ้างทีจ่ะเลกิจ้างทราบล่วงหน้าหรอืแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วนั นอกจากลกูจ้างจะได้รบั 
ค่าชดเชยแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพเิศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากบัค่าจ้างอัตราสดุท้าย  
60 วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการท�างาน 60 วันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างตามผลงานกรณีลูกจ้าง
ท�างานติดต่อกันเกิน 6 ปีขึ้นไป ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติอีกไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วัน ต่อการท�างานครบ 1 ปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�างาน 15 วัน
สดุท้ายต่อการท�างานครบ 1 ปี ส�าหรบัลกูจ้างตามผลงาน ทัง้น้ี ค่าชดเชยพิเศษดงักล่าวรวมกนัแล้ว
จะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน หรือไม่เกิน ค่าจ้างของการท�างาน 360 วันสุดท้าย ส�าหรับ
ลกูจ้างตามผลงานกรณรีะยะเวลาท�างานไม่ครบ 1 ปี ถ้าเศษ ของระยะเวลาท�างานมากกว่า 180 วนั  
ให้นับเป็นการท�างานครบ 1 ปี

หลักฐานเกี่ยวกับการท�างาน
นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเอกสารดังต่อไปนี้

1. ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานเป็นภาษาไทย ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันท�างาน เวลา
ท�างานปกติและเวลาพัก วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด หลักเกณฑ์การท�างานล่วงเวลาและ 
การท�างานในวันหยุด วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด วันลาและหลักเกณฑ์การลา วินัยและโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การเลิกจ้างค่าชดเชย และ 
ค่าชดเชยพิเศษ การร้องทกุข์อย่างน้อยต้องมีรายละเอยีดเก่ียวกับขอบเขตและความหมายของข้อร้องทุกข์  
วิธีการและข้ันตอนการร้องทุกข์ การสอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์ กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ 
และความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง

2. ทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทย ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการเกี่ยวกับชื่อตัวและชื่อสกุล เพศ สัญชาติ วัน
เดือนปีเกิดหรืออายุ ที่อยู่ปัจจุบัน วันที่เริ่มจ้าง ต�าแหน่งหรืองานในหน้าที่ อัตราค่าจ้างและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง วันสิ้นสุดของการจ้าง

3. เอกสารเกีย่วกบัการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวนัหยดุและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ ซึง่อย่างน้อย 
ต้องมีรายการเกี่ยวกับวันและเวลาท�างาน ผลงานที่ท�าได้ส�าหรับลูกจ้างตามผลงาน อัตราและจ�านวน 
ค่าจ้างค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดซึ่งจะอยู่ในฉบับเดียวกันหรือจะ 
แยกกนัเป็นหลายฉบบักไ็ด้ ท้ังนี ้หลักฐานการจ่ายเงนิดังกล่าวให้แก่ลกูจ้างโดยการโอนเข้าบญัชธีนาคาร 
หรือสถาบันการเงินอื่นถือเป็นเอกสารตามข้อนี้ด้วย
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5.5 ข้อสังเกตในการจ้างเด็กท�างาน19

1. ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ท�างานเป็นลูกจ้าง

2. กรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปีท�างานเป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเข้าท�างาน และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน 

3. ห้ามจ้างเดก็ทีมี่อายนุ้อยกว่า 18 ปี ท�างานโรงงานประกอบกิจการเกีย่วกบัสตัว์น�า้ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 

4. นายจ้างต้องจดัให้มเีวลาพกั 1 ชัว่โมงต่อวันภายใน 4 ชัว่โมงแรกของ การท�างาน และให้มเีวลาพักย่อย
ได้ตามที่นายจ้างก�าหนด

5. ห้ามจ้างเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ท�างานในสถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
การ แปรรูปสัตว์น�้าตามพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุ 
ต�่ากว่า 18 ปี ท�างานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

6. ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ท�างานล่วงเวลา 

7. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเดก็ทีมี่อายตุ�า่กว่า 18 ปี ท�างานงานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ งานป๊ัมโลหะ 
งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียงและแสง ที่มีระดับแตกต่างจากปกติอันอาจ
เป็นอันตรายตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง งานเก่ียวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่ก�าหนดในกฎ
กระทรวง งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่ก�าหนดใน
กฎกระทรวง งานเกีย่วกับวัตถมีุพษิ วัตถรุะเบิด หรอืวัตถไุวไฟ เว้นแต่งานในสถานบีรกิารทีเ่ป็นเชือ้เพลงิ 
ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง งานขับหรอืบงัคับรถยกหรอืป้ันจ่ันตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง งานใช้เลือ่ย
เดนิด้วยพลงัไฟฟ้าหรอืเคร่ืองยนต์ งานทีต้่องท�าใต้ดนิ ใต้น�า้ ในถ�า้ อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา งานเกีย่วกบั 
กัมมันตภาพรังสีตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง งานท�าความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่ก�าลัง
ท�างาน งานที่ต้องท�าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป งานอื่นตามที่ก�าหนดในกระทรวง

8. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ท�างานในโรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานที่
เต้นร�า ร�าวง หรือ รองเง็ง สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น�้าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�าหน่ายและบริการ 
โดยมีผู้บ�าเรอส�าหรับปรนนิบัติลูกจ้าง หรือโดยมีที่ส�าหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่
ลกูค้า โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น�า้ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการ
ที่ประกอบ กิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น�้า ตามพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 หรือสถาน
ที่อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

19 ข้อ 1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 44 ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง
 ข้อ 6 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 45 ถึงมาตรา 60 
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9. ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแก่บุคคลอื่น

10. ห้ามนายจ้างเรียก/หรือรับเงินประกันจากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก 

11. ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี มีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก หรือลา
เพื่อการอื่นซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่อธิบดีเห็นชอบ และให้นายจ้าง 
จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันท�างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน

สำระน่ำรู้
ห้ามนายจ้างให้เด็กท�างานล่วงเวลา หรือท�างานในวันหยุด เป็นการห้ามโดยเด็ดขาด แม้ว่าลูกจ้างจะ
ยินยอมหรือสมัครใจ นายจ้างก็ไม่สามารถ ให้ลูกจ้างท�างานได้

 

5.6 ข้อสังเกตในการจ้างหญิงท�างาน

1. ห้ามนายจ้างให้ลกูจ้างหญงิท�างานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างทีต้่องท�าใต้ดนิ ใต้น�า้ ในถ�า้ ในอุโมงค์ หรอื
ปล่องในภูเขา เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น งาน
ที่ต้องท�าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 
งานอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

2. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญงิ ทีม่คีรรภ์ท�างานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. ท�างานล่วงเวลาท�างาน
ในวันหยุดหรือท�างานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท�าใต้ดิน ใต้น�้า ในถ�้า ในอุโมงค์ หรือปล่องใน
ภูเขา เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น งานเกี่ยวกับ 
เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ งานยก 
แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม งานที่ท�าในเรือ งานอื่นตามที่ก�าหนด  
ในกฎกระทรวง

3. พนักงานตรวจแรงงานมีค�าส่ังให้นายจ้างเปล่ียนเวลาท�างานหรือชั่วโมงท�างานของลูกจ้างหญิง  
ที่ท�างานในระหว่างเวลา 24.00 - 06.00 น. ได้ตามที่เห็นสมควรถ้าพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างาน
นั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างหญิงนั้น

4. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่ เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือ 
หลังคลอดได้ กรณีที่มีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจท�างานในหน้าที่เดิมได้

5. ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
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5.7 การคุม้ครองท่ีแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ�านาจออก
ประกาศกฎกระทรวงก�าหนดการคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขน
ถ่ายสนิค้า เรอืเดนิทะเล งานทีร่บัไปท�าทีบ้่าน งานขนส่ง และงานอ่ืนตามท่ีก�าหนดในพระราชกฤษฎีกาให้มี
การคุ้มครองแรงงานกรณีต่าง ๆ แตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ได้20 โดยจะขอกล่าวถึงเฉพาะ
งานประมงทะเล แรงงานท�างานบ้าน และงานเกษตรกรรม

งานประมงทะเล
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ทั้งประมงอยู่ในน่านน�้าและประมงนอก 
น่านน�้าไทย เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึง  
จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ โดยในกฎกระทรวงนี้ มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

1. ห้ามจ้างลูกจ้างที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปีท�างานในเรือประมง 

2. ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงในระยะเวลาการท�างาน 24 ชั่วโมงและ 
ไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมง ในระยะเวลาการท�างาน 7 วัน และจัดท�าหลักฐานเวลาพักไว้ เพื่อให้พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบ

3. ให้นายจ้างจัดท�าสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่มีข้อความถูกต้องตรงกันจ�านวน 2 ฉบับตามแบบท่ีอธิบดี
ประกาศก�าหนด โดยมอบให้ลูกจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ 

4. ให้นายจ้างน�าลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละ 1 ครั้ง นับแต่วันท�าสัญญาจ้าง

5. ในกรณีท่ีนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดท�าทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทยและ 
เก็บไว้ ณ สถานที่ท�างานของนายจ้างและลูกจ้าง

6. ให้นายจ้างจดัท�าเอกสารเกีย่วกบัการค�านวณค่าจ้างและค่าท�างานในวนัหยดุ อย่างน้อยต้องมชีือ่ตวัและชือ่สกลุ  
ต�าแหน่งหน้าทีใ่นงานประมงทะเล อตัราค่าจ้างและค่าท�างานในวนัหยดุทีน่ายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลกูจ้าง 
และจ�านวนค่าจ้างและค่าท�างานในวนัหยดุทีลู่กจ้างแต่ละคนได้รบั โดยให้นายจ้างจดัให้ลกูจ้างลงลายมอืชือ่

7. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นอัตรารายเดือนให้ลูกจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างและค่าท�างานในวันหยุดเดือนหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ด้วยวิธีการโอนผ่านธนาคาร

8. กรณีเงินส่วนแบ่งตามมูลค่าของสัตว์น�้าให้จ่ายตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

9. ห้ามนายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างเว้นแต่เป็นการหักตามที่กฎหมายก�าหนด และต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากลูกจ้าง

20 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22 
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10. จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่า

11. จดัให้ลกูจ้างมวีนัหยดุประจ�าปีในปีหนึง่ไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างข้ันต�า่

12. กรณทีีล่กูจ้างตกค้างอยูใ่นต่างประเทศเนือ่งจากท�างานให้นายจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเงนิให้ลกูจ้างไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าจ้างขั้นต�่า ตลอดระยะเวลาที่ตกค้างในต่างประเทศ

13. ให้นายจ้างด�าเนินการหรือออกค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับสถานที่ที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท�างาน  
ในกรณเีรอือบัปาง ลกูจ้างประสบอนัตราย บาดเจ็บหรอืเสียชวิีต และกรณทีีห่น่วยราชการ ได้ด�าเนนิการ 
ส่งลูกจ้างกลับ หน่วยราชการมีสิทธิไล่เบี้ยเงินที่จ่ายไปคืนจากนายจ้าง

14. จัดสวัสดิการ น�้าดื่ม ห้องส้วม เวชภัณฑ์และยา และจัดให้ลูกจ้างมีความรู้เกี่ยวกับสภาพการท�างาน 
การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือก่อนท�างาน

งานท�างานบ้าน
มีสาระส�าคัญโดยใช้บังคับกับนายจ้างที่มีจ้างลูกจ้างท�างานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ทั้ง
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างท�างานบ้าน (เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ 14 
พ.ศ. 2555) เนือ่งจากกฎกระทรวงท่ีเคยออกมาใช้บังคับยงัให้ความคุ้มครองลกูจ้างทีท่�างานเกีย่วกับงานบ้าน 
อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

1. ห้ามจ้างเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้างท�างานบ้าน

2. ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการท�างานหรือหลักประกันความเสียหายในการท�างาน 

3. ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก

4. ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระท�าการล่วงเกิน คุกคาม หรือ 
ก่อความเดือดร้อนร�าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง

5. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าท�างานในวันหยุด และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้าง บรรดาที่จ่ายเป็น
เงินต้องจ่ายเงินตราไทย

6. ลกูจ้างเป็นเดก็อายตุ�า่กว่า 18 ปี นายจ้างต้องแจ้งการใช้แรงงานเดก็ต่อส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงานจังหวัดในพื้นที่

7. ลกูจ้างเป็นเดก็อายตุ�า่กว่า 18 ปี นายจ้างต้องแจ้งการใช้แรงงานเดก็ต่อส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงานจังหวัดในพื้นที่

8. กรณีลูกจ้างเป็นเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่เด็กโดยตรง

9. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าท�างานในวันหยุด ให้ถูกต้อง และจ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

10. ลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจ�าสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

11. ลูกจ้างที่ท�างานในวันหยุดต้องได้รับเงินค่าท�างานในวันหยุดด้วย
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12. นายจ้างต้องก�าหนดวันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน รวมถึงวันแรงงานแห่งชาติด้วย หาก
วันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจ�าสัปดาห์ ให้ก�าหนดวันหยุดชดเชยเพิ่มให้อีก 1 วัน

13. ลูกจ้างที่ท�างานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีปีละไม่เกิน 6 วันท�างาน

14. ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยตามที่ป่วยจริงได้ และหากลา 3 วันขึ้นไปนายจ้างมีสิทธิขอใบรับรองยืนยันจาก
ลูกจ้างได้

15. ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยโดยไม่เกิน 30 วันท�างาน

สำระน่ำรู้
กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับกับนายจ้างซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งท�างานในงานเกษตรกรรมที่มิได้
จ้างลูกจ้างตลอดปีและมิได้ให้ลูกจ้างท�างานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากงานดังกล่าว  
ทั้งนี้ หากมี “การจ้างลูกจ้างท�างานตลอดปีหรือให้ลูกจ้างท�างานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรม 
ต่อเนือ่งจากงานเกษตรกรรม ลูกจ้างดงักล่าวจะได้รบัความคุ้มครองตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ทั้งฉบับ”



60 Interpreter Handbook for the Protection and Assistance of Migrant Workers

งานเกษตรกรรม (ชั่วคราว ตามฤดูกาล)
กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ก�าหนดนยิามความหมาย “งานเกษตรกรรม” 
หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้ การท�านาเกลือสมุทร และการประมง 
ทีม่ใิช่การประมงทะเล แต่หากเป็นกรณเีป็นงานตามฤดกูาล ลกัษณะการจ้างเป็นครัง้คราว หรอืเป็นการจ้าง
เพือ่ช่วยเหลอืกันในครอบครวัหรอืชมุชน มไิด้จ้างลกูจ้างตลอดปี และไม่ได้ให้ลกูจ้างท�างานในลกัษณะทีเ่ป็น
งานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานดังกล่าว ก็ให้ใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม ดังนี้21

1. ห้ามจ้างเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้างท�างานเกษตรกรรม

2. ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยตามท่ีป่วยจริง และหากลา 3 วันขึ้นไป นายจ้างมีสิทธิขอใบรับรองแพทย์จาก
ลูกจ้าง

3. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันท�างาน แต่ต้องไม่เกิน 15 วันท�างาน

4. ให้นายจ้างก�าหนดวันหยุดพักผ่อนลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันมาแล้วครบ 180 วัน มีสิทธิหยุดพักผ่อน
ได้ไม่น้อยกว่า 3 วนัท�างาน โดยให้นายจ้างเป็นผู้ก�าหนด และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวนัหยดุพกัผ่อน

5. ถ้านายจ้างมไิด้จดัให้ลกูจ้างหยดุพกัผ่อนหรอืจัดให้ลูกจ้างหยดุพกัผ่อนน้อยกว่าทีก่�าหนด นายจ้างจ่าย
ค่าท�างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่า ของค่าจ้างในวันท�างาน

6. ให้นายจ้างจัดให้มีน�้าสะอาดส�าหรับดื่มในปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้าง นายจ้างต้องจัดหาที่พักอาศัยที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง

7. ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันการท�างานหรือเงินประกันความเสียหายในการท�างาน เว้นแต่
ลักษณะหรือสภาพของงานเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง

8. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างท�างาน ยก แบก หาม ของหนักเกินอัตราที่ก�าหนด 
• ลูกจ้างชายไม่เกิน 55 กิโลกรัม 
• ลูกจ้างหญิงไม่เกิน 25 กิโลกรัม 
• ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กชายอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี ไม่เกิน 25 กิโลกรัม
• ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
• ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท�างานยก แบกหาม หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม

9. ให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน

10. ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์

11. ห้ามเดก็อายตุ�า่กว่า 18 ปี ท�างานเก่ียวกับสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย งานเกีย่วกบัสารกมัมนัตภาพรังส ีฯลฯ

12. ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าท�างานในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักตามที่กฎหมายก�าหนด

21 ค�าช้ีแจง กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557, กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 
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5.8 กระบวนการคุ้มครองแรงงาน และการเรียกร้องสิทธิ
ของแรงงานข้ามชาติ

ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเก่ียวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยดุ ค่าชดเชย เงินประกนั หรืออ่ืนใด 
ที่เป็นตัวเงิน ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติสามารถใช้สิทธิในการด�าเนินคดีแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 กระบวนการเรยีกร้องค่าจ้างค่าแรง มแีนวทางการด�าเนนิการ 2 แนวทาง คือ ยืน่ค�าร้อง
ต่อพนักงานตรวจแรงงาน และยื่นฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลแรงงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) การยื่นค�าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน ให้ลกูจ้างมสิีทธยิืน่ค�าร้องต่อพนกังานตรวจแรงงานทีส่�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
แห่งท้องที่ที่ลูกจ้างท�างานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิล�าเนา เพื่อให้นายจ้างช�าระเงินแก่ลูกจ้าง 

 ในกรณทีีล่กูจ้างถึงแก่ความตาย ให้ทายาทโดยธรรม ได้แก่ บดิา มารดา สาม ีภรรยา หรือบตุร มสีทิธยิืน่ 
ค�าร้องต่อพนกังานตรวจแรงงานเกีย่วกบัสิทธไิด้รบัเงนิอย่างหนึง่อย่างใดตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
ของลกูจ้างท่ีถึงแก่ความตายได้ โดยลกูจ้างหรอืทายาทต้องเขยีนแบบค�าร้องและยืน่เอกสารหลกัฐาน ดงันี้

• กรอกแบบฟอร์ม คร.7 

• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของลูกจ้างผู้ร้อง 

• กรณีทายาทเป็นผู้ยื่นค�าร้อง ให้ยื่นเอกสารที่ระบุความเกี่ยวข้องการเป็นทายาท

• ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ

• สถานที่ตั้งของที่ท�างาน

• วันที่ เดือน ปี ที่เริ่มท�างาน และวันสุดท้ายที่ท�างาน

• รายละเอียดสภาพการจ้าง ต�าแหน่งงาน ค่าจ้าง ก�าหนดจ่ายค่าจ้าง สภาพการท�างาน

• พฤติกรรมที่นายจ้างกระท�าไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อลูกจ้าง

• พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

(2) กรณีที่มีการยื่นค�าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่อื่นซึ่งมิใช่พนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที ่
ที่ลูกจ้างท�างานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิล�าเนา ให้พนักงานตรวจแรงงานผู้รับค�าร้องช้ีแจงให้ผู้ร้องได้
ทราบว่าการรบัค�าร้องไว้เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูร้้อง โดยจะส่งค�าร้องให้พนักงานตรวจแรงงาน 
แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ด�าเนินการ พร้อมทั้งบันทึกจดแจ้งค�าชี้แจงนั้นไว้เป็นหลักฐาน
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(3) เมื่อรับค�าร้องแล้วพนักงานตรวจแรงงานจะด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และออกค�าสั่ง

• มีค�าสั่งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับค�าร้อง 

• ขยายได้ไม่เกิน 30 วัน ในกรณีที่มีความจ�าเป็นไม่อาจมีค�าสั่งภายในเวลาดังกล่าวได้ พนักงานตรวจ
แรงงานขอขยายเวลาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้

• ในระหว่างค�าสั่งดังกล่าวยังไม่ถึงท่ีสุด ลูกจ้างสามารถถอนค�าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วน�า
คดีไปสู่ศาลโดยการฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานต่อไปได้

• หากพนักงานตรวจแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินต่าง ๆ ตามที่ยื่นค�าร้อง ให้
พนักงานตรวจแรงงานมีค�าสั่งให้นายจ้างน�าเงินมาวางภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบค�าสั่ง

• เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีค�าสั่งประการใดแล้ว หากนายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจค�าส่ังดังกล่าว 
ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงานภายใน 30 วันนับแต่วันทราบค�าสั่ง

• นายจ้างทีไ่ม่พอใจค�าส่ังของพนกังานตรวจแรงงาน และด�าเนนิการฟ้องเพิกถอนค�าสัง่ของพนักงาน
ตรวจแรงงาน นายจ้างจะต้องวางเงินต่อศาลตามจ�านวนที่พนักงานตรวจแรงงานมีค�าสั่งด้วย จึงจะ
มีอ�านาจฟ้องคดีได้

• หากนายจ้างหรือลูกจ้างไม่ได้โต้แย้งค�าส่ังของพนักงานตรวจแรงงานโดยการน�าคดีไปสู่ศาลภายใน
ก�าหนดเวลาดังกล่าว ค�าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจะถึงที่สุด

(4) เมื่อค�าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานถึงที่สุด และนายจ้างไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงาน พนักงานตรวจแรงงานมอี�านาจในการด�าเนนิคดอีาญาฐานขดัค�าสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน  
ต่อนายจ้างได้ 

 การทีน่ายจ้างไม่ปฏบิตัติามค�าส่ังของพนกังานตรวจแรงงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท22 

ในการด�าเนนิคดอีาญาของพนกังานตรวจแรงงาน ในกรณทีีน่ายจ้างเป็นบริษัท พนักงานตรวจแรงงาน
จะด�าเนินคดีบริษัทเป็นจ�าเลยที่ 1 และกรรมการบริษัทเป็นจ�าเลยที่ 2

(5) หากนายจ้างไม่สามารถน�าเงินมาวางตามที่พนักงานตรวจแรงงานมีค�าสั่ง มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ23

 แต่ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปน้ีเห็นว่าผู ้กระท�าผิดไม่ควรได้รับโทษจ�าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง 
ในกรุงเทพมหานครให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบ ส�าหรับจังหวัดอื่นให้ผู้ว่า
ราชการจงัหวดัหรอืผูซ่ึ้งผูว่้าราชการจังหวดัมอบหมายมอี�านาจเปรยีบเทยีบ ผู้กระท�าผดิได้ช�าระเงนิค่า
ปรับตามจ�านวนทีเ่ปรยีบเทยีบภายใน 30 วนัแล้ว ให้ถอืว่าคดเีลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณา
ความอาญา ถ้าผู้กระท�าผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช�าระเงินค่าปรับภายใน
ก�าหนดเวลา ให้ด�าเนินคดีต่อไป24

22 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 146
23 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 151 วรรคสอง
24 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 159
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(6) เม่ือนายจ้างได้รับค�าส่ังจากพนักงานตรวจแรงงานให้น�าเงินมาวางแล้วแต่นายจ้างไม่ปฏิบัติและค�าสั่ง
ของพนักงานตรวจแรงงานถึงท่ีสุดแล้ว ลูกจ้างสามารถด�าเนินการยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับ
ให้นายจ้างปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานได้

ล�าดับการรับค�าร้อง การพิจารณาวินิจฉัย และการออกค�าสั่ง25

25 ข้อมูลภาพจากส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ chiangmai.labour.go.th/index.php/
service/petition
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2) การยื่นค�าฟ้องต่อศาลแรงงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) คดีที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลแรงงาน โจทก์หรือลูกจ้างจะมอบหมายทนายความให้ฟ้องคดีแทน หรือ
จะปรึกษาขอค�าแนะน�าการฟ้องคดีกับนิติกรของศาลแรงงานก็ได้

 ส่วนคดทีีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจของศาลแรงงานภาค ถ้าโจทก์หรอืลูกจ้างประสงค์จะยืน่ค�าฟ้องต่อศาลจงัหวดั
ที่ตั้งอยู่ในเขตของศาลแรงงานภาค เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ศาลจังหวัดนั้นอาจจัดให้นิติกร หรือ
เจ้าพนักงานศาลแห่งศาลจังหวัดนั้น เป็นผู้แนะน�าหรือร่างค�าฟ้องหรือค�าร้องก็ได้

(2) การใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ลูกจ้างสามารถด�าเนินการยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงาน 
ที่มูลคดีเกิด คือ สถานที่ที่ลูกจ้างท�างานเป็นสถานที่มูลคดีเกิด

 แต่หากยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานที่ลูกจ้างหรือนายจ้างมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตศาล จะต้องแสดงให้เห็นว่า 
การพิจารณาคดีในศาลแรงงานนั้น ๆ จะเป็นการสะดวก โดยท�าเป็นค�าร้องยื่นเข้ามาพร้อมกับค�าฟ้อง

(3) ยืน่ฟ้องต่อศาลจังหวัด โดยศาลจังหวัดจะส่งค�าฟ้องไปยงัศาลแรงงานภาคทีม่เีขตอ�านาจ เม่ือศาลแรงงาน
ภาคสั่งรับค�าฟ้องแล้ว จะออกนั่งพิจารณาคดียังศาลจังหวัดที่โจทก์ หรือลูกจ้างมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขต 

 เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานและศาลรับฟ้องแล้ว คดีจะถูกส่งไปสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ยเพ่ือนัดวัน
พิจารณาไกล่เกลี่ยก่อน หากไม่สามารถเจรจาเพื่อหาข้อยุติได้ คดีจะถูกส่งไปสู่กระบวนการพิจารณา
ของศาลโดยองค์คณะผู้พิพากษา 

 องค์คณะผูพ้พิากษาจะไกล่เกล่ียอกีครัง้ หากยงัไม่สามารถบรรลขุ้อยตุ ิศาลจะพิจารณาก�าหนดประเดน็
และนัดสืบพยาน ซึ่งศาลอาจจะก�าหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน�าพยานเข้าสืบก่อนหรือหลังก็ได้ 

(4) ก่อนคดีจะมีค�าพิพากษา คู่ความสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้จนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษา

คดีแรงงำนยื่นค�าร้องต่อพนง.ตรวจแรงงาน ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน

พนง.ตรวจแรงงาน สั่งภายใน 60 
วัน ขยายได้ 30 วัน

ไกล่เกลี่ยหรือ  
สืบพยานโจทก์/จ�าเลย

ไม่เห็นด้วย
ฟ้องเพิกถอนค�าสั่งต่อศาล 

ภายใน 30 วัน

ศาลพิพากษา

ศาลพิพากษา

ข้อแตกต่างการยื่นค�าร้องพนักงานตรวจแรงงานกับการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน
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การยื่นค�าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน การฟ้องคดีต่อศาลแรงงานโดยตรง

1. สถานที่ยื่นค�าร้อง
ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท้องที่ 
ที่ลูกจ้างท�างานหรือท้องที่ที่นายจ้างมีภูมิล�าเนา

1. สถานที่ยื่นค�าฟ้อง
ศาลที่มูลคดีเกิด (สถานท่ีท�างานลูกจ้าง) แต่ถ้า
ประสงค์จะยื่นค�าฟ้องต่อศาลแรงงานท่ีนายจ้าง
หรือลูกจ้างมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตศาลแรงงานต้อง
ขออนุญาตยื่นฟ้องโดยแสดงเหตุผลประกอบ 

2. ต้องท�าเป็นค�าร้องตามแบบ คร.7 2. ต้องท�าเป็นค�าฟ้องยื่นต่อศาล

3. พนักงานตรวจแรงงานต้องสอบข้อเท็จจริง 
และมคี�าสัง่ภายใน 60 วันนบัแต่วันท่ีรบัค�าร้อง แต่
สามารถขยายได้ไม่เกิน 30 วัน รวมท้ังหมด 90 วนั

3. ไม่มีก�าหนดระยะเวลาในการยื่นฟ้อง 
แต่ทั้งนี้ต้องยื่นฟ้องภายในก�าหนดอายุความ

4. นายจ้างหรือลูกจ้างที่ไม่พอใจค�าสั่ง
ต้องฟ้องเพกิถอนค�าสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน 
ต่อศาลแรงงานภายใน 30 วนั และในกรณทีีน่ายจ้าง
เป็นผู้ฟ้อง เพิกถอนค�าสั่ง นายจ้างต้องวางเงินต่อ
ศาลตามจ�านวนที่ถึงก�าหนดจ่ายตามค�าสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงาน จึงจะสามารถฟ้องเพิก
ถอนค�าสั่งได้ ถ้าไม่น�าคดีขึ้นสู่ศาลภายใน 30 วัน 
นับแต่วันทราบค�าสั่ง ให้ค�าสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงานเป็นที่สุด 

4. การฟ้องคดีต่อศาลแรงงานไม่มี
ค่าธรรมเนียมศาล ในการฟ้องคดี 
เมื่อศาลแรงงานพิพากษาและฝ่ายใดไม่พอใจค�า
พิพากษา ต้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้อ่านค�าพิพากษาหรือค�าสั่งนั้น

5. ค�าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเป็นค�าสั่งที่
ไม่มีผลบังคับในตัวเอง 
หากไม่ปฏบัิติต้องฟ้องต่อศาลบงัคบัให้ปฏบิตัติาม
ค�าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน

5. เมือ่ศาลแรงงานพพิากษาแล้ว สามารถบงัคบั
ตามค�าพิพากษาได้ทันที
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5.9 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย

ในการท�างานเก่ียวกับการคุ้มครองผูใ้ช้แรงงานทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาติ อาจมหีลายหน่วยงานเข้ามาเกีย่วข้อง 
ได้แก่หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ส�านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั 
มบีทบาทในการส่งเสรมิ พัฒนา ก�ากบัดแูล และด�าเนนิการเชิงรกุด้านคุม้ครองแรงงาน ความปลอดภยั อาชวี
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง 
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถกูต้องทัว่ถงึ รวมทัง้ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คุ้มครองแรงงานหญิงและเด็กให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด รวม
ทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนออกค�าสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างหรือปฏิบัติต่อลูกจ้าง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

2. กรมการจัดหางาน/ส�านักงานจัดหางานจังหวัด
กรมการจดัหางาน และส�านกังานจดัหางานจงัหวดั มภีารกจิเก่ียวกบัการส่งเสริมการมงีานท�าและคุ้มครอง
คนหางาน ส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานท�า เพื่อให้แรงงานมีงานท�า ที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถและความถนดั ไม่ถกูหลอกลวง ตลอดจนได้รบัสทิธิประโยชน์ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 

นอกจากนี ้กรมการจดัหางาน และส�านกังานจัดหางานจังหวัด มหีน้าท่ีจดทะเบยีนในการอนญุาตให้ท�างาน
ของแรงงานต่างด้าว ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�างาน หากคนต่างด้าวท�างาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้อธิบดีกรมการจัดหางาน นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
จากอธิบดีกรมการจัดหางานมีอ�านาจ ด�าเนินคดีกับคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ 
การท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 

3. ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง/ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ส�านกังานตรวจคนเข้าเมือง มภีารกจิในการตรวจบุคคลและยานพาหนะทีเ่ดนิทางเข้ามาในและออกไปนอก
ราชอาณาจักร รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพ�านักอยู่ในประเทศไทย มีหน่วยงานตั้งอยู่ 68 จังหวัด มี
ช่องทางอนุญาตทั้งทางบก ทางน�้า และทางอากาศที่บุคคลใช้สัญจรข้ามแดน 118 ช่องทาง เป็นหน่วย
งานที่มีภาระกิจทั้งงานการให้บริการในการเดินทางข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศใน
การสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์มิให้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวม
ทั้งป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งบทบาทในการรับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับการ 
กระท�าผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว  
พระราชบญัญตัป้ิองกันและปรามปรามการค้ามนษุย์ และกฎหมายอืน่อนัเก่ียวกบัความผดิทางอาญาในเขตพ้ืนที ่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนประสานงานน�าส่ง คนต่างด้าวกลับประเทศภูมิล�าเนา 
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4. กรมประมง/ส�านักงานประมงจังหวัด
กรมประมง/ส�านักงานประมงจังหวัด มีหน้าที่ส ่งเสริมและผลักดันให้มีการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น�้า 
อย่างมีประสทิธภิาพในการผลติทกุระดบั ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพการผลติสตัว์น�า้และผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ 
ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล ก�ากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น�้า  
เพือ่ให้มีผลผลติใช้อย่างย่ังยนืและคงความหลากหลาย สร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน 
นอกจากนี้ กรมประมง/ส�านักงานประมงจังหวัด ยังมีบทบาทหน้าที่ในการออกหนังสือคนประจ�าเรือ  
(SEA BOOK) ให้แก่แรงงานข้ามชาติ (ลาว กัมพูชา เมียนมา) ที่ท�างานในเรือประมง โดยนายจ้างเจ้าของ
เรอืประมงพาณชิย์ทีมี่ขนาดตัง้แต่ 30 ตนักรอสขึน้ไปและเจ้าของหรอืประมงพาณชิย์ทีม่ขีนาด 10 ตันกรอส 
ขึ้นไปที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี ท�างานบนเรือประมง ต้องจัดให้แรงงานยื่นค�าขอรับ
หนงัสอืคนประจ�าเรอืเพือ่ใช้ยนืยนัตวัตนแรงงานต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ประกอบอาชพีเฉพาะท�าการประมง
ในประเทศไทย โดยจะบนัทึกชือ่ นามสกุล ประเทศภูมลิ�าเนา ชือ่เรอืหรือบริษัททีแ่รงงานนัน้ได้ท�างานอยูด้่วย  
รวมไปถึงการบันทึกลายนิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้าแรงงานแต่ละคน ถือเป็นประโยชน์ต่อทั้งนายจ้างและ
แรงงานในการร่วมกันท�าการประมงที่ถูกกฎหมายและยั่งยืน 

5. กรมเจ้าท่า/ส�านักงานเจ้าท่าสาขา
กรมเจ้าท่า/ส�านักงานเจ้าท่าสาขา เป็นองค์กรหลักในการก�ากับดูแล ส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่ง 
ทางน�้าและพาณิชยนาวีให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล อ�านาจหน้าที่ด�าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
ทางน�า้ ด�าเนนิการจดัระเบยีบการขนส่งทางน�า้และกจิการพาณชิยนาว ีร่วมมอืและประสานงานกบัองค์การ
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องท้ังในประเทศ และต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน�า้ การพาณชิยนาว ีและใน
ส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า/ส�านักงานเจ้าท่าสาขา ยังมีบทบาทหน้าที่ในการออกหนังสือคนประจ�าเรือ  
( SEAMAN BOOK ) หนังสือคนประจ�าเรือที่มีสัญชาติไทยอยู่ 2 ประเภท คือ หนังสือคนประจ�าเรือส�าหรับ
เรือประมง และหนังสือคนประจ�าเรือส�าหรับเรือท่ีมิใช่เรือประมง หนังสือคนประจ�าเรือหมายถึง เอกสาร
ที่กรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวีออกให้กับบุคคลผู้ประสงค์จะลงท�าการในเรือเดินทะเล ส�าหรับ 
การบนัทกึประวตักิารท�างานในเรอืและใช้ตรวจสอบระยะเวลาการปฏบิตัหิน้าทีใ่นเรอืเพือ่สมคัรสอบขอรบั
ประกาศนยีบตัรแสดงความรูค้วามสามารถและให้ใช้เป็นเอกสารพยานการเลกิจ้าง คณุสมบตัขิองคนประจ�า
เรือ อายุไม่ต�่ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ร่างกายพิการ หรือไม่สม
ประกอบจนไม่สามารถท�างานตามต�าแหน่งหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อซึ่งน่ารังเกียจ
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6. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. โดยเป็นศูนย์เฉพาะกิจข้ึนกับ 
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุม สั่งการ ก�ากับดูแล และประสานการปฏิบัติการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาการท�าการประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ (Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing : IUU Fishing) เพื่อให้สามารถเร่งด�าเนินการแก้ปัญหาให้การท�าประมงสามารถ
ด�าเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล นอกจากนี ้ยังมบีทบาทในการแก้ไขปัญหาคุม้ครองแรงงานการค้ามนษุย์ในภาคประมง โดย
มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเลด้วย

7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์/ส�านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์จังหวดั 
มบีทบาทหน้าทีต่ามพระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ในการให้ความช่วยเหลอืคุม้ครอง
สวัสดิภาพ อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การบ�าบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ ให้การศึกษา การฝึก
อบรม ให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย ส่งกลับไปยงัประเทศภูมลิ�าเนา โดยมหีน่วยงานภายใต้สงักดัท่ีปฏบิตัิ
งานให้ความช่วยเหลือในประเด็นค้ามนุษย์ ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

8. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ/สถานีต�ารวจภูธร
เจ้าพนกังานต�ารวจ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต/ิสถานตี�ารวจภูธร มอี�านาจหน้าทีใ่นการสบืสวนและสอบสวน 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยการสืบสวนมีทั้งสืบสวนก่อนเกิดเหตุและสืบสวนหลัง
เกิดเหตุ อันเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรับแจ้งเหตุให้
ความช่วยเหลอื คุม้ครอง และร่วมคดัแยกผูเ้สยีหาย สบืสวนให้ได้ข้อมลูข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลกัฐาน
และมอี�านาจสอบสวนด�าเนนิคดีกับผู้กระท�าผิดฐานค้ามนษุย์ และมีอ�านาจรับแจ้งการกระท�าความผดิตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

9. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกัน
ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ คดทีีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมสอบสวนคดพิีเศษจะเป็นคดอีาชญากรรม
พเิศษทีม่คีวามซบัซ้อน คดีทีอ่าจมผีลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรยีบร้อย ศลีธรรมอันดขีองประชาชน 
และความม่ันคงของประเทศ นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เพิ่มลักษณะการกระท�าความผิดที่เป็น 
คดีพเิศษในบญัชท้ีายประกาศคณะกรรมการคดพีเิศษ ซ่ึงคดคีวามผดิตามกฎหมายป้องกนัและปราบปราม 
การค้ามนุษย์เป็นคดีประเภทหนึ่งที่ประกาศก�าหนดให้เป็นคดีพิเศษ
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10. ส�านักงานอัยการสูงสุด/ส�านักงานอัยการจังหวัด
อัยการเป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมีนโยบายในการพัฒนา 
การอ�านวยความยตุธิรรมทางอาญา ท้ังการวินจิฉยัส่ังคดแีละการด�าเนนิคดชีัน้ศาลให้มีมาตรฐานความเป็น 
กลาง เท่ียงธรรม เป็นทีย่อมรบัของสงัคม และเป็นหน่วยงานหลักอนัเป็นทีพ่ึ่งส�าคญัในกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญา พฒันาการก�ากบัดแูลการสอบสวน และเพิม่บทบาทของพนกังานอยัการในการสอบสวนคดอีาญา 
พฒันาการด�าเนนิคดแีพ่ง คดปีกครอง และการให้ค�าปรกึษาหารอืกฎหมายให้มปีระสทิธภิาพรวดเรว็ทนัต่อ
เวลา รวมถึงพัฒนาระบบการบังคับคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้บังเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม  
ส่งเสริมงานคุ้มครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนให้เป็นหลกัในการคุม้ครองสทิธมินษุยชน  
การช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม การคุ้มครองผู้บริโภค และเพิ่มบทบาทการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้
พันธกรณีระหว่างประเทศโดยเน้นการท�างานเชิงรุก

11. ศาลแรงงาน/ศาลแรงงานภาค 
ศาลแรงงาน/ศาลแรงงานภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศาลช�านัญพิเศษพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ซึ่งมีความแตกต่าง
จากคดีทั่วไป การด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงานจะใช้วิธีไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท 
เป็นหลัก หากคู่กรณี (นายจ้าง-ลูกจ้าง) ไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลก็จะพิจารณาตัดสินชี้ขาดตามบัญญัติ
แห่งกฎหมายโดยค�านึงถึงความเป็นธรรม และความสงบเรียบร้อย 

ศาลแรงงาน/ศาลแรงงานภาค มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งในเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือ
หน้าท่ีตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงานหรอืกฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพันธ์ กรณทีีจ่ะต้องใช้สทิธทิางศาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ คดีอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยของ 
เจ้าพนกังานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรอืของคณะกรรมการแรงงานสมัพันธ์หรือรัฐมนตรี
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพนัธ์ คดอีนัเกดิแต่มลูละเมดิระหว่างนายจ้างและลกูจ้างสบืเนือ่งจากข้อพพิาท 
แรงงานหรอืเก่ียวกบัการท�างานตามสญัญาจ้างแรงงาน ข้อพพิาทแรงงานทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย
ขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์

12. ศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่มีอ�านาจตามกฎหมายในการพิจารณาและพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อยู่ในอ�านาจของศาลอื่น ศาลยุติธรรมมีการพิจารณาคดีในระบบกล่าวหาโดยมีผู้
พพิากษาเป็นคนกลางท�าหน้าท่ีตดัสินคด ีโดยมคีูค่วามฝ่ายโจทก์เป็นผูก้ล่าวหา ฝ่ายจ�าเลยเป็นผูถ้กูกล่าวหา  
ในกระบวนการด�าเนินคดีอาญาชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาคดีในชั้นศาล 
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะมีทนายความช่วยเหลือในการด�าเนินคดี นอกจากนี้ ในคดีอาญาที่ผู้ให้ถ้อยค�าเป็น
คนต่างชาติ ไม่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทย ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาล่าม
เพื่อแปลถ้อยค�านั้น 
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การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ

- ศาลชั้นต้น คือ ศาลที่เริ่มต้นคดีพิจารณาพิพากษาคดี โดยคู่ความจะมีการน�าพยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวัตถุ เข้ามาน�าสืบในศาล โดยคดีอาญาจะต้องมีการพิจารณาคดีต่อหน้าจ�าเลย 

- ศาลอุทธรณ์ คอื ศาลท่ีพิจารณาพพิากษาคด ีหลงัจากศาลชัน้ต้นพิพากษาคดแีล้วและคู่ความได้ยืน่
อุทธรณ์มายังศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์จะพิจารณาคดีจากพยานหลกัฐานทีน่�าสืบกันในศาลชั้น
ต้น 

- ศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุด มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความยื่นอุทธรณ์มายังศาลฎีกา โดยเมื่อ
ศาลฎีกาพิพากษาแล้วย่อมเป็นที่สุด 

13. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล 
สถานเอกอัครราชทูตเป็นหน่วยงานของรัฐหนึ่งไปประจ�าอยู่ในอีกรัฐหน่ึง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน
ไปยังต่างประเทศเพื่อเจรจาน�าสาระส�าคัญของรัฐประเทศหรือเจริญสันถวไมตรีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทางราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีในราชการแผ่นดิน โดยขอบเขตอ�านาจหน้าที่น้ัน
อยู่ภายนอกราชอาณาจักร

สถานกงสลุ เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าท่ีดูแลผลประโยชน์และคนในบังคับ ณ ต่างประเทศ คุม้ครองผลประโยชน์
ของเอกชนชาติของตนในต่างประเทศและมหีน้าท่ีเก่ียวกับการค้าเป็นส�าคญั นอกจากกงสลุยงัมีหน้าทีท่�าการ
แทนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง คือ เป็นนายทะเบียนจดทะเบียนต่าง ๆ ทั้งในด้านการส�ามะโนครัว และ
หนังสือส�าคัญอื่น ๆ ส�าหรับคนชาติที่พ�านักอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นด้วย 

ทัง้สถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุในต่างประเทศ มหีน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลอืผูต้กทกุข์ได้ยากทีเ่ดนิทาง
ไปต่างประเทศและประสบปัญหาไม่สามารถช่วยตวัเองได้ โดยสามารถร้องขอความช่วยเหลอืทีก่องคุม้ครอง
และดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแล รักษาผลประโยชน์และ
ช่วยเหลือในต่างประเทศ และให้บริการรับรองค�าแปลภาษาส�าหรับเอกสารเกี่ยวกับบุคคล ด้านครอบครัว  
การศกึษาและนิติบุคคล ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์ จะมหีน้าทีใ่นการให้ความช่วยเหลอื 
แก่ผู้เสียหายที่เป็นคนชาติ โดยประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองช่วยเหลือทางด้านคดี  
การส่งกลับคืนสู่ประเทศภูมิล�าเนา จึงเป็นหน่วยงานที่ล่ามแปลภาษามักต้องไปท�างานเกี่ยวข้องโดยตรง

14. องค์กรภาคเอกชน (NGO)
องค์กรภาคเอกชน (Non-Governmental Organisation) หรือบางครั้งใช้ค�าเรียกแทนเป็นองค์กร 
ภาคประชาสงัคม คอืองค์กรทีไ่ม่ใช่องค์กรของรฐั ท่ีเป็นกลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานทีด่�าเนินการโดย
ภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายในการท�างานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะประชาชน 
ผูย้ากไร้ทีป่ระสบปัญหาความทุกข์ยาก ถกูเอารดัเอาเปรยีบ หรอืไม่ได้รบัความเป็นธรรม รวมทัง้เป็นองค์กร
ที่ด�าเนินกิจกรรมโดยไม่แสวงหาก�าไร องค์กรภาคเอกชนโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ต่อผู้ด้อยโอกาส ให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย งานขององค์กรภาคเอกชน
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จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยผ่านกลไกต่าง ๆ ของรัฐ แต่องค์กรเอกชนไม่มี
อ�านาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีบทบาทเพียงให้การส่งเสริมสนับสนุน 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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บทที่	6	
ทกัษะกำรท�ำล่ำมเบือ้งต้น
ในเรือ่งทกัษะในการปฏบิตังิานล่ามนัน้ ทกัษะทีส่�าคญัทีจ่ะขาดไม่ได้คอืทักษะด้านภาษา ล่ามจะต้องสามารถ
เข้าใจและสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีพอที่จะสามารถปฏิบัติงานล่ามได้ กล่าวคือ
สามารถเข้าใจผู้พูดได้โดยไม่ต้องถามซ�้าบ่อย ๆ และสามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยไม่ใช้เวลา
คิดหรือเรียบเรียงประโยคนานจนท�าให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัด

- อย่าติดอยู่ที่ “ค�า” ให้ความส�าคัญกับ “ความ” และ “เจตนา” ของผู้พูด

- ใช้ภาษาที่กระชับ สื่อความได้ เข้าใจง่าย พยายามเลี่ยงรูปประโยคที่ยาวและซับซ้อน

- ไม่เพิ่มเติมข้อความโดยอาศัยความรู้หรือความเห็นของตัวเอง

การแปลและการล่ามเป็นทกัษะทีพ่ฒันาขึน้ได้โดยการฝึกฝนขดัเขลาให้ดไีด้ยิง่ขึน้ การฝึกฝนหรอืปฏบิตับ่ิอย ๆ   
จะท�าให้ผูป้ฏบิตัมีิคู่ค�าหรอืส�านวนทีเ่หมาะจะใช้ในบรบิทต่าง ๆ  และพร้อมจะดงึมาใช้ได้อย่างทนัท ีหลกัส�าคญั
ในการแปลแบบล่ามคอืการให้ความส�าคญักบัความหมายและเจตนาในการสือ่สาร ไม่ใช่ค�าท่ีใช้ เพราะหาก
ล่ามพยายามจะจดจ�าค�าทีใ่ช้ จะท�าให้ลมืสิง่ทีไ่ด้ยนิมาได้ง่าย แต่หากล่ามตัง้ใจฟังความหมายหรอืเรือ่งราวที่
ผูพู้ดเล่าแล้ว พยายามจินตนาการภาพตามไป จะสามารถตดิตามเรือ่งและจ�าสิง่ทีผู่พ้ดูพดูได้อย่างไม่ล�าบาก

6.1 เรียนรู้หลักการแปลที่ดี 

การแปลอย่างไรจึงจะเรียกว่าแปลดี ทั้งนี้ หลักในการแปลที่ดีมีง่าย ๆ สามข้อ ได้แก่ 

1. แปลไม่ผิด – รักษาความหมายตรงตามต้นฉบับทุกประการ ไม่จ�าเป็นต้องค�าตรงกันเสมอไปเพราะวิธี
ค�าในแต่ละภาษาไม่เหมือนกัน เช่น หากภาษาไทยถามว่า พยานรู้จักกับจ�าเลยมาก่อนหรือไม่ แต่เวลา
แปลเป็นอีกภาษาหนึ่งแทนที่จะใช้ค�าที่มีความหมายว่า “พยาน” ล่ามเลือกใช้สรรพนามว่าคุณรู้จักกับ
จ�าเลยมาก่อนหรือไม่ จะไม่ถือว่าแปลผิด 

 ในการที่จะหลีกเลี่ยงการแปลผิดนั้น อันดับแรก ล่ามจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งสองภาษาในระดับ
ดีมากและมีความเข้าใจเนื้อหาและเร่ืองราวที่จะแปล มีความละเอียดอ่อนในด้านความหมาย เข้าใจ
เจตนาและเป้าหมายการสื่อสารของผู้พูด

2. แปลไม่ขาด - ไม่ละท้ิงเน้ือความที่ผู้พูดพูดให้หายไป ในท่ีนี้ กล่าวถึงความหมายเช่นกัน หากเป็น 
การแปลโดยขาดค�าบางค�าไป เช่น นาย ก. มีีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่น หากแปลว่า นาย ก. ชอบช่วย
เหลือผู้อื่น ไม่ถือว่าแปลขาดเพราะข้อมูลที่ผู้พูดต้องการสื่อยังอยู่ครบทุกประการ
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 หลายครั้งที่การแปลขาดหรือตกหล่นเกิดจากการที่ล่ามจ�าข้อมูลไม่ได้ทั้งหมด ดังนั้น ในการหลีกเลี่ยง
การแปลตก แปลขาดนั้น หากล่ามมีเทคนิคการจดบันทึกที่ดี พยายามท�าความเข้าใจความหมายและ
ติดตามเรื่องราว จะช่วยท�าให้ล่ามสามารถจ�าข้อมูลได้มาก นอกจากนี้การระลึกถึงบทบาทหน้าที่และ
จริยธรรมของล่ามว่าไม่ควรละเลยไม่แปลค�าพูดของผู้ใช้ล่าม จะท�าให้ล่ามใส่ใจและระมัดระวังให ้
ตัวเองแปลอย่างไม่ตกหล่น

3. แปลไม่เกิน – ไม่ต่อเติม ขยายความ หรือเสริมความคิดเห็นของตัวเองลงไปในการแปลของตน  
ล่ามสามารถแปลแบบอธบิายหรอืขยายความได้เฉพาะในกรณีทีใ่นภาษาปลายทางนัน้ไม่มคี�าท่ีสามารถ
สือ่ความหมายในภาษาต้นทางได้ทัง้หมด หรอืเป็นเรือ่งทางวฒันธรรมทีห่ากไม่เพ่ิมเตมิข้อมลูแล้ว จะไม่
เข้าใจความหมายของสิง่ทีพ่ดู เช่น หากผูพ้ดูพดูว่าเขาด่าผมว่าพ่อแม่ไม่สัง่สอน หากแปลออกไปเพยีงเท่า
น้ี ในบางวฒันธรรมอาจไม่เข้าใจว่าการพดูไปถงึบพุการถีอืเป็นส่ิงไม่สมควร และจะท�าให้ผูฟั้งรูส้กึโกรธ
มาก ดังนั้นอาจจ�าเป็นต้องขยายความต่อว่าในภาษาไทยค�าพูดดังกล่าวถือว่าเป็นค�าดูถูกที่รุนแรงมาก

 
ล่ามควรระลึกถึงบทบาทและจริยธรรมในการท�างานล่ามไว้ตลอดเวลาว่าไม่ควรเพ่ิมค�าอธิบายขยาย  
เว้นในกรณีที่จ�าเป็นจริง ๆ ต่อการท�าความเข้าใจความหมาย และควรงดเว้นการเสริมความคิดเห็นส่วนตัว
ของล่ามไปในถ้อยค�าที่แปลโดยเด็ดขาด
 
เทคนิคที่ดีที่สุดในการแปลความหมาย คือ การใช้ทักษะ “การทวนความ (paraphrasing)” เพื่อช่วยให้ 
การแปลเป็นไปอย่างถกูต้องได้มากท่ีสุด การทวนความ ณ ท่ีนี ้หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะแสดงให้เหน็ถึงสิง่ใด
สิง่หนึง่ทีไ่ด้มกีารกล่าวหรอืเขียนถงึไปแล้ว ในรปูแบบทีส่ามารถเข้าใจได้โดยง่ายและไม่เปลีย่นความหมายเดมิ

ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
บ่อยครั้งที่คนเราสนทนากันโดยไม่ได้มีการฟังกันอย่างแท้จริง เพราะบางคร้ังคู่สนทนาอาจก�าลังคิดถึง 
สิง่ใดสิง่หนึง่อยู ่คิดถึงปัญหา อารมณ์ ความรูสึ้กในขณะนัน้ หรอืบางครัง้ก�าลงัคดิว่าควรจะพดูอย่างไรให้ตนดดีู  
ซึ่งสถานการณ์แบบน้ีมักเกิดในการอภิปรายโต้แย้งกัน ปรึกษาหารือ หรือมีข้อถกเถียงเกิดขึ้นอยู่ หรือ 
ในบางกรณีล่ามอาจมีข้อสันนิษฐานว่าตนเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาหลายคร้ังต่อคร้ังแล้ว จึงมีการสรุป
ข้อมูลแบบคิดเอาเอง และท�าให้เกิดการฟังอย่างไม่ตั้งใจ ไม่มีความระมัดระวัง หรืออาจคิดถึงเรื่องราวอื่นๆ 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์นั้น ๆ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่ล่ามควรรู้ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัย
ทีจ่ะท�าให้ล่ามไม่สามารถฟังคู่สนทนาได้อย่างตัง้อกตัง้ใจ หากเกิดกรณีทีล่่ามรูส้กึว่าตนไม่มสีมาธกิบัการฟัง
แล้ว ให้หยดุชัว่ครูแ่ละตดัสนิใจว่าควรจะด�าเนนิการแปลต่อไปหรอืไม่ หากมัน่ใจว่าสามารถแปลต่อไปได้ให้
พยายามเพ่งความสนใจไปที่ถ้อยค�าต่าง ๆ ของผู้พูด 
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ทักษะการจับประเด็นใจความส�าคัญหลักกับใจความรอง
ในการจับประเด็นส�าคัญของค�าถามหรือค�าตอบนั้น หากล่ามรู้หรือคาดเดาวัตถุประสงค์ในการถามหรือ
ตอบได้ จะท�าให้ล่ามสามารถจับประเด็นได้ง่ายขึ้น เช่น ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย ผู้ถามย่อม
ต้องการทราบข้อมลูเกีย่วข้องกับการกระท�าท่ีเป็นองค์ประกอบของการค้ามนษุย์ และเมือ่ทราบประเดน็ของ
ค�าถามแล้ว กถื็อว่านัน่คอืสิง่ทีน่่าจะเป็นประเดน็หลกัของค�าตอบเช่นกนัหากผูต้อบตอบตรงค�าถาม การจบั
ประเด็นจะเน้นระบุว่า ใคร ท�าอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด เมื่อมีประเด็นหลายประเด็นมารวมกัน 
ล่ามจะต้องระบุความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นเหล่านั้น เช่น ส่วนใดเป็นเหตุ ส่วนใดเป็นผล หรือส่วนใดเกิด
ก่อน ส่วนใดเกิดหลัง โดยทั่วไป “สาร” หรือสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อจะประกอบด้วย “ใจความหลัก” และ 
“ใจความรองหรือใจความสนับสนุน” โดย “ใจความหลัก” คือ ส่วนของเนื้อหาที่มีสาระคลุมข้อความอื่นๆ 
ทั้งหมด เนื้อหาที่เหลือทั้งหมดเป็นส่วนขยายใจความหลัก

ต�าแหน่งที่มักพบใจความหลักอาจจะอยู่ตอนต้นของการพูด โดยผู้พูดจะบอกประเด็นส�าคัญไว้ก่อน แล้ว
จึงขยายรายละเอียดให้ชัดเจน หรือบางครั้งใจความหลักจะอยู่ในประโยคตอนท้ายของการพูด โดยผู้พูด
จะบอกรายละเอียดหรือประเด็นย่อยหรือเท้าความในส่ิงท่ีผู้ฟังรู้จักก่อนแล้วจึงสรุปด้วยประโยคที่เป็น
ประเด็นไว้ภายหลัง 

การจับประเด็นส�าคัญช่วยการจดบันทึกเตือนความจ�าของล่าม ท�าให้ไม่พลาดที่จะกล่าวถึงสิ่งที่ส�าคัญที่สุด
ที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ล่ามจะถ่ายทอดแต่ประเด็นหลักไม่ได้ จ�าเป็นจะต้องถ่ายทอดประเด็น
รองและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด

ทักษะการผสมถ้อยค�ากับการเรียงล�าดับเหตุการณ์
ในการแปลนัน้ ล่ามจะต้องเรยีงถ้อยค�าให้สละสลวยตามรปูแบบของภาษาปลายทาง เพ่ือให้เป็นทีเ่ข้าใจของ
ผูฟั้ง ส่วนล�าดับเหตุการณ์นัน้ให้เรียงตามล�าดบัท่ีผูพู้ดพดู ในกรณทีีผู่พ้ดูพดูล�าดบัเรือ่งราววกวน สบัสน ล่าม
ควรแจ้งให้ผูส้มัภาษณ์รับทราบ เน่ืองจากลกัษณะการใช้ค�าพูดทีว่กวนสบัสนอาจสะท้อนสภาวะจติใจของผู้
พูด ผู้สัมภาษณ์ เช่น เจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือนักสังคมสงเคราะห์ควรจะเป็นผู้เตือนหรือก�ากับวิธีการให้ข้อมูล
ของผู้เสียหายมากกว่าปล่อยให้เป็นดุลพินิจของล่ามในการรวบรัดตัดความ

ทักษะการจดบันทึกย่อเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจ
ในกรณีที่ผู้พูดพูดยาวโดยไม่หยุดให้ล่ามแปล ล่ามจ�าเป็นต้องจดบันทึกเพื่อเตือนความจ�าให้แปลให้ได ้
ครบถ้วนตามที่ผู้พูดพูด โดยหลักการของการจดบันทึกมีดังนี้

- ไม่จดทุกอย่างที่ได้ยิน แต่ให้ฟังและจับประเด็นให้ได้ก่อนจึงค่อยจด

- บันทึกประเด็นว่า ใคร ท�าอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด 

- ล�าดับความคิดและความเชื่อมโยงของประเด็นต่าง ๆ ในใจความต้นฉบับ 

- จดสิ่งท่ียากจะจ�าได้ เช่น ตัวเลข ตัวย่อ มาตรวัด ขนาด ลักษณะ และชื่อเฉพาะ เช่น ช่ือบุคคล  
ชื่อสถานที่ ฯลฯ 
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- อาจจะจดบันทึกเป็นสัญลักษณ์ ภาพวาด ค�าย่อ แต่ท้ังนี้ต้องเป็นสิ่งที่ล่ามรู้ได้ทันทีว่าสัญลักษณ์  
ภาพวาดหรือค�าย่อนั้น ล่ามหมายถึงอะไร 

- จดด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ อ่านได้ง่าย

- กระดาษหรอืสมดุทีใ่ช้บันทึกควรมีขนาดพอดีมือให้ล่ามสามารถถือในมอืข้างเดยีวได้ โดยมอือกีข้าง
หนึ่งใช้ถือปากกา 

6.2 ปัญหาด้านการแปลของล่ามที่พบบ่อย

การสื่อความไม่ตรงต้นฉบับ
ล่ามทีไ่ม่ได้รบัการฝึกอบรมอาจไม่แปลส่ิงทีต่วัเองไม่เข้าใจหรอืเปล่ียนข้อความไปเนือ่งจากไม่มคีวามรูเ้พยีงพอ 
เช่น ไม่รูศ้พัท์หรอืไม่รูค้วามแตกต่างระหว่างหวัใจวาย หวัใจล้มเหลว ฯลฯ จงึแปลไปว่าโรคหวัใจเฉย ๆ  หรือ
อาจไม่กล้าบอกว่าตวัเองไม่เข้าใจส่ิงท่ีเจ้าหน้าท่ีบอกเนือ่งจากกลัวเสียหน้า ส่วนล่ามท่ีได้รับการอบรมแล้วควร
จะถามทันทีถ้าไม่แน่ใจความหมายหรือค�าที่ควรใช้ (เช่น เมื่อผู้ใช้ล่ามพูดว่า “เดี๋ยวจะส่งส�านวนไปให้ศาล” 
หากล่ามไม่รู้ศัพท์ค�าว่า “ส�านวน” ล่ามอาจถามว่า “ส�านวนแปลว่าอะไรคะ จะได้แปลเป็นภาษาอีกภาษา
หน่ึงได้ถูก” ในกรณนีีล่้ามทีด่จีะสามารถแปลค�าทีไ่ม่ทราบศพัท์ในอกีภาษาได้โดยใช้วธิกีารแปลแบบอธบิาย)

อีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ล่ามแปลส่ือความได้ไม่ตรงต้นฉบับคือการท่ีล่ามไม่ระมัดระวังพอและแปลเอาตาม
ความเข้าใจหรอืการตคีวามของตวัเอง เช่น แปลประโยคว่า “ช่วงหลังนีไ้ม่ปวดแล้ว” เป็น “สองสามอาทติย์
นี้ไม่ปวดแล้ว” ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่ผู้พูดต้องการจะสื่อก็ได้ “ช่วงหลังนี้” ผู้พูดอาจจะหมายถึง “สองสามวัน
นี้” หรือ “สองสามเดือนนี้” ก็ได้ ซึ่งการแปลตีความแบบไม่ระวังนี้อาจมีผลต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์ที่
ตรวจอาการของคนไข้ได้

กรณีอีกอย่างท่ีน่าสนใจคือการที่ล่ามแปลความหมายตรงตัวตามที่ผู้พูดพูด แต่ท�าให้ความหมายโดยรวม
ในแง่ของเจตนาของผู้พูดผิดเพี้ยนไป ตัวอย่างกรณีพิธีกรรายการโทรทัศน์รายการหน่ึงทักทายศิลปิน 
นักร้องนักดนตรีชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งว่า “โอ้โห วงนี้คัดหน้าตามาหรือเปล่านี่” และล่ามแปลว่า “บริษัท
ต้นสงักดัเลอืกพวกคณุมาเพราะหน้าตาใช่ไหม” แม้ว่าความหมายตามรูปค�าจะใกล้เคยีงกนั แต่ความรู้สกึที ่
ผูฟั้งจะได้จากประโยคต้นฉบบัและประโยคทีล่่ามแปลแตกต่างกนัโดยส้ินเชงิ ผูฟั้งประโยคทีล่่ามแปลมาอาจ
เกดิความไม่พอใจเนือ่งจากรูสึ้กว่าก�าลังโดนดถูกู ทัง้ท่ีในความจรงิผู้พดูต้องการแซวในท�านองช่ืนชม ดงัน้ัน 
ล่ามจ�าเป็นต้องเน้นรักษาเจตนาของผู้พูดมากกว่าความหมายตรงตัวตามรูปค�า อาจจะเลี่ยงแปลว่าท�านอง
ว่า “คนจะอยู่วงนี้ได้ต้องหน้าตาดีหรือเปล่านี่” หรือ ในกรณีนี้การแปลไม่ตรงความหมาย แต่คงเจตนาของ
ผูพ้ดูในท�านองว่า “นกัดนตรวีงนีห้น้าตาดกีนัทุกคนเลย” ก็ยงัดกีว่าการแปลไปอย่างทีล่่ามเลอืกแปลออกมา

ในกรณีของภาษาที่ศัพท์คล้ายคลึงกันนั้น ล่ามพึงระวังเป็นพิเศษว่าศัพท์ที่คล้ายคลึงกันนั้นมีความหมาย
เหมือนกันหรือเท่ากันจริง ๆ เช่น กรณีภาษาเขมร แม้จะมีค�าว่า “มะเร็ง” ก็ไม่ควรใช้ในการแปลค�าว่า 
“มะเร็ง” ในภาษาไทย เพราะในความหมายของ “มะเร็ง” ในภาษาไทยนั้น ภาษาเขมรใช้ค�าว่า “มหารีก” 
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หรือในประโยคว่า “โรคนีร้กัษาหายไหม” ในภาษาเขมรกค็วรใช้ค�าว่า “พยาบาล” แทนค�าว่า “รกัษา” หรอื 
“ไปให้หมอตรวจ” ในภาษาเขมรต้องแปล “ตรวจ” ว่า “พินิตย” บางครั้งค�าที่เป็นค�าเดียวกันในภาษาถิ่น
หนึ่งก็มีบริบทสถานการณ์การใช้ที่ต่างออกไปในอีกถิ่นหนึ่ง เช่น ค�าว่า “ชี” แปลว่า “กิน” ในภาษาเขมร
ถิ่นอีสานใต้ แต่ในภาษาเขมรมาตรฐาน ค�านี้เป็นค�าไม่สุภาพ และนิยมใช้กับสัตว์

การต่อเติมเสริมแต่ง
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าล่ามที่ไม่ผ่านการอบรมมักจะแปลตามที่ตนเองเข้าใจและไม่ระมัดระวังในการรักษา 
เน้ือความให้มีความหมายเท่ากับต้นฉบับที่พูด หลายครั้งล่ามมีการต่อเติมเสริมแต่งเพ่ือบรรยายสิ่งที่ 
ตนเข้าใจ เช่น ประโยคว่า “คุณมีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ท�าให้คุณไม่สามารถหางานได้หรือไม่” 
ล่ามแปลว่า “คุณมีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ท�าให้คุณไม่สามารถหางานได้หรือไม่ เช่น ปวดหลัง 
ขาไม่มแีรง อะไรแบบนี”้ การเพิม่ตวัอย่างเข้าไปนีอ้าจเป็นการชีน้�าค�าตอบ และอาจเป็นสิง่ท่ีผูถ้ามพยายาม
หลีกเลี่ยง แต่ล่ามที่ไม่ได้ระวังในการแปลท�าให้ผู้พูดไม่สามารถสื่อสารได้อย่างที่ต้องการ

การไม่แปลให้ครบ
ล่ามท่ียงัไม่ได้รบัการอบรมอาจจะไม่แปลค�าต�าหนหิรอือาจเป็นค�าด่าว่าหยาบคาย เนือ่งจากเกรงว่าจะท�าให้ 
ผูฟั้งรูส้กึไม่พอใจ แต่จรงิ ๆ  แล้ว การรบัรูค้วามรู้สกึพอใจหรอืไม่พอใจเป็นสิง่ส�าคญัในการแก้ไขความเข้าใจผดิ
ของอกีฝ่าย หรอืการด�าเนินการแก้ไขต่อไปในอนาคต บางคร้ัง ล่ามอาจไม่แปลเพราะมคีวามรู้สกึว่าไร้สาระ 
หรือไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว แต่สิ่งที่ล่ามควรจะท�าคือแปลให้เจ้าหน้าที่ฟังแล้วให้เจ้าหน้าที ่
บอกเองว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา ล่ามไม่ควรเอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินถูกผิด ควรไม่ควร นอกจากนี้การละเลยไม่
แปลหรือพูดให้ผู้ใช้ล่ามอาจท�าให้ผู้ใช้ล่ามเกิดความรู้สึกไม่ได้รับการใส่ใจ ให้ความส�าคัญ หรือเกิดความไม่
พอใจ ไม่ไว้ใจล่ามและไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในล�าดับต่อไปก็ได้ วิธีการแก้ไขการที่ผู้ใช้ล่ามขอ
ให้ลา่มหรือเจ้าหน้าที่ท�าการในสิ่งที่อยู่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่อาจแก้ได้โดยการให้ข้อมลูเรื่องบทบาทและ
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และล่ามต้ังแต่เริ่มต้นแนะน�าตัว ในศาลประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือเริ่ม
พิจารณาคดีศาลจะอ่านขอบเขตหน้าท่ีของล่ามให้จ�าเลย/พยานฟัง เช่น ล่ามไม่มีอ�านาจหน้าท่ีช่วยเหลือ
จ�าเลย/พยาน ล่ามไม่มีความเชี่ยวชาญด้านอย่างที่จะให้ค�าแนะน�าทางกฎหมายกับจ�าเลยพยานได้ ฯลฯ

การแปลค�าหยาบคายรุนแรง 
ล่ามไม่ควรจงใจงดเว้นไม่แปลข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งหรือลดระดับความแรงของภาษาโดยไม่แจ้งให้ 
ผูฟั้งทราบ แต่ในขณะเดยีวกนักอ็าจจะต้องระวงัทีจ่ะแปลค�าหยาบคายรุนแรงอย่างตรงตวัเป็นอกีภาษาหนึง่ 
สาเหตุส�าคัญคือค�าด่ามักมนี�า้หนกัไม่เท่ากนัในแต่ละภาษา เช่น หม ูในวฒันธรรมตะวนัตกมีความหมายเป็น
ค�าด่า แต่ในภาษาไทยไม่เป็นเช่นนั้น การแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยโดยเปลี่ยนเป็นสัตว์ชนิดอื่นก็ไม่ใช่
เรื่องควรท�าเพราะอาจจะยิ่งมีความหมายร้ายแรงไปกว่าภาษาต้นฉบับ แม้แต่ค�าที่มีความหมายเหมือนกัน 
มสีถานะเป็นค�าหยาบเหมอืนกนั กม็นี�า้หนกัความแรงไม่เท่ากนั เช่น ค�าหยาบท่ีหมายถึงอวยัวะเพศหญงิใน
ภาษาสเปนเป็นค�าอทุานแสดงความไม่พอใจซ่ึงคนหลายคนใช้ และสามารถออกทวีไีด้ แต่ค�าหยาบทีห่มายถงึ 
อวัยวะเพศหญิงในภาษาไทยไม่ได้ใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจ และฟังดูหยาบมากจนไม่สามารถออกทีวีได้  
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ค�าต�าหนิไม่มีค�าหยาบคายแต่บางครั้งล่ามก็ไม่กล้าแปลเพราะไม่อยากให้เสีย 
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ความรู้สึก การงดเว้นไม่แปลนี้ท�าให้คู่สนทนาไม่ได้รับรู้ถึงปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามและไม่สามารถพูดหรือ
ท�าการแก้ไขสถานการณ์ได้ แนวทางในการแก้ปัญหานีค้อืล่ามอาจปรบัให้เป็นค�าธรรมดา แต่แจ้งความรนุแรง
ของภาษาและภาพสะท้อนความไม่พอใจ/มารยาทของผูพ้ดู เช่น “โอ๊ยควายอย่างนีม้าท�างานได้ไงเนีย่” – “เขา
ต�าหนิคณุอย่างแรงว่าไม่มีความรูใ้นเรือ่งนี ้แต่ใช้ค�าไม่ค่อยสภุาพ” (หากเป็นค�าหยาบให้ระบวุ่าเป็นค�าหยาบ)

โดยจรรยาบรรณของล่ามแล้ว ล่ามต้องไม่ละเลยไม่แปล แปลเฉไฉเป็นเรื่องอื่น หรือลดความแรงของภาษา
โดยไม่บอกให้อีกฝ่ายทราบเป็นอันขาด

6.3 การเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในการท�างานล่าม 

การเตรียมตัว
การเตรียมตัวก่อนท�าหน้าที่ล่ามจะท�าให้ล่ามท�างานได้ง่ายขึ้นและแปลได้อย่างมีคุณภาพขึ้น วัตถุประสงค์
ของการเตรียมตัวคือเพื่อให้ล่ามรู้เนื้อหางานคร่าว ๆ และวัตถุประสงค์ของการสนทนา นอกจากนี้ ล่ามยัง
สามารถเตรียมศัพท์เฉพาะทางที่น่าจะได้เจอระหว่างการสนทนา ขั้นตอนของการเตรียมตัวมีดังนี้

- การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาเอกสารที่ได้รับ

- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านนั้น ๆ ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาศัพท์เฉพาะทาง

- ศึกษาตัวอักษรย่อ/ชื่อเฉพาะ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

- เตรียมแปลข้อความที่ผู้พูดจะอ่าน (หากมี)

- จัดระเบียบข้อมูล

- พกสมุดจด ปากกา และพจนานุกรมติดไว้

การแนะน�าตัว
ก่อนเริ่มการแปล ล่ามต้องแนะน�าตัวกับผู้เสียหายเสมอ วัตถุประสงค์ของการแนะน�าตัวมีดังนี้

- สร้างความไว้วางใจ เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกระแวง ล่ามจะบอกหน้าที่ของตน รวมถึง 
จรรยาบรรณของล่ามที่จะเก็บข้อมูลที่ได้รับมาเป็นความลับ

- ช่วยก�าหนดบทบาท ให้ผู ้เสียหายเข้าใจว่าล่ามมีหน้าท่ีแปลเท่านั้น การให้ค�าปรึกษาและ 
ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

- สร้างความเข้าใจเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของล่าม แนะซักซ้อมวิธีการพูด เช่น ล่ามอาจจะบอกว่า 
เพื่อให้ล่ามสามารถถ่ายทอดสิ่งที่พูดได้ครบถ้วนที่สุด ล่ามอาจขอให้ผู้พูดหยุดพูดเป็นระยะ ๆ
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การรับมือกับสถานการณ์ยุ่งยาก

- เม่ือล่ามถูกขอให้แปลค�าต่อค�า หากมีเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการสมัภาษณ์ก�าหนดให้ใช้วธิกีารแปล
ค�าต่อค�า ล่ามสามารถแนะน�าได้ว่าวธิกีารนีเ้หมาะส�าหรับการแปลความทีอ่ธบิายประโยคง่าย ๆ  เช่น 
ในกระบวนการทางกฎหมาย หรอืข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจรงิ หากต้องมกีารแปลโดยมกีารใช้ส�านวนใน
การสือ่ภาษาแล้ว อาจจ�าเป็นต้องละเว้นไว้ เนือ่งจากอาจไม่สามารถแปลได้ตามค�าต่อค�า ซึง่ไม่ท�าให้
ทราบถึงความหมายที่แท้จริงได้ ล่ามจึงควรใช้วิธีการแปลค�าต่อค�าอย่างระมัดระวัง แม้ว่าวิธีการนี้ 
นิยมใช้ในบริบททางกฎหมาย เช่น ในห้องพิจารณาคดีของศาล หรือการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา
ตัดสินใจในการชี้ว่าผู้ได้รับการสัมภาษณ์เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ การแปลแบบค�า
ต่อค�าอาจน�าไปสู่การเข้าใจความหมายที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คู่สนทนาไม่รู้เกี่ยว
กับการใช้ส�านวนภาษาของอีกฝ่ายหนึ่ง ที่บางครั้งล่ามไม่สามารถแปลตรงตัวได้ เพราะในการแปล
ไม่สามารถแปลค�าต่อค�าได้อยู่แล้ว เช่นภาษาพม่าที่ค�ากริยาอยู่ท้ายประโยค ก็ต้องเอากริยามาไว้ใน
ต�าแหน่งปกติในภาษาไทย ภาษายุโรปบางคู่ภาษาใกล้กันมากอาจพอแปลค�าต่อค�าได้ หรือภาษา
ไทยกับลาวอาจแปลค�าต่อค�าได้ แต่ปกตินักแปลและล่ามจะถูกสอนว่าไม่ให้แปลค�าต่อค�า แต่ต้อง
แปลความหมายต่อความหมาย

- การแปลส�านวนต่าง ๆ หากในอีกภาษาหนึ่งมีส�านวนใกล้เคียงท่ีมีความหมายเดียวกัน ก็ให ้
แปลส�านวนด้วยส�านวน แต่หากไม่มหีรอืมีแต่ความหมายหรือบริบทการใช้แตกต่างออกไป กไ็ม่ควร
แปลด้วยส�านวนนั้นแต่ให้ใช้ค�าอธิบายธรรมดาแทน เช่น เขาหลบหนีจากนายจ้างไปแต่ก็เหมือนหนี
เสือปะจระเข้ไปเจอนายหน้าอีกคน อาจแปลว่า เขาหลบหนีจากนายจ้างไปแต่ก็ไปเจอนายหน้าอีก
คนซึ่งก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกัน

- การสร้างและสะสมค�าศัพท์ใหม่ ๆ ล่ามควรท�าคลังค�าศัพท์ของตนเอง โดยการสร้างถ้อยค�าขึ้นใหม่
ในกรณทีีไ่ม่สามารถหาค�าศพัท์นัน้ได้ในพจนานกุรมในภาษาทีต่นใช้ ซึง่การจดบนัทกึถ้อยค�าใหม่ทีไ่ด้ 
อาจไม่จ�าเป็นต้องเรยีงไปตามตวัอกัษรในการจัดเก็บ แต่ควรรวบรวมเป็นหมวดหมูต่ามประเดน็ของ
ความหมาย พร้อมบันทึกถ้อยค�าที่เทียบเคียงเป็นภาษาที่ต้องการแปล ลักษณะการทวนความ และ
มตีวัอย่างการใช้ถ้อยค�าในรปูประโยค การสร้างคลังศัพท์ของตนเองเป็นวธิกีารเพ่ิมพูนความรู้ในค�า
ศัพท์ ท�าให้มีทักษะในการแปลที่มีความละเอียดมากขึ้น ท�าให้รู้ว่าจะใช้ภาษาที่พูดนั้นได้อย่างไรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การสร้างบัญชีค�าศัพท์เฉพาะขึ้นมา เช่น ถ้อยค�าหรือวลีทางด้านกฎหมาย การ
แพทย์และการเมือง จะเป็นเครือ่งมอืท่ีมคุีณค่าท่ีล่ามสามารถพกพาตดิตวัไปด้วยและหยบิฉวยใช้ได้
เมื่อยามต้องการ

- หากล่ามได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายให้บอกผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือผลของคดี 
และสอบถามความคิดเห็นของล่ามต่อผลของคดีหรือการช่วยเหลือนั้น ๆ ให้ล่ามแจ้งต่อผู้เสียหาย
ถึงบทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของล่าม ซึ่งจะมีหน้าที่เพียงอ�านวยความสะดวกในการสื่อสาร 
ไม่มหีน้าทีใ่ห้การช่วยเหลอืหรอืให้ค�าปรกึษา แต่ผูเ้สยีหายสามารถสอบถามข้อมลูหรือขอความเห็น
และค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้ โดยล่ามจะท�าหน้าทีเ่ป็นผูแ้ปลค�าถามของผูเ้สยีหายและ
ค�าตอบของเจ้าหน้าที่ให้ ทั้งนี้ ล่ามควรแจ้งขอบเขตบทบาทหน้าที่ของตนต่อผู้เสียหายตั้งแต่แรก
แนะน�าตัว
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- กรณทีีล่่ามได้รบัการข่มขูค่กุคามว่าจะท�าร้าย หรอืขูฆ่่าเอาชวีติจากผูเ้สยีหาย ผูค้้ามนษุย์ หรอืเจ้าหน้าที ่
ที่ทุจริต ให้ล่ามแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หากล่ามรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
และเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานด้วยไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้ได้ ล่ามสามารถพิจารณาถอนตัว
จากการปฏิบัติหน้าที่ได้

- หากล่ามพบว่าการแปลและการสัมภาษณ์นั้น ๆ ผู้สัมภาษณ์และล่ามมีความเหน็ดเหนื่อยจาก 
การแปลก่อนนีท้ีเ่กนิก�าลังแล้ว ล่ามมสีทิธปิฏเิสธการปฏบิตังิานได้ หากเกนิกว่าจ�านวนชัว่โมงท�างาน
ที่ตกลงกันไว้ (โดยปกติแล้วไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน) และแจ้งว่าการท�างานในสภาวะร่างกาย 
เกินขีดจ�ากัดเสี่ยงต่อความผิดพลาดและความเสียหายที่จะตามมาได้

- กรณผีูเ้สยีหายพยายามสร้างความกดดนัให้กบัล่ามด้วยการตดัสนิบนหรือข่มขูเ่รียกร้องให้ล่ามไม่พูด
ความจรงิอนัเป็นประโยชน์ต่อผูเ้สยีหายในระหว่างการสมัภาษณ์หรือปฏบิตังิาน แต่ไม่เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ ในการนี ้ล่ามพงึยดึถอืจรรยาบรรณทางวชิาชพี ปฏเิสธต่อ
ผูเ้สยีหายด้วยค�าพดูและท่าททีีส่ภุาพ ชีแ้จงยนืยนัขอบเขตการท�าหน้าท่ีการให้บริการของล่าม และ
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของล่าม นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ดูแลผู้เสียหาย หรือ 
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ

ปัญหาด้านเทคนิคในการท�าล่ามและแนวทางแก้ไข

ปัญหา แนวทางแก้ไข

จ�าได้ไม่หมด - จดบันทึก โดยเฉพาะ ชื่อเฉพาะ ตัวเลข และประเด็นข้อย่อย

- หากมีเวลาเตรียมพร้อมกับฝ่ายต่าง ๆ อาจขอให้ผู้พูดหยุดให้แปล 
ทุก ๆ 3-4 ประโยค

- อย่าเดา แต่งเอง หรือข้ามไป

- ค�านึงความหมายและวัตถุประสงค์ในการสื่อสารหรือเจตนาของผู้พูด  
อย่าพยายามจ�าเป็นค�า ๆ อาจใช้วิธีนึกภาพตามและจับประเด็น
ส�าคัญว่าใคร ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร

ไม่เข้าใจความหมาย 
ของศัพท์/ผู้พูด

- เตรียมตัวล่วงหน้า

- ถามผู้พูดว่าสิ่งที่พูดนั้นหมายความว่าอะไร อย่าเดา 

- พกพจนานุกรมเพื่อใช้เปิดในเวลาที่พัก
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ไม่รู้ว่าจะแปลค�านั้นเป็น
อีกภาษาอย่างไร

- ให้ความส�าคัญกับ “ความหมาย” มากกว่าค�า 

- พยายามสื่อสิ่งเดียวกันโดยใช้ค�าพูดต่างกัน เช่น ลองแปลไทยเป็นไทย 
แล้วหาค�าแปลของค�าใหม่นั้นในอีกภาษาแทน

- แปลแบบอธิบาย

- เตรียมตัวล่วงหน้า

- พกพจนานุกรม

ข้อพึงระวัง - ระหว่างการสนทนาหรือสัมภาษณ์ ล่ามพึงระวังไม่พูดหรือสนทนากลับไปกลับมากับฝ่าย
หนึง่ และปล่อยให้อกีฝ่ายหนึง่รอค�าแปลโดยทีไ่ม่ทราบว่าล่ามกับอกีฝ่ายคยุอะไรกนัอยู ่เนือ่งจากอาจสร้าง
ความระแวงสงสยัได้ เช่น หากผู้เสียหายชวนล่ามสนทนานอกประเดน็ล่ามกต้็องแปลค�าพูดโต้ตอบระหว่าง
ล่ามและผู้เสียหายให้เจ้าหน้าที่ฟังด้วย หรือเมื่อล่ามฟังผู้เสียหายไม่เข้าใจ จ�าเป็นต้องถามเพื่อให้ผู้เสียหาย
อธิบายความหมายของค�าหรือเรื่องราวเพิ่มเติม ก็อาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งรอฟังค�าแปลอยู่ก่อนว่าล่าม
ยังไม่สามารถแปลได้ จ�าเป็นต้องถามผู้เสียหายกลับก่อน เป็นต้น

6.4 การพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ
 
การพฒันาตนเองถือเป็นจรรยาบรรณข้อหนึง่ของล่าม เพือ่ให้ล่ามสามารถปฏบิติัหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ
มากที่สุด แนวทางการพัฒนาตนเองอาจแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

ทักษะด้านภาษา

- ล่ามที่ดีควรจะสามารถฟังภาษาทั้งสองภาษาได้เข้าใจทั้งหมด หากล่ามรู้สึกว่าทักษะการฟังภาษา
ต่างประเทศของเรายังไม่ดีพอ ควรพัฒนาโดยการฝึกฟังจากรายการวิทยุ โทรทัศน์ หรือวีดีโอใน 
YouTube 

- หากล่ามยังอ่านเขียนภาษาต่างประเทศไม่ได้ ควรเรียนการอ่านเขียนเพราะทักษะการอ่านจะเป็น
ช่องทางในการหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มวงศัพท์จากการอ่านทั้งหนังสือ สิ่งพิมพ์ และข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ต

- หากล่ามยังพูดภาษาต่างประเทศได้ไม่ชัดก็ควรหัดออกเสียงให้ชัด โดยเน้นการออกอักขระทั้งสระ
และพยญัชนะให้ถกูต้องตามหลกัของภาษานัน้ ๆ  รวมถงึการลงเสยีงหนักและท�านองเสยีงด้วย โดย
อาจขอให้เจ้าของภาษาช่วยฟังและแก้ไขวิธีการออกเสียงของล่ามให้ถูกต้อง

- การจดัท�าคลงัค�าศัพท์ของตนเองหรอืร่วมกันใช้ด้วยกันในระหว่างกลุม่นกัแปลและล่ามจากการได้เจอ
ค�าศัพท์ใหม่ ๆ  ที่อาจยากต่อการหาค�าที่ใกล้เคียงกันในภาษาที่สอง หรืออาจต้องบัญญัติค�าแปลขึ้น
มาใหม่ การเรียนรู้ค�าศพัท์ทีเ่ฉพาะทางจะท�าให้ล่ามมคีวามมัน่ใจในตนเองและเช่ือมัน่ในการควบคมุ
ก�ากบัการแปล ลดความกังวลและความเครยีดอนัอาจเกิดจากการท�างานแปล มสีมาธิและสามารถ
แปลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น 
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ทักษะการล่าม

- ล่ามสามารถฝึกฝนทักษะการล่ามได้โดยลองฟังคลิปวีดีโอแล้วอัดเสียงต้นฉบับและการแปลของ 
ตัวเองไว้ เพื่อเปรียบเทียบว่าสามารถถ่ายทอดออกมาได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

- ระหว่างดูละครโทรทัศน์ ข่าว วิทยุแล้วแปลตามในใจ เพื่อฝึกฝนทักษะการแปลได้ทุกเวลา

- ฝึกการท�าล่ามจากเอกสาร โดยอ่านหนังสือพิมพ์ บทความ แล้วแปลปากเปล่าเป็นอีกภาษาหนึ่ง
ทันที การฝึกฝนจะช่วยท�าให้แปลได้รวดเร็วมากขึ้น 

- ควรบันทึกเสียงไว้เพ่ือฟังและตรวจสอบการแปลของตนเอง โดยอาจให้ผู้อื่นช่วยวิจารณ์และให ้
ความเห็นทั้งในเรื่องการออกอักขระว่าชัดเจนหรือไม่ การพูดฉะฉานชัดเจนหรือไม่ น�้าเสียงน่าฟัง
หรือไม่ รวมถึงเนื้อหาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

ตัวอย่างแบบฝึกหัดทดสอบการแปลด้วยตนเอง 
(United Nations High Commissioner for Refugees, 2009, p. 39)

- พดูในหัวข้อทีคุ่น้เคย เช่น เรือ่งเกีย่วกบัตวัเอง สภาพแวดล้อม เหตกุารณ์ปัจจบุนั เป็นภาษาแม่ (เช่น 
ภาษาไทย) เป็นเวลา 10-15 นาที บันทึกเสียงไว้

- ฟังที่บันทึกเสียงไว้และสรุปประเด็นส�าคัญจากที่ฟังเป็นภาษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาอังกฤษ) 

- จากนัน้ฟังท่ีบนัทึกเสยีงไว้อกีครัง้ แล้วแปลทีละประโยคเป็นภาษาต่างประเทศ โดยกดหยดุเป็นระยะ ๆ   
เพื่อแปล หากมีปัญหาในการแปลช่วงใดหรือค�าใดให้จดบันทึกไว้ เช่น จดศัพท์ที่แปลไม่ได้หรือช่วง
ที่แปลติดขัด

- ท�าซ�้าอีกครั้ง โดยครั้งที่สองนี้ให้เริ่มบันทึกเสียงพูดเป็นภาษาต่างประเทศในหัวข้อที่คุ้นเคย จากนั้น
ฟังและสรุปประเด็นเป็นภาษาแม่ เสร็จแล้วให้แปลเนื้อหาที่พูดเป็นภาษาแม่ทีละสองประโยค โดย
จดช่วงที่แปลไม่ได้หรือมีปัญหาด้วย

- พยายามฝึกใช้ความจ�าให้มาก หากมีเพื่อนช่วยฟังและให้ความเห็นจะดีมาก

ความรู้เฉพาะด้านและความรู้รอบตัว

- เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องถ้ามีโอกาส

- อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังข่าว อ่านหนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และวงศัพท์

การสร้างเครือข่ายล่ามแปลภาษา

- เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องถ้ามีโอกาส เพื่อหาเครือข่าย

- ตั้งกลุ่มทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค 

- เข้าร่วมสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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บทที่	7	
หลักกำร	จรรยำบรรณทำงวิชำชีพและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติตนส�ำหรับล่ำม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ พึงปฏิบัติ เน่ืองจากเป็นท่ีตกลงกันว่า 
การปฏิบตัดิงักล่าวถือเป็นสิง่ทีถ่กูทีค่วรและการฝ่าฝืนไม่ปฏบัิตติามถือว่าเป็นเร่ืองทีผ่ดิไปจากมาตรฐานทาง
วชิาชพีและเป็นเรือ่งท่ียอมรบัไม่ได้ เนือ่งจากมกัก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผูใ้ช้ล่ามไม่ทางใดกท็างหนึง่ หรือ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วิชาชีพล่าม

7.1 คุณสมบัติที่จ�าเป็นส�าหรับการเป็นล่าม

ล่ามได้รับการยอมรบัในฐานะวิชาชีพเนือ่งจากเป็นงานท่ีให้บริการกบัผูอ้ืน่โดยอาศยัทกัษะและความรูเ้ฉพาะ
ทาง บุคคลที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ล่ามได้อย่างมีจรรยาบรรณนั้นจ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ปฏิบัติงานล่ามได้เป็นอย่างดี
 การสื่อสารได้ดี หมายถึง ฟังและอ่านภาษาได้เข้าใจทั้งหมดพูดและเขียนสื่อความตามที่ต้องการสื่อได้

ทกุประการ หรอืหากมีกรณท่ีีไม่เข้าใจหรอืไม่ทราบศัพท์ท่ีต้องการใช้สือ่ กส็ามารถสอบถามทวนความ
กับคนต่างด้าวหรือเจ้าหน้าที่เพื่อสื่อสารให้ลุล่วงไปได้ นอกจากนี้ ล่ามควรมีความละเอียดอ่อนในด้าน
ความหมายของค�า รูจั้กความแตกต่างระหว่างค�าทีม่คีวามหมายใกล้เคยีงกนั และใช้ค�าได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์การสื่อสาร ทั้งที่เป็นภาษาทางการและไม่เป็นทางการ 

 แม้ล่ามจะแปลโดยการฟังและพูดเป็นหลัก แต่ก็ควรมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้ดีทั้งสอง
ภาษา เนื่องจากบางครั้งต้องอ่านเอกสารให้คนต่างด้าวหรือเจ้าหน้าที่ฟัง นอกจากนี้ การอ่านเขียนได้
ยังช่วยให้ล่ามสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขึ้นอีกด้วย

2. มีทักษะด้านการล่าม 
 ทักษะด้านการล่าม หมายถึง การจับประเด็นและการถ่ายทอดถ้อยความให้ได้เท่ากับหรือใกล้เคียง

ต้นฉบับมากที่สุด ทั้งในเรื่องความหมายและลักษณะภาษาที่ใช้

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในด้านที่จะแปล 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในด้านที่จะแปลจะท�าให้ล่ามเข้าใจประเด็นที่ผู้พูดต้องการสื่อได้  

ความรูเ้หล่านีร้วมความรูร้อบตัวท่ัวไป ความรูเ้กีย่วกับข่าวสารสถานการณ์ปัจจบุนั ความรู้ด้านเนือ้หา
ด้านการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศัพท์เฉพาะทาง รวมถึงความเข้าใจขั้นตอนการท�างาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4. มีความรู้ด้านวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาที่ตนปฏิบัติงานล่าม
 ความรู้ด้านวัฒนธรรมจะท�าให้ล่ามตีความส่ิงท่ีผู้พูดได้ตรงตามเจตนาของผู้พูด รวมถึงช่วยให้ข้อมูล

หรือเตือนคู่สนทนา หากเหน็ว่าอาจเกดิความเข้าใจผิดหรอืไม่พอใจกันขึน้อนัเนือ่งมาจากความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรมระหว่างคู่สนทนา

5. สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้
 ล่ามควรมีความใฝ่รู้ มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีสติ สามารถควบคุม

อารมณ์ได้ดี 

6. มีความตระหนักเรื่องจรรยาบรรณของล่าม

7.2 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานล่าม

ล่ามเป็นบุคคลทีไ่ม่จ�าเป็นต้องมอียูใ่นกระบวนการ หากทกุคนพดูภาษากลางเดยีวกนัได้ แต่ล่ามกเ็ป็นบคุคล
ทีข่าดเสยีไม่ได้ หากเจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้สยีหายพดูกันคนละภาษา ล่ามพงึระลกึไว้อยูเ่สมอว่าวตัถุประสงค์ของ
การมีอยู่ของล่ามคือเพื่ออ�านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสียหาย ให้เหมือนว่าคู่
สนทนาทั้งสองฝ่ายพูดภาษาเดียวกัน ดังนั้น ล่ามจะต้องแปลทุกอย่างที่แต่ละฝ่ายต้องการจะสื่อออกไป ใน
การสมัภาษณ์หาข้อเท็จจรงิ เจ้าหน้าทีจ่ะเป็นผู้ควบคมุทศิทางของการสนทนา ล่ามเป็นเพียงตวักลางในการ
สือ่สาร ไม่ใช่เจ้าหน้าที ่บทบาทของล่ามคอืการแปล และต้องเอือ้ให้ท้ังสองฝ่ายสือ่สารกนัโดยตรงมากทีส่ดุ 
จรรยาบรรณล่ามจะสะท้อนลักษณะงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานดังที่กล่าวมาข้างต้น

สรุปจรรยาบรรณล่าม

- แปลอย่างซื่อตรงต่อต้นฉบับ

- รักษาความลับ

- เป็นกลาง

- ให้เกียรติผู้อื่น

- เป็นมืออาชีพ

- ไม่ผิด

- ไม่ขาด ไม่แปลแบบสรุปย่อ 
แต่แปลทุกอย่างที่ผู้พูดพูด

- ไม่เกิน ไม่แต่งเติมข้อความ 
หรือใส่ความเห็นหรือค�า
อธิบายเพิ่ม

- รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน

- ไม่รับงานเกินความสามารถ

- เมื่อรับงานแล้ว ต้องท�าให้ดี
ที่สุด 

- ต้องเตรียมตัว

- ตรงต่อเวลา

- แต่งกายให้ถูกกาลเทศะ

- พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณล่ามแปลจาก National Standard Guide for Community Interpreting Services. 
Healthcare Interpretation Network HIN Toronto, Canada. First Edition. November 2007.
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ความถูกต้องตรงตามต้นฉบับ
วัตถุประสงค์ – รักษาความหมายเดิมของสารที่ต้องการสื่อ

1. ล่ามแปลค�าพูดและข้อความเขียนท้ังหมดอย่างซื่อสัตย์ ฟังดูสละสลวยและเป็นธรรมชาติในภาษา 
ปลายทาง และไม่มกีารบดิเบอืนต้นฉบบัโดยการตดั เติม หรอือธบิายขยายความ ยกเว้นแต่ในกรณแีปล
ตรงตัวแล้วไม่สื่อให้เกิดความเข้าใจ ให้รักษาลักษณะภาษาและระดับภาษาของต้นฉบับไว้

2. ล่ามเตือนทุกฝ่ายว่าทุกอย่างท่ีพูดคุยกันจะต้องแปลให้อีกฝ่ายทราบ หากฝ่ายหนึ่งขอให้ล่ามไม่แปล
ข้อความใดข้อความหนึง่ ล่ามจ�าเป็นต้องบอกอกีฝ่ายหนึง่ถงึการขอร้องดงักล่าวและถามว่าจะให้ด�าเนิน
การอย่างไร

3. ล่ามสามารถจะใช้ค�าทับศัพท์ได้หากไม่มีค�าแปลที่ตรงในภาษาปลายทาง แต่ให้มีค�าอธิบายที่จะท�าให้
ผู้ฟังพอจะเข้าใจค�าทับศัพท์นั้นได้เช่นกัน

4. ล่ามจะขอให้พูดซ�้า พูดใหม่ หรือขยายความเพิ่มเติม หากสิ่งที่พูดมานั้นไม่ชัดเจนพอที่จะแปลได้ เมื่อ
ล่ามรู้ตัวว่าตัวเองเข้าใจผิด/แปลผิด ให้แจ้งให้คู่สนทนาทราบทันที

5. ล่ามใช้รูปแบบการท�าล่ามท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานซึ่งส่วนใหญ่ในการสัมภาษณ์จะใช้การท�าล่าม 
แบบพูดตาม

6. ล่ามจะแปลสรปุ (หมายถงึ ไม่แปลเนือ้ความบางส่วน) ก็ต่อเม่ือได้รับความยนิยอมจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
เท่านั้น ล่ามจะต้องพยายามแปลข้อความทั้งหมดอย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงตามต้นฉบับเดิมมาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ตัด บิดเบือน เสริม หรือท�าให้ภาษาสวยขึ้น

การรักษาความลับ
วัตถุประสงค์: รักษาความเป็นส่วนตัวของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรักษาความลับของข้อมูล

1. ล่ามแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบว่าจะรักษาข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแปลของ
ล่ามมั่นใจได้ว่าล่ามจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้เป็นความลับ

2. ล่ามจะไม่เปิดเผยข้อมลูทีไ่ด้ยนิ ได้เหน็ ได้อ่านนอกเหนอืจากการแปลในทีนั่น้โดยไม่ได้รับความยนิยอม
อย่างชัดเจนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กฎหมายจะบังคับไว้ 

3. เจ้าหน้าท่ีควรแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการพูดคุยให้กับล่ามล่วงหน้าเพ่ือเตรียมตัวหาข้อมูลค�าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องหรือเพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่อง ให้พึงระลึกไว้ว่าล่ามมีหน้าที่ต้องรักษาความลับเพื่อที่จะ
ได้สื่อสารให้ข้อมูลกับล่ามได้เต็มที่
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ความเป็นกลาง
วตัถปุระสงค์ – การสือ่สารท่ีตรงตามเจตนาของผู้ส่ือ ไม่ถกูบดิเบอืนด้วยอคตหิรอืความเหน็ส่วนตวัของล่าม 
และเพื่อให้ทุกฝ่ายไว้วางใจล่าม ไม่เห็นว่าล่ามเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

1. ล่ามต้องวางตัวเป็นกลางในทุกสถานการณ์และแจ้งให้ทุกฝ่ายถึงหน้าที่ที่จะต้องเป็นกลางนี้

2. ล่ามควรปฏิเสธท่ีจะรับท�างานท่ีตัวเองมีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดม ี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับล่ามจนอาจกระทบต่อภาพความเป็นกลางของล่ามได้ 

3. ล่ามควรแจ้งให้ทกุฝ่ายทราบหากมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรอืมีความสมัพันธ์ส่วนตัวทางใดทางหนึง่กบั
ผู้ใช้ล่าม

การให้เกียรติผู้อื่น
วัตถปุระสงค์ – แสดงให้เหน็ถงึความตระหนกัว่ามนษุย์ทกุคนมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ มคีวามรูส้กึ 
และความต้องการพื้นฐานที่จะได้รับการยอมรับและเคารพศักดิ์ศรีเหมือนกัน

1. ล่ามควรให้เกียรติและค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่าย

2. ล่ามควรส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารโดยตรงผ่านการแปลของล่ามระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3. ล่ามควรปฏิบัติงานในลักษณะที่ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีอ�านาจตัดสินใจและเลือกวิธีปฏิบัติเอง

การรู้จักบทบาทของตัวเอง
วัตถุประสงค์ – รักษาสถานะความเป็นนักวิชาชีพของล่าม ลดความเสี่ยงในการถูกกล่าวโทษ รักษาสภาพ
จิตใจและความปลอดภัยในร่างกายของล่าม

1. บทบาทของล่ามคือการท�าให้เกิดการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งพูดและตัดสินใจด้วยตัวเอง

2. ล่ามไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายใด

3. ล่ามไม่ได้เป็นคู่สนทนา ให้ค�าปรึกษาแนะน�า หรือให้ความเห็นส่วนตัวต่อเรื่องหรือกรณีท่ีตัวเองแปล 
และไม่มีปฏิกิริยาต่อฝ่ายใด

4. ล่ามไม่ใช่ผู้กลั่นกรอง ไกล่เกลี่ย หรือพูดแทนให้ฝ่ายใด

5. ล่ามจะหลกีเลีย่งการตดิต่อกบัฝ่ายต่าง ๆ  โดยไม่จ�าเป็น ก่อนการสัมภาษณ์ล่ามอาจตดิต่อกับฝ่ายต่าง ๆ   
เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถสื่อสารเข้าใจภาษาหรือภาษาถิ่นของแต่ละฝ่ายได้ เพื่อยืนยัน 
รายละเอียดการนัดพบ หรือเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนัดพบแก่ผู้รับบริการ

6. ล่ามจะไม่ท�าหน้าที่อื่นใดนอกเหนือจากการแปลให้แต่ละฝ่าย

7. ล่ามจะท�าการแปลโดยแทรกแซงการสนทนาน้อยที่สุด

8. ล่ามจะปกป้องความเป็นส่วนตัว สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของตัวเอง

9. ล่ามจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพภายใต้บทบาทของล่ามและหลีกเลี่ยงการน�าตัวเองเข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ
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ความรับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์ – รบัผดิชอบต่อคุณภาพของการแปลของตวัเองต่อบทบาทและมาตรฐานการท�างานของล่าม 
ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการท�างาน

1. ล่ามพยายามศึกษาข้อผิดพลาดในการแปลและแก้ไขทันทีเมื่อพบ

2. ล่ามจะปฏิเสธงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเกินกว่าความสามารถตัวเอง

3. เมือ่ล่ามพบว่างานน้ันต้องใช้ความรูค้วามสามารถเกนิกว่าทีล่่ามม ีล่ามจะแจ้งให้ฝ่ายต่าง ๆ  ทราบทันที
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตัดสินใจว่าจะด�าเนินการอย่างไรต่อไป

4. ล่ามจะรกัษาบทบาท ขอบเขตหน้าทีข่องตวัเอง และด�าเนนิการตามควรเพ่ือให้ทกุฝ่ายทราบถงึบทบาท
และขอบเขตหน้าที่ของล่าม

5. ล่ามจะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการท�างานของวิชาชีพล่าม

6. ล่ามจะแจ้งให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบถงึสภาพการณ์หรอืเงือ่นไขท่ีท�าให้ไม่สามารถปฏบิตังิานได้ตามมาตรฐาน
ข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารนี้ เช่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความเหนื่อยล้าจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถได้ยินการสนทนาได้อย่างชัดเจน หรือการไม่มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์
เฉพาะท่ีใช้ และปฏิเสธทีจ่ะปฏบิตังิานต่อภายใต้เงือ่นไขดงักล่าว ล่ามเป็นผูท้ีต้่องรับผดิชอบต่อคณุภาพ
บทแปลของตัวเอง

ความเป็นมืออาชีพ
วัตถุประสงค์ – ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ

1. ล่ามจะปฏบิตัติามมาตรฐานการท�างานของวิชาชพีและระเบยีบ ข้ันตอนปฏบิติัของหน่วยงานทีว่่าจ้าง

2. ล่ามจะหลีกเลี่ยงการแทรกแซง ก้าวก่ายการสื่อสารเท่าที่จะเป็นไปได้

3. ล่ามจะปฏิบัติงานที่รับมาให้แล้วเสร็จโดยตลอด

4. ล่ามต้องตรงต่อเวลา

5. ล่ามจะอยูใ่นสถานทีนั่ดหมายให้ปฏบิตังิานจนกว่าการสมัภาษณ์พูดคุยจะแล้วเสร็จหรือได้รับการบอก
กล่าวให้กลับได้

6. ล่ามจะแต่งกายสุภาพ ถูกกาลเทศะ

7. ล่ามจะไม่ปฏิบัติธุระส่วนตัวหรือธุระอื่นใดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ล่าม

8. ล่ามจะปฏิบัติตนด้วยความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมอยู่เสมอ
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การพัฒนาทักษะความสามารถอย่างต่อเนื่อง
วตัถปุระสงค์ – เพือ่ให้ล่ามมทัีกษะความสามารถสูงสุดในการปฏิบัติงาน แสดงให้เหน็ถงึการได้รบัการรบัรอง 
ฝึกอบรมและประสบการณ์ รักษาระดับและพัฒนาทักษะ

1.  ล่ามจะเข้ารับการอบรมและสอบรับการรับรองที่มี

2. ล่ามจะรักษาระดับและเพิ่มพูนทักษะและความรู้ โดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการศึกษาต่อเนื่องใน
ระบบและนอกระบบ

3. ล่ามจะขอรับความเห็นต่อการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพการท�างานของตัวเอง

4. ล่ามพร้อมที่จะแสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

5. ล่ามจะเข้าเป็นสมาชกิสมาคมวชิาชีพล่ามทีเ่กีย่วข้องและปฏิบตัติามมาตรฐานจริยธรรมของสมาคมนัน้

6. ล่ามมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะภาษา บุคคล และบริการต่าง ๆ  มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ล่ามที่ดีจะต้องมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพอยู่เสมอ
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ภำคผนวก
ภาคผนวก ก. แนวทางการแนะน�าตัวส�าหรับล่าม

ผูใ้ห้บรกิารหรอืเจ้าหน้าทีม่กัเป็นผูแ้นะน�าตวัล่ามต่อผู้เสยีหายหรอืบคุคลทีจ่ะสมัภาษณ์ และชีแ้จงถงึวตัถุประสงค์
ของการสนทนา รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของล่ามและวิธีการสนทนาผ่านล่าม หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ด�าเนินการ
ดังกล่าว ล่ามควรเตอืนให้ผู้ให้บรกิารหรอืเจ้าหน้าท่ีได้กล่าวแนะน�าทกุคนก่อนหรือหาวธิแีนะน�าตนเองและ
การท�าหน้าที่ล่ามต่อผู้เสียหายหรือบุคคลที่จะสัมภาษณ์ก่อน โดยสามารถด�าเนินการตามแนวทาง ดังนี้

1. กล่าวทักทาย แนะน�าชื่อ หน่วยงาน (ถ้ามี) และชี้แจงการท�าหน้าที่ล่ามในการสนทนาครั้งนี้ 

2. อธบิายการท�างานหน้าท่ีแปลว่าล่ามจะพยายามแปลทุกอย่างทีไ่ด้ยนิจากคูส่นทนาให้ถูกต้อง

3. หากไม่เข้าใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ท�าให้ไม่สามารถแปลได้ ล่ามอาจขอให้คู่สนทนากล่าวซ�้าอีก

4. ล่ามไม่ได้รบัอนญุาตให้แสดงข้อคิดเหน็ต่อข้อความใด ๆ  ทีแ่ปลของคูส่นทนาและไม่ได้รับอนญุาต
ให้ข้อมูลหรืออธิบายแทนคู่สนทนา

5. ขอให้คู่สนทนาได้พูดคุยต่อกันและกัน ไม่ใช่พูดกับล่าม และเป็นการพูดคุยผ่านล่าม ซึ่งตลอด 
การสัมภาษณ์ ล่ามจะใช้ค�าสรรพนามเหมือนผู้พูด และจะเรียกแทนตัวล่ามเองว่า “ล่าม”

6. ขอให้ถามค�าถามอย่างตรงไปตรงมาและเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคู่สนทนา ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวล่าม

7. ถ้าคู่สนทนาไม่เข้าใจล่ามหรอืรูส้กึไม่สะดวกใจทีจ่ะให้ล่ามแปลให้ผูเ้สยีหาย ขอให้แจ้งให้ทราบโดยทนัที

8. ชี้แจงว่าในการสนทนาและการแปล ทุกเรื่องราวจะเก็บไว้เป็นความลับ

9. ก่อนจบการแนะน�าตัว ให้สอบถามคู่สนทนาว่ามีข้อสงสัยหรือค�าถามอะไรหรือไม่

ตัวอย่าง
สวสัดค่ีะ/ครบั ดฉินั/ผม ชือ่ <ชือ่-นามสกลุล่าม> หน่วยงาน <ชือ่หน่วยงาน> (ถ้าม)ี วนัน้ี จะมาท�าหน้าท่ี
เป็นล่ามแปลภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ ชื่อ <ชื่อ-นามสกุลล่าม> ต�าแหน่ง <ชื่อต�าแหน่ง> จากหน่วยงาน 
<ชื่อหน่วยงาน> (ถ้ามี)

ทัง้น้ี การท�าหน้าทีข่องล่ามจะต้องแปลทุกสิง่ทกุอย่างทีท่่านพดูต่อกนั ดงันัน้ จะขอความร่วมมือให้ท่านช่วย
หยดุเป็นระยะ ใช้ค�าพดูแบบตรงไปตรงมา เพือ่ให้ล่ามได้สามารถแปลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนใจความ 
ซึง่ล่ามจะไม่แต่งเติม เปลีย่นหรอืตดัข้อความใด ๆ  ออก หากมสีิง่ใดทีไ่ม่เข้าใจ ขอให้บอกหรอืขอให้พูดซ�า้อกี
ได้ ซึง่ล่ามจะท�าหน้าทีเ่พียงช่วยแปลในการส่ือสารระหว่างท่านเท่านัน้ และไม่ได้รบัอนญุาตให้แสดงความคดิ
เหน็ ข้อเสนอแนะใด ๆ  หรอือธบิายแทน ดังนัน้ จงึขอแนะน�าว่าให้ท่านพูดต่อกนัโดยตรง ไม่ใช่พูดกบัล่าม แต่
เป็นการพูดคยุผ่านล่าม โดยล่ามจะใช้ค�าสรรพนามหรอืการเรยีกชือ่ตามผูพู้ด และใช้แทนตวัล่ามว่า “ล่าม” 
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ส�าหรับวัตถุประสงค ์ในการพูดคุยในคร้ังนี้  คือ <ชี้แจงวัตถุประสงค ์> ซึ่ ง เราหวังว ่าจะได ้  
<ผลทีค่าดว่าจะได้จากการพดูคยุและน�าไปท�าอะไร> ในท้ายสุด และเรือ่งราวทีพู่ดคยุในวนันีจ้ะเป็นความ
ลับซึ่งล่ามต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของล่าม ท่านมีค�าถามใด ๆ ก่อนที่เราจะเริ่มหรือไม่

ภาคผนวก ข. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

สายด่วนกรมการจัดหางาน      1694
ตอบปัญหาแรงงานต่างด้าวและร้องทกุข์ ให้บรกิารช่วยเหลอืแรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทย
โดยมีล่ามภาษาอังกฤษ เมียนมาร์ และกัมพูชา ให้บริการ

สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม     1300
สายด่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานหลักในการด�าเนินการช่วยเหลือ
และคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย     191

สายด่วนช่วยชีวิต (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน)  	 1669



93คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
ชั้น 18 อาคารรัจนาการ

3 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย

 +66-2-343-9300   +66-2-343-9399

 iombangkok@iom.int  www.iom.int


