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ค�ำนิยม
กระทรวงแรงงาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันการค้ามนุษย์
ได้ด�ำเนินหลากหลายมาตรการในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของแรงงานทุก
สัญชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นแรงงานไทยหรือแรงงาน
สัญชาติอื่น โดยได้มุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนนโยบายใหม่ ๆ และเน้นการควบคุม
ตรวจตราอย่ า งเข้ ม งวดผ่ า นกระบวนการตรวจแรงงาน ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการบริหารการคุม้ ครองแรงงาน รวมทัง้ จัดวางระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ตลอดจนได้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล กับ ภาคีภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ประเทศเพือ่ นบ้าน และองค์การ
ระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ในกระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานใน
ประเทศไทย “ล่าม” จะมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงบริการจากภาครัฐและ
ได้รับการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย โดยในห้วงที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้จัดจ้างล่ามและ
ผู้ประสานงานด้านภาษา (ภาษากัมพูชา และภาษาเมียนมา) เข้าไปเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจ
แรงงาน ท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างแรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าที่ในการลดช่องว่างด้านภาษาที่เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิของลูกจ้าง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทาง
การด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติงานของล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาจ�ำเป็นต้องท�ำงาน
แบบมืออาชีพ มีความรู้ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การป้องกันการค้ามนุษย์ คือ แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักมาตรฐานสากล
ดังนัน้ เพือ่ ให้ลา่ มสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงแรงงาน จึงได้รว่ มกับองค์การระหว่าง
ประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน (IOM) จัดท�ำคูม่ อื ล่ามด้านแรงงาน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานราชการกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการล่ามแปลภาษา ส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานคุ้มครองแรงงาน โดยคาดหวังว่า ผู้ปฏิบัติงานล่ามและผู้ที่ต้องท�ำงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ประสานงานด้านภาษาจะสามารถน�ำคู่มือฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางส�ำหรับการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สามารถปกป้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานในประเทศไทยทุกคน
ได้ตามหลักมาตรฐานสากลและเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นางเพชรรัตน์ สินอวย
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
คู่มือล่ามด้านแรงงาน

I

ค�ำนิยม
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ IOM เป็นหน่วยงาน
องค์การสหประชาชาติด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1951
ด�ำเนินงานให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก
การย้ายถิ่นของแรงงานทั้งต่อประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง รวมถึงต่อ
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานเอง IOM ด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงความต้องการของแรงงาน
ต่างด้าวควบคู่ไปกับประโยชน์ที่รัฐบาลของแต่ละประเทศ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจะได้รับ IOM
ด�ำเนินโครงการเพือ่ ส่งเสริมการโยกย้ายถิน่ ผ่านช่องทางตามกฎหมาย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้แก่กลไกใน
การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าว
ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของ IOM ตั้งแต่ปีค.ศ. 1986 เป็นทั้งประเทศต้นทางประเทศทางผ่าน และ
ประเทศปลายทางของแรงงานต่างด้าวในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ตัง้ แต่ปคี .ศ. 1990 เป็นต้นมา ประเทศไทย
ได้มคี วามพยายามในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว อันเป็นผลมาจากการเคลือ่ นย้ายเข้ามาของแรงงาน
กึง่ ฝีมอื จากประเทศเพือ่ นบ้าน และโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทีม่ อี ตุ สาหกรรมต่างๆ ทีม่ คี วามต้องการ
แรงงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงได้เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนของ
แรงงานต่างด้าวขึ้น
แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามในการพัฒนาโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือทั้ง
ในระดับทวิภาคีและระหว่างประเทศ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อส่งเสริม
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ยังคงมีอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าวอยู่ ทั้งจากความท้าทายทางด้านการสื่อสาร และความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมไปถึง
ระดับความเข้าใจที่แตกต่างกันในประเด็นสิทธิ บริการ และความคุ้มครองของแรงงานต่างด้าว ระหว่าง
นายจ้างและผู้ให้บริการอื่นๆ
คูม่ อื ล่ามด้านแรงงานฉบับนี้ ได้อธิบายถึงมาตรฐานและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการแปลเพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่
แรงงานต่างด้าว และยังให้ข้อมูลด้านความคุ้มครองทางกฏหมายภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความคุม้ ครองแรงงานในประเทศไทย การจัดท�ำคูม่ อื เล่มนี้ เป็นความพยายามทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย
กระทรวงแรงงาน และ IOM ในการเสริมสร้างทักษะ และความรูใ้ ห้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านล่ามในฐานะทีเ่ ป็นผูเ้ กีย่ วข้อง
หลักในการให้ความคุม้ ครองแก่แรงงานต่างด้าวภายใต้กฎหมายไทย และสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน
IOM สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่ท�ำงานร่วมกับล่าม ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านกฎหมายและ
ค�ำแนะน�ำที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้เมื่อให้บริการด้านการแปลภาษา และให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าว
ทั้งนี้ IOM หวังว่า ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือล่ามด้านแรงงานจะช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการแปล และ
การให้ข้อมูลแก่แรงงานต่างด้าว อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะของล่าม เพื่อให้งานด้านความคุ้มครองและ
การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ IOM ขอขอบคุณกรมประชากร ผู้ลี้ภัย และผู้โยกย้ายถิ่น (PRM) กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูส้ นับสนุนเงินทุนในการด�ำเนินโครงการและจัดท�ำคูม่ อื ล่ามด้านแรงงานเล่มนีม้ า ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทน�ำ
1.1 ความเป็นมา
ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท�ำงานกว่า 1.7 ล้านคน ตามสถิติอย่างเป็น
ทางการของส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ประจ�ำเดือนธันวาคม 2560 โดยแรงงานกลุม่ ดังกล่าวจ�ำนวนมาก
ถือเป็นกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสียเปรียบ (vulnerable) และไม่สามารถสือ่ สารภาษาไทยได้หรือสือ่ สารได้จำ� กัด
จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลคุ้มครองจากรัฐมากกว่าแรงงานกลุ่มอื่น แต่การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใน
ส่วนของการคุม้ ครองก็ยงั คงเป็นปัญหาหนึง่ ตามทีถ่ กู ตัง้ ข้อสังเกตจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของ
สหรัฐอเมริกาทีจ่ ดั อันดับให้ไทยอยูใ่ นกลุม่ 2 ประเทศทีต่ อ้ งจับตามอง (Tier 2 Watch List ตามรายงาน TIP
Report ปี ค.ศ. 2016) โดยรายงานดังกล่าวระบุว่าปัญหาอย่างหนึ่งในด้านการคุ้มครองแรงงานคือปัญหา
การขาดแคลนล่ามและปัญหาเกีย่ วกับคุณภาพของล่าม ดังนัน้ เห็นได้วา่ ล่ามมีบทบาทอย่างยิง่ ในการส่งเสริม
การเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์หรือกลไกการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เพือ่ ให้แรงงาน
ต่างด้าวทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทยได้รบั การพิทกั ษ์สทิ ธิประโยชน์ตามกฎหมายและสามารถเข้าถึงบริการ
ทางกฎหมายได้ กระทรวงแรงงานได้จดั จ้างเจ้าหน้าทีส่ อื่ (ล่าม) ภาษากัมพูชาและภาษาเมียนมาเข้าไปเสริม
การปฏิบตั งิ านของพนักงานตรวจแรงงาน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางระหว่างแรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยลด
ช่องว่างด้านภาษาที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อกลางในการให้
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยังได้จดั อบรมให้ความรูแ้ ก่ลา่ มภาษาดังกล่าว เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจสิทธิของลูกจ้าง ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารข้อกฎหมายและแนวทางการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ลูกจ้างต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่ผ่านมาแม้ได้มีการจัดฝึกอบรมล่าม ทักษะการท�ำงานล่ามและจัดท�ำจรรยาบรรณในระดับขั้นพื้นฐาน
ดังกล่าวมาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบ
การเผยแพร่ขอ้ มูลหรือใช้เป็นแนวปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาล่ามในกระบวนการ
คุ้มครองแรงงาน ดังนั้น คู่มือฉบับนี้เป็นเอกสารที่รวบรวมเนื้อหาที่ล่ามควรรู้ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์
กับล่ามที่ปฏิบัติงานอยู่แต่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม หรือล่ามที่ผ่านการอบรมและต้องการทบทวนเพิ่มเติม
ความรู้ รวมถึงผู้ที่จะมาท�ำงานเป็นล่ามในกระบวนการคุ้มครองแรงงานในอนาคต
ในกระบวนการคุม้ ครองแรงงาน หากเจ้าหน้าทีแ่ ละแรงงานไม่สามารถสือ่ สารเป็นภาษาเดียวกันได้แล้ว ล่ามเป็น
ตัวกลางทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ ในการสือ่ สาร การเป็นล่ามนัน้ มิใช่วา่ ใครทีส่ อื่ สารได้สองภาษาแล้วจะสามารถกระท�ำได้ทกุ คน
การน�ำบุคคลทีไ่ ม่ได้ผา่ นการฝึกอบรมมาท�ำหน้าทีล่ า่ ม อาจพบปัญหาและข้อท้าทายต่าง ๆ หรืออาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อการสือ่ สาร ไม่ได้ตามมาตรฐานเท่าทีค่ วร เช่น แปลไม่ตรงกับทีผ่ พู้ ดู ต้องการจะสือ่ มีการตัดทอนข้อความ
หรือแต่งเสริมเติมเกินจากสิง่ ทีผ่ สู้ อื่ สารต้องการจะพูด ไม่รบู้ ทบาทหน้าทีข่ องล่าม นอกจากนีย้ งั พบว่า บุคคลที่
คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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ท�ำหน้าที่ล่ามในการคุ้มครองแรงงานบางราย ไม่มีความละเอียดอ่อนเพียงพอต่อสภาวะความเปราะบาง
ของแรงงาน ไม่เคารพและละเมิดสิทธิแรงงาน ทั้งโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น บุคคลที่ท�ำหน้าที่
ล่ามจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ เพิ่มพูนทักษะความช�ำนาญ และมีเจตคติที่
เหมาะสม เพือ่ ให้ทราบถึงบริบทเกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะแปล มีมาตรฐานและแนวปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้องในการท�ำงาน
รวมถึงการพัฒนาความเป็นวิชาชีพ ด้วยการส่งเสริมการจัดให้มจี รรยาบรรณทางวิชาชีพ เพือ่ ให้การแปลได้
บรรลุเป้าประสงค์ของผู้ใช้บริการล่ามอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเหมาะสม
ส�ำหรับคู่มือการปฏิบัติงานล่ามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของกระทรวงแรงงานในการพัฒนา
ระบบการให้บริการล่ามแปลภาษา ส�ำหรับการด�ำเนินงานคุม้ ครองแรงงาน ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานล่าม จึงได้รวบรวมประเด็นปัญหา
และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานต่าง ๆ น�ำมาหารือร่วมกับภาคีหุ้นส่วน แล้วน�ำมาสรุปรวบรวมอยู่ใน
เอกสารฉบับนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเบื้องต้นส�ำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติงานล่ามให้กับกระทรวง
และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จะมาปฏิบัติงานล่ามที่ผ่านการ
ฝึกอบรมจากกระทรวง ได้ทบทวนความรู้ภายหลังจากการฝึกอบรม หรือผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมแต่มี
เหตุจ�ำเป็นฉุกเฉินที่จะต้องปฏิบัติงานล่ามในการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงาน ได้ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับ
การปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสม และลดผลกระทบทางลบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
การปฏิบัติงานของล่าม ทั้งต่อแรงงาน หน่วยงานที่ใช้ล่าม และผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพล่าม

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานล่ามส�ำหรับบุคลากรล่ามที่เข้ามาท�ำงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน และ
องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับการศึกษาด้วยตนเอง ในการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทักษะการแปลในกระบวนการคุ้มครองแรงงาน
2) เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการคุ้มครองแรงงานที่ถูกต้องและเหมาะสมส�ำหรับล่าม
3) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงส�ำหรับการปฏิบัติงานล่ามเบื้องต้นเพื่อการคุ้มครองแรงงาน
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1.3 ขอบเขตเนื้อหาในคู่มือ
สาระส�ำคัญในคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยสามส่วนหลักที่ส�ำคัญ ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนแรก คือ องค์ความ
รู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคุ้มครองแรงงานได้แก่ บทที่ 2 และบทที่ 3 เป็นความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการย้ายถิ่นในอาเซียนและปัจจัยเสี่ยงของผู้ย้ายถิ่นในอาเซียน โครงสร้างการบริหาร
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย องค์ประกอบการแสวงประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครอง
แรงงาน สิทธิและหน้าที่ของแรงงานข้ามชาติและนายจ้าง บทบาทและหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ
เนื้อหาส่วนที่สอง ได้แก่ บทที่ 4 และบทที่ 5 เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะในการแปลและการล่าม
การเตรียมตัวและการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานล่าม การดูแลตนเองของล่าม และ
การพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ
และเนื้อหาส่วนที่สามได้แก่ บทที่ 6 หลักการปฏิบัติตนในการท�ำงานล่ามและจรรยาบรรณวิชาชีพล่าม ซึ่ง
เนื้อหาดังกล่าวมีทั้งส่วนที่เป็นการเขียนขึ้นมาใหม่ การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดฝึกอบรมล่าม และ
การเรียบเรียงจากเอกสารทีม่ กี ารพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว โดยมีการปรับเนือ้ หาให้เข้ากับบริบทของการปฏิบตั ิ
งานในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับล่ามเป็นหลัก เพื่อให้ล่ามสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมในการคุ้มครองแรงงาน

1.4 แนวทางการใช้คู่มือ
เนือ่ งจากวัตถุประสงค์หลักของคูม่ อื ฉบับนี้ ต้องการให้เป็นเอกสารทีอ่ า่ นเข้าใจได้โดยง่าย สามารถศึกษาได้
ด้วยตนเอง โดยผูศ้ กึ ษาสามารถพิจารณาเลือกบททีต่ อ้ งการศึกษาได้ตามความสนใจ นอกจากนี้ เพือ่ ให้ลา่ ม
สามารถพกพาคู่มือแนวทางปฏิบัติงานนี้ไปใช้ได้อย่างสะดวก คณะผู้จัดท�ำจึงเลือกน�ำเสนอแต่เพียงสาระ
ส�ำคัญโดยสังเขป โดยมิได้ลงรายละเอียดมากจนเกินไป ผู้อ่านที่สนใจศึกษาเชิงลึกสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม
ได้จากเอกสารตามรายการอ้างอิงทีอ่ ยูท่ า้ ยคูม่ อื ฉบับนี้ ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ทีป่ รากฏอยูใ่ นคูม่ อื ฉบับนีเ้ ป็นเพียง
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน มิใช่ระเบียบ กฎเกณฑ์ทตี่ ายตัว ซึง่ ผูน้ ำ� ไปใช้จะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์และ
บริบทแวดล้อม ก่อนน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสม

คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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บทที่ 2
การย้ายถิน
่ ข้ามชาติและแรงงานข้ามชาติ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
2.1 ที่มา
การเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติของประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เข้ามาท�ำงานใน
ประเทศไทย โดยเบือ้ งต้นนัน้ มีลกั ษณะทีเ่ ป็นการเคลือ่ นย้ายในลักษณะข้าม/ลอดรัฐทีไ่ ม่เป็นไปตามกฎหมาย
แห่งรัฐไทย อีกทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ชายแดนระหว่างไทยและ ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา
ลาว และกัมพูชาที่เอื้อต่อการเดินทางข้ามแดน รวมถึงปัจจัยที่มีทั้งความรุนแรงทางการเมืองและปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ ท�ำให้นอกจากการเข้ามาเป็นแรงงานแล้ว การเคลือ่ นย้ายของแรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้าน
ยังต้องพ่วงสถานะของการเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ท่ามกลางกระแสของโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนเป็น สภาวการณ์ที่ถูกหยิบยก
ขึน้ มาให้ความสาํ คัญของรัฐบาลแทบทุกประเทศ การย้ายถิน่ ข้ามชาติเป็น ประเด็นทีท่ วีความสาํ คัญมากขึน้
ในทุกภูมภิ าคของโลกของศตวรรษที่ 20 เป็นประเด็นสาํ คัญในการกาํ หนดนโยบายของ มีการคาดทาํ นายว่า
ในศตวรรษที่ 21 นี้ จะเป็นศตวรรษของการย้ายถิน่ ข้ามชาติและปรากฏการณ์นจี้ ะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อ
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างไม่เคยเกิดขึน้ ใน ประชาคมโลกมาก่อน
“แรงงานข้ามชาติ” หรือที่เรียกตามภาษาราชการว่า “แรงงานต่างด้าว” เป็น ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ
เคลือ่ นย้ายแรงงานจากประเทศหนึง่ สูอ่ กี ประเทศหนึง่ โดยมีลกั ษณะที่ มีปฏิสมั พันธ์กบั อีกสังคมและ/หรืออีก
วัฒนธรรมหนึง่ ผ่านการจ้างแรงงาน ซึง่ การเคลือ่ นย้าย ลักษณะดังกล่าวนีเ้ กิดขึน้ ในแทบทุกภูมภิ าคของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่การสื่อสาร คมนาคมมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของมนุษย์
ดังเช่นอดีต ผนวกรวมกับปัจจัยทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มี
ความรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า “แรงงานข้ามชาติ” เป็น “ทุนนิยมโลกาภิวัตน์”
การอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนจากพื้นที่ต่างๆทั่วโลกถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติในยุคสมัยปัจจุบัน แต่มิได้
หมายความว่าการอพยพของผูค้ นเหล่านีเ้ ป็นปรากฏการณ์เฉพาะของสังคมปัจจุบนั การอพยพโยกย้ายของ
ผู้คนในพื้นที่ต่างๆของโลกเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมานาน แตกต่างแต่เพียงว่าการเคลื่อนย้ายของผู้คน
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีระดับความถี่ความเข้มข้นมากกว่าเดิมเท่านั้น โดยมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ซึ่งกระตุ้นผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจ การอพยพย้ายถิ่น
จากประเทศเมียนมาผ่านช่องทาง ต่างๆในลักษณะไม่ปรกติตามกฎหมายของรัฐ (irregular migration)
อันเนื่องมาจากการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกอง กําลังชนกลุ่มน้อย หรือการถูกละเมิดสิทธิของ
ประชาชนในเมียนมา ไม่วา่ จะเป็นการใช้แรงงานทาส การข่มขืนผูห้ ญิงชนกลุม่ น้อยของทหารเมียนมา หรือ
การบังคับโยกย้ายถิ่นของชุมชนในเขตของชน กลุ่มน้อยในเมียนมา ทําให้เกิดแรงผลักดันประชาชนจาก
คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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เมียนมาจาํ นวนมากให้เดินทางเข้ามายังประเทศ ไทย เป็นตัวอย่างหนึง่ ทีส่ าํ คัญในปัจจุบนั ทีแ่ สดงให้เห็นถึง
การย้ายถิ่นของประชาชนอย่างไม่เต็มใจ ในกรณีของประเทศไทย การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไปมาระหว่าง
ประชาชน 2 ประเทศ ที่พรมแดนติดต่อกัน เช่น ไทย-เมียนมา ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซีย
เป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในอดีตการย้ายถิน่ เป็นไปเพือ่ การกวาดต้อนประชาชน
ของฝ่ายที่ ปราชัยจากการรบพุง่ ไปเป็นประชาชนของประเทศตนเอง แต่ในปัจจุบนั การย้ายถิน่ เป็นเรือ่ งของ
การเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนของประเทศที่มีความพร้อมมากกว่า
หากมองอีกแง่หนึง่ คือ ในมุมทางเศรษฐศาสตร์พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ บี ทบาทส�ำคัญทัง้ ประเทศ
ส่ง ประเทศรับ และประเทศทางผ่านของแรงงาน เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้าง
งานอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2540 ที่การเจริญเติบโตของ
การลงทุนในประเทศไทยชะลอตัว ฐานเศรษฐกิจของประเทศก็มีการปรับเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรม
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เป็นผลให้อัตราการเติบโตของความต้องการแรงงานสูงขึ้นตามไปด้วย ท�ำให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมประมงทะเล อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากประมงทะเล
งานก่อสร้าง ภาคเกษตร ฯลฯ ต้องการจ้างแรงงานไร้ฝีมือจ�ำนวนมาก แรงงานไทยไม่นิยมท�ำเพราะงาน
ที่หนัก สกปรก และรายได้น้อย จึงท�ำให้ต้องจ้างแรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทน
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีการหลัง่ ไหลของแรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้าน โดยเฉพาะจากประเทศ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก จากตัวเลขของส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รายงานว่า เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีแรงงานข้ามชาติ
3 สัญชาติดังกล่าว มาขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 1,030,000 คน
โดยการประเมินของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิน่ ฐาน (IOM) ประจ�ำประเทศไทย พบว่าจ�ำนวนแรงงานกลุม่ ดังกล่าวทีไ่ ด้ทำ� งานอยูใ่ นประเทศไทย
มานาน มีแรงงานข้ามชาติอย่างน้อย 2,500,000 คนโดยประมาณ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของก�ำลังแรงงาน
ไทยทั้งหมด 36.5 ล้านคน ที่ท�ำงานประเภทที่เสี่ยงอันตราย สกปรก และแสนล�ำบาก แลกกับค่าจ้างที่
ต�่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของแรงงานในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เช่น งานในโรงงานห้องเย็นแช่แข็ง
อาหารทะเล ในเรือประมงทะเล ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า งานบ้าน เป็นต้น
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ตารางที่ 1 การย้ายถิ่นภายในอาเซียนในปี 2558
ประเทศ

ออก

บรูไน

เข้า

ออก/เข้า

6,165

83,832

0.07

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

6,887,392

6,887,392

1

กัมพูชา

รวม

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

ตารางที่ 2 การย้ายถิ่นภายในอาเซียนในสามประเทศปลายทางหลัก
ต้นทาง
เมียนมา

ปลายทาง
ไทย

จ�ำนวนผู้ย้ายถิ่น

ร้อยละ
ร้อยละ
ในปลายทาง (%) ในอาเซียน (%)

1,978,348

53

29

สปป. ลาว

969,267

26

14

กัมพูชา

805,272

21

12

3,752,887

100

54

1,070,433

70

16

เมียนมา

252,292

16

4

เวียดนาม

87,272

6

1

สิงคโปร์

79,519

5

1

1,489,516

97

22

รวม
อินโดนีเซีย

รวม

มาเลเซีย

คู่มือล่ามด้านแรงงาน

7

มาเลเซีย

สิงคโปร์

1,123,654

85

16

163,237

12

2

รวม

1,286,891

97

19

รวมในสามประเทศปลายทาง

6,529,294

อินโดนีเซีย

95

ที่มา: จัดเรียงใหม่และค�ำนวณจากตัวเลขใน UN (2015 อ้างถึงใน Testaverde et al. 2017)
เมือ่ พิจารณาสถิตกิ ารเคลือ่ นย้ายแรงงานภายในอาเซียนในปี 2558 ในตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นว่าประเทศ
ที่เป็นผู้น�ำเข้าแรงงานเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ตามล�ำดับ ส�ำหรับประเทศผู้ส่งออกแรง
งานภายในภูมิภาคนี้ ได้แก่ เมียนมา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตามล�ำดับ โดยในปี 2558 มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานภายในภูมภิ าคอาเซียนจ�ำนวนทัง้ หมดราว 6.9 ล้านคน ส�ำหรับประเทศไทยมีการน�ำเข้าแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน คือ เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ตามล�ำดับ นฤมล นิราทร (2555) กล่าวถึงปัจจัย
ส�ำคัญที่สนับสนุนการย้ายถิ่นของแรงงาน ได้แก่ ปัจจัยดึง (Pull factor) ก็คือ การขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของการพัฒนา การขาดแคลนแรงงาน การปรับเปลี่ยนในโครงสร้างประชากร ความต้องการของตลาด
แรงงาน รวมทั้งเครือข่ายที่มีอยู่ในประเทศปลายทาง และปัจจัยผลัก (Push factor) คือการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจต�่ำ อัตราการว่างงานสูง ค่าจ้างที่สูงกว่านโยบายการส่งออกแรงงาน และปัจจัยทางการเมือง
ทั้งนี้การย้ายถิ่นของแรงงานอาจกระท�ำโดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. การตกลงนอกระบบผ่านคนกลางและเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ
2. ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลผ่านบันทึกข้อตกลง
3. การตกลงระหว่างเอกชน ส�ำนักจัดหางานกับบริษัทที่ต้องการแรงงาน
4. การตกลงระหว่างรัฐกับเอกชน เช่น กรมการจัดหางานกับบริษัทเอกชนในต่างประเทศ
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หากเปรียบเทียบข้อแตกต่างของการย้ายถิน่ ของผูค้ นกลุม่ ต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยในอดีตกับปัจจุบนั นัน้
รูปแบบการศึกษาการย้ายถิ่นในอดีตมักจะมองลักษณะของการตั้งถิ่นฐานและการสร้างชุมชน เช่น
กรณีศึกษาของกลุ่มอาข่า กะเหรี่ยงที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากปัจจัยความขัดแย้งทาง
การเมืองในอดีต การถูกกวาดต้อนโดยผู้ชนะในสงครามหรืออพยพเคลื่อนย้ายเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจ
เช่น การค้าชายแดน ความต้องการทรัพยากรที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิต และเข้ามาตั้งหลักปักฐานเป็น
ชุมชนในเชิงกายภาพ ประกอบอาชีพทั้งทางการเกษตรและอื่นๆ รวมถึงได้ผสมผสานกลืนกลายเข้ามาเป็น
พลเมืองไทย ได้รับสิทธิให้อยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ถูกก�ำหนดสถานะบุคคลโดยรัฐไทยผ่าน
การออกเอกสารแสดงตนกลุ่มต่าง ๆ เช่น บัตรประจ�ำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง ดังนั้นคนย้ายถิ่นในอดีตจึงมี
ลักษณะเชิงกายภาพ และสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนที่ผูกโยงกับการตั้งถิ่นฐานมากกว่า โดย
ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงหรือการเป็นปัจจัยตัง้ ต้นทีท่ ำ� ให้เกิดการย้ายถิน่ ข้ามชาติทหี่ ลากหลายเฉกเช่นปัจจุบนั
ทัง้ นี้ เพราะการย้ายถิน่ ในปัจจุบนั เกิดจากเหตุผลทีแ่ ตกต่างกันและบางครัง้ ก็มลี กั ษณะทีผ่ สมผสานกันของ
หลายปัจจัย กล่าวคือ จากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จะเดินทางข้ามชาติเพื่อแสวงหาการมีงานท�ำและมีรายได้
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เพื่อจุนเจือครอบครัวในประเทศต้นทาง จากปัจจัยทางการเมืองหรือความไม่ปลอดภัยในชีวิตของตนใน
ประเทศต้นทาง จากปัจจัยที่ว่าเป็นวิถีชีวิตปรกติระหว่างสองชุมชนที่อยู่คนละฝากชายแดนตามลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงที่มีชายแดนติดต่อกันและมีลักษณะทางประชากรและชาติพันธุ์
ทีม่ คี วามสัมพันธ์เชือ่ มโยงและมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวัฒนธรรมกันมาแต่ในอดีต ทุกปัจจัยเหล่านีล้ ว้ น
เป็นผลให้เกิด “การย้ายถิ่นข้ามชาติ” ในอนุภูมิภาคนี้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง
ในประเทศไทย ตลอดจนกระแสภูมิภาคนิยมและโลกาภิวัตน์เป็นอัตราเร่ง จึงมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นการ
ย้ายถิน่ ทีไ่ ม่องิ กับกรอบกฎหมายว่าด้วยการข้ามแดนหรือคนเข้าเมืองมากนัก แรงงานข้ามชาติจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยส่วนใหญ่ในอดีตจึงมีลักษณะเป็นแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นโดย
ไม่มีเอกสาร (undocumented migrant) ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นที่ผิดกฎหมาย เสี่ยง ไม่ปลอดภัย และเป็น
สาเหตุทสี่ ำ� คัญประการหนึง่ ของการค้ามนุษย์ในอนุภมู ภิ าคนี้ โดยเฉพาะในกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการแสวงหา
ประโยชน์ในการย้ายถิน่ ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ เด็ก ผูห้ ญิง หรือกลุม่ คนผูท้ ไี่ ม่มเี อกสารแสดงตน หรือไม่ได้รบั การ
รับรองว่าเป็นพลเมืองของประเทศต้นทาง เมือ่ ต้องตัดสินใจเดินทางข้ามชาติ โอกาสในการเดินทางอย่างถูก
กฎหมายก็แทบจะเป็นได้ยาก ย่อมท�ำให้ความเสี่ยงในการย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
โดยสรุปการย้ายถิ่นข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงจึงมีลักษณะเป็นการย้ายถิ่นแบบผสมผสาน (mixed
migration) ซึง่ ประกอบด้วยสาเหตุการย้ายถิน่ ทีม่ ลี กั ษณะผสมผสานทัง้ กลุม่ คนทีย่ า้ ยถิน่ เพือ่ มาเป็นแรงงาน
ข้ามชาติ ในขณะที่บางคนมีสถานะเป็นผู้หนีภัยอันตรายต่อชีวิตจากประเทศต้นทางเข้ามายังประเทศไทย
แต่อาศัยช่องทางของการท�ำงานและเป็นแรงงานข้ามชาติเป็นช่องทางในการด�ำเนินชีวิต มีผู้คนอีกจ�ำนวน
หนึง่ ทีไ่ ม่ได้รบั การส�ำรวจหรือได้รบั การยอมรับในฐานะพลเมืองของประเทศนัน้ ๆ หรือทีเ่ รียกกันว่าคนไร้รฐั
และมีผู้อพยพย้ายถิ่นอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามประเทศที่โดยอาศัย
ช่องว่างการย้ายถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนุภมู ภิ าคเข้ามาแสวงหาประโยชน์ ซึง่ ภาวะการย้ายถิน่ แบบผสมผสานเช่นนี้
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยส�ำคัญต่อต่อแนวนโยบายของรัฐทั้งประเทศปลายทางประเทศไทยและประเทศ
ต้นทาง ตลอดจนการมีมาตรการในการดูแลและผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยในอนุภูมิภาคนี้
แม้จะมีความพยายามในการพัฒนากฎหมายและนโยบายภายในประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในระดับอนุภูมิภาค แต่ยังดูเหมือนจะไม่ทันกับสถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติในอนุภูมิภาคนี้มากนัก
การท�ำความเข้าใจการย้ายถิ่นข้ามชาติต้องค�ำนึงถึงลักษณะเฉพาะของประชาชนในภูมิภาค ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ การเมืองและความหลากหลายของความเป็นพลเมืองของอนุภูมิภาคนี้ เพื่อเห็นความเสี่ยงของ
ผู้อพยพย้ายถิ่นข้ามชาติ ขณะเดียวกันการเติบโตของเศรษฐกิจ การเกิดขึ้นของประชาคมทางเศรษฐกิจ
ที่เชื่อมโยงแต่ละประเทศเข้าหากัน และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของแต่ประเทศมีผลกระทบโดยตรง
การย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคนี้
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2.2 ปัจจัยเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติ
ปัจจัยเสี่ยงของแรงงานข้ามชาติปัจจัยจากงานที่ท�ำดังที่ได้กล่าวแล้วว่าแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมาก
ท�ำงานในลักษณะที่สกปรก เสี่ยงอันตราย และแสนล�ำบาก จึงมีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท�ำงานปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ เช่น การมีสถานะเป็นแรงงานทีไ่ ม่ได้ขนึ้ ทะเบียนตามกฎหมาย
การไม่มีประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุจากการท�ำงาน การขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ความแปลกแยกและโดดเดี่ยวทางสังคมและอารมณ์ อุปสรรคทางภาษา ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เชื่อมโยงกับ
ปัญหาต่าง ๆ หลายประการ สภาทนายความ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ
แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น (2554 อ้างถึงใน นฤมล นิราทร 2555) ได้รวบรวมปัญหาที่มักพบและ
เกิดกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยไว้ดังนี้
1) ด้านสถานะบุคคล บัตรประจ�ำตัวบุคคล
แรงงานทีเ่ ข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะมีปญ
ั หาด้านสิทธิการถือครองบัตรประจ�ำตัว ปัญหาด้านการออกบัตร
อนุญาตท�ำงานล่าช้าของหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนโดยขบวนการลักลอบขน
แรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย และการสวมสิทธิในบัตรประจ�ำตัว เช่น การสวมสิทธิบตั รประจ�ำตัวบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของชาวเมียนมาและชาวโรฮิงญา เป็นต้น ปัญหาการตรวจ ยึด จับกุม ของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับกุมจะถูกด�ำเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามพระราช
บัญญัตคิ นเข้าเมือง โดยศาลจะลงโทษด้วยการปรับ เมือ่ เสียค่าปรับหรือกักขังแทนค่าปรับแล้ว บุคคลเหล่า
นี้จะถูกส่งไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกประเทศ ซึ่งสถานะเช่นนี้ท�ำให้เป็นจุด
อ่อนส�ำคัญในการเข้าถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ
ความแตกต่างระหว่างตัวเลขแรงงานที่จดทะเบียนและตัวเลขประมาณการเป็นเครื่องยืนยันว่ามีแรงงาน
ที่ปฏิเสธการจดทะเบียน (Vasuprasat, 2553) เสนอว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะความซับซ้อนของกระบวนการ
และค่าใช้จ่ายที่สูงในการจดทะเบียน ทั้งแรงงานที่จดทะเบียนยังถูกจ�ำกัดการเดินทางภายในประเทศ และ
การเปลี่ยนนายจ้างด้วย ตระหนักว่าการไม่จดทะเบียนท�ำให้ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบอย่างมาก แรงงาน
บางรายยอมจ่ายเงินให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างสูงถึง 8,000 บาทเพื่อที่จะให้จดทะเบียนเป็นนายจ้าง
2) สภาพการท�ำงาน ค่าจ้าง และรายได้
งานศึกษาหลายชิ้นยืนยันปัญหาด้านการจ้างแรงงานและสภาพการท�ำงานของแรงงาน เช่น ในงานศึกษา
เกี่ยวกับแรงงานเกษตร งานบ้าน เรือประมงและการแปรรูปอาหารทะเล และการผลิตในปี 2549 (อีเลน
เพียร์สนั และคณะ, 2549) พบว่าแรงงานรับใช้ในบ้านกว่าครึง่ หนึง่ และลูกเรือประมงอีกกว่า 1 ใน 5 ถูกห้าม
ออกจากที่ท�ำงาน และท�ำงานมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน หรือถูกนายจ้างละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงาน
ข้ามชาติ ตั้งแต่การไม่ได้รับค่าแรงหรือค่าแรงต�่ำกว่าที่ควรได้ เรียกร้องให้ท�ำงานเกินเวลา ไปจนถึง
การละเมิดที่รุนแรงจนเข้าข่ายการบังคับท�ำงานและการค้ามนุษย์ ปัญหาที่น่าเป็นห่วงก็คือ ทัศนคติของ
นายจ้าง โดยเฉพาะในเรือ่ งการจ�ำกัดเสรีภาพในการเดินทาง โดยนายจ้างมากกว่าครึง่ ให้สมั ภาษณ์กบั นักวิจยั
ว่าเห็นด้วยกับข้อความที่ว่า “กักแรงงานไว้ในตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้หลบหนีไปไหน” ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่
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ท�ำงานรับใช้ในบ้าน ร้อยละ 8 ยืนยันว่าเคยถูกนายจ้างกักตัว นายจ้างคนไทยจ�ำนวนมากนิยมจ้างแรงงาน
เด็กและแรงงานเด็กต่างด้าวทีอ่ ายุนอ้ ย เนือ่ งจากเชือ่ ว่าเด็กเหล่านีเ้ ชือ่ ฟังและควบคุมง่าย อย่างไรก็ตาม งาน
วิจัยระบุว่า เด็กเหล่านี้ไม่ได้ถูกค้ามนุษย์โดยผู้จัดหาแรงงาน
การส�ำรวจชั่วโมงการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศในปีเดียวกันพบว่า
กว่าร้อยละ 41 ของแรงงานในภาคเกษตรท�ำงานวันละ 9 ถึง 12 ชั่วโมง ในขณะที่ในภาคการผลิต
พบแรงงานกว่าร้อยละ 64 ท�ำงานในชัว่ โมงการท�ำงานดังกล่าว ร้อยละ 45 ของแรงงานรับใช้ในบ้านท�ำงาน
9 ถึง 14 ชั่วโมงต่อวัน การส�ำรวจในปี 2550 พบว่าแรงงานต่างด้าวได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 6,000 บาท
ในขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานไทยอยู่ที่ 8,280 บาท (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551)
3) ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ปัญหาในเรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงาน และค่าชดเชยเมือ่ ประสบอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานเกิดขึน้ เนือ่ งจาก
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ท�ำงานอยู่ในกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่อสุขภาพ
ค่อนข้างมาก พบว่าหลายกรณีแรงงานจ�ำนวนมากประสบอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน จนสูญเสียอวัยวะ พิการ
หรือเสียชีวิต โดยปกติแล้วแรงงานสามารถเรียกร้องค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
โดยให้นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน แต่ทผี่ า่ นมานายจ้างส่วนใหญ่ไม่ได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนนี้
นอกจากนีย้ งั พบว่าเมือ่ แรงงานทีจ่ ะได้รบั ค่าชดเชยจากกรณีตา่ งๆ เช่น เสียชีวติ และไม่สามารถไปรับค่าชดเชย
ด้วยตนเองได้ ก็มกั จะประสบปัญหาในเรือ่ งผูร้ บั ค่าชดเชยแทน เนือ่ งจากปัญหาสถานภาพทางกฎหมายของ
คูส่ มรสหรือทายาท เช่น ภรรยาของผูเ้ สียหายไม่ได้มกี ารจดทะเบียนสมรสหรือมีเอกสารทางราชการรับรอง
การสมรส หรือไม่มีหลักฐานในการรับรองการเป็นบุตร ท�ำให้ไม่สามารถรับค่าชดเชยทดแทนได้
4) สิทธิในการรวมกลุ่ม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 ได้ก�ำหนดว่า ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องมีสัญชาติไทย
เท่านัน้ แรงงานจากเมียนมา ลาว กัมพูชา จึงไม่สามารถจัดตัง้ สหภาพแรงงานได้ แม้จะสามารถเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานได้ ข้อจ�ำกัดในการรวมตัวท�ำให้การเรียกร้องสิทธิเป็นไปได้ยากขึ้น นอกจากยังพบ
ว่านายจ้างกีดกันการรวมตัวแรงงานโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ให้ออกจากงาน ขึ้นบัญชีด�ำ ในประเทศไทย
นายจ้างมักจะใช้วิธีการไล่แรงงานที่เรียกร้องสิทธิของตนออกจากงาน
5) การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ อนามัย และการบริการทางสาธารณสุข
แรงงานที่จดทะเบียนและมีบัตรสุขภาพสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายกว่ากลุ่มที่ไม่มีบัตรหรือกลุ่มที่ไม่
สามารถมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รวมถึงกลุ่มผู้ติดตามและครอบครัวของแรงงานที่ไม่มีเลข 13 หลัก
หรือ ทร.38/1 ด้วยเช่นกัน เวลาที่แรงงานเจ็บป่วยจึงเลือกใช้วิธีการรักษาแบบตามมีตามเกิดมากกว่า
การมารักษาที่โรงพยาบาล
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6) การเข้าถึงกลไกคุ้มครองสิทธิและกระบวนการยุติธรรม
แรงงานจ�ำนวนมากไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานอย่างถูกกฎหมาย ท้าให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็น
ไปด้วยความยากล�ำบากเพราะเกรงว่าจะถูกส่งกลับ จึงไม่กล้าเข้าร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิ แม้แรงงาน
จะเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิในการได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม หากเข้าเมือง
ผิดกฎหมายก็จะถูกส่งกลับก่อนทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาโดยกระบวนการยุตธิ รรมและได้รบั การเยียวยา หรือ
แม้เป็นแรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ยังหวาดกลัวและไม่มั่นใจที่จะร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
7) อคติทางชาติพันธุ์
อคติและการผลิตซ�้ำอคติท�ำให้สังคมไทยความหวาดระแวงต่อแรงงานโดยเฉพาะเมียนมา แรงงานเองต้อง
คอยหลบๆซ่อนๆด้วยเกรงว่าจะถูกจับกุมท�ำร้าย สภาพการณ์เหล่านีถ้ กู สร้างเป็นมายาคติกดทับให้สงั คมไทย
หวาดระแวงแรงงาน เกิดเป็นค�ำถามส�ำคัญว่าในฐานะมนุษย์ทอี่ ยูร่ ว่ มพรมแดนติดต่อกันจะด�ำรงสถานภาพ
ของมิตรภาพและสันติสุขต่อกันได้อย่างไรในเมื่อต่างหวาดระแวง ปราศจากความไว้วางใจต่อกันและกัน
(บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์, 2550 อ้างถึงในสภาทนายความ, คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ
ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ 2554ง)
8) ความปลอดภัยในร่างกาย สิทธิ ชีวิต และทรัพย์สิน
แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อในการก่ออาชญากรรม ด้วยปัญหาสถานะบุคคล ความไม่
กล้าเรียกร้องสิทธิ ความไม่รู้กระบวนการ ขั้นตอนทางกฎหมายและกลไกคุ้มครองสิทธิ ความกลัวการถูก
จับกุมและส่งกลับประเทศต้น การเลือกปฏิบตั โิ ดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั กระบวนการยุตธิ รรมทีล่ า่ ช้ายาวนาน เหล่า
นี้เป็นปัจจัยที่ไม่เอื้อการคุ้มครองสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมในแรงงานข้ามชาติ
9) ปัญหาการละเมิดสิทธิโดยนโยบายรัฐ และกฎหมาย
มีกฎหมายหลายฉบับที่แรงงานข้ามชาติเข้าถึงได้ยาก เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ่งไม่ครอบคลุมการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม ประมงทะเล งานบ้าน และงานที่รับไปท�ำที่บ้าน
พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึง่ แรงงานทัง้ ทีข่ นึ้ ทะเบียนอนุญาตท�ำงานและไม่ขนึ้ ทะเบียนอนุญาต
ท�ำงาน เมือ่ ประสบอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานไม่สามารถขอรับสิทธิในเงินกองทุนได้ ต้องด�ำเนินการเรียกร้อง
กับนายจ้าง ซึ่งต้องผ่านที่ยาวนาน เป็นต้น
ปัญหาข้างต้นมีทมี่ าจากการบริหารจัดการการย้ายถิน่ การขาดกลไกในการคุม้ ครองแรงงานต่างด้าว รวมทัง้
กลไกในการเสริมพลังแรงงานต่างด้าว (IOM, 2552; TDRI, 2552; Vasuprasat, 2553) แรงงานต่างด้าวบาง
รายใช้วธิ กี ารรุนแรงในการแก้ปญ
ั หา ในขณะทีบ่ างรายหันมาใช้วธิ กี ารรวมกลุม่ ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
เช่น เหตุการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร้องเรียนต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่วา่ นายจ้างจ้าง
งานอย่างไม่เป็นธรรม และ เรียกร้องให้นายจ้างปฏิบัติตามแรงงาน ในเดือนมีนาคม 2554 (ประชาธรรม,
2554) และเหตุการณ์แรงงานในเชียงใหม่เรียกร้องต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ขยายเวลาพิสจู น์สญ
ั ชาติ เป็นต้น
12
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ในขณะที่แรงงานบางรายมีความเห็นว่า ปัญหาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ดังที่แรงงานเมียนมาใน
กรุงเทพมหานครรายหนึ่งเล่าว่า ได้รับเงินเดือน 6,500 บาท ซึ่งแม้ว่าจะน้อยแต่ก็ยังนับว่าดีกว่าอยู่ที่
บ้าน แรงงานรายนี้เข้าใจถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับตามกฎหมาย แต่เนื่องจากมีความผูกพันกับนายจ้างเพราะ
ท�ำงานมากว่าสิบปี เขาเล่าว่าแรงงานต่างด้าวจ�ำนวนมากไม่รู้สิทธิของตนและไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยในการท�ำงาน ความรูส้ ว่ นใหญ่จะมาจากเพือ่ นแรงงานต่างด้าวด้วยกันและ
หากเห็นว่าสภาพทีเ่ ป็นอยูไ่ ม่นา่ พอใจ ก็จะมีเครือข่ายชาวเมียนมาคอยให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแหล่งงาน นายจ้าง
ก็พอใจที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีแหล่งอ้างอิงมากกว่าด้วย
10) การตกเป็นเหยื่อในขบวนการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ
แรงงานจ�ำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมประมง
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บทที่ 3
การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยที่ผ่านมาวางอยู่บนฐานของ
การแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร (Undocumented Migrant Worker) การจัดการในช่วง
กว่ายีส่ บิ ปีทผี่ า่ นมาจึงเน้นการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติอยูอ่ าศัยและท�ำงานเป็นการชัว่ คราวโดยการเปิด
จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็นช่วง ๆ จนกระทั่งปี 2547 เป็นต้นมา แนวนโยบายการจัดการแรงงานข้าม
ชาติของไทยได้เน้นให้เกิดระบบการจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย ประเทศไทยจึงได้ประสานงาน
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อท�ำข้อตกลงในการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย โดยได้ด�ำเนินการใน
สองลักษณะ คือ หนึง่ เปิดให้แรงงานข้ามชาติทไี่ ด้รบั ผ่อนผันให้อยูแ่ ละท�ำงานในประเทศไทย ได้ดำ� เนินการพิสจู น์
สัญชาติกบั ประเทศต้นทาง เพือ่ ด�ำเนินการออกหนังสือเดินทางชัว่ คราว หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางให้
และน�ำไปสู่กระบวนการจ้างงานอย่างถูกกฎหมายต่อไป และสอง น�ำเข้าแรงงานข้ามชาติตามข้อตกลงการ
จ้างแรงงาน (MOU) ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นกระบวนการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติเข้า
มาท�ำงานในประเทศไทยผ่านระบบการจัดหางานอย่างถูกต้อง นอกจากประเทศไทยยังมีแนวทางในการ
จัดการแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นในกรณีของการจ้างงานชายแดน ดังที่ปรากฎในมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.การ
ท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึง่ ท�ำให้ประเทศมีเครือ่ งมือในการจัดการแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต
ในปัจจุบันการจัดการแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งเดิมแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร (Undocumented Migrant Worker) หรือตามศัพท์ของหน่วยงานรัฐ
คือ “แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” เริ่มต้นจากการจัดการในปี พ.ศ. 2547 มติคณะ
รัฐมนตรีผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติจากสามประเทศและผู้ติดตามมีสิทธิอยู่อาศัยและขออนุญาตท�ำงาน
ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดการจัดระเบียบการจ้างแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย
โดยแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามจะต้องไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนและจัดท�ำแบบทะเบียนประวัติ
(ทร.38/1) หลังจากนัน้ แรงงานข้ามชาติจะต้องไปตรวจสุขภาพและท�ำประกันสุขภาพ แล้วจึงไปขออนุญาต
ท�ำงานกับกรมการจัดหางาน
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ในขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย ประเทศไทยจึงได้ประสานงานไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อท�ำข้อตกลงในการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย โดยได้ดำ� เนินการในสองลักษณะ
คือ หนึง่ เปิดให้แรงงานข้ามชาติทไี่ ด้รบั ผ่อนผันให้อยูแ่ ละท�ำงานในประเทศไทยได้ดำ� เนินการพิสจู น์สญ
ั ชาติ
กับประเทศต้นทาง เมือ่ ประเทศต้นทางให้การยอมรับความเป็นพลเมืองประเทศนัน้ ๆ แล้วก็จะด�ำเนินการ
ออกหนังสือเดินทางชัว่ คราว หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางให้ และน�ำไปสูก่ ระบวนการจ้างงานอย่างถูก
กฎหมายต่อไป สอง น�ำเข้าแรงงานข้ามชาติตามข้อตกลงการจ้างแรงงาน (MOU) ระหว่างไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นกระบวนการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยผ่านระบบการจัดหา
งานอย่างถูกต้อง
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แนวทางการจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยได้ก�ำหนดให้คนต่างชาติที่จะท�ำงานในประเทศไทย จะต้องมีสถานะอยู่อาศัยในประเทศไทย
และขออนุญาตท�ำงานอย่างถูกต้อง ดังนัน้ แรงงานข้ามชาติทจี่ ะท�ำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องจึงจ�ำเป็น
ต้องมีเอกสารแสดงสิทธิของตนเองอย่างน้อยสองอย่าง คือ
1) เอกสารแสดงสิทธิในการอยู่อาศัยชั่วคราวในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
ซึ่งมีตามกฎหมายคนเข้าเมืองของไทยแล้วจะมี 2 แบบ คือ
(ก) เข้าเมืองถูกกฎหมาย และ
(ข) เข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยได้ชั่วคราว
ซึ่งหมายถึงว่า แรงงานข้ามชาติจะต้องมีเอกสารรับรองตน เช่น หนังสือเดินทาง + วีซ่า หรือมี
เอกสารประจ�ำตัวที่ประเทศไทยออกให้เพื่อแสดงสิทธิในการอยู่อาศัยในประเทศไทย ปัจจุบัน
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติทั้ง 3 สัญชาติแล้ว รัฐบาลไทยจะออกหลักฐานเป็นบัตรประจ�ำตัวคนซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
2) เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้ท�ำงานในประเทศไทยได้ หรือ มีใบอนุญาตท�ำงาน
ปัจจุบันบัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) มีเอกสารสามชนิด คือ บัตรประจ�ำตัว
(ผ่อนผันให้อยู่ หรือ ทร.38/1) ใบอนุญาตท�ำงาน และบัตรประกันสุขภาพ

3.1 นโยบายการจ้างแรงงานข้ามชาติ2
ตั้ ง แต่ ป ี 2535 เป็ น ต้ น มา รั ฐ บาลไทยได้ เริ่ ม มี น โยบายอนุ ญ าตให้ มี ก ารจ้ า งแรงงานข้ า มชาติ ที่ มี
สถานะเป็นผูห้ ลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติการท�ำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2521 อนุญาตให้มีการจ้างผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ระหว่าง
รอการส่งกลับได้โดยอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
จนกระทั่งปี 2547 รัฐบาลไทยมีนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติทั้งระบบ โดยให้แรงงานข้ามชาติ
ที่ท�ำงานในประเทศไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเคยขออนุญาตท�ำงานหรือไม่ รวมทั้งครอบครัวผู้ติดตามมาขึ้น
ทะเบียนรายงานตัวต่อกระทรวงมหาดไทยและขออนุญาตท�ำงานกับกระทรวงแรงงาน โดยมีจุดประสงค์
ที่ต้องการทราบจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการจดทะเบียนให้
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการให้ประเทศต้นทางพิสจู น์สญ
ั ชาติและออกเอกสารแทนหนังสือเดินทางให้ ท�ำให้
แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงช่องทางการท�ำงานทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย เข้าถึงการคุม้ ครองสิทธิได้มากขึน้
เข้าถึงบริการ ด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น และมีการด�ำเนินการไปสู่การจัดการแรงงานต่างด้าวในระยะยาว
อย่างเป็นระบบมากขึ้น

2

แรงงานข้ามชาติ เป็นค�ำทีใ่ ช้เรียกแทนแรงงานต่างด้าว แต่ในกฎหมายหรือภาษาทางราชการก็ยงั คงใช้คำ� ว่า แรงงานต่างด้าว
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ในปี 2551 ประเทศไทยมีการใช้พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ก�ำหนดให้การขอ
อนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
1) แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
หมายถึง คนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องขอรับใบอนุญาตท�ำงานตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 13 (2) นายจ้างสามารถจ้างคนต่างด้าว โดยยื่นค�ำขอใบอนุญาตท�ำงานต่อ
ส�ำนักงานจัดหางานในพื้นที่
2) แรงงานพิสูจน์สัญชาติ แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา
หากต่อมาได้ด�ำเนินการพิสูจน์สัญชาติตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่ง
เป็นการปรับสถานะของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองให้เป็นแรงงานเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย
โดยเปิดโอกาสให้นายจ้างน�ำแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวเพือ่ จัดส่งรายชือ่ ไปยังประเทศต้นทางพิสจู น์และ
รับรองสถานะเพือ่ เข้าสูร่ ะบบทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย มีการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติตามกฎหมายข้างต้น จะมีสถานะเป็น
คนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีใบอนุญาตท�ำงาน
3) แรงงานน�ำเข้า หมายถึง แรงงานข้ามชาติทเี่ ข้ามาท�ำงานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าว
ระหว่างประเทศกับประเทศคู่ภาคี (MOU)
ซึ่งขอรับใบอนุญาตท�ำงานได้ตามพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
4) แรงงานในลักษณะการจ้างงานแบบไป-กลับหรือจ้างงานตามฤดูกาลในพื้นที่ชายแดน
หมายถึง แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยโดยการขออนุญาตท�ำงานในลักษณะการจ้างงาน
แบบไป-กลับหรือจ้างงานตามฤดูกาลในพืน้ ทีช่ ายแดน ซึง่ ในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยได้มีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้จัดระบบ
การจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นพืน้ ทีช่ ายแดนของประเทศเพือ่ นบ้าน
ให้เข้ามาท�ำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาลตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 โดยมีบัตรผ่านแดนหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ที่ประเทศต้นทางออก และการขออนุญาตการท�ำงาน ลักษณะงาน ช่วงระยะเวลาและฤดูกาล ซึ่งแรงงาน
ข้ามชาติกลุม่ นีจ้ ะเดินทางเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยผ่านช่องทางชายแดนโดยใช้บตั รผ่านแดนเป็นเอกสาร
แสดงตนโดยจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในพื้นที่ชายแดนครั้งละ 30 วัน และได้รับ
อนุญาตให้ท�ำงานครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยคณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดให้แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ท�ำงานใน
งานกรรมกรและรับใช้ในบ้านในพื้นที่ชายแดน ตามที่ก�ำหนดในข้อตกลงเรื่องการข้ามแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศต้นทางเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันการจ้างงานในลักษณะดังกล่าวยังด�ำเนินการได้เพียงพื้นที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชาและไทย-เมียนมาเท่านั้น
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แนวทางการจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐบาลไทย
แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย
- แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย
- รัฐบาลมีนโยบายผ่อนผัน ให้อยู่
ชั่วคราว และท�ำงานได้ชั่วคราว
(กลุ่มจดทะเบียน OSS)
- สถานะยังเป็นเข้าเมืองผิด
กฎหมายอยู่

แรงงานข้ามชาติเข้าเมืองถูกกฎหมาย
- แรงงานที่ได้รับการผ่อนผันเข้า
สู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
- แรงงานปรับสถานะเป็นคนเข้า
เมืองโดยถูกกฎหมาย ได้รับ
หนังสือเดินทางชั่วคราว
- ท�ำงานในเมืองไทยได้ไม่เกิน 4
ปี และต้องเดินทางออกนอก
ประเทศ

- แรงงานน�ำเข้าตาม MOU
- เดินทางเข้าเมืองถูกกฎหมาย
ผ่านระบบจัดหางานและข้อ
ตกลงระหว่างไทย-ประเทศ
ต้นทาง
- ท�ำงานได้ไม่เกิน 4 ปี ต้อง
เดินทางออกนอกประเทศ
30 วัน ถึงกลับมาท�ำงาน
ใหม่ได้

แรงงานข้ามชาติเข้าเมืองถูกกฎหมายจ้างงานตามแนวชายแดน

- อยูอ่ าศัย และเดินทางมาท�ำงานในพืน้ ทีช่ ายแดน ใช้บตั รผ่านแดน (Boarder Pass)
- ท�ำงานได้ครัง้ ละ 3 เดือน สามารถต่อไปได้เรือ่ ย ๆ ท�ำงานได้เฉพาะพืน้ ทีช่ ายแดน

ในปี 2560 รัฐบาลไทยมีนโยบายในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติทั้งระบบ โดยแรงงานข้ามชาติที่
ท�ำงานอยู่ในประเทศจะต้องตรวจสัญชาติหรือได้รับเอกสารประจ�ำตัวบุคคลจากประเทศต้นทาง เพื่อ
ด�ำเนินการจดทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงานใหม่จะต้อง
ผ่านกระบวนการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติตามระบบความเข้าใจทวิภาคี (MOUs) โดยมีการประกาศใช้
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลให้ยกเลิกพระราชบัญญัตกิ าร
ทาํ งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกาํ หนดการนาํ คนต่างด้าวมาทาํ งานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. 2559 ท�ำให้การจ้างงานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เกี่ยวข้องกับกฎหมายส�ำคัญ 2 ฉบับ คือ
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่ก�ำหนดประเภท หลักเกณฑ์
และวิธีการจ้างแรงงานข้ามชาติ และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ก�ำหนดประเภทการตรวจ
ลงตรา (Visa) การอนุญาตให้เข้าประเทศ และการก�ำหนดเวลาที่อนุญาตให้พ�ำนักในประเทศไทย ทั้งนี้
พบว่าแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานอยู่ยังคงท�ำงานอยู่ในตลาดแรงงาน ไม่มีสถานะการเข้าเมืองที่ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือยังไม่มใี บอนุญาตท�ำงานทีถ่ กู ต้อง ดังนัน้ เพือ่ ปรับสถานะของแรงงานกลุม่ ดังกล่าว ให้มสี ถานะ
ที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาตท�ำงานเป็นไปตามที่พระราชก�ำหนดฯ กระทรวงแรงงาน จึงมีประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตท�ำงานและการอนุญาตให้ท�ำงาน3 เป็นการเปิดโอกาสให้
แรงงานสามารถขอใบอนุญาตท�ำงาน หรือเปลี่ยนนายจ้าง หรือด�ำเนินการตรวจสัญชาติ เพื่อเร่งให้แรงงาน
ด�ำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
3

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตท�ำงานและการอนุญาตให้ท�ำงาน
ตามพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (ลงวันที่ 6 ก.ค. 2560)
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(1) แรงงานที่ผ่านตรวจสัญชาติ และได้รับเอกสารประจ�ำตัวบุคคลจากประเทศต้นทาง4 ซึ่งได้รับการ
ตรวจลงตรา (Visa) ประเภทอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) แล้ว และ Visa นั้นไม่หมดอายุ
แต่แรงงาน ยังไม่ได้ขอรับใบอนุญาตท�ำงาน สามารถด�ำเนินการขอรับใบอนุญาตท�ำงานที่หน่วย
งานของกรมการจัดหางาน ในท้องที่ที่แรงงานข้ามชาติท�ำงานอยู่
(2) แรงงานทีไ่ ม่ได้ทำ� งานกับนายจ้างรายเดิม (แรงงานทีผ่ า่ นตรวจสัญชาติ/แรงงานบัตรสีชมพู/แรงงาน
เข้ามาตามระบบ MOU) สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ที่หน่วยงานของกรมการจัดหางาน ในท้องที่
ที่แรงงานข้ามชาติท�ำงานอยู่
(3) แรงงานบัตรสีชมพู ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสัญชาติ หรือมีหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ใกล้หมดอายุ
สามารถด�ำเนินการตรวจสัญชาติ ณ ศูนย์ตรวจสัญชาติที่ก�ำหนด
(4) แรงงานทีไ่ ม่มเี อกสารแสดงตน ให้นายจ้างยืน่ ค�ำขอจ้างแรงงาน ศูนย์รบั แจ้งการท�ำงานของคนต่างด้าว
เพื่อรับหนังสือรับรองให้แรงงานเดินทางไปท�ำเอกสารประจ�ำตัวบุคคลทั้งในและต่างประเทศ

3.2 การจ้างงานตามพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25605
1.) แรงงานข้ามชาติ
การนําคนต่างด้าวมาทํางาน หมายความว่า การด�ำเนินการใด ๆ เพื่อน�ำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อท�ำงาน
แรงงานข้ามชาติ ในกฎหมายฉบับนี้จะเรียกว่า คนต่างด้าว ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย
ที่เข้ามาประกอบอาชีพใด ๆ ไม่ว่าจะมีนายจ้างหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการประกอบธุรกิจของผู้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
2.) การน�ำแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ เพื่อมุ่งเน้นให้การจ้างแรงงาน
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะไม่มีการขออนุญาตจ้างแรงงานที่หลบหนีเข้าเมือง พระราชก�ำหนด
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ก�ำหนดให้การน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทย สามารถท�ำได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) ผูร้ บั อนุญาตนําคนต่างด้าวมาทาํ งานในประเทศ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
(1.1) เป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
(1.2) มีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนทุนทั้งหมด
4
5
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หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport: TP) เอกสารเดินทาง (Travel
Document: TD) หรือเอกสารรรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560
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(1.3) มีจํานวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
(1.4) มีสํานักงานอยู่ในที่ตั้งที่เป็นสัดส่วน เปิดเผย มีหลักแหล่งที่แน่นอน
(1.5) ไม่เป็นผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนํา
คนต่างด้าวมาทํางาน
(1.6) ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
ไว้กับอธิบดี เพื่อประกันความเสียหาย
(1.7) ในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ ผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน
ต้องทําสัญญาการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ
(1.8) ห้ามผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางานเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากนายจ้าง
เว้นแต่ค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด
(1.9) ห้ามผูร้ บั อนุญาตให้นาํ คนต่างด้าวมาทาํ งานเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดจากคนต่างด้าว
(1.10) ผูร้ บั อนุญาตรับผิดชอบส่งแรงงานกลับไปยังประเทศต้นทาง และแจ้งให้กระทรวงแรงงานทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่พน้ ก�ำหนดเวลาการท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่
(2) นายจ้างที่จะนําคนต่างด้าวมาทํางานกับตนในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(2.1) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
(2.2) ผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2.3) ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์ใด ๆ จากคนต่างด้าวในการนาํ คนต่างด้าว มาทาํ งานกับ
ตนในประเทศเว้นแต่เป็นค่าใช้จา่ ยทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของคนต่างด้าวทีน่ ายจ้างได้ออกให้ไป
ก่อน ได้แก่ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตท�ำงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นท�ำนอง
เดียวกันตามที่อธิบดีประกาศก�ำหนด ให้นายจ้างหักได้จากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวัน
หยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด โดยให้นายจ้างหักจากเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับตามอัตรา
ที่จ่ายจริงได้ แต่จะหักได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับในแต่ละเดือน
(2.4) นายจ้างที่จะนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศกับตน ต้องด�ำเนินการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ
ตามระบบความเข้าใจทวิภาคี (MOUs)
(2.5) นายจ้างรับผิดชอบส่งแรงงานกลับไปยังประเทศต้นทางภายใน 7 วัน และแจ้งให้กระทรวง
แรงงานทราบด้วย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันส่งคนต่างด้าวนั้นกลับ

คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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3.) การเปลี่ยนนายจ้าง ลูกจ้างที่เข้ามาท�ำงาน (น�ำเข้าตาม MOU) มีสิทธิที่จะเปลี่ยนนายจ้างในกรณี
ดังต่อไปนี้
(3.1) นายจ้างไม่รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงานที่น�ำเข้าโดยผู้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน ซึ่งไม่ใช่
เหตุมาจากคนต่างด้าว
(3.2) นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างต่างด้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(3.3) นายจ้างไม่สามารด�ำเนินกิจการต่อไปได้
(3.4) ลูกจ้างต่างด้าวลาออกจากงาน เพราะนายจ้างผิดสัญญาจ้าง หรือ ฝ่าฝืนกฎหมาย
(3.5) ก�ำหนดให้แรงงานซึง่ นายจ้างเป็นผูน้ ำ� เข้าสามารถท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่ได้ ภายใน 30 วัน
ที่ลูกจ้างไม่ได้ท�ำงานกับนายจ้าง โดยนายจ้างรายใหม่วางหลักประกันกับกรมการจัดหางาน
(3.6) ผูร้ บั อนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน สามารถจัดให้แรงงานท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่ได้ ภายใน
30 วัน นับจากวันที่นายจ้างไม่รับเข้าท�ำงาน หรือ วันที่ลูกจ้างไม่ได้ท�ำงานกับนายจ้าง โดย
แรงงานต้องประสงค์ท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายตามรายการและอัตราที่อธิบดีก�ำหนด
(3.7) หากแรงงานข้ามชาติที่ประสบเหตุ ไม่ประสงค์ท�ำงานในประเทศไทยแล้ว ให้นายจ้างหรือผู้รับ
อนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน ต้องส่งต่างด้าวกลับภายในเจ็ดวัน
4.) เปลี่ยนหรือเพิ่มรายการ ประเภทงาน
เนื่องจากพระราชก�ำหนดการบริหารการท�ำงานของคนต่างด้าว ฉบับที่ 2 ได้ยกเลิกมาตรา 70 และ 71
ของพระราชก�ำหนดนี้ไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือเพิ่มรายการ ประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ หรือ
เงื่อนไขอื่น จึงท�ำให้แรงงานข้ามชาติทีได้รับใบอนุญาตท�ำงานและท�ำงานกับนายจ้างคนเดิมและได้มีย้าย
ท้องที่ เปลี่ยนประเภทงาน หรือเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างงานอื่น ๆ สามารถท�ำได้โดยไม่ต้องมีการขออนุญาต
กับนายทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนนายจ้าง แรงงานข้ามชาติ และนายจ้างทั้งคนเดิมและ
คนใหม่จะต้องแจ้งการเข้าท�ำงานและออกจากงานกับนายทะเบียนภายใน 15 วัน และจะต้องท�ำงานเฉพาะ
ประเภทงานที่แรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิให้ท�ำงานตามกฎหมายเท่านั้น
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3.3 ประเภทงาน
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว จะประกาศก�ำหนดว่างานใดเป็นงานที่
ห้ามคนต่างด้าวท�ำ ในท้องที่ใด เมื่อใด โดยห้ามเด็ดขาดหรือห้ามโดยมีเงื่อนไขอย่างใด เพียงใดก็ได้ อย่างไร
ก็ตาม อาจจะมีงานบางประเภททีค่ นไทยยังมีความต้องการทีจ่ ะท�ำงาน แต่อาจจะมีจำ� นวนไม่เพียงพอหรือ
ยังมีความต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติ และมีจ�ำนวนการจ้างมากกว่า 5 คนขึ้นไปก็อาจจะให้จ้างแรงงาน
ข้ามชาติได้ร้อยละ 20 หรืออาจจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการจ้างแรงงานข้ามชาติ (มาตรา 11 พรก.
การบริหารการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560)
ในระหว่างทีย่ งั มิได้มปี ระกาศ ให้อธิบดีกรมการจัดหางาน อนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใด ๆ ได้ เว้นแต่งาน
ที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ.2521 คือ การน�ำบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำ พ.ศ.
2522 โดยก�ำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำจ�ำนวน 39 อาชีพ
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติทรี่ อการส่งกลับและแรงงานทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติ มีประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ก�ำหนด “งานทีใ่ ห้แรงงานต่างด้าวท�ำได้” และต่อมามีประกาศเพิม่ เติมในปี 2558
และ 2559 ก�ำหนดให้คนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวท�ำงานได้ในต�ำแหน่ง6
(1) กรรมกร
(2) งานรับใช้ในบ้าน
(3) ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง
(4) งานผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว และเมียนมา
ทัง้ นี้ กรมการจัดหางาน ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจ�ำนวนการจ้างคนต่างด้าว
พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่เสมือนก�ำหนดรายละเอียดของ “งานกรรมกร” ว่า
สามารถอนุญาตให้แรงงานทีร่ อการส่งกลับ แรงงานทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติ และให้รวมถึงแรงงานทีน่ ำ� เข้า
ผ่านระบบ MOU สามารถท�ำงานในกิจการดังต่อไปนีไ้ ด้ โดยนายจ้างทีป่ ระสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน
กับตนไม่ตอ้ งขออนุญาตจ้างคนต่างด้าวต่อนายทะเบียน (ขอโควตา) ตามพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
1)
2)
3)
4)
6

ประมง
เกษตรและปศุสัตว์
ก่อสร้าง
ต่อเนื่องประมงทะเล

5)
6)
7)
8)

ต่อเนื่องการเกษตร
ต่อเนื่องปศุสัตว์
รีไซเคิล รับซื้อของเก่า คัดแยกขยะ/ของเก่า
ท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน

ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี ก�ำหนด “งานที่ให้แรงงานต่างด้าวท�ำได้”เพิ่มเติมในปี 2558 และ 2559

คู่มือล่ามด้านแรงงาน

21

9) ผลิตหรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ
10) ผลิตหรือจ�ำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม
11) ผลิตหรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน
12) ผลิตหรือจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
13) แปรรูปหิน
14) ผลิตหรือจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป เครื่องแต่ง
กาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ชิ้นส่วนรองเท้า
15) ผลิ ต หรื อ จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก เคมี
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย ของเล่นเด็ก
16) ผลิตหรือจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ
17) ผลิตหรือจ�ำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ และยานยนต์

18) ขนถ่ายสินค้าทางบก ทางน�้ำ คลังสินค้า
19) ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอยในตลาด และร้านค้า
ทั่วไป
20) อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด
21) สถานีน�้ำมันบริการ แก็ส เชื้อเพลิง
22) สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล
23) กิจการให้บริการต่างๆ ยกเว้น กิจการรับเหมา
ค่าแรง
24) แปรรูปสัตว์น�้ำ
25) ผู้รับใช้ในบ้าน

3.4 การน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติตามระบบความเข้าใจทวิภาคี
(MOUs)
การน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติตามระบบความเข้าใจทวิภาคี (MOUs) เป็นกลไกการบริหารจัดการเพื่อ
ตอบสนองต่อภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานและความต้องการก�ำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของไทย โดย
ก�ำหนดเป็นกรอบการท�ำงานระหว่างรัฐคู่ภาคี
ตั้งแต่ปี 2545 – 2546 ประเทศไทยเริ่มจัดท�ำ “บันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือในการจ้าง
แรงงาน” (MOUs) กับประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมา ต่อมาในระหว่างปี 2558–2559 ได้มกี ารปรับปรุง
เนื้อหาบันทึกความเข้าใจทวิภาคีฯ และใช้ชื่อใหม่ว่า “บันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือด้านแรงงาน”
รวมถึงก�ำหนดให้มี “ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน” ร่วมกัน เพือ่ ระบุรายละเอียดของกระบวนการรับและ
ส่งแรงงานระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยมีผลบังคับใช้ 5 ปี ซึง่ ประเทศไทยมีความร่วมมือ
กับประเทศเวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และลาว เป็นล�ำดับ
1) ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน
“ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน” เป็นเอกสารส�ำคัญภายใต้ขอ้ บัญญัตขิ องบันทึกความเข้าใจ เพือ่ ความร่วมมือ
ด้านแรงงาน ทีก่ ำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำขึน้ เพือ่ ระบุรายละเอียดของกระบวนการรับและส่ง ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศต้นทาง มีผลบังคับใช้ 2 ปี (ยกเว้นประเทศลาวซึ่งจะมีผลบังคับ 5 ปีและต่อไปอีกทุก 2 ปีหาก
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) และมีวัตถุประสงค์หลักที่ส�ำคัญ 4 ประการ คือ
22

Interpreter Handbook for the Protection and Assistance of Migrant Workers

(1) เพื่อให้เกิดกระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่เหมาะสม
(2) เพื่อด�ำเนินการส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสม และ
(4) ป้องกันการข้ามแดน การค้ามนุษย์ และการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย
2) กระบวนการน�ำเข้าแรงงานตามระบบ MOUs
การจ้างแรงงานผ่านระบบ MOUs โดยการน�ำเข้าแรงงานจากประเทศกัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม
นายจ้างต้องแจ้งความประสงค์วา่ ต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติกบั หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานก่อน
ทัง้ นี้ จะต้องเป็นนายจ้างในกลุม่ ประเภทกิจการทีอ่ นุญาตเท่านัน้ และส�ำหรับแรงงานเวียดนาม จ�ำกัดเฉพาะ
แรงงานก่อสร้าง และแรงงานประมงเท่านั้น
เมือ่ นายจ้างแจ้งความต้องการ และได้รบั หนังสืออนุญาตจากกรมการจัดหางานให้จา้ ง คนต่างด้าวได้ นายจ้าง
สามารถด�ำเนินการน�ำเข้าแรงงานเอง โดยวางเงินหลักประกันไว้กบั กรมการจัดหางาน 1,000 บาทต่อแรงงาน
1 คน หรือมอบอ�ำนาจให้ผู้รับอนุญาตน�ำเข้าคนต่างด้าวมาท�ำงาน เป็นผู้น�ำเข้าแรงงานแทนก็ได้โดยจะต้อง
ท�ำสัญญาน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานระหว่างผู้รับอนุญาตน�ำเข้าคนต่างด้าวมาท�ำงานกับผู้ที่จะเป็นนายจ้าง
ของแรงงานข้ามชาติ โดยเป็นกระบวนการทางเอกสารที่ยื่นผ่านกรมการจัดหางาน เพื่อส่งไปยังประเทศ
ปลายทาง ให้ด�ำเนินการคัดเลือกแรงงานที่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง และจัดท�ำเอกสารการจ้าง
งานให้ถูกต้อง สัญญาจ้างจะต้องท�ำเป็นภาษาไทยและภาษาของประเทศต้นทางเป็นอย่างน้อย ซึ่งแรงงาน
จะต้องผ่านการอบรม และได้รับสัญญาจ้างก่อนการเดินทางเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
การเดินทางผ่านเข้ามาในประเทศไทย แรงงานกัมพูชา ลาว และเวียดนาม จะต้องตรวจลงตราประเภท
Non-Immigrant รหัส L-A จากสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต้นทางก่อน แล้วจึงเดินทางเข้า
มาทางด่านที่นายจ้างก�ำหนดแจ้งไว้ เพื่อขออนุญาตเข้าประเทศจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทย
ส�ำหรับแรงงานเมียนมาจะต้องเดินทางเข้ามาทางด่านที่นายจ้างก�ำหนดแจ้งไว้ก่อน แล้วจึงรับการตรวจ
ลงตราประเภท Non-Immigrant รหัส L-A และอนุญาตให้เข้าเมืองจากส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย
เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ส�ำหรับแรงงานกัมพูชา เมียนมาและลาว ต้องรับการอบรมที่ศูนย์แรก
รับเข้าท�ำงานและสิ้นสุดการจ้างของกรมการจัดหางานก่อน ส่วนแรงงานเวียดนาม ให้รับการอบรมเมื่อ
เดินทางมารับใบอนุญาตท�ำงาน
การขอใบอนุญาตท�ำงาน นายจ้างสามารถยืน่ ขอแทนแรงงานได้ ก่อนแรงงานเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
หรือให้แรงงานเข้ามาในประเทศไทยแล้วขอด้วยตนเอง โดยยื่นขอที่หน่วยงานของกรมการจัดหางานใน
ท้องทีท่ ลี่ กู จ้างท�ำงานอยู่ เมือ่ ได้รบั ใบอนุญาตท�ำงานแล้ว จึงจะเริม่ ท�ำงานได้ ในระหว่างท�ำงาน แรงงานจะ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกับแรงงานไทย
• กรณีเกิดข้อพิพาท แรงงานสามารถร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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• กรณีที่แรงงานถูกละเมิดสิทธิด้านแรงงาน แรงงานสามารถร้องทุกข์กับกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน และขอเปลี่ยนนายจ้างกับกรมการจัดหางานได้
• กรณีแรงงานบาดเจ็บ ป่วย หรือเสียชีวิต นายจ้างต้องแจ้งให้กระทรวงแรงงานทราบ ส่วนสิทธิต่างๆ
เป็นไปตามข้อก�ำหนดใน MOU แต่ละฉบับ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมของไทย
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี สามารถขยายระยะเวลาต่อไปได้อีก 2 ปี หากประสงค์กลับเข้ามา
ท�ำงานในประเทศไทย จะต้องเว้นวรรคการท�ำงาน โดยอยู่อาศัยในประเทศต้นทางเป็นเวลา 30 วันก่อน
จึงจะสามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้
การเดินทางกลับประเทศของแรงงานกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ทีค่ รบก�ำหนดสัญญาจ้าง หรือยกเลิกสัญญา
จ้าง โดยไม่ใช่เหตุมาจากแรงงาน ข้อตกลงฯ (MOUs) ก�ำหนดให้เป็นภาระรับผิดชอบของนายจ้าง ส่วน
MOU เมียนมาไม่ได้ก�ำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติตามพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการแรงงาน
ก�ำหนดให้นายจ้างรับผิดชอบส่งแรงงานกลับไปยังประเทศต้นทาง และแจ้งให้กระทรวงแรงงานทราบด้วย
ทั้งนี้ กระบวนการส่งแรงงานกลับประเทศ กรมการจัดหางาน ก�ำหนดให้แรงงานสัญชาติกัมพูชา เมียนมา
และลาว ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และเดินทางผ่านศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและสิ้นสุดการจ้าง
3) การตรวจลงตรา การขออนุญาตเข้าเมือง และการขออยู่อาศัยในประเทศไทย
การตรวจลงตรา การขออนุญาตเข้าเมือง และการขออยู่อาศัยในประเทศไทย ส�ำหรับแรงงานที่น�ำเข้า
ผ่านระบบ MOUs กับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติจะมีความแตกต่างกันสามารถเปรียบเทียบได้ ตาม
ตารางด้านล่าง ดังนี้
ประเภท

การตรวจลงตรา

MOU :
ที่สถานเอกอัคร
กัมพูชา ลาว ราชทูตไทยใน
และเวียดนาม ประเทศต้นทาง
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การขออนุญาต
เข้าเมือง

การขออนุญาต
อยู่อาศัย

เอกสารประจ�ำตัว

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมือง หนังสือเดินทางถาวร
ที่นายจ้างแจ้ง
ทีน่ ายจ้างแจ้ง

MOU :
เมียนมา

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมือง - หนังสือเดินทางถาวร
ที่นายจ้างแจ้ง
ทีน่ ายจ้างแจ้ง
ทีน่ ายจ้างแจ้ง
- หนังสือยืนยันการจ้าง

ตรวจสัญชาติ
ในประเทศไทย

ส�ำนักงานตรวจคน ส�ำนักงานตรวจคน ส�ำนักงานตรวจคน เอกสารประจ�ำตัวชัว่ คราว
เข้าเมืองจังหวัด
เข้าเมืองจังหวัด
เข้าเมืองจังหวัด

ตรวจสัญชาติ
ที่ประเทศ
ต้นทาง

ส�ำนักงานตรวจคน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ส�ำนักงานตรวจคน - หนังสือเดินทางถาวร/
เข้าเมืองจังหวัด
ทีน่ ายจ้างแจ้ง
เข้าเมืองจังหวัด
ชั่วคราว
- หนังสือรับรองการเดินทาง
ของกระทรวงแรงงาน
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ผังกระบวนการน�ำเข้าแรงงานตามระบบ MOUs
กรณี ผู้รับอนุญาตฯ เป็นผู้ยื่น ต้องแสดงสัญญาระหว่าง
ผู้รับอนุญาตกับนายจ้าง (นจ. 2) และแสดงส�ำเนาใบ
อนุญาตน�ำเข้าคนต่างด้าว (นจ. 4)

1 นายจ้าง

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

2 สจจ./สจก.*

มีหนังสือแจ้งนายจ้าง
ว่าอนุญาตให้จ้างคน
ต่างด้าว

7. กรมการจัดหางาน

กรณีแรงงานกัมพูชา ลาว เวียดนาม มีหนังสือประสานสถานทูต
ไทยในต้นทางเพือ่ ตรวจลงตรา Visa ประเทศ Non-Immigration
รหัส L-A และมีหนังสือแจ้งส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอ
อนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางผ่านด่านที่นายจ้างแจ้งไว้
กรณีแรงงานเมียนมา มีหนังสือแจ้งสถานเอกอัตรราชทูตเมียนมา
ประจ�ำประเทศไทย เพื่อยืนยันการคัดเลือกแรงงานของนายจ้าง
และมีหนังสือถึงส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขออนุญาตให้
แรงงานเดินทางผ่านด่านที่ก�ำหนดเข้ามาในประเทศไทย และ
พิจารณาตรวจลงตรา Visa ประเทศ Non-Immigrant รหัส L-A
ให้แก่คนต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อ

8. แรงงานเมียนมา กัมพูชา และลาว

3. นายจ้าง/ผู้รับอนุญาตน�ำ
เข้าคนต่างด้าวมาท�ำงานได้
รับมอบอ�ำนาจจากนายจ้าง

4. เจ้าหน้าที่

6. นายจ้าง/ผูร้ บั อนุญาตน�ำเข้า
คนต่างด้าวมาท�ำงาน

5. หน่ ว ยงานของประเทศ
ต้นทาง**

ยื่นแบบค�ำร้องขอน�ำคนต่างด้าว
เข้ามาท�ำงานในประเทศ (นจ. 2)

น�ำบัญชีรายชื่อยื่น “ขออนุญาต
ท�ำงาน” แทนคนต่างด้าว (ตท. 2)
ณ สจจ. หรือ สจก. พร้อมแจ้งว่า
ประสงค์นำ� แรงงานเข้ามาผ่านด่าน
ใด จนท. พิจารณาอนุญาตพร้อมจัด
เก็บค่าธรรมเนียมและค่ายืน่ ค�ำขอ
ตามสัญญาจ้าง และแจ้งกรมฯ

จัดส่งค�ำร้องให้กบั ประเทศต้นทาง
โดยผ่านสถานทูตประเทศต้นทาง
ประจ�ำประเทศไทย (กรณีเวียดนาม
ส่งผ่านตัวแทนจัดส่งหรือบริษทั น�ำ
เข้าคนต่างด้าวของไทย)

รับสมัครและคัดเลือกแรงาน พร้อม
ทัง้ จัดท�ำบัญชีรายชือ (Name List)
เพื่อแจ้งให้นายจ้างไทยทราบ

กรณี นายจ้างเป็นผู้น�ำเข้าเอง
ต้องวางหลักประกัยไว้กับกรมการ
จัดหางาน (1,000 บาท/คน ไม่เกิน
100,000 บาท)

9. แรงงานเมียนมา กัมพูชา
และลาว

10. แรงงานเมียน กัมพูชา
และลาว

*สจจ. หมายถึง ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด และ สจก. หมายถึง ส�ำนักงานจัดหางานเขตกรุงเทพฯ
**ฝ่ายกัมพูชา คือ กระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชา
ฝ่ายลาว คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางานแห่งสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ฝ่ายเมียนมา คือ กระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ฝ่ายเวียดนาม คือ กรมแรงงานเวียดนามในต่างแดน (DOLAB)

กรณี การจ้างงานครบวาระ 4 ปี
แรงงานต้องเดินทางกลับประเทศ
อย่างน้อย 30 วัน แล้วกลับเข้าใหม่
ภายใต้ MOU ได้

เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องเข้ารับการฝึกอบรมที่
“ศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและสิน้ สุดการจ้าง” (ตาก สระแก้ว และ
หนองคาย) เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ใน
เมืองไทย จนท. แจ้งรายชือ่ คนต่างด้าวทีเ่ ข้ารับการอบรมให้ สจจ./
สจก. และกรมฯ ทราบ

ตรวจสุ ข ภาพ เพื่ อ น� ำ ใบรั บ รอง
แพทย์ไปขอรับใบอนุญาตท�ำงาน
ณ สจจ. หรือ สจก. ที่นายจ้างยื่น
เรื่องไว้ แรงงานเวียดนาม ต้องได้
รับการอบรมก่อนรับใบอนุญาต

เมือ่ สิน้ สุดการจ้างให้คนื ใบอนุญาต
และเดินทางผ่าน “ศูนย์แรกรับเข้า
ท�ำงานและสิ้นสุดการจ้าง” เพื่อ
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์” แรงงาน
เวียดนามเมื่อสิ้นสุดการจ้างให้คืน
ใบอนุญาตท�ำงาน เดินทางกลับ
ประเทยโดยไม่ต้องผ่านศูนย์ฯ

หมายเหตุ คนต่างด้าวที่ท�ำงานในกิจการรับใช้ในบ้าน ประมง เกษตร และปศุสัตว์ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้
ต้องเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ 1,600 บาท/คน/ปี
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3.5 คุณสมบัติของแรงงานข้ามชาติ
1) มีความรู้ความสามารถในการท�ำงานตามที่ขออนุญาต
2) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3) ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ อันเป็นที่
น่ารังเกียจแก่สงั คม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรือ้ รัง และโรคซิฟลิ สิ ในระยะที่ 3
4) ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของ
คนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตท�ำงาน
5) ไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา 101 เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
ท�ำงาน (มาตรา 64/1 การบริหารการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560)

3.6 การร้องทุกข์
กรณีที่แรงงานประสบปัญหา และประสงค์ร้องทุกข์ แรงงานควรมีเอกสาร พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและ
แสดงถึงการถูกละเมิดหรือไม่ได้รบั สิทธิ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถวินจิ ฉัยและด�ำเนินการตามกฎหมายได้ ซึง่
บทลงโทษมีทงั้ โทษทางอาญา ทีผ่ ฝู้ า่ ฝืนกฎหมายต้องถูกจ�ำคุก หรือโทษทางแพ่ง ทีผ่ ฝู้ า่ ฝืนกฎหมายต้องถูก
ปรับและน�ำทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหาย และโทษทางปกครอง ที่นายทะเบียนสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตน�ำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานได้
การร้องทุกข์ของแรงงานข้ามชาติ มี 3 ช่องทาง คือ
(1) การอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง กรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติ ท�ำงานตามที่ขอมี
อนุญาตท�ำงาน หรือไม่ตอ่ อายุใบอนุญาตท�ำงาน หรือ เพิกถอนใบอนุญาตท�ำงาน แรงงานข้ามชาติ หรือ
ผู้ที่ขอใบอนุญาตท�ำงานแทนแรงงานข้ามชาติ สามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ ภายใน 30 วัน หลังได้
รับแจ้งค�ำสั่ง
(2) การร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางาน กรณีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตน�ำ
คนต่างด้าวเข้าท�ำงาน หรือผู้ใด กระท�ำผิดต่อพระราชก�ำหนดนี้ อาทิ นายจ้างท�ำผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง
หรือฝ่าฝืนกฎหมาย แรงงานต้องการนายจ้าง/สถานที่ท�ำงาน นายจ้างไม่ส่งกลับแรงงานไปยังประเทศ
ต้นทาง เป็นต้น
(3) การแจ้งความด�ำเนินคดีกับพนักงานต�ำรวจ กรณีที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน
หรือผูใ้ ด กระท�ำผิดต่อพระราชก�ำหนดนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้างและมีบทลงโทษทางอาญา
เช่น ยึดใบอนุญาตท�ำงาน มีการเรียกหรือรับเงินจากแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
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3.7 มาตรการคุ้มครองแรงงาน ตามพระราชก�ำหนดบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560
มาตรการคุ้มครอง

บทลงโทษ

1. นายจ้าง ต้องน�ำแรงงานเข้ามาท�ำงาน - ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
ตามกระบวนการทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
หรือ มอบหมายให้ผู้รับอนุญาตน�ำคน
ต่ า งด้ า วมาท� ำ งานเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การ
แทน เท่านั้น
2. ห้ามผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าว - จ� ำ คุ ก ไม่ เ กิ น 1 ปี ห รื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น 200,000 บาท
มาท� ำ งานผู ้ ใ ดน� ำ คนต่ า งด้ า วไปเป็ น หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ลูกจ้างของนายจ้างที่รับเหมาแรงงาน
หรือรับเหมาค่าแรง หรือน�ำคนต่างด้าว
ไปท�ำงานโดยตนเป็นผูร้ บั เหมาแรงงาน
หรือรับเหมาค่าแรง
3. ห้ามนายจ้างหรือ ผู้รับอนุญาตน�ำ
เข้าคนต่างด้าวมาท�ำงาน เรียกหรือรับ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากแรงงาน
ข้ามชาติโดยเด็ดขาด

- กรณีนายจ้าง จ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000
บาท/คน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
- กรณีนายจ้าง จ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับสองเท่าของเงิน
หรือมูลค่าทรัพย์สินที่เรียกหรือรับไว้จากคนต่างด้าวหรือหักไว้
เกินกว่าอัตราทีก่ ำ� หนด และให้ศาลสัง่ ให้นายจ้างนัน้ คืนเงินหรือ
ทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่คนต่างด้าว
- ผูไ้ ด้รบั อนุญาตน�ำเข้าคนต่างด้าวมาท�ำงานมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน
1 ปีและปรับ 2 เท่าของเงิน หรือมูลค่าทรัพย์สินอย่างอื่นที่
เรียกหรือรับไว้จากนายจ้างหรือคนต่างด้าวหรือค่าบริการหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกินกว่าอัตราที่อธิบดีประกาศก�ำหนด และให้
ศาลสั่งให้ผู้รับอนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานหรือลูกจ้าง
ดังกล่าวซึง่ กระท�ำความผิดคืนเงินหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ รียกเก็บโดย
ไม่ชอบให้แก่นายจ้างหรือคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี

4. การประกอบธุรกิจน�ำเข้าคนต่างด้าว - จ�ำคุกตั้งแต่ 1 – 3 ปี หรือปรับ 200,000 – 600,000 บาท
มาท�ำงาน ต้องได้รับอนุญาตจากนาย หรือ ทั้งจ�ำทั้งปรับ
ทะเบียน เป็น “ผู้รับอนุญาตน�ำคน
ต่างด้าวมาท�ำงาน” ก่อน
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5. ผู ้ จั ด การ/ลู ก จ้ า งของบริ ษั ท น� ำ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
คนต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน ต้องจดทะเบียน
กับกรมการจัดหางาน
6. ห้ามผูใ้ ดหลอกลวงผูอ้ นื่ หรือสนับสนุน
การหลอกลวง ว่าสามารถน�ำแรงงาน
ข้ามชาติมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ
หรือสามารถหาลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงาน
ข้ามชาติให้กับนายจ้าง โดยหลอกเงิน
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ทัง้ นี้ การเรียกร้องทรัพย์สนิ หรือราคาที่
สูญเสียไป สามารถให้พนักงานอัยการ
ฟ้องรวมไปกับคดีอาญาได้

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

7. ห้ามยึดใบอนุญาตท�ำงานหรือเอกสาร - จ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000
ส�ำคัญประจ�ำตัวของคนต่างด้าว
บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
8. ให้นายจ้างมีหน้าทีแ่ จ้งนายทะเบียน - ปรับไม่เกิน 100,000 บาท/คน
กรณีที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือ เลิกจ้าง
แรงงานข้ามชาติ
9. ให้นายจ้าง หรือ ผู้รับอนุญาตน�ำเข้า
คนต่างด้าวมาท�ำงาน มีหน้าทีส่ ง่ แรงงาน
กลับประเทศต้นทาง เมื่อสิ้นสุดการ
ท�ำงาน และแจ้งให้กรมฯ ทราบ เมื่อมี
การส่งกลับแล้ว

- นายจ้างหรือผู้อนุญาตน�ำเข้าไม่ส่งหลักฐานว่าส่งกลับแล้ว
ปรับวันละ 1,00 บาทต่อลูกจ้างหนึ่ง ไม่เกิน 20,000 บาท/คน
- นายจ้างหรือผูร้ บั อนุญาตฯ ไม่สง่ แรงงานกลับประเทศต้นทาง
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท/คน

10. ให้แรงงานสามารถเปลี่ยน
นายจ้างรายใหม่ได้ หากแรงงานถูก
เลิกจ้างโดยไม่มีเหตุสมควร หรือ
นายจ้าง ฝ่าฝืนสัญญาหรือกฎหมาย
11. การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่
เข้ามาท�ำงานตาม พระราชก�ำหนดฯ
ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้าน
แรงงาน สามารถใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการท�ำงานของ
คนต่างด้าวได้
28
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3.8 มาตรการลงโทษตามพระราชก�ำหนดบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560
มาตรการก�ำกับ

บทลงโทษ

1. แรงงานข้ามชาติ ทีไ่ ม่มใี บอนุญาตท�ำงาน - ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หากยินยอมเดินทางกลับ
หรือท�ำงานทีร่ ฐั มนตรีมปี ระกาศห้ามไว้ ออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาทีพ่ นักงานสอบสวน
ก�ำหนด แต่ไม่ชา้ กว่า 30 วัน พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบ
เทียบปรับได้ ส่วนคดีอาญา ถือว่าเลิกกัน
ยกเว้น กรณีแรงงานข้ามชาติทเี่ ป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ไม่มีความผิด ตามมาตรานี้
2. ห้ามผูใ้ ดรับคนต่างด้าวเข้าท�ำงานใน - ปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000/คน ถ้ากระท�ำผิดซ�้ำอีกมี
งานทีห่ า้ มไว้แล้ว และห้ามรับคนต่างด้าว โทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท/
ที่ไม่มีใบอนุญาตท�ำงานเข้าท�ำงาน
คน หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวท�ำงานเป็นเวลา
3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ
3. นายจ้างจะต้องท�ำการแจ้งรับแรงงาน - ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ข้ามชาติเข้ามาท�ำงานกับตนเอง หรือ
แจ้งออกเมื่อแรงงานข้ามชาติได้ออก
จากงานแล้ว และแรงงานข้ามชาติจะ
ต้องแจ้งเข้าท�ำงานกับนายจ้างหรือแจ้ง
ออกเมือ่ ไม่ได้ทำ� งานกับนายจ้างเดิมแล้ว
ต่อนายทะเบียน
4. แรงงานข้ามชาติตอ้ งได้รบั ใบอนุญาต - แรงงานทีเ่ ข้ามาท�ำงานอันจ�ำเป็นและเร่งด่วน ไม่มหี นังสือแจ้ง
ท� ำ งานจากนายทะเบี ย นก่ อ น และ นายทะเบียน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
จ�ำเป็นต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศหรือได้
รับอนุญาตให้เข้ามาเป็นการชัว่ คราว จึง
จะท�ำงานได้ เว้นแต่งานเร่งด่วนไม่เกิน
15 วัน ไม่ต้องขออนุญาตท�ำงาน แต่ให้
แจ้งนายทะเบียน
5. แรงงานข้ามชาติผมู้ ใี บอนุญาตท�ำงาน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ต้องสามารถแสดงใบอนุญาตท�ำงานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาอันสมควรได้เสมอ
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6. คนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าเมือง - มีความผิดในข้อหาท�ำงานโดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน ปรับ
มาในฐานะนักท่องเทีย่ ว หรือ ผูเ้ ดินทาง ตัง้ แต่ 5,000 – 50,000 บาท
ผ่าน หรือมีลกั ษณะต้องห้าม ไม่สามารถ
ขอรับใบอนุญาตท�ำงานได้
7. ห้ามไม่ให้อธิบดี นายทะเบียน หรือ - โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ใ ดไม่ ต อบรั บ
การแจ้งภายในก�ำหนดระยะเวลาตามที่
อธิบดีกำ� หนดไว้ โดยไม่มเี หตุอนั สมควร
8. นายทะเบียนมีอ�ำนาจเพิกถอนใบ
อนุญาตท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ
ในกรณีแรงงานข้ามชาตินั้นนั้นฝ่าฝืน
พระราชก�ำหนดฯ หรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการอนุญาต
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บทที่ 4
การประกันสุขภาพและประกันสังคม
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยมีนโยบายและมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันสุขภาพส�ำหรับ
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ประกันสุขภาพมีโมเดลเหมือนหลักประกันทัว่ ไปคือ ต้องการ
ลดภาระงบประมาณการรักษาพยาบาลแก่แรงงานข้ามชาติ ด้วยการให้แรงงานเป็นหนึง่ ใน ผูร้ ว่ มจ่ายค่าประกัน
นั้น เพื่อให้แรงงานข้ามชาติทุกกลุ่มเข้าถึงหลักประกันสุขภาพโดยไม่จ�ำกัดเรื่องสถานะบุคคลตามกฎหมาย

4.1 การประกันสุขภาพส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
1) นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลไทยมีนโยบายในการให้การดูแลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่แรงงานข้ามชาติทงั้ หมดทีไ่ ม่ได้
อยูใ่ นระบบประกันสังคม โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก แต่แรงงานข้ามชาติกลุม่ นีจ้ ะต้อง
เป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ เอง ขยายกลุม่ เป้าหมายมาสูแ่ รงงานข้ามชาติทกุ สัญชาติ รวมถึงครอบครัว
และผู้ติดตามการขยายชุดสิทธิประโยชน์ในการให้บริการโดยซื้อบัตรประกันสุขภาพ แต่ปรากฏว่าแรงงาน
ข้ามชาติไม่สมัครใจในการซือ้ บัตรประกันสุขภาพ ในขณะทีห่ น่วยบริการด้านสุขภาพต้องแบกรับค่าใช้จา่ ยจาก
การให้บริการแก่ผปู้ ว่ ยแรงงานข้ามชาติทไี่ ม่มหี ลักประกันสุขภาพใด ๆ และไม่สามารถเก็บเงินจากผูป้ ว่ ยได้
ต่อมา มีการก�ำหนดเป็นนโยบายในการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติทุกคนต้องมี
หลักประกันสุขภาพ ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและท�ำประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
ส่วนการบริการด้านการรักษาพยาบาล การบริการสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคและ
การเฝ้าระวังโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแนวทางการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ
โดยมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจ�ำตัว และตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติ7
(1) แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่อยู่ในประเทศไทยทุกคน ต้องมีหลักประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง
และต้องผ่านการตรวจสุขภาพและท�ำประกันสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
(2) คนต่างด้าวทุกคนต้องมีหลักประกันสุขภาพ และคนต่างด้าวทีไ่ ม่อยูใ่ นระบบประกันสังคมทุกคน (ยกเว้น
กลุม่ ชาติตะวันตก) ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและท�ำประกันสุขภาพตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด

7

แนวทางการด�ำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
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(3) แรงงานต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอสิทธิประกันสังคมทุกคน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและท�ำประกัน
สุขภาพตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบภารกิจ
ให้ด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ โดยมีกิจกรรมส�ำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย
(3.1) การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
(3.2) บริการด้านการรักษาพยาบาล
(3.3) บริการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค
(3.4) การเฝ้าระวังโรค
ดังนัน้ คนทีจ่ ะต้องซือ้ ประกันสุขภาพจึงมี 3 ประเภท คือ 1) แรงงานข้ามชาติทยี่ งั ส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือน
ตามเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม โดยแรงงานข้ามชาติที่รอสิทธิ
รักษาพยาบาลของประกันสังคมจะต้องซื้อประกันสุขภาพ 3 เดือน 2) ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ และ
3) แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานในกิจการที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับต้องท�ำประกันสังคม ซึ่งกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่
ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ได้แก่8
(1) ลูกจ้างของเนติบัณฑิตยสภา
(2) ลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
(3) ลูกจ้างของสภากาชาดไทย
(4) ลูกจ้างของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(5) ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(6) ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลีย้ งสัตว์ ซึง่ มิได้ใช้ลกู จ้างตลอดปี และไม่มงี านลักษณะ
อื่นรวมอยู่ด้วย
(7) ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพื่อท�ำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร หรือเป็นไปตามฤดูกาล
(8) ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจ้างท�ำนั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจ ร่วมอยู่ด้วย
(9) ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอย

8
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ขั้นตอนการบริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
หน่วยบริการในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายจ้างพร้อมคนต่างด้าวติดต่อจุดบริการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
จัดท�ำค�ำร้องขอตรวจสุขภาพ
ตรวจปัสสาวะ (สารเสพติด/ ตั้งครรภ์)
กินยาป้องกันพยาธิ (ทุกราย)
และยาเท้าช้าง (เมียนมา)

พบสารเสพติด

ปกติ + ตั้งครรภ์
ซักประวัติ/ คัดกรองเบื้องต้น

ตรวจสุขภาพผ่าน

ประสานต�ำรวจท้องที่หรือ
ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่

เจาะเลือด (หาซิฟิลิส/ เท้าช้าง)
ช�ำระค่าบริการ
ตรวจสุขภาพ

เอกซเรย์ปอด (ยกเว้นตั้งครรภ์)

พบแพทย์
ตรวจสอบสิทธิและ
ประกันสุขภาพ
รพ. ออกใบรับรองแพทย์
และบัตรประกันสุขภาพ
รพ. จัดท�ำทะเบียนใบรับรองแพทย์
และบันทึกข้อมูลเข้าระบบกองทุน
คนต่างด้าว
รับใบรับรองแพทย์และบัตร
ประกันสุขภาพ

ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน

รพ. ออกใบรับรองแพทย์
รพ. จัดท�ำทะเบียน
ใบรับรองแพทย์

รพ. ส�ำเนาใบรับรองแพทย์
พร้อมหลักฐานให้ ตร./ ตม.

รพ. ส่งใบรับรองแพทย์
พร้อมหลักฐานให้ สสจ.

ต�ำรวจ/ ตรวจคนเข้าเมือง
รับส�ำเนาใบรับรองแพทย์
พร้อมหลักฐาน และควบคุมตัว
คนต่างด้าวเพือ่ ผลักดัน
ส่งกลับ

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประสาน สจจ./ ตร./ ตม./
นอภ. ด�ำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
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2) สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว9
การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไป
- การตรวจ วินิจฉัย บ�ำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ จนสิ้นสุด การรักษา รวมแพทย์ทาง
เลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
- การถอนฟัน (รวมถึงการผ่าหรือถอนฟันคุด) การอุดฟัน การขูดหินปูน
- บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
- การให้วัคซีนขั้นพื้นฐาน (ในเด็ก 0 - 15 ปี)
- ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
- การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามเงื่อนไขค่าใช้จ่ายที่คณะท�ำงานประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และ
รักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวส่วนกลางก�ำหนด
กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
กรณีอบุ ตั เิ หตุฉกุ เฉินสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลทีข่ นึ้ ทะเบียนประกันตน โดยทัง้ นีจ้ งั หวัด/กรมการ
แพทย์ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล
กรณีทสี่ ถานพยาบาลทีแ่ รงงานต่างด้าวขึน้ ทะเบียนประกันตนไว้สง่ ต่อผูป้ ว่ ย (แรงงาน ต่างด้าว) ไปยังสถาน
พยาบาลแห่งอืน่ เพือ่ การรักษาพยาบาล จะต้องจ่ายค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปรักษาพยาบาล
ตามหลักเกณฑ์ และระบบการประกันสุขภาพ กรณีส่งผู้ป่วยออกนอกเขตพื้นที่จัดหวัด สถานพยาบาลต้อง
ท�ำหนังสือขออนุญาต พร้อมแนบรูปถ่ายแรงงาน 2 ใบ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ทุกครั้ง ในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่กรมการแพทย์ก�ำหนด
การย้ายสถานพยาบาล
กรณีคนต่างด้าวย้ายทีอ่ ยูข่ า้ มเขตจังหวัดให้นายจ้าง/คนต่างด้าวแจ้งย้ายออกทีส่ ำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัด/
หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนประกันสุขภาพไว้ โดยจะเก็บบัตรประกันสุขภาพ
คนต่างด้าวไว้แล้วท�ำหนังสือแจ้งส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/หน่วยบริการ/สถานพยาบาล/โรงพยาบาลแห่ง
ใหม่ทคี่ นต่างด้าวย้ายไปประกันตน พร้อมด�ำเนินการโอนเงินในส่วนของการประกันสุขภาพให้กบั สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/กรมการแพทย์ ทีร่ บั ช่วงประกันสุขภาพต่อไป ตามสัดส่วนเวลาทีเ่ หลืออยู่ ทัง้ นี้ สิทธิใน
การรักษาพยาบาลขณะยังไม่มีการโอนเงินให้ใช้สิทธิที่สถานพยาบาลแห่งเดิมไปก่อน

9
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การให้ยาต้านไวรัสเอดส์
การควบคุมป้องกันโรค-เฝ้าระวังโรคในแรงงานต่างด้าว การตรวจสุขภาพมีการตรวจเฝ้าระวังโรคที่ส�ำคัญ
และประเมินผลการตรวจสุขภาพ
- วัณโรคระยะติดต่อ
- โรคเรื้อนในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
- การติดสารเสพติดให้โทษ
- พิษสุราเรื้อรัง
- โรคจิต จิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน
3) สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค10
- การจัดให้มีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพประจ�ำตัวในการดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวม
ทั้งบัตรสุขภาพเด็กและสิทธิประโยชน์ส�ำหรับการดูแลตามกลุ่มวัย
- การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และดูแลหลังคลอด
- การตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
- การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
- การวางแผนครอบครัว
- การเยี่ยมบ้าน (home visit) และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (home health care)
- การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว ผ่านสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์
ฯลฯ
- การให้ค�ำปรึกษา (counseling) สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
- การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก แนะน�ำด้านทันต
สุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ
- การควบคุมป้องกันโรค สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค

10
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4) สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ที่ไม่คุ้มครอง
- โรคจิต
- การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
- ผู้ประสบภัยจากรถ ที่สามารถใช้สิทธิตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- การรักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมเทียม การเปลี่ยนเพศ
- การกระท�ำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
- การตรวจ วินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินความจ�ำเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
- โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ในเกิน 180 วัน ยกเว้น หากมี
ความจ�ำเป็นต้องรักษาต่อ เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
- การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง
- การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- การเปลี่ยนอวัยวะ การท�ำฟันปลอม
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)
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การตรวจสุขภาพ

การรักษาพยาบาล

การเฝ้าระวังโรค

การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกัน ควบคุมโรค
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4.2 การประกันสังคมส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
1) นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการประกันสังคมส�ำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย มุ่งเน้นที่จะให้แรงงานข้ามชาติที่พิสูจน์
สัญชาติและได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือที่น�ำเข้าจากประเทศต้นทางและมีหนังสือเดินทางก�ำหนด
ไว้ว่าให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม นอกจากนี้ ให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และ
เมียนมาที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นลูกจ้าง
ของนายจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และขึ้นทะเบียนลูกจ้างของนายจ้าง
ตามกฎหมายเงินทดแทน โดยใช้เอกสารบัตรประจ�ำตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีอ่ อกให้โดยกรมการปกครอง
11
เป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียน อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
โดยมีการสมทบในรูปแบบเดียวกันกับการประกันสังคมของแรงงานไทย กล่าวคือ มีการจ่ายเงินสมทบจาก
3 ส่วนคือ รัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง
นับตั้งแต่มีข้อบังคับให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม พบว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม
มีจ�ำนวนค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มประกันสุขภาพภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ต่อมา
เมื่อมีแรงงานเข้าสู่ระบบพิสูจน์สัญชาติมากขึ้น แต่พบว่ามีนายจ้างจ�ำนวนมากไม่ยื่นเรื่องลูกจ้างข้ามชาติ
ต่อส�ำนักงานประกันสังคม เพือ่ หลีกเลีย่ งการจ่ายสมทบ อีกทัง้ แรงงานเองรูส้ กึ ว่าต้องจ่ายเงินสมทบจ�ำนวน
มาก ท�ำให้เกิดปัญหาแรงงานข้ามชาติไม่มีประกันสุขภาพใด ๆ
นอกจากนี้ ยังมีแรงงานในกิจการเสี่ยงที่ใช้แรงงานเข้มข้น ส�ำหรับแรงงานในกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายประเภท
อาชีพที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ เช่น ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้
ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีลักษณะงานที่เป็นกิจการนอกเหนือกิจการดังกล่าวรวมอยู่ด้วย ให้เข้าสู่ระบบ
ประกันสุขภาพรายปีเช่นเดิม
2) สาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีเจตนารมณ์ในการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและครอบครัว
หรือผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างนั้น เพื่อช่วยเหลือให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างและบุคคลใกล้ชิดมิให้ได้รับ
ความเดือดร้อน จากกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการท�ำงาน รวม
ทัง้ กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บตุ ร กรณีชราภาพ และกรณีวา่ งงาน โดยจัดตัง้ กองทุนประกันสังคมขึน้
เพื่อรับผิดชอบช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง

11

ประกาศส�ำนักงานประกันสังคม เรื่อง การด�ำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560
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การประกันสังคมใช้บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่อย่างไร
ก็ตามก็ยงั คงมีลกู จ้างในกิจการบางประเภททีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครอง เช่น ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง
ป่าไม้ เลีย้ งสัตว์ซงึ่ มิได้ใช้ลกู จ้างตลอดปี และไม่มงี านลักษณะอืน่ รวมอยูด่ ว้ ย ลูกจ้างของนายจ้างทีจ่ า้ งไว้เพือ่
ท�ำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจรหรือเป็นไปตามฤดูกาล
บุคคลผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมจะต้องเป็นผู้ประกันตน กล่าวคือ
เป็นผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.1 การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต�่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ให้นายจ้างแจ้งต่อส�ำนักงานประกันสังคม
และส่งเงินสมทบการเป็นผู้ประกันตนของลูกจ้าง ในกรณีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วเมื่อมีอายุ 60 ปี
บริบรู ณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างอยู่ ให้ถอื ว่าลูกจ้างนัน้ ยังเป็นผูป้ ระกันตนต่อไป12 ความเป็นผูป้ ระกัน
ตนตามมาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น ตายหรือสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
ในกรณีที่ผู้ประกันตนสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้ เกิดสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทน ให้ผนู้ นั้ มีสทิ ธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ในกรณีคลอด
บุตร ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตาย ต่อไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
2.2 การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39
หากผูใ้ ดเคยเป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน ต่อมาความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเพราะการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง หากถ้าผู้ประกันตนนั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกัน
ตนต่อไป ให้แสดงความจ�ำนงต่อส�ำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการก�ำหนดภายใน 6 เดือนนับแต่ วันสิ้น
สุดความเป็นผู้ประกันตน และให้ผู้ประกันตนน�ำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป หากผู้ประกันตนไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจ�ำนวนภายในเวลาที่ก�ำหนดดังกล่าวต้องจ่าย
เงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ�ำนวนเงินสมทบที่ยังมิได้น�ำส่งหรือของจ�ำนวนเงินสมทบที่ยังขาด
อยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องน�ำส่งเงินสมทบตามมาตรา 3913 ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรานี้ จะ
สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีก
(3) ลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนโดยการแสดงความจ�ำนงต่อส�ำนักงาน
(4) ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน จะสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ
(5) ภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือน ที่ส่งเงิน
สมทบไม่ครบ 9 เดือน
12
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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 33 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
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ในกรณีทผี่ ปู้ ระกันตนทีส่ นิ้ สุดความเป็นผูป้ ระกันตนตามข้อ (3) ข้อ (4) และ ข้อ (5) ได้สง่ เงินสมทบครบตาม
เงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ในกรณีคลอดบุตร ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตาย ต่อไปอีก 6 เดือนนับแต่วัน
ทีส่ นิ้ สุดความเป็นผูป้ ระกันตน การนับระยะเวลาเพือ่ ก่อสิทธิแก่ผปู้ ระกันตนในการขอรับประโยชน์ทดแทน
ดังกล่าว ให้นับระยะเวลาประกันตนตามมาตรา 33 และหรือมาตรา 39 ทุกช่วงเข้าด้วยกันกฎหมายเปิด
โอกาสให้บุคคลที่มิใช่ลูกจ้างสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายนี้ได้
3) หน้าที่ของนายจ้าง
(1) นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันสังคม
(2) นายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนต้องหักค่าจ้างลูกจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามอัตรา
ค่าจ้างต่อส�ำนักงานประกันสังคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สัญญาจ้างเริ่มมีผลตามกฎหมาย
นายจ้างนั้นหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการที่ได้ว่าจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง หรือมอบหมายให้
ผู้อื่นเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาท�ำงานด้วย
(3) ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความในแบบรายการที่ได้ยื่นไว้ต่อส�ำนักงานเปลี่ยนแปลงไป
ให้นายจ้างแจ้งเป็นหนังสือต่อส�ำนักงานประกันสังคม เพือ่ ขอเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขเพิม่ เติมรายการ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4) เงินสมทบ
4.1 ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ให้รฐั บาล นายจ้าง และผูป้ ระกันตน ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพือ่ การจ่ายประโยชน์ทดแทน ดังนี้
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทพุ พลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ให้รฐั บาล 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
ให้รฐั บาลและผูป้ ระกันตนออกเงินสมทบเข้ากองทุน โดยรัฐบาลส่งเงินสมทบ 1 เท่า และผูป้ ระกันตนส่งเงิน
สมทบ 2 เท่าของอัตราเงินสมทบที่แต่ละฝ่ายต้องส่งเงินสมทบตามที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น

คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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5) สิทธิของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ผูป้ ระกันตนทีส่ ง่ เงินสมทบครบ 3 เดือน และเลือกสถานพยาบาลทีจ่ ะเข้ารับการรักษาเมือ่ ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย จะสามารถเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลดังกล่าวหรือเครือข่ายของสถานพยาบาลนัน้ ไม่
ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยในไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ประสงค์สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก เช่น ห้องพิเศษ แพทย์พเิ ศษหรือค่าโทรศัพท์เหล่านีต้ อ้ งจ่ายเพิม่ เอง รวมถึงการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท�ำงาน ด้วยเหตุหรือกลุ่มโรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการ
ทางการแพทย์ ผู้มีสิทธิต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันเข้ารับบริการทางการแพทย์
การรักษา
เจ็บป่วยทั่วไป

รพ. ตามบัตร
รับรองสิทธิ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ยกเว้น 14 โรค)

ฉุกเฉิน

รพ. ตามบัตรรับรองสิทธิ
(หรือรพ. ใกล้ที่สุด)

ส�ำรองจ่ายก่อนน�ำหลักฐานมาเบิก
ตามอัตราที่ก�ำหนด

อุบัติเหตุ

รพ. ตามบัตรรับรองสิทธิ
(หรือรพ. ใกล้ที่สุด)

ส�ำรองจ่ายก่อนน�ำหลักฐานมาเบิก
ตามอัตราที่ก�ำหนด หรือ รพ. ตั้งเบิก

การบริการทางการแพทย์14
6) สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนในแต่ละกรณี
ส�ำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต อันมิใช่เนื่องจากการท�ำงาน รวมถึงการคลอดบุตร
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ซึ่งสิทธิต่างๆ ผู้ประกันตนจะ
ได้รับสิทธิในแต่ละกรณี ได้แก่
6.1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ
(1) สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลประกันสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(2) หากเป็นกรณีฉกุ เฉิน ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลทีส่ ถานพยาบาลประกันสังคมได้ ผูป้ ระกัน
ตนสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุด และควรให้ญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง
แจ้งส�ำนักงานประกันสังคมในท้องที่ที่เกิดเหตุทราบทันที
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ข้อมูลภาพจาก ส�ำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?cat=868&id=3628
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6.2 กรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากการท�ำงาน ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ
(1) สถานพยาบาลของรัฐ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น สถานพยาบาลเอกชนผู้ป่วยนอก ค่ารักษา
พยาบาลไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
(2) กรณีทุพพลภาพรุนแรงเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็น รายเดือน
ตลอดชีวิต
(3) กรณีทุพพลภาพไม่รุนแรง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตาม
ประกาศฯ ก�ำหนด
(4) ได้รบั ค่าใช้จา่ ยในกระบวนการฟืน้ ฟูสมรรถภาพของผูท้ พุ พลภาพทางร่างกาย จิตใจ ตามประกาศฯ
ก�ำหนด
6.3 กรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ
(1) ผู้จัดการศพจะได้รับค่าท�ำศพ 40,000 บาท ผู้จัดการศพ คือ
(ก) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท�ำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพ
(ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
(ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน
(2) ทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
(ก) กรณีทผี่ ปู้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตัง้ แต่ 3 ปีขนึ้ ไปแต่ไม่ถงึ 10 ปี ให้จา่ ยเงินสงเคราะห์
เป็นจ�ำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน
(ข) กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ เป็นเงิน
จ�ำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน
6.4 กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ ผู้ประกันตนหญิง
(1) ได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
(2) ผูป้ ระกันตนหญิงมีสทิ ธิรบั เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพือ่ การคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ
50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
(3) ส�ำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท แต่ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
(4) กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนบุตร และไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
(5) กรณีที่ผู้ประกั น ตนไม่ มีภ ริ ย า หากผู ้ ป ระกั น ตนอยู ่ กินฉั นสามี ภริ ย ากั บหญิ งใดโดยเปิ ด เผย
ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับหญิงนั้นด้วย
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6.5 กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ
(1) ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่น
(2) บุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จ�ำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน
(3) ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
6.6 กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ
(1) เงินบ�ำนาญชราภาพ
(ก) กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบ�ำนาญชราภาพ เป็นราย
เดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการค�ำนวณเงิน
สมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
(ข) กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้เพิ่มอัตราบ�ำนาญชราภาพตามข้อ (ก) อีกใน
อัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน ส�ำหรับระยะ เวลาที่จ่ายเงิน
สมทบเกินกว่า 180 เดือน
(2) เงินบ�ำเหน็จชราภาพ
(ก) กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต�่ำกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบ�ำเหน็จชราภาพ มีจ�ำนวนเท่ากับ
จ�ำนวนเงินสมทบทีผ่ ปู้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบ เพือ่ การจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ
(ข) กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน ให้จ่ายเงินบ�ำเหน็จ
ชราภาพ มีจำ� นวนเท่ากับจ�ำนวนเงินสมทบทีผ่ ปู้ ระกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพือ่ การ
จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
(ค) กรณีผู้รับเงินบ�ำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน (5 ปี) นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้
รับเงินบ�ำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบ�ำเหน็จชราภาพจ�ำนวน 10 เท่าของเงินบ�ำนาญชราภาพ
รายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย
(3) กรณีผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ผู้ประกันตนซึ่งมีสัญชาติของประเทศที่ได้ท�ำความตกลงด้านการประกันสังคมกรณีชราภาพกับ
ประเทศไทยไม่ว่าจะมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์หรือไม่ เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไม่ว่าจะ
ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) หรือไม่ก็ตาม และประสงค์ที่จะไม่พํานักอยู่ในประเทศไทย
ให้มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จชราภาพ15
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6.7 กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ
(1) ผู้ประกันตนที่ว่างงานที่มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th) ของส�ำนักงานจัดหางานของรัฐ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีล่ าออกหรือถูกเลิกจ้าง หรือสิน้ สุดสัญญาจ้างจึงจะมีสทิ ธิได้รบั ประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานนับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน
(2) ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้
- ทุจริตต่อหน้าที่กระท�ำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
- จงใจท�ำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
- ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกีย่ วกับการท�ำงานหรือค�ำสัง่ อันชอบด้วยกฎหมายในกรณีรา้ ยแรง
- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันท�ำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ได้รับโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษา
- ต้องมิใช่ผู้มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(3) เงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ดังนี้
(ก) กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ
50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยค�ำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต�่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงิน
สมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
(ข) กรณีลาออกหรือสิน้ สุดสัญญาจ้างตามก�ำหนดระยะเวลา ได้รบั เงินทดแทนระหว่างการว่าง
งานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยค�ำนวณจากฐานเงินสมทบ
ขั้นต�่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
(ค) ในกรณียื่นค�ำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง 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�ำนักงานภายใน
ก�ำหนดเวลา หรือไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อส�ำนักงานขอเปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมรายการภายใน
ก�ำหนด เวลาที่ก�ำหนด ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
(2) หากนายจ้างผูใ้ ดยืน่ แบบรายการแสดงรายชือ่ ผูป้ ระกันสังคม หรือแจ้งเป็นหนังสือขอเปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยเจตนากรอกข้อความเป็นเท็จในแบบรายการ หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ข้อเท็จจริงเป็นเท็จในหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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(3) นายจ้างซึ่งไม่นําส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบจํานวน
ภายในเวลาทีก่ าํ หนด ต้องจ่ายเงินเพิม่ ในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจาํ นวนเงินสมทบทีน่ ายจ้าง
ยังมิได้นาํ ส่งหรือของจาํ นวนเงินสมทบทีย่ งั ขาดอยูน่ บั แต่วนั ถัดจากวันทีต่ อ้ งนาํ ส่งเงินสมทบ ทัง้ นี้
เงินเพิ่มที่คํานวณได้ต้องไม่เกินจํานวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย16
8) การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ทดแทนและการอุทธรณ์
กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆ ให้ใช้ส�ำเนาบัตรประกันสังคมและส�ำเนา
หนังสือเดินทาง (passport) หรือส�ำเนาหนังสือเดินทางชัว่ คราว หรือเอกสารรับรองบุคคลทีท่ างราชการออก
ให้ เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอที่เป็นส�ำเนาให้รับรองความถูกต้องของส�ำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสาร
ที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานส�ำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษา
ต่างประเทศให้จัดท�ำค�ำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
ขั้นตอนการพิจารณาค�ำขอรับประโยชน์ทดแทน
(1) ผูป้ ระกันตนต้องกรอกแบบตามแบบของส�ำนักงานประกันสังคม พร้อมลงลายมือชือ่ และน�ำมายืน่
ทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที/่ ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยืน่
ขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน
(2) ผูป้ ระกันตนหรือบุคคลอืน่ ใดเห็นว่าตนมีสทิ ธิได้รบั ประโยชน์ทดแทน และประสงค์จะขอรับประโยชน์
ทดแทน ให้ยื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ
(3) ในกรณียื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทนเกินระยะเวลาที่กําหนด ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงเหตุผลและ
ความจําเป็นที่ไม่อาจยื่นภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หากเลขาธิการเห็นว่ามีเหตุผลและความจํา
เป็นเพียงพอให้รับคําขอนั้นไว้พิจารณา
(4) เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
(5) ส�ำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
(6) พิจารณาสัง่ จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผูข้ อรับประโยชน์ทดแทน
(7) นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่พอใจในค�ำสั่งของเลขาธิการ หรือของพนักงานเจ้า
หน้าที่ซึ่งสั่งการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งดังกล่าว
(8) การยื่นอุทธรณ์ให้ท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส�ำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่
ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง สถานที่ท�ำงานหรือภูมิล�ำเนาของผู้ประกันตน หรือภูมิล�ำเนาของ
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์อื่น แล้วแต่กรณี
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(9) ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์ ซึง่ ต้องแจ้งค�ำวินจิ ฉัยนัน้
ให้ผอู้ ทุ ธรณ์ทราบเป็นหนังสือ และหากผูอ้ ทุ ธรณ์ไม่พอใจกฎหมายให้สทิ ธินำ� คดีไปสูศ่ าลแรงงานได้
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย หากไม่น�ำคดีไปสู่ศาลแรงงานในเวลาดังกล่าว
ให้ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์เป็นที่สุด
(10) การยืน่ อุทธรณ์นไี้ ม่เป็นการทุเลาการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ สัง่
การตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มีค�ำขอให้ทุเลาการปฏิบัติตามค�ำสั่งนั้นไว้ด้วย
แบบการอุทธรณ์ต้องท�ำเป็นหนังสือและอย่างน้อยต้องระบุ17
(1) วัน เดือน ปี
(2) ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
(3) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายจ้างหรือผู้ประกันตนส�ำหรับกรณีที่ผู้อุทธรณ์มิใช่นายจ้างหรือผู้
ประกันตน
(4) สถานประกอบกิจการของนายจ้างหรือสถานที่ท�ำงานของผู้ประกันตน
(5) ค�ำสัง่ อันเป็นเหตุให้อทุ ธรณ์ พร้อมทัง้ ข้อเท็จจริง เหตุผล หรือข้อโต้แย้งทีย่ กขึน้ อ้างอิงในค�ำอุทธรณ์
โดยชัดแจ้ง
(6) ความประสงค์หรือค�ำขอของผู้อุทธรณ์
(7) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์
(8) ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ยื่น
พร้อมค�ำอุทธรณ์

17
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บทที่ 5
มาตรการคุม
้ ครองสิทธิแรงงาน
5.1 หลักการและเหตุผล
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานเป็นกฎหมายทีม่ ลี กั ษณะพิเศษต่างไปจากกฎหมายอืน่ ทัว่ ไป กล่าวคือ เป็นกฎหมาย
กึง่ มหาชน ทีม่ คี วามผสมผสานกันระหว่างกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน หรือเรียกว่า เป็นกฎหมาย
กึง่ มหาชนทีจ่ ำ� กัดเสรีภาพในการท�ำสัญญาหรือหลักความศักดิส์ ทิ ธิใ์ นการแสดงเจตนา แต่กฎหมายคุม้ ครอง
แรงงานก็ไม่ได้ยกเลิกหลักความศักดิส์ ทิ ธิใ์ นการแสดงเจตนาหรือหลักเสรีภาพในการท�ำสัญญา หากแต่จำ� กัด
เสรีภาพดังกล่าวให้แคบลงเท่านัน้ กล่าวคือ นายจ้างลูกจ้างยังคงมีเสรีภาพเต็มทีใ่ นการท�ำสัญญาตราบเท่าที่
สัญญานั้นไม่ขัดต่อบทบัญญัติในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อตกลงในสัญญาจ้างใด ๆ มีมาตรฐานต�่ำกว่า
กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ย่อมเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้ หากข้อตกลงในสัญญานั้นดีกว่ามาตรฐาน
ขั้นต�่ำที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก�ำหนดไว้ ข้อตกลงในสัญญานั้นก็ใช้บังคับได้
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เป็นข้อก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ ของนายจ้าง
และลูกจ้าง ท�ำให้แรงงานทุกคนได้รับการดูแลคุ้มครองโดยไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เพศ การนับถือ
ศาสนา หรือสถานะอื่นใด รวมทั้งมีบทบัญญัติควบคุมการจ้างงานและมาตรฐานขั้นต�่ำที่นายจ้างพึงปฏิบัติ
เกีย่ วกับการจ้างงาน ซึง่ มีความสอดคล้องกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึง่ ไทยและอนุสญ
ั ญา
ILO ได้ให้การรับรองไว้ โดยให้ความคุ้มครองแก่แรงงาน ทุกคนไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือสถานะใด แม้ว่า
จะเป็นแรงงานข้ามชาติทลี่ กั ลอบเข้าเมืองโดยไม่ถกู ต้องก็มสี ทิ ธิในการคุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
สาระน่ารู้
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็นมาตรฐานค่าจ้างขั้นต�่ำที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้าง โดยใช้บังคับ แก่นายจ้าง
และลูกจ้างทุกคน ไม่ว่านายจ้างและลูกจ้างนัน้ จะมีสญ
ั ชาติ ศาสนา หรือเพศใด แม้ลูกจ้างนั้นจะเข้าเมือง
โดยไม่ถูกกฎหมาย

5.2 ขอบเขตพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตนิ มี้ ใิ ห้ใช้บงั คับแก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค และราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้นจะออกกฎกระทรวงมิให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้
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5.3 นิยามส�ำคัญที่ควรรู้
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นายจ้าง
หมายความว่า ผูซ้ งึ่ ตกลงรับลูกจ้างเข้าท�ำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความรวมถึง ผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมาย
ให้ท�ำงานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทน
นิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลให้ท�ำการแทนด้วย
ลูกจ้าง
หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท�ำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
ผู้ว่าจ้าง
หมายความว่า ซึ่งว่าจ้างบุคคลอีกบุคคลหนึ่งให้ท�ำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงานใดเพื่อประโยชน์
แก่ตน โดยจะจ่ายสินจ้างตอบแทนผลส�ำเร็จแห่งการงานที่ท�ำนั้น
ผู้รับเหมาชั้นต้น
หมายความว่า ผูซ้ งึ่ ตกลงรับจะด�ำเนินงานทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนของงานใดจนส�ำเร็จประโยชน์ของผูว้ า่ จ้าง
ผู้รับเหมาช่วง
หมายความว่า ผู้ซึ่งท�ำสัญญากับผู้รับเหมาชั้นต้น โดยรับจะด�ำเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงานใด
ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาชั้นต้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งท�ำสัญญากับ
ผู้รับเหมาช่วงเพื่อรับช่วงงานในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาช่วง ทั้งไม่ว่าจะรับเหมาช่วงกันกี่ช่วงก็ตาม
สัญญาจ้าง
หมายความว่า สัญญาไม่ว่าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจน หรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่ง
เรียกว่าลูกจ้างตกลงจะท�ำงานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้าง
ตลอดเวลาที่ท�ำงานให้
วันท�ำงาน
หมายความว่า วันที่ก�ำหนดให้ลูกจ้างท�ำงานตามปกติ
วันหยุด
หมายความว่า วันที่ก�ำหนดให้ลูกจ้างหยุดประจ�ำสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
วันลา
หมายความว่า วันที่ลูกจ้างลาป่วย ลาเพื่อท�ำหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจ�ำเป็น ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ความสามารถ หรือลาเพื่อคลอดบุตร
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ค่าจ้าง
หมายความว่า เงินทีน่ ายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท�ำงานตามสัญญาจ้างส�ำหรับ
ระยะเวลาการท�ำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดย
ค�ำนวณตามผลงานทีล่ กู จ้างท�ำได้ในเวลาท�ำงานปกติของวันท�ำงาน และให้หมายความรวมถึงเงินทีน่ ายจ้าง
จ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท�ำงาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้
ค่าจ้างในวันท�ำงาน
หมายความว่า ค่าจ้างที่จ่ายส�ำหรับการท�ำงานเต็มเวลาการท�ำงานปกติ
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
หมายความว่า อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างก�ำหนดตามพระราชบัญญัตินี้
การท�ำงานล่วงเวลา
หมายความว่า การท�ำงานนอกหรือเกินเวลาท�ำงานปกติหรือเกินชัว่ โมงท�ำงานในแต่ละวันทีน่ ายจ้างลูกจ้าง
ตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันท�ำงานหรือวันหยุด แล้วแต่กรณี
ค่าล่วงเวลา
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท�ำงานล่วงเวลาในวันท�ำงาน
ค่าท�ำงานในวันหยุด
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท�ำงานในวันหยุด
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท�ำงานล่วงเวลาในวันหยุด
ค่าชดเชย
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจ้างตกลง
จ่ายให้แก่ลูกจ้าง
ค่าชดเชยพิเศษ
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง เพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่ก�ำหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
พนักงานตรวจแรงงาน
หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หากมีข้อสงสัยขอให้สอบถาม
พนักงานตรวจแรงาน เท่านั้น
สาระน่ารู้
ค่าจ้างต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินไม่ถือเป็นค่าจ้าง เช่น ห้องพัก
รถประจ�ำต�ำแหน่ง ชุดยูนิฟอร์ม ประกันภัย อุปกรณ์ป้องกันภัย รองเท้า ถุงมือ เป็นต้น
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5.4 สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง
เวลาท�ำงานปกติ
1. ส�ำหรับงานทั่วไปไม่เกิน 8 ชม./วัน หรือตามที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกัน และไม่เกิน 4.8 ชม./สัปดาห์
2. ส�ำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างให้มีเวลาท�ำงานปกติไม่เกิน
7 ชม./วัน และไม่เกิน 42 ชม./สัปดาห์ ได้แก่ งานที่ต้องท�ำใต้ดิน ใต้น�้ำ ในถ�้ำ ในอุโมงค์ หรือในที่
อับอากาศ งานเกีย่ วกับกัมมันตภาพรังสี งานเชือ่ มโลหะ งานขนส่งวัตถุอนั ตราย งานผลิตสารเคมีอนั ตราย
งานที่ต้องท�ำด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ท�ำได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย และ
งานที่ต้องท�ำเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัด อันอาจเป็นอันตราย ซึ่งโดยสภาพของงานมี
ความเสี่ยงอันตรายสูงหรือมีภาวะแวดล้อมในการท�ำงานเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่ก�ำหนดไว้
ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขที่แหล่งก�ำเนิดได้และต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล
เวลาพัก
1. ระหว่างการท�ำงานปกติ ไม่น้อยกว่า 1 ชม./วัน หลังจากลูกจ้างท�ำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชม. ติดต่อกัน
หรืออาจตกลงกัน พักเป็นช่วง ๆ ก็ได้แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ชม./วัน
2. งานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มซึ่งเปิดจ�ำหน่ายหรือให้บริการในแต่ละวันไม่ติดต่อกัน
อาจพักเกิน 2 ชม./วันก็ได้ ทั้งนี้
3. นายจ้างอาจจะไม่จดั เวลาพักกรณีเป็นงานทีม่ ลี กั ษณะหรือสภาพของงานต้องท�ำติดต่อกันไป โดยได้รบั
ความยินยอมจากลูกจ้าง หรือเป็นงานฉุกเฉิน
4. กรณีให้ลกู จ้างท�ำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาท�ำงานปกติไม่นอ้ ยกว่า 2 ชม. ต้องจัดให้ลกู จ้างพักก่อน เริม่
ท�ำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที
วันหยุด
1. วันหยุดประจ�ำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน
2. ส�ำหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
อาจตกลงกันสะสมและเลือ่ นวันหยุดประจ�ำสัปดาห์ไปหยุดเมือ่ ใดก็ได้ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน
3. ให้นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน/ปี โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติและพิจารณาจาก
วันหยุดราชการประจ�ำปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิน่ ถ้าวันหยุดตามประเพณี
ตรงกับวันหยุดประจ�ำสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันท�ำงานถัดไป ส�ำหรับงานใน
กิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ฯลฯ อาจตกลงกันหยุดวันอื่น ชดเชย
วันหยุดตามประเพณี หรือจ่ายค่าท�ำงานในวันหยุดให้ก็ได้แล้วแต่กรณี
4. วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีไม่นอ้ ยกว่า 6 วันท�ำงาน/ปี ส�ำหรับลูกจ้างซึง่ ท�ำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี อาจ
ตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีไปรวมหยุดในปีต่อ ๆ ไปได้
คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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การท�ำงานล่วงเวลาและการท�ำงานในวันหยุด
1. นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท�ำได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป
2. นายจ้างอาจให้ลกู จ้างท�ำงานล่วงเวลาและท�ำงานในวันหยุดได้เท่าทีจ่ ำ� เป็น ถ้าลักษณะหรือ สภาพของ
งานต้องท�ำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน
3. นายจ้างอาจให้ลกู จ้างท�ำงานในวันหยุด ส�ำหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร
ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม และสถานพยาบาลได้ชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลา การท�ำงานในวัน
หยุดและการท�ำงานล่วงเวลาในวันหยุด รวมแล้วต้องไม่เกิน 36 ชม./สัปดาห์
วันลา
1. วันลาป่วย ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันท�ำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้าง
แสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ หากลูกจ้าง
ไม่อาจแสดงได้ ให้ลกู จ้างชีแ้ จงให้นายจ้างทราบวันทีล่ กู จ้างไม่อาจท�ำงานได้เนือ่ งจากประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการท�ำงาน หรือวันลาเพื่อคลอดบุตรไม่ถือเป็นวันลาป่วย
2. วันลากิจ ลูกจ้างลาเพื่อกิจธุระอันจ�ำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
3. วันลาท�ำหมัน ลูกจ้างลาเพื่อท�ำหมันและเนื่องจากการท�ำหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่งก�ำหนดและออกใบรับรอง
4. วันลาคลอดบุตร ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุด
ค่าตอบแทนในการท�ำงาน
1. ค่าจ้าง
1.1 จ่ายเป็นเงินเท่านั้น
1.2 จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
1.3 ถ้าก�ำหนดเวลาท�ำงานปกติเกิน 8 ชม./วัน ให้จา่ ยค่าตอบแทนแก่ลกู จ้าง ซึง่ ไม่ได้รบั ค่าจ้าง เป็นราย
เดือนส�ำหรับการท�ำงานทีเ่ กิน 8 ชม.ขึน้ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงหรือต่อหน่วย
2. ค่าจ้างในวันหยุด
2.1 จ่ายค่าจ้างส�ำหรับวันหยุดประจ�ำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
2.2 ยกเว้นลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ�ำสัปดาห์
3. ค่าจ้างในวันลา
3.1 จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยไม่เกิน 30 วันท�ำงาน/ปี
3.2 จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อท�ำหมัน
3.3 จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อคลอดบุตรไม่เกิน 45 วัน/ครรภ์
50

Interpreter Handbook for the Protection and Assistance of Migrant Workers

4. ค่าล่วงเวลาในวันท�ำงาน
ให้จา่ ยในอัตราไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงหรือต่อหน่วย ส�ำหรับลูกจ้างตามผลงาน
5. ค่าท�ำงานในวันหยุด
5.1 ส�ำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดให้จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้าง
ต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วย ส�ำหรับลูกจ้างตามผลงาน
5.2 ส�ำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้าง
ต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วย ส�ำหรับลูกจ้างตามผลงาน
6. ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
6.1 จ่ายในอัตราไม่นอ้ ยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงหรือต่อหน่วย ส�ำหรับลูกจ้างตามผลงาน
6.2 ถ้านายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน หรือจัดให้หยุดน้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนด ให้จ่ายค่าท�ำงาน
ในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดเสมือนว่าลูกจ้างท�ำงานในวันหยุด
7. ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในวันท�ำงานและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ลูกจ้างซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ท�ำการแทนนายจ้างในการจ้าง การให้บ�ำเหน็จ หรือการเลิกจ้าง หรือท�ำงาน
ทีม่ ลี กั ษณะหรือสภาพไม่อาจก�ำหนดเวลาท�ำงานทีแ่ น่นอนได้ หรืองานอืน่ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด แล้ว
แต่กรณี ทั้งนี้ นายจ้างอาจตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ก็ได้
8. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการท�ำงาน
8.1 ให้จา่ ยค่าตอบแทนในการท�ำงานแก่ลกู จ้างชายหญิงเท่าเทียมกันในงานทีม่ ลี กั ษณะ คุณภาพอย่าง
เดียวกันและปริมาณเท่ากัน โดยจ่ายเป็นเงินตราไทย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน
8.2 กรณีเลิกจ้างให้จ่ายภายใน 3 วันนับแต่วันเลิกจ้าง
8.3 กรณีนายจ้างเลิกจ้างมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้จ่ายค่าจ้างส�ำหรับวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
ในปีที่เลิกจ้างตามส่วนที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ
8.4 กรณีลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือนายจ้างเลิกจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างส�ำหรับวันหยุดพักผ่อน
ประจ�ำปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ
9. การหักค่าตอบแทนในการท�ำงานจะหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวันหยุดไม่ได้ ยกเว้น
9.1 ช�ำระภาษีเงินได้ตามจ�ำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือช�ำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
9.2 ช�ำระค่าบ�ำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
9.3 ช�ำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ
หนีท้ เี่ ป็นไปเพือ่ สวัสดิการทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ลกู จ้างฝ่ายเดียวโดยได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าจาก
ลูกจ้าง
คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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9.4 เป็นเงินประกันหรือชดใช้คา่ เสียหายให้แก่นายจ้างซึง่ ลูกจ้างได้กระท�ำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อลูกจ้าง
9.5 เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
ทั้งนี้ การหักตาม 9.2, 9.3, 9.4 และ 9.5 ในแต่ละกรณีต้องไม่เกิน ร้อยละ 10 และหักรวมกันได้ไม่เกิน
1 ใน 5 ของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามก�ำหนดเวลาการจ่าย เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อลูกจ้าง
การพักงาน
1. นายจ้างจะสั่งพักงานลูกจ้างเพื่อสอบสวนความผิดได้ต่อเมื่อได้ก�ำหนดอ�ำนาจพักงานไว้ในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�ำงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
2. ต้องมีคำ� สัง่ พักงานเป็นหนังสือระบุความผิดและก�ำหนดระยะเวลาพักงานไม่เกิน 7 วัน โดยต้องแจ้ง ให้
ลูกจ้างทราบก่อน
3. จ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันท�ำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกพักงาน ในระหว่าง
การพักงานหากผลการสอบสวนเสร็จสิน้ ปรากฏว่าลูกจ้างไม่มคี วามผิด ให้จา่ ยค่าจ้างให้แก่ลกู จ้างเท่ากับ
ค่าจ้างในวันท�ำงานนับแต่ วันทีถ่ กู พักงานพร้อมด้วยดอกเบีย้ ร้อยละ 15 ต่อปี โดยค�ำนวณเงินทีจ่ า่ ยให้
ระหว่างพักงานเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง
การหยุดกิจการชั่วคราว
กรณีนายจ้างจ�ำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวโดยมิใช่เหตุสุดวิสัย นายจ้างต้อง
แจ้งให้ลกู จ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริม่ หยุดกิจการไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ท�ำการและต้องจ่ายเงินให้แก่ลกู จ้างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันท�ำงานทีล่ กู จ้างได้รบั ก่อนนายจ้าง
หยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างท�ำงาน
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การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
1. การบอกเลิกสัญญาจ้าง
1.1 การจ้างมีก�ำหนดระยะเวลาสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาจ้าง โดยนายจ้างและ
ลูกจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
1.2 การจ้างไม่มีก�ำหนดระยะเวลา ถ้านายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างหรือลูกจ้างขอลาออกจากงาน ให้ฝ่าย
นั้นบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง
1.3 สัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
2. การเลิกจ้าง
2.1 การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท�ำงานต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญา
จ้างหรือเหตุอื่นใด
2.2 การที่ลูกจ้างไม่ได้ท�ำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถด�ำเนินกิจการต่อไป
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3. ค่าชดเชย
3.1 จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างซึง่ ท�ำงานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จา่ ยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
30 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�ำงาน 30 วันสุดท้ายส�ำหรับลูกจ้างตามผลงาน
(2) ลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90
วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�ำงาน 90 วันสุดท้ายส�ำหรับลูกจ้างตามผลงาน
(3) ลูกจ้างซึง่ ท�ำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปีให้จา่ ยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180
วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�ำงาน 180 วันสุดท้ายส�ำหรับลูกจ้างตามผลงาน
(4) ลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
240 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�ำงาน 240 วันสุดท้ายส�ำหรับลูกจ้างตามผลงาน
(5) ลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�ำงาน 300 วันสุดท้ายส�ำหรับลูกจ้างตามผลงาน
3.2 ข้อยกเว้นการไม่จ่ายค่าชดเชย
3.2.1 กรณีทนี่ ายจ้างได้ทำ� สัญญาเป็นหนังสือกับลูกจ้างมีกำ� หนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและ
เลิกจ้างตามก�ำหนดระยะเวลานัน้ ซึง่ ต้องเป็นการจ้างงานในโครงการเฉพาะทีม่ ใิ ช่งานปกติ
ของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างโดยต้องมีระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดแน่นอน หรือในงาน
อันมีลกั ษณะเป็นครัง้ คราวทีม่ กี ำ� หนดการสิน้ สุด หรือความส�ำเร็จของงาน หรือในงานทีเ่ ป็น
ไปตามฤดูกาลและได้จา้ งในช่วงเวลาของฤดูกาลนัน้ ทัง้ นี้ งานดังกล่าวนัน้ จะต้องแล้วเสร็จ
ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี
3.2.2 กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�ำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจท�ำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน ระเบียบหรือค�ำสัง่ ของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นธรรมและนายจ้างได้ตกั เตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีทรี่ า้ ยแรงนายจ้างไม่
จ�ำเป็นต้องตักเตือน ทั้งนี้ หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลูกจ้าง
ได้กระท�ำผิด
(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันท�ำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม
โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(6) ได้รับโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็น
กรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
4. ค่าชดเชยพิเศษ
4.1 กรณีท่ีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ และมีผลกระทบส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตตามปกติของ
ลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้าย
คู่มือล่ามด้านแรงงาน

53

สถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถแจ้งได้หรือแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการ
น้อยกว่า 30 วันจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
30 วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการท�ำงาน 30 วันสุดท้าย ส�ำหรับลูกจ้างตามผลงานหากลูกจ้างไม่
ประสงค์จะไปท�ำงานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากนายจ้าง หรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการโดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยปกติที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
4.2 กรณีนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะมีการปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจ�ำหน่าย หรือ
การบริการเนือ่ งจากการน�ำเครือ่ งจักรมาใช้หรือเปลีย่ นแปลงเครือ่ งจักรหรือเทคโนโลยีซงึ่ เป็นเหตุให้
ต้องลดจ�ำนวนลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งวันทีจ่ ะเลิกจ้าง เหตุผลการเลิกจ้างและรายชือ่ ลูกจ้างต่อพนักงาน
ตรวจแรงงานและลูกจ้างทีจ่ ะเลิกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนวันทีจ่ ะเลิกจ้างหากนายจ้าง
ไม่แจ้งให้ลกู จ้างทีจ่ ะเลิกจ้างทราบล่วงหน้าหรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วัน นอกจากลูกจ้างจะได้รบั
ค่าชดเชยแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
60 วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการท�ำงาน 60 วันสุดท้ายส�ำหรับลูกจ้างตามผลงานกรณีลูกจ้าง
ท�ำงานติดต่อกันเกิน 6 ปีขึ้นไป ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติอีกไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วัน ต่อการท�ำงานครบ 1 ปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�ำงาน 15 วัน
สุดท้ายต่อการท�ำงานครบ 1 ปี ส�ำหรับลูกจ้างตามผลงาน ทัง้ นี้ ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวรวมกันแล้ว
จะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน หรือไม่เกิน ค่าจ้างของการท�ำงาน 360 วันสุดท้าย ส�ำหรับ
ลูกจ้างตามผลงานกรณีระยะเวลาท�ำงานไม่ครบ 1 ปี ถ้าเศษ ของระยะเวลาท�ำงานมากกว่า 180 วัน
ให้นับเป็นการท�ำงานครบ 1 ปี
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หลักฐานเกี่ยวกับการท�ำงาน
นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเอกสารดังต่อไปนี้
1. ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานเป็นภาษาไทย ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันท�ำงาน เวลา
ท�ำงานปกติและเวลาพัก วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด หลักเกณฑ์การท�ำงานล่วงเวลาและ
การท�ำงานในวันหยุด วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด วันลาและหลักเกณฑ์การลา วินัยและโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การเลิกจ้างค่าชดเชย และ
ค่าชดเชยพิเศษ การร้องทุกข์อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับขอบเขตและความหมายของข้อร้องทุกข์
วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์ การสอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์ กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์
และความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง
2. ทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทย ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการเกี่ยวกับชื่อตัวและชื่อสกุล เพศ สัญชาติ วัน
เดือนปีเกิดหรืออายุ ที่อยู่ปัจจุบัน วันที่เริ่มจ้าง ต�ำแหน่งหรืองานในหน้าที่ อัตราค่าจ้างและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง วันสิ้นสุดของการจ้าง
3. เอกสารเกีย่ วกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด ซึง่ อย่างน้อย
ต้องมีรายการเกี่ยวกับวันและเวลาท�ำงาน ผลงานที่ท�ำได้ส�ำหรับลูกจ้างตามผลงาน อัตราและจ�ำนวน
ค่าจ้างค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดซึ่งจะอยู่ในฉบับเดียวกันหรือจะ
แยกกันเป็นหลายฉบับก็ได้ ทัง้ นี้ หลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลกู จ้างโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
หรือสถาบันการเงินอื่นถือเป็นเอกสารตามข้อนี้ด้วย
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5.5 ข้อสังเกตในการจ้างเด็กท�ำงาน19
1. ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ท�ำงานเป็นลูกจ้าง
2. กรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีท�ำงานเป็นลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเข้าท�ำงาน และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน
3. ห้ามจ้างเด็กทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ท�ำงานโรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับสัตว์นำ�้ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน
4. นายจ้างต้องจัดให้มเี วลาพัก 1 ชัว่ โมงต่อวันภายใน 4 ชัว่ โมงแรกของ การท�ำงาน และให้มเี วลาพักย่อย
ได้ตามที่นายจ้างก�ำหนด
5. ห้ามจ้างเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ท�ำงานในสถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การ แปรรูปสัตว์น�้ำตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุ
ต�่ำกว่า 18 ปี ท�ำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
6. ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ท�ำงานล่วงเวลา
7. ห้ามนายจ้างให้ลกู จ้างเด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 18 ปี ท�ำงานงานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ งานปัม๊ โลหะ
งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียงและแสง ที่มีระดับแตกต่างจากปกติอันอาจ
เป็นอันตรายตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่กำ� หนดในกฎ
กระทรวง งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง งานเกีย่ วกับวัตถุมพี ษิ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการทีเ่ ป็นเชือ้ เพลิง
ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง งานขับหรือบังคับรถยกหรือปัน้ จัน่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง งานใช้เลือ่ ย
เดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครือ่ งยนต์ งานทีต่ อ้ งท�ำใต้ดนิ ใต้นำ�้ ในถ�ำ้ อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา งานเกีย่ วกับ
กัมมันตภาพรังสีตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง งานท�ำความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่ก�ำลัง
ท�ำงาน งานที่ต้องท�ำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป งานอื่นตามที่ก�ำหนดในกระทรวง
8. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ท�ำงานในโรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานที่
เต้นร�ำ ร�ำวง หรือ รองเง็ง สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น�้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ�ำหน่ายและบริการ
โดยมีผู้บ�ำเรอส�ำหรับปรนนิบัติลูกจ้าง หรือโดยมีที่ส�ำหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่
ลูกค้า โรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับสัตว์นำ�้ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการ
ที่ประกอบ กิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น�้ำ ตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 หรือสถาน
ที่อื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
19
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9. ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแก่บุคคลอื่น
10. ห้ามนายจ้างเรียก/หรือรับเงินประกันจากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
11. ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี มีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก หรือลา
เพื่อการอื่นซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่อธิบดีเห็นชอบ และให้นายจ้าง
จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันท�ำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน
สาระน่ารู้
ห้ามนายจ้างให้เด็กท�ำงานล่วงเวลา หรือท�ำงานในวันหยุด เป็นการห้ามโดยเด็ดขาด แม้ว่าลูกจ้างจะ
ยินยอมหรือสมัครใจ นายจ้างก็ไม่สามารถ ให้ลูกจ้างท�ำงานได้

5.6 ข้อสังเกตในการจ้างหญิงท�ำงาน
1. ห้ามนายจ้างให้ลกู จ้างหญิงท�ำงานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างทีต่ อ้ งท�ำใต้ดนิ ใต้นำ�้ ในถ�ำ้ ในอุโมงค์ หรือ
ปล่องในภูเขา เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น งาน
ที่ต้องท�ำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
งานอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
2. ห้ามนายจ้างให้ลกู จ้างหญิง ทีม่ คี รรภ์ทำ� งานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. ท�ำงานล่วงเวลาท�ำงาน
ในวันหยุดหรือท�ำงานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท�ำใต้ดิน ใต้น�้ำ ในถ�้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่องใน
ภูเขา เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น งานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ งานยก
แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม งานที่ท�ำในเรือ งานอื่นตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
3. พนักงานตรวจแรงงานมีค�ำสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาท�ำงานหรือชั่วโมงท�ำงานของลูกจ้างหญิง
ที่ท�ำงานในระหว่างเวลา 24.00 - 06.00 น. ได้ตามที่เห็นสมควรถ้าพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างาน
นั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างหญิงนั้น
4. ลู ก จ้ า งหญิ ง มี ค รรภ์ มี สิ ท ธิ ข อให้ น ายจ้ า งเปลี่ ย นงานในหน้ า ที่ เ ดิ ม เป็ น การชั่ ว คราวก่ อ นหรื อ
หลังคลอดได้ กรณีที่มีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจท�ำงานในหน้าที่เดิมได้
5. ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
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5.7 การคุม
้ ครองทีแ่ ตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ�ำนาจออก
ประกาศกฎกระทรวงก�ำหนดการคุม้ ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขน
ถ่ายสินค้า เรือเดินทะเล งานทีร่ บั ไปท�ำทีบ่ า้ น งานขนส่ง และงานอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในพระราชกฤษฎีกาให้มี
การคุ้มครองแรงงานกรณีต่าง ๆ แตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ได้20 โดยจะขอกล่าวถึงเฉพาะ
งานประมงทะเล แรงงานท�ำงานบ้าน และงานเกษตรกรรม
งานประมงทะเล
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ทั้งประมงอยู่ในน่านน�้ำและประมงนอก
น่านน�้ำไทย เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งเป็นนโยบายส�ำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึง
จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ โดยในกฎกระทรวงนี้ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ห้ามจ้างลูกจ้างที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีท�ำงานในเรือประมง
2. ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงในระยะเวลาการท�ำงาน 24 ชั่วโมงและ
ไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมง ในระยะเวลาการท�ำงาน 7 วัน และจัดท�ำหลักฐานเวลาพักไว้ เพื่อให้พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบ
3. ให้นายจ้างจัดท�ำสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่มีข้อความถูกต้องตรงกันจ�ำนวน 2 ฉบับตามแบบที่อธิบดี
ประกาศก�ำหนด โดยมอบให้ลูกจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ
4. ให้นายจ้างน�ำลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละ 1 ครั้ง นับแต่วันท�ำสัญญาจ้าง
5. ในกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดท�ำทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทยและ
เก็บไว้ ณ สถานที่ท�ำงานของนายจ้างและลูกจ้าง
6. ให้นายจ้างจัดท�ำเอกสารเกีย่ วกับการค�ำนวณค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุด อย่างน้อยต้องมีชอื่ ตัวและชือ่ สกุล
ต�ำแหน่งหน้าทีใ่ นงานประมงทะเล อัตราค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุดทีน่ ายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลกู จ้าง
และจ�ำนวนค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุดทีล่ กู จ้างแต่ละคนได้รบั โดยให้นายจ้างจัดให้ลกู จ้างลงลายมือชือ่
7. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นอัตรารายเดือนให้ลูกจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างและค่าท�ำงานในวันหยุดเดือนหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ด้วยวิธีการโอนผ่านธนาคาร
8. กรณีเงินส่วนแบ่งตามมูลค่าของสัตว์น�้ำให้จ่ายตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
9. ห้ามนายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างเว้นแต่เป็นการหักตามที่กฎหมายก�ำหนด และต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากลูกจ้าง
20
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10. จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
11. จัดให้ลกู จ้างมีวนั หยุดประจ�ำปีในปีหนึง่ ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยได้รบั ค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่
12. กรณีทลี่ กู จ้างตกค้างอยูใ่ นต่างประเทศเนือ่ งจากท�ำงานให้นายจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้ลกู จ้างไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ ตลอดระยะเวลาที่ตกค้างในต่างประเทศ
13. ให้นายจ้างด�ำเนินการหรือออกค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับสถานที่ที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท�ำงาน
ในกรณีเรืออับปาง ลูกจ้างประสบอันตราย บาดเจ็บหรือเสียชีวติ และกรณีทหี่ น่วยราชการ ได้ดำ� เนินการ
ส่งลูกจ้างกลับ หน่วยราชการมีสิทธิไล่เบี้ยเงินที่จ่ายไปคืนจากนายจ้าง
14. จัดสวัสดิการ น�้ำดื่ม ห้องส้วม เวชภัณฑ์และยา และจัดให้ลูกจ้างมีความรู้เกี่ยวกับสภาพการท�ำงาน
การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือก่อนท�ำงาน
งานท�ำงานบ้าน
มีสาระส�ำคัญโดยใช้บังคับกับนายจ้างที่มีจ้างลูกจ้างท�ำงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ทั้ง
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างท�ำงานบ้าน (เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ 14
พ.ศ. 2555) เนือ่ งจากกฎกระทรวงทีเ่ คยออกมาใช้บงั คับยังให้ความคุม้ ครองลูกจ้างทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับงานบ้าน
อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
1. ห้ามจ้างเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้างท�ำงานบ้าน
2. ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการท�ำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการท�ำงาน
3. ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
4. ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระท�ำการล่วงเกิน คุกคาม หรือ
ก่อความเดือดร้อนร�ำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
5. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าท�ำงานในวันหยุด และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้าง บรรดาที่จ่ายเป็น
เงินต้องจ่ายเงินตราไทย
6. ลูกจ้างเป็นเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี นายจ้างต้องแจ้งการใช้แรงงานเด็กต่อส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานจังหวัดในพื้นที่
7. ลูกจ้างเป็นเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี นายจ้างต้องแจ้งการใช้แรงงานเด็กต่อส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานจังหวัดในพื้นที่
8. กรณีลูกจ้างเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่เด็กโดยตรง
9. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าท�ำงานในวันหยุด ให้ถูกต้อง และจ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
10. ลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจ�ำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
11. ลูกจ้างที่ท�ำงานในวันหยุดต้องได้รับเงินค่าท�ำงานในวันหยุดด้วย
58

Interpreter Handbook for the Protection and Assistance of Migrant Workers

12. นายจ้างต้องก�ำหนดวันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน รวมถึงวันแรงงานแห่งชาติด้วย หาก
วันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจ�ำสัปดาห์ ให้ก�ำหนดวันหยุดชดเชยเพิ่มให้อีก 1 วัน
13. ลูกจ้างที่ท�ำงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�ำปีปีละไม่เกิน 6 วันท�ำงาน
14. ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยตามที่ป่วยจริงได้ และหากลา 3 วันขึ้นไปนายจ้างมีสิทธิขอใบรับรองยืนยันจาก
ลูกจ้างได้
15. ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยโดยไม่เกิน 30 วันท�ำงาน
สาระน่ารู้
กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับกับนายจ้างซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งท�ำงานในงานเกษตรกรรมที่มิได้
จ้างลูกจ้างตลอดปีและมิได้ให้ลูกจ้างท�ำงานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานดังกล่าว
ทั้งนี้ หากมี “การจ้างลูกจ้างท�ำงานตลอดปีหรือให้ลูกจ้างท�ำงานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรม
ต่อเนือ่ งจากงานเกษตรกรรม ลูกจ้างดังกล่าวจะได้รบั ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ทั้งฉบับ”
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งานเกษตรกรรม (ชั่วคราว ตามฤดูกาล)
กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ก�ำหนดนิยามความหมาย “งานเกษตรกรรม”
หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้ การท�ำนาเกลือสมุทร และการประมง
ทีม่ ใิ ช่การประมงทะเล แต่หากเป็นกรณีเป็นงานตามฤดูกาล ลักษณะการจ้างเป็นครัง้ คราว หรือเป็นการจ้าง
เพือ่ ช่วยเหลือกันในครอบครัวหรือชุมชน มิได้จา้ งลูกจ้างตลอดปี และไม่ได้ให้ลกู จ้างท�ำงานในลักษณะทีเ่ ป็น
งานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานดังกล่าว ก็ให้ใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม ดังนี21้
1. ห้ามจ้างเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้างท�ำงานเกษตรกรรม
2. ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยตามที่ป่วยจริง และหากลา 3 วันขึ้นไป นายจ้างมีสิทธิขอใบรับรองแพทย์จาก
ลูกจ้าง
3. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันท�ำงาน แต่ต้องไม่เกิน 15 วันท�ำงาน
4. ให้นายจ้างก�ำหนดวันหยุดพักผ่อนลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันมาแล้วครบ 180 วัน มีสิทธิหยุดพักผ่อน
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันท�ำงาน โดยให้นายจ้างเป็นผูก้ ำ� หนด และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อน
5. ถ้านายจ้างมิได้จดั ให้ลกู จ้างหยุดพักผ่อนหรือจัดให้ลกู จ้างหยุดพักผ่อนน้อยกว่าทีก่ ำ� หนด นายจ้างจ่าย
ค่าท�ำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่า ของค่าจ้างในวันท�ำงาน
6. ให้นายจ้างจัดให้มีน�้ำสะอาดส�ำหรับดื่มในปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้าง นายจ้างต้องจัดหาที่พักอาศัยที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง
7. ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันการท�ำงานหรือเงินประกันความเสียหายในการท�ำงาน เว้นแต่
ลักษณะหรือสภาพของงานเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง
8. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างท�ำงาน ยก แบก หาม ของหนักเกินอัตราที่ก�ำหนด
• 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�ำงานยก แบกหาม หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม
9. ให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน
10. ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
11. ห้ามเด็กอายุตำ่� กว่า 18 ปี ท�ำงานเกีย่ วกับสารเคมีทเี่ ป็นอันตราย งานเกีย่ วกับสารกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ
12. ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าท�ำงานในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักตามที่กฎหมายก�ำหนด
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5.8 กระบวนการคุ้มครองแรงงาน และการเรียกร้องสิทธิ
ของแรงงานข้ามชาติ
ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานในวันหยุด ค่าชดเชย เงินประกัน หรืออืน่ ใด
ที่เป็นตัวเงิน ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติสามารถใช้สิทธิในการด�ำเนินคดีแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 กระบวนการเรียกร้องค่าจ้างค่าแรง มีแนวทางการด�ำเนินการ 2 แนวทาง คือ ยืน่ ค�ำร้อง
ต่อพนักงานตรวจแรงงาน และยื่นฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลแรงงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การยื่นค�ำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน ให้ลกู จ้างมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานทีส่ ำ� นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
แห่งท้องที่ที่ลูกจ้างท�ำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิล�ำเนา เพื่อให้นายจ้างช�ำระเงินแก่ลูกจ้าง
ในกรณีทลี่ กู จ้างถึงแก่ความตาย ให้ทายาทโดยธรรม ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร มีสทิ ธิยนื่
ค�ำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเกีย่ วกับสิทธิได้รบั เงินอย่างหนึง่ อย่างใดตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ของลูกจ้างทีถ่ งึ แก่ความตายได้ โดยลูกจ้างหรือทายาทต้องเขียนแบบค�ำร้องและยืน่ เอกสารหลักฐาน ดังนี้
• กรอกแบบฟอร์ม คร.7
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของลูกจ้างผู้ร้อง
•
•
•
•
•
•
•

กรณีทายาทเป็นผู้ยื่นค�ำร้อง ให้ยื่นเอกสารที่ระบุความเกี่ยวข้องการเป็นทายาท
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ
สถานที่ตั้งของที่ท�ำงาน
วันที่ เดือน ปี ที่เริ่มท�ำงาน และวันสุดท้ายที่ท�ำงาน
รายละเอียดสภาพการจ้าง ต�ำแหน่งงาน ค่าจ้าง ก�ำหนดจ่ายค่าจ้าง สภาพการท�ำงาน
พฤติกรรมที่นายจ้างกระท�ำไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อลูกจ้าง
พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(2) กรณีที่มีการยื่นค�ำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่อื่นซึ่งมิใช่พนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่
ที่ลูกจ้างท�ำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิล�ำเนา ให้พนักงานตรวจแรงงานผู้รับค�ำร้องชี้แจงให้ผู้ร้องได้
ทราบว่าการรับค�ำร้องไว้เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผรู้ อ้ ง โดยจะส่งค�ำร้องให้พนักงานตรวจแรงงาน
แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ด�ำเนินการ พร้อมทั้งบันทึกจดแจ้งค�ำชี้แจงนั้นไว้เป็นหลักฐาน
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(3) เมื่อรับค�ำร้องแล้วพนักงานตรวจแรงงานจะด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และออกค�ำสั่ง
• มีค�ำสั่งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับค�ำร้อง
• ขยายได้ไม่เกิน 30 วัน ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นไม่อาจมีค�ำสั่งภายในเวลาดังกล่าวได้ พนักงานตรวจ
แรงงานขอขยายเวลาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้
• ในระหว่างค�ำสั่งดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด ลูกจ้างสามารถถอนค�ำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วน�ำ
คดีไปสู่ศาลโดยการฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานต่อไปได้
• หากพนักงานตรวจแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินต่าง ๆ ตามที่ยื่นค�ำร้อง ให้
พนักงานตรวจแรงงานมีค�ำสั่งให้นายจ้างน�ำเงินมาวางภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบค�ำสั่ง
• เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีค�ำสั่งประการใดแล้ว หากนายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจค�ำสั่งดังกล่าว
ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงานภายใน 30 วันนับแต่วันทราบค�ำสั่ง
• นายจ้างทีไ่ ม่พอใจค�ำสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงาน และด�ำเนินการฟ้องเพิกถอนค�ำสัง่ ของพนักงาน
ตรวจแรงงาน นายจ้างจะต้องวางเงินต่อศาลตามจ�ำนวนที่พนักงานตรวจแรงงานมีค�ำสั่งด้วย จึงจะ
มีอ�ำนาจฟ้องคดีได้
• หากนายจ้างหรือลูกจ้างไม่ได้โต้แย้งค�ำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานโดยการน�ำคดีไปสู่ศาลภายใน
ก�ำหนดเวลาดังกล่าว ค�ำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจะถึงที่สุด
(4) เมื่อค�ำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานถึงที่สุด และนายจ้างไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงาน พนักงานตรวจแรงงานมีอำ� นาจในการด�ำเนินคดีอาญาฐานขัดค�ำสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงาน
ต่อนายจ้างได้
การทีน่ ายจ้างไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท22
ในการด�ำเนินคดีอาญาของพนักงานตรวจแรงงาน ในกรณีทนี่ ายจ้างเป็นบริษทั พนักงานตรวจแรงงาน
จะด�ำเนินคดีบริษัทเป็นจ�ำเลยที่ 1 และกรรมการบริษัทเป็นจ�ำเลยที่ 2
(5) หากนายจ้างไม่สามารถน�ำเงินมาวางตามที่พนักงานตรวจแรงงานมีค�ำสั่ง มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ23
แต่ ถ ้ าเจ้ า พนั ก งานดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ไม่ ค วรได้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก หรื อ ไม่ ค วรถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง
ในกรุงเทพมหานครให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ�ำนาจเปรียบเทียบ ส�ำหรับจังหวัดอื่นให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือผูซ้ งึ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมายมีอำ� นาจเปรียบเทียบ ผูก้ ระท�ำผิดได้ชำ� ระเงินค่า
ปรับตามจ�ำนวนทีเ่ ปรียบเทียบภายใน 30 วันแล้ว ให้ถอื ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา ถ้าผู้กระท�ำผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช�ำระเงินค่าปรับภายใน
ก�ำหนดเวลา ให้ด�ำเนินคดีต่อไป24
22
23
24
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(6) เมื่อนายจ้างได้รับค�ำสั่งจากพนักงานตรวจแรงงานให้น�ำเงินมาวางแล้วแต่นายจ้างไม่ปฏิบัติและค�ำสั่ง
ของพนักงานตรวจแรงงานถึงที่สุดแล้ว ลูกจ้างสามารถด�ำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับ
ให้นายจ้างปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานได้

ล�ำดับการรับค�ำร้อง การพิจารณาวินิจฉัย และการออกค�ำสั่ง25

25

ข้อมูลภาพจากส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ chiangmai.labour.go.th/index.php/
service/petition

คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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2) การยื่นค�ำฟ้องต่อศาลแรงงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) คดีที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของศาลแรงงาน โจทก์หรือลูกจ้างจะมอบหมายทนายความให้ฟ้องคดีแทน หรือ
จะปรึกษาขอค�ำแนะน�ำการฟ้องคดีกับนิติกรของศาลแรงงานก็ได้
ส่วนคดีทอี่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลแรงงานภาค ถ้าโจทก์หรือลูกจ้างประสงค์จะยืน่ ค�ำฟ้องต่อศาลจังหวัด
ที่ตั้งอยู่ในเขตของศาลแรงงานภาค เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ศาลจังหวัดนั้นอาจจัดให้นิติกร หรือ
เจ้าพนักงานศาลแห่งศาลจังหวัดนั้น เป็นผู้แนะน�ำหรือร่างค�ำฟ้องหรือค�ำร้องก็ได้
(2) การใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ลูกจ้างสามารถด�ำเนินการยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงาน
ที่มูลคดีเกิด คือ สถานที่ที่ลูกจ้างท�ำงานเป็นสถานที่มูลคดีเกิด
แต่หากยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานที่ลูกจ้างหรือนายจ้างมีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตศาล จะต้องแสดงให้เห็นว่า
การพิจารณาคดีในศาลแรงงานนั้น ๆ จะเป็นการสะดวก โดยท�ำเป็นค�ำร้องยื่นเข้ามาพร้อมกับค�ำฟ้อง
(3) ยืน่ ฟ้องต่อศาลจังหวัด โดยศาลจังหวัดจะส่งค�ำฟ้องไปยังศาลแรงงานภาคทีม่ เี ขตอ�ำนาจ เมือ่ ศาลแรงงาน
ภาคสั่งรับค�ำฟ้องแล้ว จะออกนั่งพิจารณาคดียังศาลจังหวัดที่โจทก์ หรือลูกจ้างมีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขต
เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงานและศาลรับฟ้องแล้ว คดีจะถูกส่งไปสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ยเพื่อนัดวัน
พิจารณาไกล่เกลี่ยก่อน หากไม่สามารถเจรจาเพื่อหาข้อยุติได้ คดีจะถูกส่งไปสู่กระบวนการพิจารณา
ของศาลโดยองค์คณะผู้พิพากษา
องค์คณะผูพ้ พิ ากษาจะไกล่เกลีย่ อีกครัง้ หากยังไม่สามารถบรรลุขอ้ ยุติ ศาลจะพิจารณาก�ำหนดประเด็น
และนัดสืบพยาน ซึ่งศาลอาจจะก�ำหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน�ำพยานเข้าสืบก่อนหรือหลังก็ได้
(4) ก่อนคดีจะมีค�ำพิพากษา คู่ความสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้จนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษา

ข้อแตกต่างการยื่นค�ำร้องพนักงานตรวจแรงงานกับการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน
ยื่นค�ำร้องต่อพนง.ตรวจแรงงาน

คดีแรงงาน

ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน

พนง.ตรวจแรงงาน สั่งภายใน 60
วัน ขยายได้ 30 วัน

ไกล่เกลี่ยหรือ
สืบพยานโจทก์/จ�ำเลย

ไม่เห็นด้วย
ฟ้องเพิกถอนค�ำสั่งต่อศาล
ภายใน 30 วัน

ศาลพิพากษา

ศาลพิพากษา
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การยื่นค�ำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน

การฟ้องคดีต่อศาลแรงงานโดยตรง

1. สถานที่ยื่นค�ำร้อง
1. สถานที่ยื่นค�ำฟ้อง
ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท้องที่ ศาลที่มูลคดีเกิด (สถานที่ท�ำงานลูกจ้าง) แต่ถ้า
ที่ลูกจ้างท�ำงานหรือท้องที่ที่นายจ้างมีภูมิล�ำเนา ประสงค์จะยื่นค�ำฟ้องต่อศาลแรงงานที่นายจ้าง
หรือลูกจ้างมีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตศาลแรงงานต้อง
ขออนุญาตยื่นฟ้องโดยแสดงเหตุผลประกอบ
2. ต้องท�ำเป็นค�ำร้องตามแบบ คร.7

2. ต้องท�ำเป็นค�ำฟ้องยื่นต่อศาล

3. พนักงานตรวจแรงงานต้องสอบข้อเท็จจริง 3. ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาในการยื่นฟ้อง
และมีคำ� สัง่ ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีร่ บั ค�ำร้อง แต่ แต่ทั้งนี้ต้องยื่นฟ้องภายในก�ำหนดอายุความ
สามารถขยายได้ไม่เกิน 30 วัน รวมทัง้ หมด 90 วัน
4. นายจ้างหรือลูกจ้างที่ไม่พอใจค�ำสั่ง
ต้องฟ้องเพิกถอนค�ำสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงาน
ต่อศาลแรงงานภายใน 30 วัน และในกรณีทนี่ ายจ้าง
เป็นผู้ฟ้อง เพิกถอนค�ำสั่ง นายจ้างต้องวางเงินต่อ
ศาลตามจ�ำนวนที่ถึงก�ำหนดจ่ายตามค�ำสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงาน จึงจะสามารถฟ้องเพิก
ถอนค�ำสั่งได้ ถ้าไม่น�ำคดีขึ้นสู่ศาลภายใน 30 วัน
นับแต่วันทราบค�ำสั่ง ให้ค�ำสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงานเป็นที่สุด

4. การฟ้องคดีต่อศาลแรงงานไม่มี
ค่าธรรมเนียมศาล ในการฟ้องคดี
เมื่อศาลแรงงานพิพากษาและฝ่ายใดไม่พอใจค�ำ
พิพากษา ต้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้อ่านค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งนั้น

5. ค�ำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเป็นค�ำสั่งที่ 5. เมือ่ ศาลแรงงานพิพากษาแล้ว สามารถบังคับ
ไม่มีผลบังคับในตัวเอง
ตามค�ำพิพากษาได้ทันที
หากไม่ปฏิบตั ติ อ้ งฟ้องต่อศาลบังคับให้ปฏิบตั ติ าม
ค�ำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน

คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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5.9 หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
ในการท�ำงานเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูใ้ ช้แรงงานทีเ่ ป็นแรงงานข้ามชาติ อาจมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกีย่ วข้อง
ได้แก่หน่วยงานดังต่อไปนี้
1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ส�ำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนา ก�ำกับดูแล และด�ำเนินการเชิงรุกด้านคุม้ ครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างถูกต้องทัว่ ถึง รวมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่ทกุ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คุ้มครองแรงงานหญิงและเด็กให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด รวม
ทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนออกค�ำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างหรือปฏิบัติต่อลูกจ้าง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
2. กรมการจัดหางาน/ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
กรมการจัดหางาน และส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจเกีย่ วกับการส่งเสริมการมีงานท�ำและคุม้ ครอง
คนหางาน ส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำ เพื่อให้แรงงานมีงานท�ำ ที่เหมาะสมกับ
ความรูค้ วามสามารถและความถนัด ไม่ถกู หลอกลวง ตลอดจนได้รบั สิทธิประโยชน์ทเี่ หมาะสมและเป็นธรรม
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
นอกจากนี้ กรมการจัดหางาน และส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด มีหน้าทีจ่ ดทะเบียนในการอนุญาตให้ทำ� งาน
ของแรงงานต่างด้าว ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงาน หากคนต่างด้าวท�ำงาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้อธิบดีกรมการจัดหางาน นายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากอธิบดีกรมการจัดหางานมีอ�ำนาจ ด�ำเนินคดีกับคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
3. ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง/ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะทีเ่ ดินทางเข้ามาในและออกไปนอก
ราชอาณาจักร รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพ�ำนักอยู่ในประเทศไทย มีหน่วยงานตั้งอยู่ 68 จังหวัด มี
ช่องทางอนุญาตทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศที่บุคคลใช้สัญจรข้ามแดน 118 ช่องทาง เป็นหน่วย
งานที่มีภาระกิจทั้งงานการให้บริการในการเดินทางข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศใน
การสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์มิให้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวม
ทั้งป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งบทบาทในการรับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท� ำ ผิ ด ตามกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ คนเข้ า เมื อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทะเบี ย นคนต่ า งด้ า ว
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปรามปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอืน่ อันเกีย่ วกับความผิดทางอาญาในเขตพืน้ ที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนประสานงานน�ำส่ง คนต่างด้าวกลับประเทศภูมิล�ำเนา
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4. กรมประมง/ส�ำนักงานประมงจังหวัด
กรมประมง/ส� ำ นั ก งานประมงจั ง หวั ด มี ห น้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ มี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต สั ต ว์ น�้ ำ
อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์นำ�้ และผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้
ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล ก�ำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น�้ำ
เพือ่ ให้มผี ลผลิตใช้อย่างยัง่ ยืนและคงความหลากหลาย สร้างการมีสว่ นร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน
นอกจากนี้ กรมประมง/ส�ำนักงานประมงจังหวัด ยังมีบทบาทหน้าที่ในการออกหนังสือคนประจ�ำเรือ
(SEA BOOK) ให้แก่แรงงานข้ามชาติ (ลาว กัมพูชา เมียนมา) ที่ท�ำงานในเรือประมง โดยนายจ้างเจ้าของ
เรือประมงพาณิชย์ทมี่ ขี นาดตัง้ แต่ 30 ตันกรอสขึน้ ไปและเจ้าของหรือประมงพาณิชย์ทมี่ ขี นาด 10 ตันกรอส
ขึ้นไปที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี ท�ำงานบนเรือประมง ต้องจัดให้แรงงานยื่นค�ำขอรับ
หนังสือคนประจ�ำเรือเพือ่ ใช้ยนื ยันตัวตนแรงงานต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบอาชีพเฉพาะท�ำการประมง
ในประเทศไทย โดยจะบันทึกชือ่ นามสกุล ประเทศภูมลิ ำ� เนา ชือ่ เรือหรือบริษทั ทีแ่ รงงานนัน้ ได้ทำ� งานอยูด่ ว้ ย
รวมไปถึงการบันทึกลายนิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้าแรงงานแต่ละคน ถือเป็นประโยชน์ต่อทั้งนายจ้างและ
แรงงานในการร่วมกันท�ำการประมงที่ถูกกฎหมายและยั่งยืน
5. กรมเจ้าท่า/ส�ำนักงานเจ้าท่าสาขา
กรมเจ้าท่า/ส�ำนักงานเจ้าท่าสาขา เป็นองค์กรหลักในการก�ำกับดูแล ส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่ง
ทางน�้ำและพาณิชยนาวีให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล อ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้ำไทย ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
ทางน�ำ้ ด�ำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน�ำ้ และกิจการพาณิชยนาวี ร่วมมือและประสานงานกับองค์การ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน�ำ้ การพาณิชยนาวี และใน
ส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า/ส�ำนักงานเจ้าท่าสาขา ยังมีบทบาทหน้าที่ในการออกหนังสือคนประจ�ำเรือ
( SEAMAN BOOK ) หนังสือคนประจ�ำเรือที่มีสัญชาติไทยอยู่ 2 ประเภท คือ หนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับ
เรือประมง และหนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับเรือที่มิใช่เรือประมง หนังสือคนประจ�ำเรือหมายถึง เอกสาร
ที่กรมการขนส่งทางน�้ำและพาณิชยนาวีออกให้กับบุคคลผู้ประสงค์จะลงท�ำการในเรือเดินทะเล ส�ำหรับ
การบันทึกประวัตกิ ารท�ำงานในเรือและใช้ตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรือเพือ่ สมัครสอบขอรับ
ประกาศนียบัตรแสดงความรูค้ วามสามารถและให้ใช้เป็นเอกสารพยานการเลิกจ้าง คุณสมบัตขิ องคนประจ�ำ
เรือ อายุไม่ต�่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ร่างกายพิการ หรือไม่สม
ประกอบจนไม่สามารถท�ำงานตามต�ำแหน่งหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อซึ่งน่ารังเกียจ
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6. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. โดยเป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นกับ
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุม สั่งการ ก�ำกับดูแล และประสานการปฏิบัติการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing : IUU Fishing) เพื่อให้สามารถเร่งด�ำเนินการแก้ปัญหาให้การท�ำประมงสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาคุม้ ครองแรงงานการค้ามนุษย์ในภาคประมง โดย
มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเลด้วย
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์/ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
มีบทบาทหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในการให้ความช่วยเหลือคุม้ ครอง
สวัสดิภาพ อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ ให้การศึกษา การฝึก
อบรม ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ส่งกลับไปยังประเทศภูมลิ ำ� เนา โดยมีหน่วยงานภายใต้สงั กัดทีป่ ฏิบตั ิ
งานให้ความช่วยเหลือในประเด็นค้ามนุษย์ ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
8. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ/สถานีต�ำรวจภูธร
เจ้าพนักงานต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ/สถานีตำ� รวจภูธร มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการสืบสวนและสอบสวน
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยการสืบสวนมีทั้งสืบสวนก่อนเกิดเหตุและสืบสวนหลัง
เกิดเหตุ อันเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรับแจ้งเหตุให้
ความช่วยเหลือ คุม้ ครอง และร่วมคัดแยกผูเ้ สียหาย สืบสวนให้ได้ขอ้ มูลข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน
และมีอำ� นาจสอบสวนด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ และมีอำ� นาจรับแจ้งการกระท�ำความผิดตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
9. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกัน
ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คดีทอี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษจะเป็นคดีอาชญากรรม
พิเศษทีม่ คี วามซับซ้อน คดีทอี่ าจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
และความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เพิ่มลักษณะการกระท�ำความผิดที่เป็น
คดีพเิ ศษในบัญชีทา้ ยประกาศคณะกรรมการคดีพเิ ศษ ซึง่ คดีความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์เป็นคดีประเภทหนึ่งที่ประกาศก�ำหนดให้เป็นคดีพิเศษ
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10. ส�ำนักงานอัยการสูงสุด/ส�ำนักงานอัยการจังหวัด
อัยการเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมีนโยบายในการพัฒนา
การอ�ำนวยความยุตธิ รรมทางอาญา ทัง้ การวินจิ ฉัยสัง่ คดีและการด�ำเนินคดีชนั้ ศาลให้มมี าตรฐานความเป็น
กลาง เทีย่ งธรรม เป็นทีย่ อมรับของสังคม และเป็นหน่วยงานหลักอันเป็นทีพ่ งึ่ ส�ำคัญในกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญา พัฒนาการก�ำกับดูแลการสอบสวน และเพิม่ บทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา
พัฒนาการด�ำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง และการให้คำ� ปรึกษาหารือกฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพรวดเร็วทันต่อ
เวลา รวมถึงพัฒนาระบบการบังคับคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้บังเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริมงานคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้เป็นหลักในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
การช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม การคุ้มครองผู้บริโภค และเพิ่มบทบาทการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้
พันธกรณีระหว่างประเทศโดยเน้นการท�ำงานเชิงรุก
11. ศาลแรงงาน/ศาลแรงงานภาค
ศาลแรงงาน/ศาลแรงงานภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศาลช�ำนัญพิเศษพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ซึ่งมีความแตกต่าง
จากคดีทั่วไป การด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงานจะใช้วิธีไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท
เป็นหลัก หากคู่กรณี (นายจ้าง-ลูกจ้าง) ไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลก็จะพิจารณาตัดสินชี้ขาดตามบัญญัติ
แห่งกฎหมายโดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรม และความสงบเรียบร้อย
ศาลแรงงาน/ศาลแรงงานภาค มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือ
หน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กรณีทจี่ ะต้องใช้สทิ ธิทางศาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ คดีอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยของ
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานหรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือรัฐมนตรี
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ คดีอนั เกิดแต่มลู ละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนือ่ งจากข้อพิพาท
แรงงานหรือเกีย่ วกับการท�ำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ข้อพิพาทแรงงานทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
12. ศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาและพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลอื่น ศาลยุติธรรมมีการพิจารณาคดีในระบบกล่าวหาโดยมีผู้
พิพากษาเป็นคนกลางท�ำหน้าทีต่ ดั สินคดี โดยมีคคู่ วามฝ่ายโจทก์เป็นผูก้ ล่าวหา ฝ่ายจ�ำเลยเป็นผูถ้ กู กล่าวหา
ในกระบวนการด�ำเนินคดีอาญาชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาคดีในชั้นศาล
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะมีทนายความช่วยเหลือในการด�ำเนินคดี นอกจากนี้ ในคดีอาญาที่ผู้ให้ถ้อยค�ำเป็น
คนต่างชาติ ไม่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทย ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาล่าม
เพื่อแปลถ้อยค�ำนั้น
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การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ
- ศาลชั้นต้น คือ ศาลที่เริ่มต้นคดีพิจารณาพิพากษาคดี โดยคู่ความจะมีการน�ำพยานบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวัตถุ เข้ามาน�ำสืบในศาล โดยคดีอาญาจะต้องมีการพิจารณาคดีต่อหน้าจ�ำเลย
- ศาลอุทธรณ์ คือ ศาลทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดี หลังจากศาลชัน้ ต้นพิพากษาคดีแล้วและคูค่ วามได้ยนื่
อุทธรณ์มายังศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์จะพิจารณาคดีจากพยานหลักฐานทีน่ �ำสืบกันในศาลชั้น
ต้น
- ศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุด มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความยื่นอุทธรณ์มายังศาลฎีกา โดยเมื่อ
ศาลฎีกาพิพากษาแล้วย่อมเป็นที่สุด
13. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
สถานเอกอัครราชทูตเป็นหน่วยงานของรัฐหนึ่งไปประจ�ำอยู่ในอีกรัฐหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน
ไปยังต่างประเทศเพื่อเจรจาน�ำสาระส�ำคัญของรัฐประเทศหรือเจริญสันถวไมตรีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทางราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ในราชการแผ่นดิน โดยขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่นั้น
อยู่ภายนอกราชอาณาจักร
สถานกงสุล เป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีด่ แู ลผลประโยชน์และคนในบังคับ ณ ต่างประเทศ คุม้ ครองผลประโยชน์
ของเอกชนชาติของตนในต่างประเทศและมีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการค้าเป็นส�ำคัญ นอกจากกงสุลยังมีหน้าทีท่ ำ� การ
แทนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง คือ เป็นนายทะเบียนจดทะเบียนต่าง ๆ ทั้งในด้านการส�ำมะโนครัว และ
หนังสือส�ำคัญอื่น ๆ ส�ำหรับคนชาติที่พ�ำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นด้วย
ทัง้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในต่างประเทศ มีหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยากทีเ่ ดินทาง
ไปต่างประเทศและประสบปัญหาไม่สามารถช่วยตัวเองได้ โดยสามารถร้องขอความช่วยเหลือทีก่ องคุม้ ครอง
และดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแล รักษาผลประโยชน์และ
ช่วยเหลือในต่างประเทศ และให้บริการรับรองค�ำแปลภาษาส�ำหรับเอกสารเกี่ยวกับบุคคล ด้านครอบครัว
การศึกษาและนิตบิ คุ คล ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ จะมีหน้าทีใ่ นการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้เสียหายที่เป็นคนชาติ โดยประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองช่วยเหลือทางด้านคดี
การส่งกลับคืนสู่ประเทศภูมิล�ำเนา จึงเป็นหน่วยงานที่ล่ามแปลภาษามักต้องไปท�ำงานเกี่ยวข้องโดยตรง
14. องค์กรภาคเอกชน (NGO)
องค์กรภาคเอกชน (Non-Governmental Organisation) หรือบางครั้งใช้ค�ำเรียกแทนเป็นองค์กร
ภาคประชาสังคม คือองค์กรทีไ่ ม่ใช่องค์กรของรัฐ ทีเ่ ป็นกลุม่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการโดย
ภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายในการท�ำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะประชาชน
ผูย้ ากไร้ทปี่ ระสบปัญหาความทุกข์ยาก ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม รวมทัง้ เป็นองค์กร
ที่ด�ำเนินกิจกรรมโดยไม่แสวงหาก�ำไร องค์กรภาคเอกชนโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ต่อผู้ด้อยโอกาส ให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย งานขององค์กรภาคเอกชน
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จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยผ่านกลไกต่าง ๆ ของรัฐ แต่องค์กรเอกชนไม่มี
อ�ำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีบทบาทเพียงให้การส่งเสริมสนับสนุน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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บทที่ 6
ทักษะการท�ำล่ามเบือ
้ งต้น
ในเรือ่ งทักษะในการปฏิบตั งิ านล่ามนัน้ ทักษะทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะขาดไม่ได้คอื ทักษะด้านภาษา ล่ามจะต้องสามารถ
เข้าใจและสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีพอที่จะสามารถปฏิบัติงานล่ามได้ กล่าวคือ
สามารถเข้าใจผู้พูดได้โดยไม่ต้องถามซ�้ำบ่อย ๆ และสามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยไม่ใช้เวลา
คิดหรือเรียบเรียงประโยคนานจนท�ำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัด
- อย่าติดอยู่ที่ “ค�ำ” ให้ความส�ำคัญกับ “ความ” และ “เจตนา” ของผู้พูด
- ใช้ภาษาที่กระชับ สื่อความได้ เข้าใจง่าย พยายามเลี่ยงรูปประโยคที่ยาวและซับซ้อน
- ไม่เพิ่มเติมข้อความโดยอาศัยความรู้หรือความเห็นของตัวเอง
การแปลและการล่ามเป็นทักษะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ได้โดยการฝึกฝนขัดเขลาให้ดไี ด้ยงิ่ ขึน้ การฝึกฝนหรือปฏิบตั บิ อ่ ย ๆ
จะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั มิ คี คู่ ำ� หรือส�ำนวนทีเ่ หมาะจะใช้ในบริบทต่าง ๆ และพร้อมจะดึงมาใช้ได้อย่างทันที หลักส�ำคัญ
ในการแปลแบบล่ามคือการให้ความส�ำคัญกับความหมายและเจตนาในการสือ่ สาร ไม่ใช่คำ� ทีใ่ ช้ เพราะหาก
ล่ามพยายามจะจดจ�ำค�ำทีใ่ ช้ จะท�ำให้ลมื สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ มาได้งา่ ย แต่หากล่ามตัง้ ใจฟังความหมายหรือเรือ่ งราวที่
ผูพ้ ดู เล่าแล้ว พยายามจินตนาการภาพตามไป จะสามารถติดตามเรือ่ งและจ�ำสิง่ ทีผ่ พู้ ดู พูดได้อย่างไม่ลำ� บาก

6.1 เรียนรู้หลักการแปลที่ดี
การแปลอย่างไรจึงจะเรียกว่าแปลดี ทั้งนี้ หลักในการแปลที่ดีมีง่าย ๆ สามข้อ ได้แก่
1. แปลไม่ผิด – รักษาความหมายตรงตามต้นฉบับทุกประการ ไม่จ�ำเป็นต้องค�ำตรงกันเสมอไปเพราะวิธี
ค�ำในแต่ละภาษาไม่เหมือนกัน เช่น หากภาษาไทยถามว่า พยานรู้จักกับจ�ำเลยมาก่อนหรือไม่ แต่เวลา
แปลเป็นอีกภาษาหนึ่งแทนที่จะใช้ค�ำที่มีความหมายว่า “พยาน” ล่ามเลือกใช้สรรพนามว่าคุณรู้จักกับ
จ�ำเลยมาก่อนหรือไม่ จะไม่ถือว่าแปลผิด
ในการที่จะหลีกเลี่ยงการแปลผิดนั้น อันดับแรก ล่ามจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งสองภาษาในระดับ
ดีมากและมีความเข้าใจเนื้อหาและเรื่องราวที่จะแปล มีความละเอียดอ่อนในด้านความหมาย เข้าใจ
เจตนาและเป้าหมายการสื่อสารของผู้พูด
2. แปลไม่ขาด - ไม่ละทิ้งเนื้อความที่ผู้พูดพูดให้หายไป ในที่นี้ กล่าวถึงความหมายเช่นกัน หากเป็น
การแปลโดยขาดค�ำบางค�ำไป เช่น นาย ก. มีีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่น หากแปลว่า นาย ก. ชอบช่วย
เหลือผู้อื่น ไม่ถือว่าแปลขาดเพราะข้อมูลที่ผู้พูดต้องการสื่อยังอยู่ครบทุกประการ
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หลายครั้งที่การแปลขาดหรือตกหล่นเกิดจากการที่ล่ามจ�ำข้อมูลไม่ได้ทั้งหมด ดังนั้น ในการหลีกเลี่ยง
การแปลตก แปลขาดนั้น หากล่ามมีเทคนิคการจดบันทึกที่ดี พยายามท�ำความเข้าใจความหมายและ
ติดตามเรื่องราว จะช่วยท�ำให้ล่ามสามารถจ�ำข้อมูลได้มาก นอกจากนี้การระลึกถึงบทบาทหน้าที่และ
จริยธรรมของล่ามว่าไม่ควรละเลยไม่แปลค�ำพูดของผู้ใช้ล่าม จะท�ำให้ล่ามใส่ใจและระมัดระวังให้
ตัวเองแปลอย่างไม่ตกหล่น
3. แปลไม่เกิน – ไม่ต่อเติม ขยายความ หรือเสริมความคิดเห็นของตัวเองลงไปในการแปลของตน
ล่ามสามารถแปลแบบอธิบายหรือขยายความได้เฉพาะในกรณีทใี่ นภาษาปลายทางนัน้ ไม่มคี ำ� ทีส่ ามารถ
สือ่ ความหมายในภาษาต้นทางได้ทงั้ หมด หรือเป็นเรือ่ งทางวัฒนธรรมทีห่ ากไม่เพิม่ เติมข้อมูลแล้ว จะไม่
เข้าใจความหมายของสิง่ ทีพ่ ดู เช่น หากผูพ้ ดู พูดว่าเขาด่าผมว่าพ่อแม่ไม่สงั่ สอน หากแปลออกไปเพียงเท่า
นี้ ในบางวัฒนธรรมอาจไม่เข้าใจว่าการพูดไปถึงบุพการีถอื เป็นสิง่ ไม่สมควร และจะท�ำให้ผฟู้ งั รูส้ กึ โกรธ
มาก ดังนั้นอาจจ�ำเป็นต้องขยายความต่อว่าในภาษาไทยค�ำพูดดังกล่าวถือว่าเป็นค�ำดูถูกที่รุนแรงมาก
ล่ามควรระลึกถึงบทบาทและจริยธรรมในการท�ำงานล่ามไว้ตลอดเวลาว่าไม่ควรเพิ่มค�ำอธิบายขยาย
เว้นในกรณีที่จ�ำเป็นจริง ๆ ต่อการท�ำความเข้าใจความหมาย และควรงดเว้นการเสริมความคิดเห็นส่วนตัว
ของล่ามไปในถ้อยค�ำที่แปลโดยเด็ดขาด
เทคนิคที่ดีที่สุดในการแปลความหมาย คือ การใช้ทักษะ “การทวนความ (paraphrasing)” เพื่อช่วยให้
การแปลเป็นไปอย่างถูกต้องได้มากทีส่ ดุ การทวนความ ณ ทีน่ ี้ หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงสิง่ ใด
สิง่ หนึง่ ทีไ่ ด้มกี ารกล่าวหรือเขียนถึงไปแล้ว ในรูปแบบทีส่ ามารถเข้าใจได้โดยง่ายและไม่เปลีย่ นความหมายเดิม
ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
บ่อยครั้งที่คนเราสนทนากันโดยไม่ได้มีการฟังกันอย่างแท้จริง เพราะบางครั้งคู่สนทนาอาจก�ำลังคิดถึง
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ อยู่ คิดถึงปัญหา อารมณ์ ความรูส้ กึ ในขณะนัน้ หรือบางครัง้ ก�ำลังคิดว่าควรจะพูดอย่างไรให้ตนดูดี
ซึ่งสถานการณ์แบบนี้มักเกิดในการอภิปรายโต้แย้งกัน ปรึกษาหารือ หรือมีข้อถกเถียงเกิดขึ้นอยู่ หรือ
ในบางกรณีล่ามอาจมีข้อสันนิษฐานว่าตนเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาหลายครั้งต่อครั้งแล้ว จึงมีการสรุป
ข้อมูลแบบคิดเอาเอง และท�ำให้เกิดการฟังอย่างไม่ตั้งใจ ไม่มีความระมัดระวัง หรืออาจคิดถึงเรื่องราวอื่นๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์นั้น ๆ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่ล่ามควรรู้ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัย
ทีจ่ ะท�ำให้ลา่ มไม่สามารถฟังคูส่ นทนาได้อย่างตัง้ อกตัง้ ใจ หากเกิดกรณีทลี่ า่ มรูส้ กึ ว่าตนไม่มสี มาธิกบั การฟัง
แล้ว ให้หยุดชัว่ ครูแ่ ละตัดสินใจว่าควรจะด�ำเนินการแปลต่อไปหรือไม่ หากมัน่ ใจว่าสามารถแปลต่อไปได้ให้
พยายามเพ่งความสนใจไปที่ถ้อยค�ำต่าง ๆ ของผู้พูด
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ทักษะการจับประเด็นใจความส�ำคัญหลักกับใจความรอง
ในการจับประเด็นส�ำคัญของค�ำถามหรือค�ำตอบนั้น หากล่ามรู้หรือคาดเดาวัตถุประสงค์ในการถามหรือ
ตอบได้ จะท�ำให้ล่ามสามารถจับประเด็นได้ง่ายขึ้น เช่น ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย ผู้ถามย่อม
ต้องการทราบข้อมูลเกีย่ วข้องกับการกระท�ำทีเ่ ป็นองค์ประกอบของการค้ามนุษย์ และเมือ่ ทราบประเด็นของ
ค�ำถามแล้ว ก็ถอื ว่านัน่ คือสิง่ ทีน่ า่ จะเป็นประเด็นหลักของค�ำตอบเช่นกันหากผูต้ อบตอบตรงค�ำถาม การจับ
ประเด็นจะเน้นระบุว่า ใคร ท�ำอะไร 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�ำแหน่งที่มักพบใจความหลักอาจจะอยู่ตอนต้นของการพูด โดยผู้พูดจะบอกประเด็นส�ำคัญไว้ก่อน แล้ว
จึงขยายรายละเอียดให้ชัดเจน หรือบางครั้งใจความหลักจะอยู่ในประโยคตอนท้ายของการพูด โดยผู้พูด
จะบอกรายละเอียดหรือประเด็นย่อยหรือเท้าความในสิ่งที่ผู้ฟังรู้จักก่อนแล้วจึงสรุปด้วยประโยคที่เป็น
ประเด็นไว้ภายหลัง
การจับประเด็นส�ำคัญช่วยการจดบันทึกเตือนความจ�ำของล่าม ท�ำให้ไม่พลาดที่จะกล่าวถึงสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
ที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ล่ามจะถ่ายทอดแต่ประเด็นหลักไม่ได้ จ�ำเป็นจะต้องถ่ายทอดประเด็น
รองและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด
ทักษะการผสมถ้อยค�ำกับการเรียงล�ำดับเหตุการณ์
ในการแปลนัน้ ล่ามจะต้องเรียงถ้อยค�ำให้สละสลวยตามรูปแบบของภาษาปลายทาง เพือ่ ให้เป็นทีเ่ ข้าใจของ
ผูฟ้ งั ส่วนล�ำดับเหตุการณ์นนั้ ให้เรียงตามล�ำดับทีผ่ พู้ ดู พูด ในกรณีทผี่ พู้ ดู พูดล�ำดับเรือ่ งราววกวน สับสน ล่าม
ควรแจ้งให้ผสู้ มั ภาษณ์รบั ทราบ เนือ่ งจากลักษณะการใช้คำ� พูดทีว่ กวนสับสนอาจสะท้อนสภาวะจิตใจของผู้
พูด ผู้สัมภาษณ์ เช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือนักสังคมสงเคราะห์ควรจะเป็นผู้เตือนหรือก�ำกับวิธีการให้ข้อมูล
ของผู้เสียหายมากกว่าปล่อยให้เป็นดุลพินิจของล่ามในการรวบรัดตัดความ
ทักษะการจดบันทึกย่อเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจ
ในกรณีที่ผู้พูดพูดยาวโดยไม่หยุดให้ล่ามแปล ล่ามจ�ำเป็นต้องจดบันทึกเพื่อเตือนความจ�ำให้แปลให้ได้
ครบถ้วนตามที่ผู้พูดพูด โดยหลักการของการจดบันทึกมีดังนี้
- ไม่จดทุกอย่างที่ได้ยิน แต่ให้ฟังและจับประเด็นให้ได้ก่อนจึงค่อยจด
- บันทึกประเด็นว่า ใคร ท�ำอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด
- ล�ำดับความคิดและความเชื่อมโยงของประเด็นต่าง ๆ ในใจความต้นฉบับ
- จดสิ่งที่ยากจะจ�ำได้ เช่น ตัวเลข ตัวย่อ มาตรวัด ขนาด ลักษณะ และชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล
ชื่อสถานที่ ฯลฯ
คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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- อาจจะจดบันทึกเป็นสัญลักษณ์ ภาพวาด ค�ำย่อ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นสิ่งที่ล่ามรู้ได้ทันทีว่าสัญลักษณ์
ภาพวาดหรือค�ำย่อนั้น ล่ามหมายถึงอะไร
- จดด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ อ่านได้ง่าย
- กระดาษหรือสมุดทีใ่ ช้บนั ทึกควรมีขนาดพอดีมอื ให้ลา่ มสามารถถือในมือข้างเดียวได้ โดยมืออีกข้าง
หนึ่งใช้ถือปากกา

6.2 ปัญหาด้านการแปลของล่ามที่พบบ่อย
การสื่อความไม่ตรงต้นฉบับ
ล่ามทีไ่ ม่ได้รบั การฝึกอบรมอาจไม่แปลสิง่ ทีต่ วั เองไม่เข้าใจหรือเปลีย่ นข้อความไปเนือ่ งจากไม่มคี วามรูเ้ พียงพอ
เช่น ไม่รศู้ พั ท์หรือไม่รคู้ วามแตกต่างระหว่างหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว ฯลฯ จึงแปลไปว่าโรคหัวใจเฉย ๆ หรือ
อาจไม่กล้าบอกว่าตัวเองไม่เข้าใจสิง่ ทีเ่ จ้าหน้าทีบ่ อกเนือ่ งจากกลัวเสียหน้า ส่วนล่ามทีไ่ ด้รบั การอบรมแล้วควร
จะถามทันทีถ้าไม่แน่ใจความหมายหรือค�ำที่ควรใช้ (เช่น เมื่อผู้ใช้ล่ามพูดว่า “เดี๋ยวจะส่งส�ำนวนไปให้ศาล”
หากล่ามไม่รู้ศัพท์ค�ำว่า “ส�ำนวน” ล่ามอาจถามว่า “ส�ำนวนแปลว่าอะไรคะ จะได้แปลเป็นภาษาอีกภาษา
หนึง่ ได้ถกู ” ในกรณีนลี้ า่ มทีด่ จี ะสามารถแปลค�ำทีไ่ ม่ทราบศัพท์ในอีกภาษาได้โดยใช้วธิ กี ารแปลแบบอธิบาย)
อีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ล่ามแปลสื่อความได้ไม่ตรงต้นฉบับคือการที่ล่ามไม่ระมัดระวังพอและแปลเอาตาม
ความเข้าใจหรือการตีความของตัวเอง เช่น แปลประโยคว่า “ช่วงหลังนีไ้ ม่ปวดแล้ว” เป็น “สองสามอาทิตย์
นี้ไม่ปวดแล้ว” ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่ผู้พูดต้องการจะสื่อก็ได้ “ช่วงหลังนี้” ผู้พูดอาจจะหมายถึง “สองสามวัน
นี้” หรือ “สองสามเดือนนี้” ก็ได้ ซึ่งการแปลตีความแบบไม่ระวังนี้อาจมีผลต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์ที่
ตรวจอาการของคนไข้ได้
กรณีอีกอย่างที่น่าสนใจคือการที่ล่ามแปลความหมายตรงตัวตามที่ผู้พูดพูด แต่ท�ำให้ความหมายโดยรวม
ในแง่ของเจตนาของผู้พูดผิดเพี้ยนไป ตัวอย่างกรณีพิธีกรรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งทักทายศิลปิน
นักร้องนักดนตรีชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งว่า “โอ้โห วงนี้คัดหน้าตามาหรือเปล่านี่” และล่ามแปลว่า “บริษัท
ต้นสังกัดเลือกพวกคุณมาเพราะหน้าตาใช่ไหม” แม้วา่ ความหมายตามรูปค�ำจะใกล้เคียงกัน แต่ความรูส้ กึ ที่
ผูฟ้ งั จะได้จากประโยคต้นฉบับและประโยคทีล่ า่ มแปลแตกต่างกันโดยสิน้ เชิง ผูฟ้ งั ประโยคทีล่ า่ มแปลมาอาจ
เกิดความไม่พอใจเนือ่ งจากรูส้ กึ ว่าก�ำลังโดนดูถกู ทัง้ ทีใ่ นความจริงผูพ้ ดู ต้องการแซวในท�ำนองชืน่ ชม ดังนัน้
ล่ามจ�ำเป็นต้องเน้นรักษาเจตนาของผู้พูดมากกว่าความหมายตรงตัวตามรูปค�ำ อาจจะเลี่ยงแปลว่าท�ำนอง
ว่า “คนจะอยู่วงนี้ได้ต้องหน้าตาดีหรือเปล่านี่” หรือ ในกรณีนี้การแปลไม่ตรงความหมาย แต่คงเจตนาของ
ผูพ้ ดู ในท�ำนองว่า “นักดนตรีวงนีห้ น้าตาดีกนั ทุกคนเลย” ก็ยงั ดีกว่าการแปลไปอย่างทีล่ า่ มเลือกแปลออกมา
ในกรณีของภาษาที่ศัพท์คล้ายคลึงกันนั้น ล่ามพึงระวังเป็นพิเศษว่าศัพท์ที่คล้ายคลึงกันนั้นมีความหมาย
เหมือนกันหรือเท่ากันจริง ๆ เช่น กรณีภาษาเขมร แม้จะมีค�ำว่า “มะเร็ง” ก็ไม่ควรใช้ในการแปลค�ำว่า
“มะเร็ง” ในภาษาไทย เพราะในความหมายของ “มะเร็ง” ในภาษาไทยนั้น ภาษาเขมรใช้ค�ำว่า “มหารีก”
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หรือในประโยคว่า “โรคนีร้ กั ษาหายไหม” ในภาษาเขมรก็ควรใช้คำ� ว่า “พยาบาล” แทนค�ำว่า “รักษา” หรือ
“ไปให้หมอตรวจ” ในภาษาเขมรต้องแปล “ตรวจ” ว่า “พินิตย” บางครั้งค�ำที่เป็นค�ำเดียวกันในภาษาถิ่น
หนึ่งก็มีบริบทสถานการณ์การใช้ที่ต่างออกไปในอีกถิ่นหนึ่ง เช่น ค�ำว่า “ชี” แปลว่า “กิน” ในภาษาเขมร
ถิ่นอีสานใต้ แต่ในภาษาเขมรมาตรฐาน ค�ำนี้เป็นค�ำไม่สุภาพ และนิยมใช้กับสัตว์
การต่อเติมเสริมแต่ง
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าล่ามที่ไม่ผ่านการอบรมมักจะแปลตามที่ตนเองเข้าใจและไม่ระมัดระวังในการรักษา
เนื้อความให้มีความหมายเท่ากับต้นฉบับที่พูด หลายครั้งล่ามมีการต่อเติมเสริมแต่งเพื่อบรรยายสิ่งที่
ตนเข้าใจ เช่น ประโยคว่า “คุณมีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ทําให้คุณไม่สามารถหางานได้หรือไม่”
ล่ามแปลว่า “คุณมีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ทําให้คุณไม่สามารถหางานได้หรือไม่ เช่น ปวดหลัง
ขาไม่มแี รง อะไรแบบนี”้ การเพิม่ ตัวอย่างเข้าไปนีอ้ าจเป็นการชีน้ ำ� ค�ำตอบ และอาจเป็นสิง่ ทีผ่ ถู้ ามพยายาม
หลีกเลี่ยง แต่ล่ามที่ไม่ได้ระวังในการแปลท�ำให้ผู้พูดไม่สามารถสื่อสารได้อย่างที่ต้องการ
การไม่แปลให้ครบ
ล่ามทีย่ งั ไม่ได้รบั การอบรมอาจจะไม่แปลค�ำต�ำหนิหรืออาจเป็นค�ำด่าว่าหยาบคาย เนือ่ งจากเกรงว่าจะท�ำให้
ผูฟ้ งั รูส้ กึ ไม่พอใจ แต่จริง ๆ แล้ว การรับรูค้ วามรูส้ กึ พอใจหรือไม่พอใจเป็นสิง่ ส�ำคัญในการแก้ไขความเข้าใจผิด
ของอีกฝ่าย หรือการด�ำเนินการแก้ไขต่อไปในอนาคต บางครัง้ ล่ามอาจไม่แปลเพราะมีความรูส้ กึ ว่าไร้สาระ
หรือไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว แต่สิ่งที่ล่ามควรจะท�ำคือแปลให้เจ้าหน้าที่ฟังแล้วให้เจ้าหน้าที่
บอกเองว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา ล่ามไม่ควรเอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินถูกผิด ควรไม่ควร นอกจากนี้การละเลยไม่
แปลหรือพูดให้ผู้ใช้ล่ามอาจท�ำให้ผู้ใช้ล่ามเกิดความรู้สึกไม่ได้รับการใส่ใจ ให้ความส�ำคัญ หรือเกิดความไม่
พอใจ ไม่ไว้ใจล่ามและไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในล�ำดับต่อไปก็ได้ วิธีการแก้ไขการที่ผู้ใช้ล่ามขอ
ให้ลา่ มหรือเจ้าหน้าที่ท�ำการในสิ่งที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่อาจแก้ได้โดยการให้ข้อมูลเรื่องบทบาทและ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และล่ามตั้งแต่เริ่มต้นแนะน�ำตัว ในศาลประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเริ่ม
พิจารณาคดีศาลจะอ่านขอบเขตหน้าที่ของล่ามให้จ�ำเลย/พยานฟัง เช่น ล่ามไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ช่วยเหลือ
จ�ำเลย/พยาน ล่ามไม่มีความเชี่ยวชาญด้านอย่างที่จะให้ค�ำแนะน�ำทางกฎหมายกับจ�ำเลยพยานได้ ฯลฯ
การแปลค�ำหยาบคายรุนแรง
ล่ามไม่ควรจงใจงดเว้นไม่แปลข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งหรือลดระดับความแรงของภาษาโดยไม่แจ้งให้
ผูฟ้ งั ทราบ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องระวังทีจ่ ะแปลค�ำหยาบคายรุนแรงอย่างตรงตัวเป็นอีกภาษาหนึง่
สาเหตุสำ� คัญคือค�ำด่ามักมีนำ�้ หนักไม่เท่ากันในแต่ละภาษา เช่น หมู ในวัฒนธรรมตะวันตกมีความหมายเป็น
ค�ำด่า แต่ในภาษาไทยไม่เป็นเช่นนั้น การแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยโดยเปลี่ยนเป็นสัตว์ชนิดอื่นก็ไม่ใช่
เรื่องควรท�ำเพราะอาจจะยิ่งมีความหมายร้ายแรงไปกว่าภาษาต้นฉบับ แม้แต่ค�ำที่มีความหมายเหมือนกัน
มีสถานะเป็นค�ำหยาบเหมือนกัน ก็มนี ำ�้ หนักความแรงไม่เท่ากัน เช่น ค�ำหยาบทีห่ มายถึงอวัยวะเพศหญิงใน
ภาษาสเปนเป็นค�ำอุทานแสดงความไม่พอใจซึง่ คนหลายคนใช้ และสามารถออกทีวไี ด้ แต่คำ� หยาบทีห่ มายถึง
อวัยวะเพศหญิงในภาษาไทยไม่ได้ใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจ และฟังดูหยาบมากจนไม่สามารถออกทีวีได้
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ค�ำต�ำหนิไม่มีค�ำหยาบคายแต่บางครั้งล่ามก็ไม่กล้าแปลเพราะไม่อยากให้เสีย
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ความรู้สึก การงดเว้นไม่แปลนี้ท�ำให้คู่สนทนาไม่ได้รับรู้ถึงปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามและไม่สามารถพูดหรือ
ท�ำการแก้ไขสถานการณ์ได้ แนวทางในการแก้ปญ
ั หานีค้ อื ล่ามอาจปรับให้เป็นค�ำธรรมดา แต่แจ้งความรุนแรง
ของภาษาและภาพสะท้อนความไม่พอใจ/มารยาทของผูพ้ ดู เช่น “โอ๊ยควายอย่างนีม้ าท�ำงานได้ไงเนีย่ ” – “เขา
ต�ำหนิคณ
ุ อย่างแรงว่าไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งนี้ แต่ใช้คำ� ไม่คอ่ ยสุภาพ” (หากเป็นค�ำหยาบให้ระบุวา่ เป็นค�ำหยาบ)
โดยจรรยาบรรณของล่ามแล้ว ล่ามต้องไม่ละเลยไม่แปล แปลเฉไฉเป็นเรื่องอื่น หรือลดความแรงของภาษา
โดยไม่บอกให้อีกฝ่ายทราบเป็นอันขาด

6.3 การเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ในการท�ำงานล่าม
การเตรียมตัว
การเตรียมตัวก่อนท�ำหน้าที่ล่ามจะท�ำให้ล่ามท�ำงานได้ง่ายขึ้นและแปลได้อย่างมีคุณภาพขึ้น วัตถุประสงค์
ของการเตรียมตัวคือเพื่อให้ล่ามรู้เนื้อหางานคร่าว ๆ และวัตถุประสงค์ของการสนทนา นอกจากนี้ ล่ามยัง
สามารถเตรียมศัพท์เฉพาะทางที่น่าจะได้เจอระหว่างการสนทนา ขั้นตอนของการเตรียมตัวมีดังนี้
- การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาเอกสารที่ได้รับ
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านนั้น ๆ ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาศัพท์เฉพาะทาง
- ศึกษาตัวอักษรย่อ/ชื่อเฉพาะ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต�ำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมแปลข้อความที่ผู้พูดจะอ่าน (หากมี)
- จัดระเบียบข้อมูล
- พกสมุดจด ปากกา และพจนานุกรมติดไว้
การแนะน�ำตัว
ก่อนเริ่มการแปล ล่ามต้องแนะน�ำตัวกับผู้เสียหายเสมอ วัตถุประสงค์ของการแนะน�ำตัวมีดังนี้
- สร้างความไว้วางใจ เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกระแวง ล่ามจะบอกหน้าที่ของตน รวมถึง
จรรยาบรรณของล่ามที่จะเก็บข้อมูลที่ได้รับมาเป็นความลับ
- ช่ ว ยก� ำ หนดบทบาท ให้ ผู ้ เ สี ย หายเข้ า ใจว่ า ล่ า มมี ห น้ า ที่ แ ปลเท่ า นั้ น การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและ
ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของล่าม แนะซักซ้อมวิธีการพูด เช่น ล่ามอาจจะบอกว่า
เพื่อให้ล่ามสามารถถ่ายทอดสิ่งที่พูดได้ครบถ้วนที่สุด ล่ามอาจขอให้ผู้พูดหยุดพูดเป็นระยะ ๆ
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- เมือ่ ล่ามถูกขอให้แปลค�ำต่อค�ำ หากมีเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบในการสัมภาษณ์กำ� หนดให้ใช้วธิ กี ารแปล
ค�ำต่อค�ำ ล่ามสามารถแนะน�ำได้วา่ วิธกี ารนีเ้ หมาะส�ำหรับการแปลความทีอ่ ธิบายประโยคง่าย ๆ เช่น
ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือข้อความทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง หากต้องมีการแปลโดยมีการใช้สำ� นวนใน
การสือ่ ภาษาแล้ว อาจจ�ำเป็นต้องละเว้นไว้ เนือ่ งจากอาจไม่สามารถแปลได้ตามค�ำต่อค�ำ ซึง่ ไม่ทำ� ให้
ทราบถึงความหมายที่แท้จริงได้ ล่ามจึงควรใช้วิธีการแปลค�ำต่อค�ำอย่างระมัดระวัง แม้ว่าวิธีการนี้
นิยมใช้ในบริบททางกฎหมาย เช่น ในห้องพิจารณาคดีของศาล หรือการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา
ตัดสินใจในการชี้ว่าผู้ได้รับการสัมภาษณ์เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ การแปลแบบค�ำ
ต่อค�ำอาจน�ำไปสู่การเข้าใจความหมายที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คู่สนทนาไม่รู้เกี่ยว
กับการใช้ส�ำนวนภาษาของอีกฝ่ายหนึ่ง ที่บางครั้งล่ามไม่สามารถแปลตรงตัวได้ เพราะในการแปล
ไม่สามารถแปลค�ำต่อค�ำได้อยู่แล้ว เช่นภาษาพม่าที่ค�ำกริยาอยู่ท้ายประโยค ก็ต้องเอากริยามาไว้ใน
ต�ำแหน่งปกติในภาษาไทย ภาษายุโรปบางคู่ภาษาใกล้กันมากอาจพอแปลค�ำต่อค�ำได้ หรือภาษา
ไทยกับลาวอาจแปลค�ำต่อค�ำได้ แต่ปกตินักแปลและล่ามจะถูกสอนว่าไม่ให้แปลค�ำต่อค�ำ แต่ต้อง
แปลความหมายต่อความหมาย
- การแปลส�ำนวนต่าง ๆ หากในอีกภาษาหนึ่งมีส�ำนวนใกล้เคียงที่มีความหมายเดียวกัน ก็ให้
แปลส�ำนวนด้วยส�ำนวน แต่หากไม่มหี รือมีแต่ความหมายหรือบริบทการใช้แตกต่างออกไป ก็ไม่ควร
แปลด้วยส�ำนวนนั้นแต่ให้ใช้ค�ำอธิบายธรรมดาแทน เช่น เขาหลบหนีจากนายจ้างไปแต่ก็เหมือนหนี
เสือปะจระเข้ไปเจอนายหน้าอีกคน อาจแปลว่า เขาหลบหนีจากนายจ้างไปแต่ก็ไปเจอนายหน้าอีก
คนซึ่งก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกัน
- การสร้างและสะสมค�ำศัพท์ใหม่ ๆ ล่ามควรท�ำคลังค�ำศัพท์ของตนเอง โดยการสร้างถ้อยค�ำขึ้นใหม่
ในกรณีทไี่ ม่สามารถหาค�ำศัพท์นนั้ ได้ในพจนานุกรมในภาษาทีต่ นใช้ ซึง่ การจดบันทึกถ้อยค�ำใหม่ทไี่ ด้
อาจไม่จำ� เป็นต้องเรียงไปตามตัวอักษรในการจัดเก็บ แต่ควรรวบรวมเป็นหมวดหมูต่ ามประเด็นของ
ความหมาย พร้อมบันทึกถ้อยค�ำที่เทียบเคียงเป็นภาษาที่ต้องการแปล ลักษณะการทวนความ และ
มีตวั อย่างการใช้ถอ้ ยค�ำในรูปประโยค การสร้างคลังศัพท์ของตนเองเป็นวิธกี ารเพิม่ พูนความรูใ้ นค�ำ
ศัพท์ ท�ำให้มีทักษะในการแปลที่มีความละเอียดมากขึ้น ท�ำให้รู้ว่าจะใช้ภาษาที่พูดนั้นได้อย่างไรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การสร้างบัญชีค�ำศัพท์เฉพาะขึ้นมา เช่น ถ้อยค�ำหรือวลีทางด้านกฎหมาย การ
แพทย์และการเมือง จะเป็นเครือ่ งมือทีม่ คี ณ
ุ ค่าทีล่ า่ มสามารถพกพาติดตัวไปด้วยและหยิบฉวยใช้ได้
เมื่อยามต้องการ
- หากล่ามได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายให้บอกผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือผลของคดี
และสอบถามความคิดเห็นของล่ามต่อผลของคดีหรือการช่วยเหลือนั้น ๆ ให้ล่ามแจ้งต่อผู้เสียหาย
ถึงบทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของล่าม ซึ่งจะมีหน้าที่เพียงอ�ำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
ไม่มหี น้าทีใ่ ห้การช่วยเหลือหรือให้คำ� ปรึกษา แต่ผเู้ สียหายสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอความเห็น
และค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องได้ โดยล่ามจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ปลค�ำถามของผูเ้ สียหายและ
ค�ำตอบของเจ้าหน้าที่ให้ ทั้งนี้ ล่ามควรแจ้งขอบเขตบทบาทหน้าที่ของตนต่อผู้เสียหายตั้งแต่แรก
แนะน�ำตัว
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- กรณีทลี่ า่ มได้รบั การข่มขูค่ กุ คามว่าจะท�ำร้าย หรือขูฆ่ า่ เอาชีวติ จากผูเ้ สียหาย ผูค้ า้ มนุษย์ หรือเจ้าหน้าที่
ที่ทุจริต ให้ล่ามแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หากล่ามรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้ได้ ล่ามสามารถพิจารณาถอนตัว
จากการปฏิบัติหน้าที่ได้
- หากล่ามพบว่าการแปลและการสัมภาษณ์นั้น ๆ ผู้สัมภาษณ์และล่ามมีความเหน็ดเหนื่อยจาก
การแปลก่อนนีท้ เี่ กินก�ำลังแล้ว ล่ามมีสทิ ธิปฏิเสธการปฏิบตั งิ านได้ หากเกินกว่าจ�ำนวนชัว่ โมงท�ำงาน
ที่ตกลงกันไว้ (โดยปกติแล้วไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน) และแจ้งว่าการท�ำงานในสภาวะร่างกาย
เกินขีดจ�ำกัดเสี่ยงต่อความผิดพลาดและความเสียหายที่จะตามมาได้
- กรณีผเู้ สียหายพยายามสร้างความกดดันให้กบั ล่ามด้วยการตัดสินบนหรือข่มขูเ่ รียกร้องให้ลา่ มไม่พดู
ความจริงอันเป็นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ สียหายในระหว่างการสัมภาษณ์หรือปฏิบตั งิ าน แต่ไม่เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานให้ความคุม้ ครองช่วยเหลือ ในการนี้ ล่ามพึงยึดถือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ปฏิเสธต่อ
ผูเ้ สียหายด้วยค�ำพูดและท่าทีทสี่ ภุ าพ ชีแ้ จงยืนยันขอบเขตการท�ำหน้าทีก่ ารให้บริการของล่าม และ
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของล่าม นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ดูแลผู้เสียหาย หรือ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ

ปัญหาด้านเทคนิคในการท�ำล่ามและแนวทางแก้ไข
ปัญหา

แนวทางแก้ไข

จ�ำได้ไม่หมด

- จดบันทึก โดยเฉพาะ ชื่อเฉพาะ ตัวเลข และประเด็นข้อย่อย
- หากมีเวลาเตรียมพร้อมกับฝ่ายต่าง ๆ อาจขอให้ผู้พูดหยุดให้แปล
ทุก ๆ 3-4 ประโยค
- อย่าเดา แต่งเอง หรือข้ามไป
- ค�ำนึงความหมายและวัตถุประสงค์ในการสื่อสารหรือเจตนาของผู้พูด
อย่าพยายามจ�ำเป็นค�ำ ๆ อาจใช้วิธีนึกภาพตามและจับประเด็น
ส�ำคัญว่าใคร ท�ำอะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร

ไม่เข้าใจความหมาย
ของศัพท์/ผู้พูด
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- เตรียมตัวล่วงหน้า
- ถามผูพ้ ูดว่าสิ่งที่พูดนั้นหมายความว่าอะไร อย่าเดา
- พกพจนานุกรมเพื่อใช้เปิดในเวลาที่พัก
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ไม่รู้ว่าจะแปลค�ำนั้นเป็น
อีกภาษาอย่างไร

- ให้ความส�ำคัญกับ “ความหมาย” มากกว่าค�ำ
- พยายามสื่อสิ่งเดียวกันโดยใช้ค�ำพูดต่างกัน เช่น ลองแปลไทยเป็นไทย
แล้วหาค�ำแปลของค�ำใหม่นั้นในอีกภาษาแทน
- แปลแบบอธิบาย
- เตรียมตัวล่วงหน้า
- พกพจนานุกรม

ข้อพึงระวัง - ระหว่างการสนทนาหรือสัมภาษณ์ ล่ามพึงระวังไม่พูดหรือสนทนากลับไปกลับมากับฝ่าย
หนึง่ และปล่อยให้อกี ฝ่ายหนึง่ รอค�ำแปลโดยทีไ่ ม่ทราบว่าล่ามกับอีกฝ่ายคุยอะไรกันอยู่ เนือ่ งจากอาจสร้าง
ความระแวงสงสัยได้ เช่น หากผูเ้ สียหายชวนล่ามสนทนานอกประเด็นล่ามก็ตอ้ งแปลค�ำพูดโต้ตอบระหว่าง
ล่ามและผู้เสียหายให้เจ้าหน้าที่ฟังด้วย หรือเมื่อล่ามฟังผู้เสียหายไม่เข้าใจ จ�ำเป็นต้องถามเพื่อให้ผู้เสียหาย
อธิบายความหมายของค�ำหรือเรื่องราวเพิ่มเติม ก็อาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งรอฟังค�ำแปลอยู่ก่อนว่าล่าม
ยังไม่สามารถแปลได้ จ�ำเป็นต้องถามผู้เสียหายกลับก่อน เป็นต้น

6.4 การพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ
การพัฒนาตนเองถือเป็นจรรยาบรรณข้อหนึง่ ของล่าม เพือ่ ให้ลา่ มสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด แนวทางการพัฒนาตนเองอาจแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
ทักษะด้านภาษา
- ล่ามที่ดีควรจะสามารถฟังภาษาทั้งสองภาษาได้เข้าใจทั้งหมด หากล่ามรู้สึกว่าทักษะการฟังภาษา
ต่างประเทศของเรายังไม่ดีพอ ควรพัฒนาโดยการฝึกฟังจากรายการวิทยุ โทรทัศน์ หรือวีดีโอใน
YouTube
- หากล่ามยังอ่านเขียนภาษาต่างประเทศไม่ได้ ควรเรียนการอ่านเขียนเพราะทักษะการอ่านจะเป็น
ช่องทางในการหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มวงศัพท์จากการอ่านทั้งหนังสือ สิ่งพิมพ์ และข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ต
- หากล่ามยังพูดภาษาต่างประเทศได้ไม่ชัดก็ควรหัดออกเสียงให้ชัด โดยเน้นการออกอักขระทั้งสระ
และพยัญชนะให้ถกู ต้องตามหลักของภาษานัน้ ๆ รวมถึงการลงเสียงหนักและท�ำนองเสียงด้วย โดย
อาจขอให้เจ้าของภาษาช่วยฟังและแก้ไขวิธีการออกเสียงของล่ามให้ถูกต้อง
- การจัดท�ำคลังค�ำศัพท์ของตนเองหรือร่วมกันใช้ดว้ ยกันในระหว่างกลุม่ นักแปลและล่ามจากการได้เจอ
ค�ำศัพท์ใหม่ ๆ ที่อาจยากต่อการหาค�ำที่ใกล้เคียงกันในภาษาที่สอง หรืออาจต้องบัญญัติค�ำแปลขึ้น
มาใหม่ การเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ทเี่ ฉพาะทางจะท�ำให้ลา่ มมีความมัน่ ใจในตนเองและเชือ่ มัน่ ในการควบคุม
ก�ำกับการแปล ลดความกังวลและความเครียดอันอาจเกิดจากการท�ำงานแปล มีสมาธิและสามารถ
แปลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น
คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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ทักษะการล่าม
- ล่ามสามารถฝึกฝนทักษะการล่ามได้โดยลองฟังคลิปวีดีโอแล้วอัดเสียงต้นฉบับและการแปลของ
ตัวเองไว้ เพื่อเปรียบเทียบว่าสามารถถ่ายทอดออกมาได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- ระหว่างดูละครโทรทัศน์ ข่าว วิทยุแล้วแปลตามในใจ เพื่อฝึกฝนทักษะการแปลได้ทุกเวลา
- ฝึกการท�ำล่ามจากเอกสาร โดยอ่านหนังสือพิมพ์ บทความ แล้วแปลปากเปล่าเป็นอีกภาษาหนึ่ง
ทันที การฝึกฝนจะช่วยท�ำให้แปลได้รวดเร็วมากขึ้น
- ควรบันทึกเสียงไว้เพื่อฟังและตรวจสอบการแปลของตนเอง โดยอาจให้ผู้อื่นช่วยวิจารณ์และให้
ความเห็นทั้งในเรื่องการออกอักขระว่าชัดเจนหรือไม่ การพูดฉะฉานชัดเจนหรือไม่ น�้ำเสียงน่าฟัง
หรือไม่ รวมถึงเนื้อหาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
ตัวอย่างแบบฝึกหัดทดสอบการแปลด้วยตนเอง
(United Nations High Commissioner for Refugees, 2009, p. 39)
- พูดในหัวข้อทีค่ นุ้ เคย เช่น เรือ่ งเกีย่ วกับตัวเอง สภาพแวดล้อม เหตุการณ์ปจั จุบนั เป็นภาษาแม่ (เช่น
ภาษาไทย) เป็นเวลา 10-15 นาที บันทึกเสียงไว้
- ฟังที่บันทึกเสียงไว้และสรุปประเด็นส�ำคัญจากที่ฟังเป็นภาษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาอังกฤษ)
- จากนัน้ ฟังทีบ่ นั ทึกเสียงไว้อกี ครัง้ แล้วแปลทีละประโยคเป็นภาษาต่างประเทศ โดยกดหยุดเป็นระยะ ๆ
เพื่อแปล หากมีปัญหาในการแปลช่วงใดหรือค�ำใดให้จดบันทึกไว้ เช่น จดศัพท์ที่แปลไม่ได้หรือช่วง
ที่แปลติดขัด
- ท�ำซ�้ำอีกครั้ง โดยครั้งที่สองนี้ให้เริ่มบันทึกเสียงพูดเป็นภาษาต่างประเทศในหัวข้อที่คุ้นเคย จากนั้น
ฟังและสรุปประเด็นเป็นภาษาแม่ เสร็จแล้วให้แปลเนื้อหาที่พูดเป็นภาษาแม่ทีละสองประโยค โดย
จดช่วงที่แปลไม่ได้หรือมีปัญหาด้วย
- พยายามฝึกใช้ความจ�ำให้มาก หากมีเพื่อนช่วยฟังและให้ความเห็นจะดีมาก
ความรู้เฉพาะด้านและความรู้รอบตัว
- เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องถ้ามีโอกาส
- อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังข่าว อ่านหนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และวงศัพท์
การสร้างเครือข่ายล่ามแปลภาษา
- เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องถ้ามีโอกาส เพื่อหาเครือข่าย
- ตั้งกลุ่มทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค
- เข้าร่วมสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 7
หลักการ จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
มาตรฐานการปฏิบัติตนส�ำหรับล่าม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นหลักปฏิบัติที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ พึงปฏิบัติ เนื่องจากเป็นที่ตกลงกันว่า
การปฏิบตั ดิ งั กล่าวถือเป็นสิง่ ทีถ่ กู ทีค่ วรและการฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามถือว่าเป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ ไปจากมาตรฐานทาง
วิชาชีพและเป็นเรือ่ งทีย่ อมรับไม่ได้ เนือ่ งจากมักก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ช้ลา่ มไม่ทางใดก็ทางหนึง่ หรือ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วิชาชีพล่าม

7.1 คุณสมบัติที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเป็นล่าม
ล่ามได้รบั การยอมรับในฐานะวิชาชีพเนือ่ งจากเป็นงานทีใ่ ห้บริการกับผูอ้ นื่ โดยอาศัยทักษะและความรูเ้ ฉพาะ
ทาง บุคคลที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ล่ามได้อย่างมีจรรยาบรรณนั้นจ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ปฏิบัติงานล่ามได้เป็นอย่างดี
การสื่อสารได้ดี หมายถึง ฟังและอ่านภาษาได้เข้าใจทั้งหมดพูดและเขียนสื่อความตามที่ต้องการสื่อได้
ทุกประการ หรือหากมีกรณีทไี่ ม่เข้าใจหรือไม่ทราบศัพท์ทตี่ อ้ งการใช้สอื่ ก็สามารถสอบถามทวนความ
กับคนต่างด้าวหรือเจ้าหน้าที่เพื่อสื่อสารให้ลุล่วงไปได้ นอกจากนี้ ล่ามควรมีความละเอียดอ่อนในด้าน
ความหมายของค�ำ รูจ้ กั ความแตกต่างระหว่างค�ำทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน และใช้คำ� ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์การสื่อสาร ทั้งที่เป็นภาษาทางการและไม่เป็นทางการ
แม้ล่ามจะแปลโดยการฟังและพูดเป็นหลัก แต่ก็ควรมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้ดีทั้งสอง
ภาษา เนื่องจากบางครั้งต้องอ่านเอกสารให้คนต่างด้าวหรือเจ้าหน้าที่ฟัง นอกจากนี้ การอ่านเขียนได้
ยังช่วยให้ล่ามสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขึ้นอีกด้วย
2. มีทักษะด้านการล่าม
ทักษะด้านการล่าม หมายถึง การจับประเด็นและการถ่ายทอดถ้อยความให้ได้เท่ากับหรือใกล้เคียง
ต้นฉบับมากที่สุด ทั้งในเรื่องความหมายและลักษณะภาษาที่ใช้
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในด้านที่จะแปล
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในด้านที่จะแปลจะท�ำให้ล่ามเข้าใจประเด็นที่ผู้พูดต้องการสื่อได้
ความรูเ้ หล่านีร้ วมความรูร้ อบตัวทัว่ ไป ความรูเ้ กีย่ วกับข่าวสารสถานการณ์ปจั จุบนั ความรูด้ า้ นเนือ้ หา
ด้านการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศัพท์เฉพาะทาง รวมถึงความเข้าใจขั้นตอนการท�ำงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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4. มีความรู้ด้านวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาที่ตนปฏิบัติงานล่าม
ความรู้ด้านวัฒนธรรมจะท�ำให้ล่ามตีความสิ่งที่ผู้พูดได้ตรงตามเจตนาของผู้พูด รวมถึงช่วยให้ข้อมูล
หรือเตือนคูส่ นทนา หากเห็นว่าอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือไม่พอใจกันขึน้ อันเนือ่ งมาจากความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมระหว่างคู่สนทนา
5. สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้
ล่ามควรมีความใฝ่รู้ มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีสติ สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดี
6. มีความตระหนักเรื่องจรรยาบรรณของล่าม

7.2 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานล่าม
ล่ามเป็นบุคคลทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องมีอยูใ่ นกระบวนการ หากทุกคนพูดภาษากลางเดียวกันได้ แต่ลา่ มก็เป็นบุคคล
ทีข่ าดเสียไม่ได้ หากเจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ สียหายพูดกันคนละภาษา ล่ามพึงระลึกไว้อยูเ่ สมอว่าวัตถุประสงค์ของ
การมีอยู่ของล่ามคือเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสียหาย ให้เหมือนว่าคู่
สนทนาทั้งสองฝ่ายพูดภาษาเดียวกัน ดังนั้น ล่ามจะต้องแปลทุกอย่างที่แต่ละฝ่ายต้องการจะสื่อออกไป ใน
การสัมภาษณ์หาข้อเท็จจริง เจ้าหน้าทีจ่ ะเป็นผูค้ วบคุมทิศทางของการสนทนา ล่ามเป็นเพียงตัวกลางในการ
สือ่ สาร ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ บทบาทของล่ามคือการแปล และต้องเอือ้ ให้ทงั้ สองฝ่ายสือ่ สารกันโดยตรงมากทีส่ ดุ
จรรยาบรรณล่ามจะสะท้อนลักษณะงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานดังที่กล่าวมาข้างต้น

สรุปจรรยาบรรณล่าม
-

แปลอย่างซื่อตรงต่อต้นฉบับ
รักษาความลับ
เป็นกลาง
ให้เกียรติผู้อื่น
เป็นมืออาชีพ

- ไม่ผิด
- ไม่ขาด ไม่แปลแบบสรุปย่อ
แต่แปลทุกอย่างที่ผู้พูดพูด
- ไม่เกิน ไม่แต่งเติมข้อความ
หรือใส่ความเห็นหรือค�ำ
อธิบายเพิ่ม
- รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน

- ไม่รับงานเกินความสามารถ
- เมื่อรับงานแล้ว ต้องท�ำให้ดี
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�ำพูดและข้อความเขียนทั้งหมดอย่างซื่อสัตย์ ฟังดูสละสลวยและเป็นธรรมชาติในภาษา
ปลายทาง และไม่มกี ารบิดเบือนต้นฉบับโดยการตัด เติม หรืออธิบายขยายความ ยกเว้นแต่ในกรณีแปล
ตรงตัวแล้วไม่สื่อให้เกิดความเข้าใจ ให้รักษาลักษณะภาษาและระดับภาษาของต้นฉบับไว้
2. ล่ามเตือนทุกฝ่ายว่าทุกอย่างที่พูดคุยกันจะต้องแปลให้อีกฝ่ายทราบ หากฝ่ายหนึ่งขอให้ล่ามไม่แปล
ข้อความใดข้อความหนึง่ ล่ามจ�ำเป็นต้องบอกอีกฝ่ายหนึง่ ถึงการขอร้องดังกล่าวและถามว่าจะให้ดำ� เนิน
การอย่างไร
3. ล่ามสามารถจะใช้ค�ำทับศัพท์ได้หากไม่มีค�ำแปลที่ตรงในภาษาปลายทาง แต่ให้มีค�ำอธิบายที่จะท�ำให้
ผู้ฟังพอจะเข้าใจค�ำทับศัพท์นั้นได้เช่นกัน
4. ล่ามจะขอให้พูดซ�้ำ พูดใหม่ หรือขยายความเพิ่มเติม หากสิ่งที่พูดมานั้นไม่ชัดเจนพอที่จะแปลได้ เมื่อ
ล่ามรู้ตัวว่าตัวเองเข้าใจผิด/แปลผิด ให้แจ้งให้คู่สนทนาทราบทันที
5. ล่ามใช้รูปแบบการท�ำล่ามที่เหมาะสมกับลักษณะงานซึ่งส่วนใหญ่ในการสัมภาษณ์จะใช้การท�ำล่าม
แบบพูดตาม
6. ล่ามจะแปลสรุป (หมายถึง ไม่แปลเนือ้ ความบางส่วน) ก็ตอ่ เมือ่ ได้รบั ความยินยอมจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
เท่านั้น ล่ามจะต้องพยายามแปลข้อความทั้งหมดอย่างครบถ้วนและถูกต้องตรงตามต้นฉบับเดิมมาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ตัด บิดเบือน เสริม หรือท�ำให้ภาษาสวยขึ้น
การรักษาความลับ
วัตถุประสงค์: รักษาความเป็นส่วนตัวของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรักษาความลับของข้อมูล
1. ล่ามแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบว่าจะรักษาข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแปลของ
ล่ามมั่นใจได้ว่าล่ามจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้เป็นความลับ
2. ล่ามจะไม่เปิดเผยข้อมูลทีไ่ ด้ยนิ ได้เห็น ได้อา่ นนอกเหนือจากการแปลในทีน่ นั้ โดยไม่ได้รบั ความยินยอม
อย่างชัดเจนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กฎหมายจะบังคับไว้
3. เจ้าหน้าที่ควรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพูดคุยให้กับล่ามล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวหาข้อมูลค�ำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องหรือเพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่อง ให้พึงระลึกไว้ว่าล่ามมีหน้าที่ต้องรักษาความลับเพื่อที่จะ
ได้สื่อสารให้ข้อมูลกับล่ามได้เต็มที่
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ความเป็นกลาง
วัตถุประสงค์ – การสือ่ สารทีต่ รงตามเจตนาของผูส้ อื่ ไม่ถกู บิดเบือนด้วยอคติหรือความเห็นส่วนตัวของล่าม
และเพื่อให้ทุกฝ่ายไว้วางใจล่าม ไม่เห็นว่าล่ามเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1. ล่ามต้องวางตัวเป็นกลางในทุกสถานการณ์และแจ้งให้ทุกฝ่ายถึงหน้าที่ที่จะต้องเป็นกลางนี้
2. ล่ามควรปฏิเสธที่จะรับท�ำงานที่ตัวเองมีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับล่ามจนอาจกระทบต่อภาพความเป็นกลางของล่ามได้
3. ล่ามควรแจ้งให้ทกุ ฝ่ายทราบหากมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือมีความสัมพันธ์สว่ นตัวทางใดทางหนึง่ กับ
ผู้ใช้ล่าม
การให้เกียรติผู้อื่น
วัตถุประสงค์ – แสดงให้เห็นถึงความตระหนักว่ามนุษย์ทกุ คนมีเกียรติและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ มีความรูส้ กึ
และความต้องการพื้นฐานที่จะได้รับการยอมรับและเคารพศักดิ์ศรีเหมือนกัน
1. ล่ามควรให้เกียรติและค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่าย
2. ล่ามควรส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารโดยตรงผ่านการแปลของล่ามระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ล่ามควรปฏิบัติงานในลักษณะที่ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีอ�ำนาจตัดสินใจและเลือกวิธีปฏิบัติเอง
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การรู้จักบทบาทของตัวเอง
วัตถุประสงค์ – รักษาสถานะความเป็นนักวิชาชีพของล่าม ลดความเสี่ยงในการถูกกล่าวโทษ รักษาสภาพ
จิตใจและความปลอดภัยในร่างกายของล่าม
1. บทบาทของล่ามคือการท�ำให้เกิดการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งพูดและตัดสินใจด้วยตัวเอง
2. ล่ามไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนฝ่ายใด
3. ล่ามไม่ได้เป็นคู่สนทนา ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ หรือให้ความเห็นส่วนตัวต่อเรื่องหรือกรณีที่ตัวเองแปล
และไม่มีปฏิกิริยาต่อฝ่ายใด
4. ล่ามไม่ใช่ผู้กลั่นกรอง ไกล่เกลี่ย หรือพูดแทนให้ฝ่ายใด
5. ล่ามจะหลีกเลีย่ งการติดต่อกับฝ่ายต่าง ๆ โดยไม่จำ� เป็น ก่อนการสัมภาษณ์ลา่ มอาจติดต่อกับฝ่ายต่าง ๆ
เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถสื่อสารเข้าใจภาษาหรือภาษาถิ่นของแต่ละฝ่ายได้ เพื่อยืนยัน
รายละเอียดการนัดพบ หรือเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนัดพบแก่ผู้รับบริการ
6. ล่ามจะไม่ท�ำหน้าที่อื่นใดนอกเหนือจากการแปลให้แต่ละฝ่าย
7. ล่ามจะท�ำการแปลโดยแทรกแซงการสนทนาน้อยที่สุด
8. ล่ามจะปกป้องความเป็นส่วนตัว สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของตัวเอง
9. ล่ามจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพภายใต้บทบาทของล่ามและหลีกเลี่ยงการน�ำตัวเองเข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ
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ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ – รับผิดชอบต่อคุณภาพของการแปลของตัวเองต่อบทบาทและมาตรฐานการท�ำงานของล่าม
ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการท�ำงาน
1. ล่ามพยายามศึกษาข้อผิดพลาดในการแปลและแก้ไขทันทีเมื่อพบ
2. ล่ามจะปฏิเสธงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเกินกว่าความสามารถตัวเอง
3. เมือ่ ล่ามพบว่างานนัน้ ต้องใช้ความรูค้ วามสามารถเกินกว่าทีล่ า่ มมี ล่ามจะแจ้งให้ฝา่ ยต่าง ๆ ทราบทันที
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตัดสินใจว่าจะด�ำเนินการอย่างไรต่อไป
4. ล่ามจะรักษาบทบาท ขอบเขตหน้าทีข่ องตัวเอง และด�ำเนินการตามควรเพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายทราบถึงบทบาท
และขอบเขตหน้าที่ของล่าม
5. ล่ามจะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการท�ำงานของวิชาชีพล่าม
6. ล่ามจะแจ้งให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบถึงสภาพการณ์หรือเงือ่ นไขทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐาน
ข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารนี้ เช่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความเหนื่อยล้าจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถได้ยินการสนทนาได้อย่างชัดเจน หรือการไม่มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์
เฉพาะทีใ่ ช้ และปฏิเสธทีจ่ ะปฏิบตั งิ านต่อภายใต้เงือ่ นไขดังกล่าว ล่ามเป็นผูท้ ตี่ อ้ งรับผิดชอบต่อคุณภาพ
บทแปลของตัวเอง
ความเป็นมืออาชีพ
วัตถุประสงค์ – ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
1. ล่ามจะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการท�ำงานของวิชาชีพและระเบียบ ขัน้ ตอนปฏิบตั ขิ องหน่วยงานทีว่ า่ จ้าง
2. ล่ามจะหลีกเลี่ยงการแทรกแซง ก้าวก่ายการสื่อสารเท่าที่จะเป็นไปได้
3. ล่ามจะปฏิบัติงานที่รับมาให้แล้วเสร็จโดยตลอด
4. ล่ามต้องตรงต่อเวลา
5. ล่ามจะอยูใ่ นสถานทีน่ ดั หมายให้ปฏิบตั งิ านจนกว่าการสัมภาษณ์พดู คุยจะแล้วเสร็จหรือได้รบั การบอก
กล่าวให้กลับได้
6. ล่ามจะแต่งกายสุภาพ ถูกกาลเทศะ
7. ล่ามจะไม่ปฏิบัติธุระส่วนตัวหรือธุระอื่นใดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ล่าม
8. ล่ามจะปฏิบัติตนด้วยความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมอยู่เสมอ
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การพัฒนาทักษะความสามารถอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ – เพือ่ ให้ลา่ มมีทกั ษะความสามารถสูงสุดในการปฏิบตั งิ าน แสดงให้เห็นถึงการได้รบั การรับรอง
ฝึกอบรมและประสบการณ์ รักษาระดับและพัฒนาทักษะ
1. ล่ามจะเข้ารับการอบรมและสอบรับการรับรองที่มี
2. ล่ามจะรักษาระดับและเพิ่มพูนทักษะและความรู้ โดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการศึกษาต่อเนื่องใน
ระบบและนอกระบบ
3. ล่ามจะขอรับความเห็นต่อการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของตัวเอง
4. ล่ามพร้อมที่จะแสดงใบอนุญาตหรือใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ล่ามจะเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพล่ามทีเ่ กีย่ วข้องและปฏิบตั ติ ามมาตรฐานจริยธรรมของสมาคมนัน้
6. ล่ามมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะภาษา บุคคล และบริการต่าง ๆ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ล่ามที่ดีจะต้องมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพอยู่เสมอ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แนวทางการแนะน�ำตัวส�ำหรับล่าม
ผูใ้ ห้บริการหรือเจ้าหน้าทีม่ กั เป็นผูแ้ นะน�ำตัวล่ามต่อผูเ้ สียหายหรือบุคคลทีจ่ ะสัมภาษณ์ และชีแ้ จงถึงวัตถุประสงค์
ของการสนทนา รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของล่ามและวิธีการสนทนาผ่านล่าม หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ด�ำเนินการ
ดังกล่าว ล่ามควรเตือนให้ผใู้ ห้บริการหรือเจ้าหน้าทีไ่ ด้กล่าวแนะน�ำทุกคนก่อนหรือหาวิธแี นะน�ำตนเองและ
การท�ำหน้าที่ล่ามต่อผู้เสียหายหรือบุคคลที่จะสัมภาษณ์ก่อน โดยสามารถด�ำเนินการตามแนวทาง ดังนี้
1. กล่าวทักทาย แนะน�ำชื่อ หน่วยงาน (ถ้ามี) และชี้แจงการท�ำหน้าที่ล่ามในการสนทนาครั้งนี้
2. อธิบายการท�ำงานหน้าทีแ่ ปลว่าล่ามจะพยายามแปลทุกอย่างทีไ่ ด้ยนิ จากคูส่ นทนาให้ถกู ต้อง
3. หากไม่เข้าใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ท�ำให้ไม่สามารถแปลได้ ล่ามอาจขอให้คู่สนทนากล่าวซ�้ำอีก
4. ล่ามไม่ได้รบั อนุญาตให้แสดงข้อคิดเห็นต่อข้อความใด ๆ ทีแ่ ปลของคูส่ นทนาและไม่ได้รบั อนุญาต
ให้ข้อมูลหรืออธิบายแทนคู่สนทนา
5. ขอให้คู่สนทนาได้พูดคุยต่อกันและกัน ไม่ใช่พูดกับล่าม และเป็นการพูดคุยผ่านล่าม ซึ่งตลอด
การสัมภาษณ์ ล่ามจะใช้ค�ำสรรพนามเหมือนผู้พูด และจะเรียกแทนตัวล่ามเองว่า “ล่าม”
6. ขอให้ถามค�ำถามอย่างตรงไปตรงมาและเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคู่สนทนา ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวล่าม
7. ถ้าคูส่ นทนาไม่เข้าใจล่ามหรือรูส้ กึ ไม่สะดวกใจทีจ่ ะให้ลา่ มแปลให้ผเู้ สียหาย ขอให้แจ้งให้ทราบโดยทันที
8. ชี้แจงว่าในการสนทนาและการแปล ทุกเรื่องราวจะเก็บไว้เป็นความลับ
9. ก่อนจบการแนะน�ำตัว ให้สอบถามคู่สนทนาว่ามีข้อสงสัยหรือค�ำถามอะไรหรือไม่
ตัวอย่าง
สวัสดีคะ่ /ครับ ดิฉนั /ผม ชือ่ <ชือ่ -นามสกุลล่าม> หน่วยงาน <ชือ่ หน่วยงาน> (ถ้ามี) วันนี้ จะมาท�ำหน้าที่
เป็นล่ามแปลภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ ชื่อ <ชื่อ-นามสกุลล่าม> ต�ำแหน่ง <ชื่อต�ำแหน่ง> จากหน่วยงาน
<ชื่อหน่วยงาน> (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ การท�ำหน้าทีข่ องล่ามจะต้องแปลทุกสิง่ ทุกอย่างทีท่ า่ นพูดต่อกัน ดังนัน้ จะขอความร่วมมือให้ทา่ นช่วย
หยุดเป็นระยะ ใช้คำ� พูดแบบตรงไปตรงมา เพือ่ ให้ลา่ มได้สามารถแปลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนใจความ
ซึง่ ล่ามจะไม่แต่งเติม เปลีย่ นหรือตัดข้อความใด ๆ ออก หากมีสงิ่ ใดทีไ่ ม่เข้าใจ ขอให้บอกหรือขอให้พดู ซ�ำ้ อีก
ได้ ซึง่ ล่ามจะท�ำหน้าทีเ่ พียงช่วยแปลในการสือ่ สารระหว่างท่านเท่านัน้ และไม่ได้รบั อนุญาตให้แสดงความคิด
เห็น ข้อเสนอแนะใด ๆ หรืออธิบายแทน ดังนัน้ จึงขอแนะน�ำว่าให้ทา่ นพูดต่อกันโดยตรง ไม่ใช่พดู กับล่าม แต่
เป็นการพูดคุยผ่านล่าม โดยล่ามจะใช้คำ� สรรพนามหรือการเรียกชือ่ ตามผูพ้ ดู และใช้แทนตัวล่ามว่า “ล่าม”
คู่มือล่ามด้านแรงงาน
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ส� ำ หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพู ด คุ ย ในครั้ ง นี้ คื อ <ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ > ซึ่ ง เราหวั ง ว่ า จะได้
<ผลทีค่ าดว่าจะได้จากการพูดคุยและน�ำไปท�ำอะไร> ในท้ายสุด และเรือ่ งราวทีพ่ ดู คุยในวันนีจ้ ะเป็นความ
ลับซึ่งล่ามต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของล่าม ท่านมีค�ำถามใด ๆ ก่อนที่เราจะเริ่มหรือไม่

ภาคผนวก ข. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
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1694
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