คู่มือการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.........................................................

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาสาสมัครแรงงาน
ความเป็นมาของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ใ ห้ ความสํ า คัญ ต่อการพัฒ นาชุมชนตั้ งแต่ระดับ รากหญ้า โดยการเปิด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ
ของ “อาสาสมัครแรงงาน” เพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางและผู้ประสานงานข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่กับกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติภารกิจ
สําคัญอื่นของกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมาย
ความหมายของอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทํางานให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดสันติสุขด้านแรงงานแก่
ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่ว ไป รวมทั้งเป็นผู้มีบทบาทสํ า คัญในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ ในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชน หรือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานในพื้นที่
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
2. เพื่อทําหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
เบื้องต้นตามกฎหมายแรงงาน ให้แก่คนหางาน ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อปูองกันการหลอกลวง
เกี่ยวกับการหางาน และการใช้แรงงาน
3. เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นระหว่างคนหางาน ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
กรณีเกิดปัญหาการหลอกลวงหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน
4. เพื่อทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานเบื้องต้นในพื้นที่
หรือข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานต้องการ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้กับกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานสังกั ด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด เพื่อนําไปพิจารณาวางแผนการดําเนินงานด้านแรงงานในพื้นที่ต่อไป
คุณสมบัติของอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน คือ บุคคลที่ได้รบั การแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงแรงงาน และ )ในเขตกรุงเทพมหานคร(
)ในส่วนภูมิภาค( โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย และอายุไม่ตาํ่ กว่า 20 ปี
๒. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. สมัครใจและเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน

การรับสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครแรงงาน
บุคคลผู้ มีคุณสมบั ติเป็น อาสาสมัครแรงงานข้างต้น สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลื อกเป็นอาสาสมัคร
แรงงานในประเทศได้ที่ สํา นักงานแรงงานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๔
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อได้บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว สํานักงานแรงงานจังหวัดเสนอชื่อบุคคลผู้ผ่าน
การคัดเลือกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นอาสาสมัค รแรงงาน และให้จัดประชุม อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ ภารกิจของกระทรวงแรงงาน และชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัครแรงงานในส่วนที่
รับผิดชอบให้อาสาสมัครแรงงานรับทราบ และให้ได้รับบัตรประจํา ตัวอาสาสมัครไว้เป็นหลักฐาน โดยรูปแบบ
ของบัตรประจําตัวอาสาสมัคร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานกําหนด
หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ให้แสดงบัตรประจํา ตัวด้วย และอาสาสมัครแรงงาน มีหน้าที่
ดังนี้
1. ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงาน ในการขยายบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนอย่างทั่วถึง เช่น สอดส่อง ดู แล และ
เฝูาระวังพฤติกรรมที่จะนํา ไปสู่ปัญหาการหลอกลวงคนหางาน โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิงที่ไม่เป็น
ธรรม โดยแจ้งเบาะแสให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดทราบโดยเร็ว
2. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คํา ปรึกษา และแนะนํา ด้านแรงงาน ให้แก่
ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน เช่น ด้านการจัดหางาน ให้ข้อมูลตํา แหน่งงานว่าง ข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูล
เกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่ าวสารการใช้แรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานเด็กและแรงงานหญิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้แรงงานพึงได้รับจากกระทรวงแรงงาน
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงแรงงานสามารถนํามาใช้วางแผนในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานเบื้องต้นในพื้นที่ และจัดทํารายงานตามแบบและ
ระยะเวลาที่กําหนด ส่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดทราบ
4. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในหมู่บ้านและชุมชนของ
ตนเอง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย
สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครแรงงาน
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ .ศ.2548 กําหนดสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัคร
แรงงานไว้ ดังนี้
1. อาสาสมัครแรงงาน อาจได้รับค่าใช้จ่ายที่จํา เป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นตาม
หลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงานกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
2. อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกเพื่อเข้ารับ
โล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น

ระยะเวลาและการสิ้นสุดสภาพเป็นอาสาสมัครแรงงาน
ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ .ศ.2548 กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
และการสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้ อาสาสมัครแรงงาน มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 3
ปี อาสาสมัครแรงงานซึ่งพ้นจากหน้าที่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ การสิ้นสุดสภาพเป็นอาสาสมัครแรงงาน
1. ตาย
2. ลาออก
3. ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้ออก เพราะขาดคุณสมบัติ หรือกระทําการอาจเป็น
ผลเสียหายแก่ทางราชการ

บทบาท หน้าที่ ภารกิจของกระทรวงแรงงาน
เพื่อให้ในการดําเนินงานของ “อาสาสมัครแรงงาน” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาสาสมัครแรงงาน จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ภารกิจด้านต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงาน เพื่อ
นําไปเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อาสาสมัครแรงงาน
ด้านอานวยการและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านอํา นวยการและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงแรงงาน ได้แก่
สํ านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน ในส่ ว นภูมิ ภ าคคื อ สํ านั กงานแรงงานจั งหวัด มี ภ ารกิ จเกี่ ยวกับ การพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากรของกระทรวง และบริหารราชการ
ประจําทั่วไปของกระทรวงเพื่อการบรรลุ เปูาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง มีอํา นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เสนอยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านแรงงาน ทั้งระดับประเทศ และระดับ
กระทรวง บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ และจัดทํา แผนปฏิบัติการกระทรวง ตลอดจนกํา หนดเปูาหมาย ยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของกระทรวง
2. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่าํ เพื่อพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้น
ต่าํ
3. พัฒนาดัชนีเตือนภัย ด้านแรงงานและวิเคราะห์แนวโน้มการว่างงาน
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งกรอบทวิภาคี และพหุภาคี
5. ติดตามและวิเคราะห์ ผลการดํา เนินงานตามนโยบาย และข้อสั่งการของกระทรวง รวมทั้ง ผลการ
ดําเนินงานในระดับจังหวัด
6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงาน รวมทั้งจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนใน
พื้นที่
7. เสริมสร้างประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนด้านแรงงาน รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านแรงงานในระดับจังหวัด
8. ผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงแรงงาน
9. แก้ไข ปรับปรุง รวมทั้งพัฒนากฎหมายด้านแรงงาน
10. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน รวมทั้งทาง Website ที่ www.mol.go.th

11. ส่งเสริม รักษา และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งดูแลและให้คํา แนะนํา ช่วยเหลือ
แรงงานไทยในต่างประเทศ
12. ดําเนินการช่วยอํานวยการ การบริหารการให้บริการด้านแรงงาน
ด้านส่งเสริมการมีงานทาและคุ้มครองคนหางาน
หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านส่งเสริมการมีงานทําและคุ้มครองคนหางานของกระทรวงแรงงาน
ได้แก่ กรมการจัดหางาน ในส่วนภูมิภาคคือ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการมี
งานทํา และคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็น
ศูน ย์ กลางข้อมูล ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒ นาและส่ งเสริมระบบการบริห ารด้านส่ งเสริมการมีงานทํา เพื่อให้
ประชากรมีงานทํา ที่เหมาะสมกั บ ความรู้ ความสามารถและความถนั ด ไม่ถู กหลอกลวง ตลอดจนได้รั บสิ ท ธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1. การบริการจัดหางานในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทํา งานได้มีงานทํา มีรายได้ที่เหมาะสม
รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน มีการดําเนินการ ดังนี้
1.1 ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน หาตําแหน่งงานว่าง บรรจุงาน
1.2 บริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมตํา แหน่งงานว่างออกไป รับสมัครงานใน
ชุมชน หรือสถานที่จัดงานต่าง ๆ
1.3 จัดงานวันนัดพบแรงงาน เพื่อให้คนหางาน และนายจ้างหลาย ๆ รายที่ต้องการคนงานได้มา
พบกันโดยตรงเพื่อการสัมภาษณ์และการบรรจุงาน
1.4 ประสานงานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานครั้งละจํานวน
มากจากจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีตําแหน่งงานไปให้นายจ้างในอีกจังหวัดหนึ่งที่มีตําแหน่งงาน
1.5 จัดหางานพิเศษเป็นการให้บริการแก่กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา
คนพิการ ชาวเขา ผู้พ้นโทษ ผู้ผ่ านการฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังการบํา บัดยาเสพติด ผู้ประสบสาธารณภัย ทหาร
กองประจําการที่ปลดเป็นกองหนุน เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น
1.6 บริการจัดหางานทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยผู้สมัครงานสามารถดูตํา แหน่งงานของ
นายจ้ างและสถานประกอบการ และสมัครงานผ่ า นระบบอินเตอร์ เน็ ตของกรมการจั ดหางานได้ ที่ Website
http://www.doe.go.th
1.7 การให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการให้บริการจัดหา
งาน ณ สถานที่ที่คนหางานจํา เป็นต้องได้รับบริการตลอดเวลา มีการเปิดบริการ 2 แห่ง คือ สํา นักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ 2 ตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักรขาเข้า ถนนกําแพงเพชร 2) และ
สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 (ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟหัวลําโพง)
หลักฐานที่ใช้ ในการสมัครงาน ได้แก่ บัตรประจํา ตัวประชาชน สํา เนาทะเบียนบ้าน สําเนา
หลักฐานการศึกษา หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
2. การบริหารแรงงานไทยไปทํา งานในต่างประเทศ เพื่อกํากับ ดูแล การจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานใน
ต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพความเป็นอยู่และ
สภาพการทํางานที่เหมาะสม มีการดําเนินงาน ดังนี้

2.1 พิจารณาคําขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ
๒.2 พิจารณาคําขออนุญาตพาลูกจ้างไปทํางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ
๒.3 รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ กรณีไม่เกิน 45 วัน
2.4 รับแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง
2.5 รับแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย เป็นการ
ชั่วคราว (Re-entry)
2.6 เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลแก่คนหางานที่จะไปทํางานในต่างประเทศ
2.7 รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะไปทํางานในต่างประเทศ
2.8 กํา หนดมาตรฐานการจ้าง แนวทางการดํา เนินการส่ งเสริมแรงงานไทยไปทํา งานใน
ต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
การไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย มี 5 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 กรมการจัดหางานจัดส่ง นายจ้างในต่างประเทศและคนหางานที่ไม่ประสงค์หางานผ่าน
บริษัทจัดหางานเอกชน เพราะค่าบริการและค่าใช้จ่ายสูง สามารถใช้บริการของรัฐได้โดยสํา นักงานบริหารแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน จะทําหน้าที่ติดต่อนายจ้างเจรจาหาตลาดและตํา แหน่งงานว่างและจะเป็น
ตัวแทนของนายจ้างในต่างประเทศ รับสมัค รและคัดเลือกคนหางานรวมทั้งจัดทํา เอกสารในการเดินทางให้แก่
คนหางานให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอน โดยนายจ้างไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ สําหรับคนหางานจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่
จําเป็น เช่น ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน
ไปทํางานในต่างประเทศ เป็นต้น
วิธีที่ 2 บริษัทจัดหางานจัดส่ง คนหางานที่ต้องการไปทํางานในต่างประเทศแต่ไม่สามารถหางาน
เองได้ อาจติดต่อให้บริษัทจัดหางานเอกชนจัดหางานให้ โดยบริษัทจัดหางานเอกชนดังกล่าวต้องจดทะเบียนขอ
อนุญาตประกอบกิจการจัดหางานต่างประเทศ จากนายทะเบียนจัด หางานกลาง ทั้งนี้การอนุญาตให้ดํา เนินกิจการ
รวมทั้งการรับสมัครและจัดส่งคนหางาน รัฐจะควบคุมให้อยู่ภายใต้ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม การไป
ทํางานด้วยวิธีนี้คนหางานต้องเสียค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานเป็นค่าตอบแทนการจัดหางานใน
อัตราที่กฎหมายกําหนด และก่อนสมัครงาน ควรตรวจสอบจากสํา นักงานจัดหางานฯ ก่อนว่าบริษัทจัดหางานนั้น
ยั งสามารถดํา เนิ น การและมีตํา แหน่ งงานว่างจริงหรือ ไม่ เนื่องจากข้อ มูล บริษัทจัดหางานมีการเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา
วิธีที่ 3 นายจ้างพาลูกจ้างไปทํางาน นายจ้างในประเทศไทยที่มีสาขาของบริษัทอยู่ในต่างประเทศ
หรือประมูลงานในต่างประเทศได้ และมีความจําเป็นต้องนําลูกจ้างของตนเองไปทํางานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ต้องจัดการให้ลูกจ้างไปทํา งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยขออนุญาตพาลูกจ้างไปทํา งานในต่างประเทศต่อ
อธิบดีกรมการจัดหางาน การไปทํางานของลูกจ้างเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และโดยสมัครใจ ดังนั้นนายจ้างจะต้อง
ออกค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัว และการเดินทางให้ทั้งหมดรวมทั้งต้ องจัดการเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ในต่างประเทศให้เหมาะสมตามความจําเป็น
วิธีที่ 4 นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน นายจ้างสามารถส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
ทักษะ และพัฒ นาฝีมือให้ แก่ลู กจ้าง รวมทั้งเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลั บมาปรั บปรุงการทํางานหรือ

กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งระหว่างการฝึกงานลูกจ้างจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศ และเมื่อ
ครบระยะเวลาการฝึกงานลูกจ้างต้องกลับมาทํางานในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งซึ่งได้รับการฝึกงานมา
วิธีที่ 5 คนหางานเดินทางด้วยตนเอง คนหางานสามารถติดต่อหางานจากนายจ้างในต่างประเทศ
ได้เองโดยตรงหรือโดยการแนะนํา ของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่เคยทํา งานอยู่แล้วในต่างประเทศ เมื่อมีการตกลงจ้าง
งานกันเรียบร้อยแล้ว นายจ้างต้องส่งสัญญาจ้าง และหลักฐานการเข้าประเทศโดยถูกต้องมาให้คนหางาน และก่อน
การเดินทางคนหางานต้องแจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน รวมทั้งกรณีกลับมา
พักผ่อนระหว่างอายุสัญญาหรือการต่อสัญญาจ้างด้วย
3. การควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว เพื่อดูแล ตรวจสอบและควบคุมการทํา งานของคนต่างด้าวใน
ประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ ประเทศไทยมากที่สุด ตลอดจนการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่
เข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว มีการดําเนินการ ดังนี้
3.1 พิจารณาออกใบอนุญาตทํางาน ต่ออายุใบอนุญาตทํางาน เปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาต
ทํางาน ออกใบแทนใบอนุญาตทํา งาน รับแจ้งการเข้า – ออกจากการทํางาน และการขอเข้า มาดําเนินการของ
องค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนต่างด้าว
3.3 ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในการห้ามคนต่างด้าวทํา
3.4 ศึกษาวิจัยงานในอาชีพและวิชาชีพห้ามคนต่างด้าวทํา
3.5 ปรับปรุงระเบียบวิธีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน
3.6 วางมาตรการจัดระบบเพื่อควบคุมการทํา งานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้ามาโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
3.7 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. การแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทํางาน
และผู้ที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพ และมีแนวทางในการเลือกอาชีพอย่าง
เหมาะสม ตรงกับบุค ลิกภาพความสามารถและทราบความถนัด ในการประกอบอาชีพของแต่ละคน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงาน ที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระหรือผู้ที่ไม่สามารถ
เข้าสู่การจ้างงานในระบบเกษตรกร หรือผู้ที่ไม่สามารถทํางานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้มีรายได้น้อย รวมถึง นักโทษที่
พ้นโทษ มีการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึง
โลกอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถ
และความต้องการของตลาดแรงงาน
4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัว หรืออาชีพ
อิสระ หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบเกษตรกรรม หรือผู้ที่ไม่สามารถทํา งานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้มี
รายได้น้อย รวมถึงนักโทษที่พ้นโทษ
4.3 จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการมีงานทํา อาชีพ เพื่อเ /ผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทํา
และอาชีพตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

4.4 ผลิตและเผยแพร่สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในรูปของแผ่นพับ แผ่นปลิว หนังสือ
โปสเตอร์ วีดีโอเทป
4.5 ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพ
5. การคุ้มครองคนหางาน คุ้มครองและปูองกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัท
จัดหางาน และบุคคล รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อปูองกัน และลงโทษผู้หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ
คนหางาน มีการดําเนินงาน ดังนี้
5.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.2 การอนุ ญาตจั ดตั้งสํา นักงานจัดหางาน บริษัทจัดหางาน เพื่อด /ำเนินการจัดหางานให้
คนหางานทํางานในประเทศและต่างประเทศ
5.3 สืบสวน สอบสวน บุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวง ต้มตุ๋นคนหางาน เพื่อดํา เนินคดีตาม
กฎหมายอย่างเฉียบขาด
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานที่มีบทบาท หน้าที่ความรับ ผิดชอบด้านพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงาน ได้แก่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนภูมิภาคคือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศักยภาพกํา ลั งแรงงานและผู้ ป ระกอบการ เพื่อพัฒ นากํา ลั งแรงงานให้ มีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล และ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. หน้าที่หลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.1 เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชนผู้ว่างงานให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ พร้อมที่
จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรมตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพอิสระให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานฝีมือที่สูงขึ้น
1.3 เพื่อสนับสนุนธุร กิจอุตสาหกรรมในการปรับปรุงพัฒนาองค์การและส่งเสริมสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
1.4 เพื่อพัฒนากําลังคนในชนบท ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในรูปแบบของการรวมกลุ่ม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เพิ่มมูลค่าสูงขึ้น
2. การบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ได้เปิดให้บริการ ฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานให้แก่เยาวชนวัยทํางาน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ถูกเลิกจ้างและว่างงาน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนและสร้าง
โอกาสการประกอบอาชี พ หรื อ การมี ง านทํ า อั น เป็ น การช่ ว ยยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานให้ ดี ขึ้ น และมี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยมีภารกิจ
ดังนี้
2.1 การบริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(1) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นมาตรฐาน
ที่ดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ทําหน้าที่บริหารและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากหน่ว ยงานต่างๆ

ทั้งภาครั ฐและเอกชน ดํา เนิ นการกํา หนดมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติแต่ล ะสาขาอาชีพขึ้น เพื่อใช้ทดสอบ
ประเมินศักยภาพ ทักษะฝีมือและสมรรถนะในการทํางานของแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งเป็น 3
ระดับ คือ ระดับต้น ชั้น(1) ระดับกลาง ชั้น(2) และระดับสูง ชั้น(3) เปิดให้บริการทดสอบแก่แรงงานที่ทํางานอยู่
แล้วแต่ต้องการทราบระดับความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ
ของตนเองให้สูงขึ้นหรือคนหางานที่มีความประสงค์จะทํา งานในประเทศหรือต่างประเทศเข้าทดสอบ เพื่อขอรับ
หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประกอบเอกสารในการสมัครงาน ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการ
ทดสอบ ชั้น 1 จํานวน 100 บาท ชั้น 2 และชั้น 3 จํานวน 200 บาท
(2) การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทํา งานต่างประเทศ แบบทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไป
ทํางานต่างประเทศ เป็นแบบทดสอบที่ดํา เนินการ โดยคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบฝีมือ
คนหางานไปท างานต่ า งประเทศ ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจากหลายหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เป็ น
ผู้ดํา เนิน การกํา หนดหลั กเกณฑ์ วิธีการตรวจวัดทักษะฝีมือของคนหางานตามตํา แหน่งงานที่มีการจ้างงานใน
ต่างประเทศ โดยการทดสอบไม่คํานึงถึงพื้นฐานการศึกษาของคนหางาน แต่จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์จากการทํางานที่สะสมมาเป็นทักษะฝีมือหรือสมรรถนะในการทํางาน การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อ
ไปทํางานต่างประเทศ เป็นการตรวจวัดประเมิน ทักษะฝีมือของคนหางานว่ามีทักษะฝีมือเพียงพอต่อการทํา งานใน
ตําแหน่งงานนั้น ๆ หรือไม่ การสอบไม่มีการแบ่งเป็นระดับเหมือนกับมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ แต่จะระบุ
เพียงตําแหน่งงานและเกณฑ์ที่ทดสอบผ่านเท่านั้น อัตราค่าทดสอบฝีมือ จํานวนไม่เกิน 400 บาท ผู้ทดสอบผ่าน
จะได้รับใบรับรองผลการทดสอบฝีมือเป็นหลักฐานในการประกอบเอกสารการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
(3) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ มาตรฐานฝีมือ
แรงงานตามความต้องการของนายจ้าง เป็นมาตรฐานที่นายจ้างเป็นผู้กําหนดรายละเอียดของลักษณะงาน รูป แบบ
และเกณฑ์การวัดผล เพื่อจัดลํา ดับฝีมือแรงงานใหม่ หรือพนักงานที่ทํางานอยู่แล้ว มาประกอบการคัดเลือก
กําหนดหน้าที่ ตําแหน่งงาน หรืออัตราค่าจ้างตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะใช้สถานทดสอบของนายจ้างหรือ ของ
ราชการก็ได้ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้คําแนะนํา หรือให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการกํา หนด
เกณฑ์หรือการดําเนินการทดสอบ เพื่อให้การทดสอบมาตรฐานฝีมือนั้นมีความเที่ยงตรง โปร่งใส สามารถจัดลําดับ
และคัดกรองแรงงานที่มีฝีมือได้จริง การทดสอบประเภทนี้จะไม่มีการรับรองฝีมือให้ มีเพียงผลการทดสอบฝีมือให้
นายจ้างไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับหลักฐานอื่นๆ ในการคัดเลือกคนหางาน ได้แก่ หลักฐาน
การผ่านงาน ผลการตรวจสุขภาพ เป็นต้น
2.2 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
(1) การฝึ ก เตรี ย มเข้ า ทํ า งาน เป็ น การฝึ ก อาชี พ ให้ แ ก่ แ รงงานใหม่ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถในขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพต่างๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานและ
ให้มีความพร้อมที่จะทํางานในฐานะแรงงานฝีมือระดับต้น มาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ (1) โดยฝึกในสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นเวลา /280 ชั่วโมง หรือ 2 เดือนขึ้นไป และฝึกใน
กิจการอีก 1-4 เดือน )แล้วแต่สาขาอาชีพ(
(2) การฝึกยกระดับฝีมือ เป็นการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานที่มีงานทํา อยู่แล้วให้มีพื้นฐานความรู้
ความสามารถ และทักษะเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่หรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อหนุนกับงานที่
ทําอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ และทักษะเดิมให้สูงขึ้นหรือเพิ่มทักษะการบริหารจัดการหรือความรู้เสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกื้อหนุน
กับสาขาอาชีพนั้นๆ โดยระยะเวลาฝึกตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป
(3) การฝึกเสริมทักษะ เป็นการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานที่มีงานทําอยู่แล้วหรือว่างงานและมีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพใหม่ หรือประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทัศนะคติที่ดีเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนืองานที่ป ฏิบัติอยู่ตามปกติหรืออาชีพที่ทํา งานอยู่ หรือให้สามารถ
ทํางานในสาขาอื่นได้ โดยระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป นอกจากนี้ยังให้คําปรึกษาแนะน/ำการพัฒนา
หลักสูตรแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี เยาวชน คนพิการ
และกลุ่มเปูาหมายพิเศษตามนโยบายของกระทรวง แรงงาน นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่าน
การบําบัดยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ฝึกอาชีพให้แก่คนเร่รอน หรือกลุ่มผู้เชื้ อเอดส์ ครอบครัวและกลุ่มเสี่ยง
ฝึกอาชีพให้คนพิการ
2.3 การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยให้ผู้รับการฝึกตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน และให้ผู้ดํา เนินการฝึก ผู้ดําเนินการทดสอบฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบกิจการ กู้ยืมเพื่อใช้จ่าย
เกี่ยวกับดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
ด้านส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงาน
ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนภูมิภาคคือ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มี
ภารกิจ เกี่ย วกั บ การกํ า หนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้ ม ครองแรงงาน ความปลอดภั ย อาชีว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน การแรงงานสัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการสวัสดิการแรงงาน โดย
การพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
ทางการค้า และพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ.2541
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ.2541 ใช้บังคับกับกิจการทั้งที่แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปยกเว้นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
2. นายจ้าง คือ ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ทํางานแทน
นายจ้าง หรือกรณีนิติบุคคล หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายจากผู้
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลให้ทําการแทน หรือกรณีเจ้าของกิจการได้จ้างเหมาค่าแรงให้ถือว่าเจ้าของกิจการ
เป็นนายจ้างของลูกจ้างที่ผู้รับเหมาค่าแรงจัดหามาด้วย
3. ลูกจ้าง คือ ผู้ซึ่งตกลงทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง
4. เงินประกัน
4.1 ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันการทํา งานหรือเงินประกันความเสียหายในการทํางาน
จากลูกจ้าง ยกเว้นลูกจ้างที่ทํา งานเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

นายจ้างได้ โดยนายจ้างจะเรียกหรือรับได้จะต้องไม่เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้าง ได้รับอยู่ใน
วันที่นายจ้างรับเงินประกัน
4.2 เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุให้นายจ้างคืนเงินประกัน
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน
4.3 ห้ามเรียกหรือรับเงินประกันจากฝุายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
5. การเปลี่ยนตัวนายจ้าง การเปลี่ยนตัวนายจ้างโดยการโอน การรับมรดก หรือด้วยวิธีอื่นใด รวมถึงการ
จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง โอนหรือควบกับนิติบุคคล ให้นายจ้างใหม่ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อลูกจ้างทุก
ประการ
6. การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่
ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
7. การล่วงเกินทางเพศ ห้ามนายจ้างหรือหัวหน้างาน ผู้ ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทํา การล่วงเกิน
ทางเพศต่อลูกจ้างหญิงและเด็ก
8. เวลาทํางานปกติ ให้นายจ้างประกาศเวลาทํางานปกติโดยกําหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการ
ทํางานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นงานที่ใช้วิชาชีพหรือวิชาการ งานด้าน
บริหารและการจัดการ งานเสมียนพนักงาน งานอาชีพเกี่ยวกับการค้า งานอาชีพด้านบริการ งานที่เกี่ยวกับการ
ผลิต หรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่า ว นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกํา หนดเวลาทํา งานปกติวันหนึ่งเป็น
จํานวนกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง ส่วนงานที่อาจเป็นอันตรายไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และ
ไม่เกินสัปดาห์ละ 42 ชั่วโมง
9. การทํางานล่วงเวลา ห้ามให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไป
แต่ถ้าเป็นงานซึ่งต้องทําติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานที่ฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํา งาน
ล่วงเวลาได้เท่าที่จําเป็น
10. การทํางานในวันหยุด
10.1 ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเว้นแต่งานที่ทํา ติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน
และงานฉุกเฉินหรือกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม หรือ
สถานพยาบาล “นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํา งานในวันหยุดได้เท่าที่จํา เป็นโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็น
คราวๆไป”
10.2 การทํางานล่วงเวลา การทํางานในวันหยุด เมื่อรวมกันแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 36 ชั่วโมง
11. วันหยุด
11.1 วันหยุดประจําสัปดาห์ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหยุดสัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 วัน โดย
วันหยุดประจําสัปดาห์ต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 วัน
11.2 วันหยุดตามประเพณี ให้นายจ้างประกาศวันหยุดดังกล่าวให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า
ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ
11.3 วันหยุดพักผ่อนประจําปีให้ลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อน
ประจําปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทํางาน

12. วันลา
12.1 ลาปุวยได้เท่าที่ปุวยจริง โดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน
12.2 ลาเพื่อทําหมันได้ตามที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกํา หนดและออกใบรับรอง โดยได้รับ
ค่าจ้าง
12.3 ลากิจได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
12.4 ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบฝึกวิชาทหาร หรือทดลองความพรั่ง
พร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
12.5 ลาฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรงงาน และสวัสดิการ
และเพิ่มทักษะความชํา นาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา งานของลูกจ้างหรือการสอบวัดผลทางการศึกษาที่
ราชการจัดหรืออนุญาตให้จัด
12.6 วันลาเพื่อคลอดบุตร ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน นับรวม
วันหยุดโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน
13. เวลาพัก
ไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากทํางานมาแล้ว 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ถ้ามีการทํางานล่วงเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้ลูกจ้างก่อนทํางานล่วงเวลา ไม่น้อยกว่า 20 นาที
14. การใช้แรงงานหญิง
14.1 ห้ามลูกจ้างหญิงทํางานในงานเหมืองแร่ งานก่อสร้างที่ต้องทําใต้ดิน ใต้น้ํา ในอุโมงค์ หรือ
ปล่องในภูเขาที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรื อร่างกายของลูกจ้าง งานที่ต้องทํา บนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดิน
ตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิ ด หรือวัตถุไวไฟ หรืองานตามที่กํา หนดในกฎกระทรวง ฉบับที่
2 (พ .ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
14.2 การคุ้มครองหญิงมีครรภ์ ห้า มนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทํา งานระหว่าง 22.00 –
06.00 นท .ำงานล่วงเวลา ทํางานในวันหยุดหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 50 กิโลกรัม งาน
ที่ทําในเรือ และห้ามนายจ้างเลิกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ เว้นแต่ลูกจ้างทํา งานในตําแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ
งานธุรการและงานเกีย่ วกับการเงินหรือบัญชีสามารถทํางานล่วงเวลาได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
15. การใช้แรงงานเด็ก
15.1 ห้ามจ้างเด็กอายุตาํ่ กว่า 15 ปีเข้าทํางาน
15.2 การจ้างลูกจ้างเด็กอายุ ต่ํากว่า 18 ปี นายจ้างต้องปฏิบัติ คือ (1) แจ้งการจ้างเด็กต่อ
พนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเข้าทํางาน (2) ทําบันทึกสภาพการจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมโดยเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจ้างพร้อมให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ใน
เวลาทําการ (3) แจ้งการสิ้นสุดการจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เด็กออกจากงาน
15.3 เวลาพัก เมื่อเด็กทํางานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง ต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และ
ใน 4 ชั่วโมงต้องจัดเวลาพักให้ตามที่นายจ้างกําหนด
15.4 ห้ามให้เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ทํางานระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 นท .ำงานล่วงเวลา
ทํางานในวันหยุด ในงานหลอม เปุา หล่อ รีดโลหะ งานปั้มโลหะ งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น สั่นสะเทือน

เสียงและแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติอันอาจเป็นอันตราย งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย งานเกี่ยวกับจุล
ชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น งานที่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือ วัตถุไวไฟ
(เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงงานขับหรือบังคับรถยนต์หรือปัปนจั่น งานใช้เลื่อยเดินด้วย ) พลังไฟฟูา
หรือเครื่องยนต์ งานที่ต้องทํา ใต้ดิน ใต้น้ํา ในถ้ําอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานทํา
ความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์กําลังทํางาน งานที่ต้องทําบนนั่งร้านที่สูง
กว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ทํางานในสถานที่โรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานเต้นรํา รําวง หรือสถานที่
ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายและบริการโดยมีผู้บําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่
สําหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า
16. ค่าจ้าง
16.1 จ่ายเป็นเงินไทย ณ สถานที่ทํางานของลูกจ้างหรือตามที่ตกลงกัน
16.2 งานที่มีลักษณะและคุณภาพอย่างเดีย วกัน ปริมาณเท่ากัน ให้นายจ้างกํา หนดค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันทั้งลูกจ้างชายหญิง
17. ค่าล่วงเวลาในวันทํางาน
ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าจ้างปกติต่อชั่วโมงที่ทําเกิน
18. ค่าทํางานในวันหยุด
18.1 ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดจ่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง
18.2 ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด จ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างปกติต่อชั่งโมง
ที่ทํา
19. ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าจ้างปกติต่อชั่วโมงที่ทําเกิน
20. การหยุดกิจการชั่วคราว
ถ้านายจ้ างจํา เป็ น ต้องหยุ ดกิจการทั้งหมดหรือบางส่ ว นเป็นการชั่ว คราว โดยเหตุซึ่งมิใช่เหตุ
สุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของค่าจ้างตลอดเวลาที่ไม่ได้ให้ลูกจ้างทํา งานและ
แจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มหยุดกิจการ
21. การหักค่าตอบแทน
ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดเว้นแต่
21.1 ชําระภาษีเงินได้ หรือเงินอื่นที่ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมายบัญญัติไว้
21.2 ชําระค่าบํารุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
21.3 ชําระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
หรือหนี้ที่เป็นสวัสดิการและประโยชน์ของลูกจ้างฝุายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง
21.4 เงินประกัน หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างซึ่งลูกจ้างได้กระทํา โดยจงใจ หรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
21.5 เงินสะสม ตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

การหักดังกล่าวนอกจากการหักเพื่อชําระภาษีเงินได้หรือเงินอื่นที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย บัญญัติไว้
ห้ามหักเกินร้อยละ 10 และรวมกันต้องไม่เกิน 1 ใน 5 ของเงินที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละงวด เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมจากลูกจ้าง
22. สวัสดิการ
22.1 นายจ้างต้องจัดสวัสดิการเกี่ยวกับสุข ภาพอนามัยให้แก่ลูกจ้าง เช่น น้ําสะอาดสําหรับดื่ม
ห้องน้ํา ห้องส้วม และปัจจัยปฐมพยาบาลให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
22.2 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อทําหน้าที่ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่ อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง ให้คํา ปรึกษาหารือ และ
เสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสําหรับลูกจ้าง ตรวจตราควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่ นายจ้าง
จั ด ให้ แก่ ลู ก จ้ าง และเสนอความคิ ด เห็ น และแนวทางในการจั ด สวัส ดิ ก ารที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน
23. ความปลอดภัยในการทํางาน
23.1 พนักงานตรวจแรงงานพบว่านายจ้างผู้ใดฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ออกตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติความ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอํา นาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างปรับปรุงสภาพ
แวดล้ อ มในการทํ า งาน อาคาร สถานที่ หรื อ จั ด ทํ า หรื อ แก้ ไ ขเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ลู ก จ้ า งต้ อ งใช้ ใ นการ
ปฏิบั ติงานหรื อที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบั ติงานให้ ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กํา หนด ถ้าพนักงาน
แรงงานพบว่าสภาพแวดล้อมในการทํา งานอาคารสถานที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยแก่ลูกจ้างหรือนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคํา สั่งดังกล่าว เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
พนักตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งให้นายจ้างหยุดการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวได้
และให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างหยุดงาน
23.2 นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและส่งผลการตรวจดังกล่าวแก่พนักงานตรวจ
แรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
23.3 ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่ถึง 50 คน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการ
ทํางาน ระดับพื้นฐาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริ ).จป (หาร เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทํา งานของลูกจ้างใน
สถานประกอบกิจการร่วมกับนายจ้าง
23.4 ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับวิชาชีพ เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทํา งานของลูกจ้าง
ในสถานประกอบกิจการร่วมกับนายจ้าง
23.5 ให้สถานประกอบกิจการที่ มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํา งานประกอบด้วย นายจ้าง หรือ ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง
ระดับ บั งคับ บั ญชา ผู้ แทนลู กจ้ า งระดับ ปฏิบัติการ และจป โดยมีจ .ำนวนคณะกรรมการตามขนาดของสถาน
ประกอบกิจการ

24. การพักงาน
24.1 ห้ามนายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างเพื่อทําการสอบสวนกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา ความผิด เว้น
แต่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้อํา นาจสั่งให้พักงานได้ แต่นายจ้างจะสั่ง
พักงานได้ไม่เกิน 7 วัน และในช่วงที่พักงาน นายจ้างต้องจ่ ายเงินในช่วงพักงานตามอัตราที่กํา หนดไว้ในข้อบังคับ
หรือข้อตกลงดังกล่าวแต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทํางานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน
24.2 ถ้าผลการสอบสวนปรากฎว่าลูกจ้างไม่มีความผิดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเต็มจํา นวนนับแต่
วันที่ถูกสั่งพักงานจนถึงวันที่ลูกจ้างกลับเข้าทํางาน พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
25. ค่าชดเชย
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้
25.1 ทํางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30
วัน
25.2 ทํางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
25.3 ทํางานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
25.4 ทํางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240
วัน
25.5 ทํางานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
26. การเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
26.1 ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
26.2 จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
26.3 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
26.4 ฝุ าฝื น ข้อบั งคับ เกี่ยวกับการทํา งานหรือระเบียบหรือคํา สั่ งของนายจ้างอันชอบด้ว ย
กฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็น หนังสือแล้ว หนังสือเตือนมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลูกจ้าง
กระทําผิด เว้นแต่กรณีร้ายแรงไม่จําเป็นต้องตักเตือน
26.5 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทํางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
26.6 ได้รับโทษจํา คุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จํา คุกเว้นแต่เป็นโทษสํา หรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
27. ค่าชดเชยพิเศษ
27.1 ถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่ปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต จําหน่าย หรือ
บริการ เนื่องจากนําเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเทคโนโลยีซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจํานวนลูกจ้าง
นายจ้างต้องแจ้งต่อลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน และถ้าลูกจ้างมีอายุงานเกิน 6
ปี ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วันต่อการทํางาน
ครบ 1 ปี แต่รวมแล้วค่าชดเชยพิเศษอัตราสูงสุดต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน
27.2 ถ้านายจ้ างย้ ายสถานประกอบกิจการไปตั้งสถานที่อื่นซึ่งมีผ ลกระทบสํ า คัญต่อการ
ดํารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

และถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์ไปทํางานด้วย ก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยปกติ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
1. การรวมตัวเป็นองค์กร
พแรงงานสัมพันธ์ .บ .ร . พ.ศ.2518 ให้สิทธินายจ้างและลูกจ้างรวมตัวกันได้ในหลายลักษณะ
ได้แก่
1.1 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สามารถจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้
และนายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจ้างอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
1.2 ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานได้พร้อมด้วย
หลักฐาน ดังนี้ (1) หนังสือขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานระบุชื่อ อายุ อาชีพ หรือวิชาชีพและที่อยู่ของผู้เริ่มก่อ
การทุกคน (2) ร่างข้อบังคับของสหภาพแรงงานอย่างน้อย 3 ฉบับ (3) เอกสารประกอบคํา ขอ เช่น สําเนา
ทะเบียนบ้าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รูปถ่าย ตัวอย่างเครื่องหมายสหภาพแรงงาน ฯลฯ
1.3 นายจ้างตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถยื่นคํา ขอทะเบียนสมาคมนายจ้างได้ พร้อมด้วย
หลักฐานดังนี้ (1) หนังสือขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างระบุชื่อ อายุ หรือวิชาชีพ และที่อยู่ของผู้เริ่มก่อการทุกคน
(2) ร่างข้อบังคับสมาคมนายจ้างอย่างน้อย 3 ฉบับ (3) เอกสารประกอบคําขอ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รูปถ่าย ตัวอย่างเครื่องหมายสมาคมนายจ้าง ฯลฯ
1.4 สมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการประเภทเดียวกัน สามารถ
ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหพันธ์นายจ้างได้
1.5 สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือ
ในกิจการประเภทเดียวกัน สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหพันธ์แรงงานได้
1.6 สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างตั้งแต่ 5 แห่งขึ้นไปสามารถยื่นคําขอจดทะเบียน จัดตั้ง
เป็นสภาองค์การนายจ้างได้
1.7 สหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงานตั้งแต่ 15 แห่งขึ้นไปสามารถยื่นคํา ขอจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นสภาองค์การลูกจ้างได้
2. การเจรจาต่อรอง
พ.ศ.แรงงานสัมพันธ์ พ .บ.ร.2518 ให้สิทธิแก่ลูกจ้างนายจ้างและองค์กรตามกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์เข้าร่วมในกระบวนการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังนี้
2.1 ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป จัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการ
จ้างไว้เป็นหนังสือ หากไม่มีให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับ การทํางานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
2.2 การยื่นข้อเรียกร้องให้มีหรือแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ให้ยื่นข้อเรียกร้องเป็น
หนังสือแจ้งอีกฝุายหนึ่งทราบ (1) กรณีนายจ้างเป็นผู้แจ้งเรียกร้องจะต้องระบุชื่อตนเองหรือตั้งผู้แทนเป็นผู้ เข้าร่วม
ในการเจรจา โดยผู้แทนต้องเป็นกรรมการผู้ถือหุ้น ผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือลูกจ้างประจํา ของนายจ้าง กรรมการของ
สมาคมนายจ้าง หรือกรรมการของสหพันธ์นายจ้าง (2) กรณีลูกจ้างเป็นผู้แจ้งที่เรียกร้องข้อเรียกร้องต้องมีรายชื่อ
และลายมือชื่อของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของลูกจ้างทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่

เรียกร้อง (3) กรณีเป็นสมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงานอาจแจ้งชื่อเรียกร้องต่ออีกฝุายหนึ่งแทนนายจ้างหรือ
ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของลูกจ้างจํานวนทั้งหมด เมื่อได้มีการยื่นที่เรียกร้องแล้วให้ฝุายนายจ้างและลูกจ้าง
ต้องเริ่มเจรจากันภายใน 3 วันนับแต่วันรับข้อเรียกร้อง
2.3 หลังจากยื่นข้อเรียกร้องแล้ว (1) กรณีนายจ้า งและลูกจ้างเจรจาตกลงกันได้ให้ทํา เป็น
หนังสือและติดประกาศโดยเปิดเผย และนายจ้างต้องนําข้อตกลงไปจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตกลงกัน
(2) กรณีนายจ้างและลูกจ้างไม่มีการเจรจาภายใน 3 วันหรือเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ให้ถือว่ามีข้อพิพาท
เกิดขึ้นให้ฝุายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ภายใน 24 ชม.
2.4 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน จะดําเนินการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันภายใน 5 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าตกลงกันได้ให้ทําหนังสือและนําไปจดทะเบียน หากตกลงกันไม่ได้ถือว่าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตก
ลงกันไม่ได้
2.5 กรณีเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ทั้ง 2 ฝุาย อาจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) อาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ (2) นายจ้างจะปิดงาน หรือลูกจ้างจะนัดหยุดงานต้อง
แจ้งให้อีกฝุายทราบและแจ้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบล่วงหน้าก่อน 24 ชม. (3) ถ้านายจ้างไม่
ประสงค์ปิดงาน หรือลูกจ้างไม่ประสงค์จะนัดหยุดงานจะเจรจากันเอง หรือให้เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยก็ได้
2.6 ในขณะที่ลูกจ้างนัดหยุดงาน หรือนายจ้างปิดงานทั้งสองฝุายจะให้พนักงานประนอมข้อ
พิพาทแรงงานไกล่เกลี่ยหรือเจรจากันเองจนกว่าจะตกลงกันก็ได้ ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีอํานาจสั่ง
ให้ลูกจ้างเลิกหยุดงาน และนายจ้างเลิกปิ ดงาน หรือสั่งให้บุคคลอื่นเข้าทํา งานแทน และสั่งให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ถ้าเห็นว่าการปิดงานหรือการนัดหยุดงาน อาจทํา ให้เกิดความเสียหายแก่
เศรษฐกิจของประเทศหรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.7 ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือการชี้ขาดห้ามมิให้เลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานของ
ลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้างหรือสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกั บข้อเรียกร้อง เว้นแต่มีการทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
กระทําความผิดโดยเจตนาแก่นายจ้างหรือจงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฯลฯ
การกระทําอันไม่เป็นธรรม ได้แก่
- ห้ามมิให้นายจ้าง
(1) เลิกจ้างหรือการกระทําใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทํางานอยู่ต่อไปได้ เพราะ
เหตุที่ลูกจ้างได้นัดชุมนุม ทําคําร้องยื่นข้อเรียกร้อง เจรจา หรือดํา เนินการฟูองร้องหรือเป็นพยาน หรือให้หลักฐาน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายทะเบียน พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน หรือ
กรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือต่อศาลแรงงาน หรือเพราะเหตุ ที่ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานกํา ลังจะกระทําการ
ดังกล่าว
(2) เลิกจ้างหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทํางานอยู่ต่อไปได้ เพราะ
เหตุที่ลูกจ้างนั้นเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
(3) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็นสมาชิก หรือให้ลูกจ้างออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
หรือให้หรือตกลงจะให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน เพื่อมิให้สมัครหรือรับสมัคร
ลูกจ้างเป็นสมาชิก หรือเพื่อให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน

(4) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์แรงงาน หรือขัดขวางการใช้สิทธิของ
ลูกจ้างในการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือ
(5) เข้าแทรกแซงในการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงาน
- ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) บังคับหรือขู่เข็ญให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือต้องออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน หรือ
(2) กระทําการใด ๆ อันอาจเป็นผลนายจ้างฝุาฝืนข้างต้น (มาตรา 122)
- ห้ามเลิกจ้าง
ในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือคํา ชี้ขาดมีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง
ซึ่งเกี่ ย วข้ องกับ ข้อ เรี ย กร้ อ ง เว้น แต่ ทุจ ริ ตต่อ หน้าที่ กระทํา ความผิ ดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทํา ให้
นายจ้างเสียหาย ฝุาฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งซึ่งนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีร้ายแรง ละ
ทิ้งหน้าที่ 3 วันทํางานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรทํา การใด ๆ ให้มีการฝุาฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการ
จ้างหรือคําชี้ขาด
เมื่อมีการฝุ าฝื น การห้ า มข้างต้ น ผู้ เสี ย หายอาจยื่นคํา ร้องกล่ าวหาต่อ คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการฝุาฝืน เมื่อได้รับคําร้องกล่าวหา ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและ ออกคําสั่งภายใน 90 วัน ในกรณีผู้ถูกล่าวหาได้ปฏิบัติตามคํา สั่งของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ การดําเนินคดีอาญาให้เป็นระงับไป การฝุาฝืนจะดําเนินคดีอาญาได้ต่อเมื่อผู้ถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับผู้ใช้แรงงานที่จะกู้ยืมโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก
การกู้ยืมเงินนอกระบบ
1. เงื่อนไขการกู้ยืม กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้กู้ ในอัตราต่ํา
กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารกรุงไทย จํา กัด ( คิดกับลูกค้ารายย่อยชั้นดี )มหาชน (MRR) 3.5 % และให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่กู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกที่กู้เงินตามระเบียบหรือประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยที่ คณะกรรมการดําเนินการในแต่ละแห่งมีมติให้ความเห็นชอบแต่ต้องไม่ต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยที่กองทุน
เพื่อผู้ใช้แรงงานคิดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้กู้
2. วงเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจกู้ได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น
รวมกับเงินทุนสํารองและหักหนี้สินที่มีอยู่เดิมแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่นายทะเบียนอนุมัติ โดยให้กู้รายละไม่เกิน 20
ล้านบาท
3. การชําระเงินกู้ ชําระคืนเป็นรายงวด ไม่เกิน )เดือน(5 ปีหรือ 60 เดือน
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
ลูกจ้างที่จะติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้นํา บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
หลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งแสดงไว้ว่าระบุถึงผู้นั้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และมอบสําเนาเอกสารดังกล่าวต่อ
เจ้าหน้าที่

1. กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
1.1 ลูกจ้างที่มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์กองทุนลูกจ้างในกรณี (1) นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่าย
ค่าชดเชยและพนักงานตรวจแรงงานได้มีคํา สั่งดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา 125 (2) นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่น
นอกจากเงินค่าชดเชยโดยพนักงานตรวจแรงงานได้มีคําสั่งตามมาตรา 124 แล้ว
1.2 เขียนคําขอเงินสงเคราะห์ตามแบบที่กํา หนดและยื่นคํา ขอต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่ง
ท้องที่ที่มีคําสั่งตามมาตรา 124
1.3 เมื่อมีการอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างต้องมารับเงินภายใน 60 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือ หรือลูกจ้างถึงแก่ความตายหากพ้นกําหนดดังกล่าว ถือว่าสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ เป็นอัน
ระงับสิ้นไป
2. กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่นนอกเหนือจากค่าชดเชย
2.1 คุณสมบัติของลูกจ้างที่ มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีที่
นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่นนอกเหนือจากค่าชดเชย มีดังต่อไปนี้ (1) เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินอื่นนอกเหนือจากค่าชดเชย
และพนักงานตรวจแรงงานได้มีคําสั่งตามมาตรา 124 ให้นายจ้างจ่ายเงินเท่านั้น (2) ได้รับความเดือดร้อน
2.2 เขียนคําขอเงินสงเคราะห์ตามแบบที่กํา หนดและยื่นคําขอต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่ง
ท้องที่ที่มีคําสั่งตามมาตรา 124
2.3 เมื่อมีการอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างต้องมารับเงินภายใน 60 วัน นับ
แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง หากลู ก จ้ า งไม่ ม ารั บ เงิ น ภายในกํ า หนดเวลาดั ง กล่ า ว ถื อ ว่ า สิ ท ธิ ใ นการขอรั บ เงิ น
สงเคราะห์เป็นอันระงับสิ้นไป
2.4 ในกรณีที่ลูกจ้างขอยื่นคําขอถึงแก่ความตายถือว่าสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์ เป็นอัน
ระงับสิ้นไป
ด้านการประกันสังคม
หน่ว ยงานทีมีหน้ าที่ความรับ ผิดชอบด้ านการประกันสั งคมของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สํา นักงาน
ประกันสังคม ในส่วนภูมิภาคคือ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิตที่มั่นคง โดยให้
ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บปุวย ทุพพลภาพหรือตายอันมิใช่เนื่องจากการ
ทํางานให้นายจ้าง รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ .ศ.2533 และคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยอันเนื่องมาจากการทํา งานให้แก่นายจ้างตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ .ศ.2537 อันเป็นผลให้ลูกจ้างต้องหยุดพักรักษาตัว สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือ
ตาย และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
กองทุนประกันสังคม มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกองทุนให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตราย
เจ็บปุวย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่ใช่เนื่องจากการทํา งานให้กับนายจ้าง รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ และว่างงาน

2. ขอบเขตการบังคับใช้
นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนกองทุน
ประกันสังคม
3. การคุ้มครอง
คุ้มครองลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์และเป็นลูกจ้างของ
นายจ้างที่อยู่ในข่ายการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
4. การขึ้นทะเบียน
ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนต่อสํานักงานประกันสังคม เขตพื้นที่
/จังหวัด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีการจ้าง
5. การเรียกเก็บเงินและคํานวณเงินสมทบ
ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างให้นายจ้ างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนตามจํานวนที่ต้องนําส่งเป็นเงิน
สมทบอัตราเงินสมทบร้อยละห้าของค่า จ้าง ซึ่งปัจจุบันเงินสมทบไม่ต่ํากว่าเดือนละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ
750 บาท นําส่งสํานักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
6. เงินเพิ่ม
นายจ้างที่ไม่ส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือของผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบภาย ในเวลาที่
กําหนดต้องจ่ายเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของเงินสมทบที่ยังไม่ได้นําส่งหรือที่ยังขาดอยู่
7. สิทธิประโยชน์
ลูกจ้างที่ผู้เป็นผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
7.1 กรณีเจ็บปุวย (1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเจ็บปุวย (2) สิทธิ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ โดยไม่ต้องเสียเงิน (3) ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้ กรณีหยุด
งานตามคําสั่งแพทย์และขาดรายได้ (4) มีสิทธิรับบริการทันตกรรมกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ใส่ ฟันเทียม
บางส่วนชนิดถอดได้ฐานนอคริลิค (5) มีสิทธิเบิกค่าอวัยวะเทียม /อุปกรณ์ตามประเภทและอัตราในประเทศ
คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
7.2 กรณีคลอดบุตร (1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนคลอด (2)
ผู้ประกันตนแต่ละคนมีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง (3) มีสิทธิคลอดบุตรฟรีในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล (4) เฉพาะผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร (5) ทั้งสามี –
ภรรยาเป็นผู้ประกันตน ให้ใช้สิทธิฝุายใดฝุายหนึ่งต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง
7.3 กรณีทุพพลภาพ (1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนทุพพลภาพ (2)
มีสิทธิรับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต (3) มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงเดือนละ ไม่เกิน
2,000 บาท (4) มีสิทธิเบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ตามประเภทและอัตราในประกาศคณะกรมการ (แพทย์
กําหนด( )5) หากผู้ทุพพลภาพตาย ก็จะได้รับค่าทําศพ เงินสงเคราะห์กรณีตาย
7.4 กรณีตาย (1( ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือนก่อนตาย (2) ผู้จัดการศพ
ได้รับค่าทําศพ 40,000 บาท (3) ทายาทมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย

7.5 กรณีสงเคราะห์บุตร (1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนเดือนที่มี
สิทธิ (2) มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน คราวละไม่เกิน 2 คนที่มีอายุ ไม่เกิน 6 ปี
บริบูรณ์ (3) ทั้งสามี – ภรรยา เป็นผู้ประกันตนให้ใช้สิทธิฝุายใดฝุายหนึ่ง
7.6 กรณีชราภาพ มีสิทธิได้รับเมื่อ (1) สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน (2) อายุ 55 ปีขึ้นไป (3)
จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ จ่ายตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไปได้รับบํานาญรายเดือนตลอดชีวิต จ่ายไม่ถึง 180 เดือน
ได้รับบําเหน็จจ่ายให้ครั้งเดียว
7.7 กรณีว่างงาน (1) จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ใน 15 เดือนก่อนว่างงาน และปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด (2) มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ เพราะถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน
สิทธิประโยชน์ภายหลังการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
1. ผู้ประกันตนซึ่งได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตายแล้วและได้สิ้นสภาพการเป็น
ลูกจ้าง ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวต่อไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้ประกันตนผู้นั้นสิ้นสภาพการเป็น
ลูกจ้าง
2. สมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 เมื่อส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนและสมัคร
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี
เจ็บปุวยหรือประสบอันตราย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย ที่ไม่เนื่องจากการทํา งานให้แก่นายจ้าง กรณีคลอดบุตร
และกรณีชราภาพ
กองทุนเงินทดแทน มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นกองทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือ
เจ็บปุวยอันเนื่องจากการทํางานให้กับนายจ้าง หรือปูองกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้าง
2. ขอบเขตการบังคับใช้
ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างทํางานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
3. การคุ้มครอง
คุ้มครองลูกจ้างของนายจ้างผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบและสิทธิเกิดขึ้นต้องประสบอันตราย หรือ
เจ็บปุวย เนื่องจากการทํางานให้แก่นายจ้างเป็นผลให้ลูกจ้างต้องหยุดพักรักษาตัว สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และ
ตายหรือสูญหาย
4. การขึ้นทะเบียน
ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนต่อสํา นักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที/่ จังหวัด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการจ้างลูกจ้าง
5. การเรียกเก็บเงินและคํานวณเงินสมทบ
ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี โดยในสี่ปีแรกคํา นวณจากความเสี่ยงภัยของกิจการ นายจ้าง
และส่งเงินสมทบภายในเดือนมกราคมของทุกปี นายจ้างรายใดที่มีการดูแลในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานดี
จนส่งผลให้ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยลดลง นายจ้างก็จะได้รับการพิจารณาให้ลดอัตราเงินสมทบ

6. เงินเพิ่ม
นายจ้างที่ไม่จ่ายเงินสมทบภายในกําหนดหรือจ่ายไม่ครบต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมายอีก ร้อยละ
3 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ค้างชําระ
7. สิทธิประโยชน์
7.1 ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทํางาน
7.2 มีสิทธิรับเงินทดแทนดังนี้
1) ค่ารั กษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจํา เป็นไม่เกิน 35,000 บาท ต่อการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปุวย 1 ครั้ง และถ้าหากไม่เพียงพอก็จ่ายให้อีก รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 85,000 บาท หรือไม่เกิน
200,000 บาท แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง
2) ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทํางานได้ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป
3) ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย
4) ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
5) ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย
6) ค่าทําศพ
7) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน
หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน แบ่งแยกตามกรม มีดังนี้
1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กําหนดหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
1.1 ให้คําปรึกษาแนะนําประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
1.2 ประสานงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.2.1 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่นในการ
ฝึกอบรมอาชีพ
1.2.2 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
1.3 รับสมัครฝึกอบรมอาชีพ
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กรมการจัดหางานได้กําหนดหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
2.1 ด้านบริหารจัดหางานภายในประเทศ
2.1.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลตําแหน่งงานว่าง ข่าวสารตลาดแรงงานที่ได้รับแจ้ง
จากสํานักงานจัดหางานจังหวัด ส/ำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ หรือกรมการจัดหางานให้กับผู้ที่ต้องการหา
งานและประชาทั่วไปรับทราบ

2.1.2 ให้คําแนะนําปรึกษาแก่ผู้ต้องการหางานทํา และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการจัดหางานของรัฐ ที่ไม่ต้ องเสียค่าใช้จ่าย วิธีการหางานทํา การเตรียมตัว สมัครงาน
เอกสารที่ใช้สมัครงาน แหล่งการจ้างงาน
2.1.3 ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสํา นักจัดหางานจังหวัดสํา/นักจัดหางานกรุงเทพ
เขตพื้นทีก่ ับผู้ต้องการหางานทําให้ได้สมัครงานกับกรมการจัดหางาน
2.1.4 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ว่างงานในท้องถิ่นเพื่อประสานส่งให้สํา นักจัดหางาน
จังหวัด/สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ส่งไปทํางานตามตําแหน่งงานว่างเป็นการลดปัญหาการว่างงาน
2.1.5 รวบรวมตําแหน่งงานว่างในท้องถิ่นและประสานให้สํา นักงานจัดหางานจังหวัด/
สํานักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อจัดหางานให้แก่ผู้ที่ต้องการหางานทํา
2.1.6 ติดตามผลการทํา งานของผู้ที่ได้รับการส่ งตัวไปพบนายจ้าง แล้วรายงานให้
สํานักงานจัดหางานจังหวัดส/ำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.2 ด้านบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ
2.2.1 เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล การรั บ สมั ค รงาน ข่ า วสารตลาดแรงงาน
ต่างประเทศที่ ได้รั บแจ้ งจากสํา นักงานจั ดหางานจังหวัด ส /ำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ส /ำนักบริหาร
แรงงานไปต่างประเทศหรือกรมการจัดหางานให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้รับทราบ
2.2.2 ให้คําแนะนํา ปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทํางานต่างประเทศและประชาชน
ทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปทํา งานในต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี ไปทํางาน
อย่างไรโดยไม่ถูกหลอกลวง การเตรียมตัวและเตรียมเอกสารในการสมัครงาน ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงาน
2.2.3 ทําหน้าที่ประสานระหว่างคนหางาน และสํา นักงานจัดหางานจังหวัดส/ำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้น ที่ ส /ำนั กบริห ารจัดหางานไทยไปต่างประเทศเพื่อลดปัญหาการติดต่อผ่านสายหรือ
นายหน้าเถื่อน
2.2.4 แนะนําขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนที่ศูนย์บริการไปทํางานต่างประเทศสําหรับ
ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ
2.2.5 ทําหน้าที่ประสานสถาบันการเงิน ธนาคาร ให้คนหางานได้รับทราบวิธีการและ
ขั้นตอนการขอกู้เงินโดยถูกต้อง
2.3 ด้านแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ
2.3.1 เผยแพร่ข้อมูลประกอบอาชีพในนอกระบบและอาชีพอิสระ2.3.2 รวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ /
หมู่บ้าน พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมมือให้บริการหรือเสริมบริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
2.3.3 รวมกลุ่ มผู้ ว่างงาน ตกงานที่ส นใจป /ระกอบอาชีพ อิส ระแบบเดียวกันและ
ดําเนินการแจ้งรายชื่อให้สํานักงานจัดหางานจังหวัด ส /ำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้ นที่ ดําเนินการอบรมให้
แบบครบวงจรตามโครงการสร้างอาชีพให้คนตกงาน ว่างงงาน / พร้อมทั้งให้บริการแนะแนวอาชีพ ให้คําแนะนํา
ปรึกษา การรวมกลุ่มอาชีพ ประสานแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ

2.3.4 ส่งเสริมการร่ว มกลุ่มผู้ที่ประสงค์จะรับงานไปทํา งานที่บ้านและแจ้งสํา นักงาน
จัดหางานจังหวัดส /ำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อจดทะเบียนกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม พร้อมทั้ง
ประสานสถานประกอบการหรือผู้ว่าจ้างที่สามารถสั่งงานให้ผู้รับงานไปทํางานที่บ้านได้
2.3.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพในการรับงานของกลุ่มรับงานไปทํา ที่บ้านที่ขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยงานของกรมการจัดหางานในจังหวัดเปูาหมาย ผ่านสื่อต่างๆของรัฐเพื่อเป็นการเชิญชวนให้
นายจ้างสถานประกอบการทุกจังหวัด ให้ความร่วม/มือช่วยเหลือในการจ้างงานจ้างท/ำงานแก่ประชาชนผู้ว่างงาน
และกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านในจังหวัดเปูาหมาย
2.4 ด้านการควบคุมการทํางานของคนต่างด้าว
2.4.1 ทําหน้าที่ประสาน ระหว่างสํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสํา นักงานจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารไปถ่ายทอดให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่าง
ด้าว
2.4.2 ให้คําแนะนําชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
2.4.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการขออนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าว
2.4.4 สอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสแรงงานต่างด้าว ลักลอบทํางานให้สํานักงานจัดหางาน
หางานจังหวัดหรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
2.5 ด้านการคุ้มครองคนหางาน
2.5.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการไปทํา งานต่างประเทศอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งแบบวิธีการหลอกลวงคนหางานของสายนายจ้างจัดหางานเถื่อนให้กับประชาชนและ /
คนหางานได้รับทราบ
2.5.2 ให้คําปรึกษา แนะนําแก่ประชาชนและคนหางานเกี่ยวกับปัญหาการหลอกลวง
และวิธีการ ไม่ให้ถูกหลอกลวงจากสาย นายหน้าจัดหางานเถื่อน / รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
2.5.3 สอดส่อง ดูแล และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมการหลอกลวงคนหางานของ
สายนายหน้าจัด /หางานเถื่อนให้กรมการจัดหางาน สํา นักงานจัดหางานจังหวัด หรือสํานักจัดหางานกรุงเทพเขต
พื้นที่ได้รับทราบ
2.5.4 ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงให้กับประชาชนและคนหางาน
2.5.5 รวบรวมข้อมูลและจัดทํา รายงานสรุปประจํา เดือนเกี่ยวกับสถานการณ์และ
ปัญหาการหลอกลวงคนหางานในพื้นที่ให้กรมการจัดหางาน สํา นักงานจัดหางานจังหวัด หรือสํา นักงานจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ได้รับทราบ
2.5.6 ประสานความร่วมมือกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการทํา งานของ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่
2.5.7 รวบรวมข้อมูลและจัดทํา รายงานสรุปประจํา เดือนเกี่ยวกับสถานการณ์และ
ปัญหาการําลักลอบทํางานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมื องในพื้นที่ให้กรมการจัดหางาน สํา นักงานจัดหางาน
จังหวัด หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ได้รับทราบ

3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กําหนดหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
3.1 สอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะการใช้
แรงงานหญิงและเด็กที่ไม่เป็นธรรม
3.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารการใช้แรงงาน โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานแก่แรงงานเด็กที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
3.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คําปรึกษาแนะนําด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
3.4 สํารวจติดตามรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานในระบบ และนอกระบบในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3.5 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขด้านแรงงานในหมู่บ้านของตนเอง
3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมาย
4. สํานักงานประกันสังคมได้กําหนดหน้าที่อาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
4.1 ให้อาสาสมัครแรงงานช่วยประชาสัมพันธ์และแนะแนวการขึ้นทะเบียนของนายจ้างหรือ
ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และกฎหมายเงินทดแทนในถิ่นที่อยู่ของอาสาสมัครแรงงานนั้นๆ
4.2 แนะนําความรู้ด้านการคุ้มครองซึ่งต้องปฏิ บัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับในการนํา ส่งเงิน
สมทบและขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดโดยผ่านเครือข่ายอาสาสมัคร
แรงงาน
2. เป้าหมาย
2.1 ชี้เปูา อาสาสมัครแรงงานระดับต :ำบล 1 คน ประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนใน
พื้นที่ ชุมชน อย่างน้อย/30 คนปี/
2.2 คัดกรอง – ส่งต่อ อาสาสมัครแรงงานระดับต :ำบลส่งงาน 30 คนปี ส/ำนักงานแรงงานจังหวัดคัด
กรองส่งต่อรายชื่อผู้ขอรับบริการให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน อย่างน้อยร้อยละ ๓๑ ของจํานวนที่ชี้เปูา
2.3 ได้รั บ การช่วยเหลือ รายชื :่อผู้ ขอรับบริการด้านแรงงานที่สํ า นักงานแรงงานจังหวัด ส่งต่อให้
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานต้องได้รับการช่วยเหลือ อย่างน้อยร้อยละ ๓๑ ของจํานวนที่คัดกรองส่งต่อ
3. วิธีการรายงานผลการดาเนินงาน
อาสาสมัครแรงงานส่งงานเดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยใช้แบบฟอร์มการส่งงานดังนี้
3.1 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน .แบบ สภ(๑) จํานวน 1 ใบ เพื่อสรุปผลงานในแต่
ละเดือนว่า อาสาสมัครแรงงานระดับตําบลได้ให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้าง เช่น
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานตามสื่อต่าง ๆ -จํานวนกี่ครั้ง
- ได้ให้บริการประชาชนในเรื่องงานจัดหางาน มีผู้ต้องการสมัครงานจํานวนกี่คน
- ได้ให้บริการในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผู้ต้องการฝึกอาชีพจํานวนกี่คน

- ได้ให้บริการในเรื่องการคุ้มครองแรงงาน มีผู้ต้องการรับบริการด้านคุ้มครองแรงงานจํา นวนกี่คน
เช่น ลูกจ้างร้องทุกข์ ร้องเรียนไม่ได้รับสวัสดิการด้านแรงงาน(ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือ ทํางานแล้ว ไม่ได้
รับค่าจ้าง และได้รับค่าจ้างไม่ถึง 300 บาท)วัน/
- ได้ให้บริการในเรื่องการประกันสังคม มีผู้สมัครประกันตนมาตรา 40 จํานวนกี่คน
- ได้ให้บริการสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศ มีผู้ต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์
ด้านแรงงานต่างประเทศจํานวนกี่คน
-ได้สํารวจข้อมูลด้านแรงงาน เช่น สํารวจความต้องการมีงานทํา ความต้องการด้านการฝึกอาชีพ
ข้อมูลแรงงานนอกระบบ ข้อมูลผู้สูงอายุ ข้อมูลคนพิการ จํานวนกี่ครั้ง กี่คน
3.2 แบบรับเรื่องส่งต่อของผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน .แบบ สภ (2) ซึ่งมีรายละเอียดที่อาสาสมัคร
แรงงานจะต้องกรอกดังนี้
1. ข้อมูลผู้ขอรับบริการ กรอกประวัติของผู้ขอรับบริการด้านแรงงาน
2. รายละเอียดการรับบริการด้านแรงงาน กรอกรายละเอียดการขอรับบริการว่าต้องการรับ
บริการด้านใดบ้าง เช่น )พร้อมแนบแบบขั้นทะเบียนหางาน( ต้องการสมัครงานในประเทศ - ต้องการสมัครฝึกอาชีพ พร้อมแนบใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (หรือใบ
สมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน)
- ต้องการสิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน เช่น ลูกจ้างร้องทุกข์ ร้องเรียนไม่ได้รับ
สวัสดิการด้านแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือ ทํา งานแล้วไม่ได้รับค่าจ้าง และได้รับค่าจ้างไม่ถึง 300
บาทในกรณีนี้ไม่มีแบบฟอร์มใ( วัน/ห้แนบ เนื่องจากการร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคุ้มครองแรงงาน ต้อง
ให้ผู้ที่ต้องการร้องทุกข์มาร้องเรียนด้วยตัวเอง หรืออาสาสมัครแรงงานเป็นผู้พาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ หรือให้ผู้
ต้องการร้องทุกข์โทรศัพท์มาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง)
- ต้องการสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม เช่น สมัครประกันตนมาตรา 40 (พร้อม
แนบแบบคําขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40) หรือต้องการรับบริการด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม (พร้อม
แนบแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทน)
- ต้องการสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานไทยในต่างประเทศ เช่น ขอติดตามเงินภาษีคืน
ประเทศไต้หวัน ขอติดตามเงินสะสมเลี้ยงชีพประเทศเกาหลีใต้ ติดตามเงินประกันการเดินทางกลับ หรือติดตาม
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากการไปทํางานต่างประเทศ
- ด้านบริการข้อมูลข่าวสาร เช่น ต้องการรับบริการข่าวสารด้านแรงงาน และอาสาสมัคร
แรงงานระดับตําบลได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพื้นที่
3. ช่องทางการเข้าสู่การรับบริการผู้ขอรับบริการได้ขอรับบริการผ่านช่องทางใด เช่น ผ่านอาสา
สมัครแรงงาน ผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน มารับขอบริการด้วยตนเองที่สํา นักงานแรงงานจังหวัด หรือ
ผ่านการ ออกหน่วยเคลื่อนที่ โดยสํานักงานแรงงานจังหวัด ในที่นี้ผู้ขอรับบริการ ขอรับบริการผ่านช่องทาง (
)อาสาสมัครแรงงาน
4. สรุปผลการให้บริการของสํานักงานแรงงานจังหวัด ในข้อนี้เจ้าหน้าที่สํานักงานแรงงานจังหวัด
จะเป็นผู้กรอกรายละเอียดว่าได้ส่งต่อให้หน่วยงานใด และได้ติดตามผลการให้บริการเป็น อย่างไร

3.3 แบบสํารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงานจากการประสานงานของ
อาสาสมัครแรงงาน .แบบ สภ (5) ซึ่งรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ให้ผู้ขอรับบริการด้านแรงงานเป็นผู้กรอก เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในการประสานการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งระดับความพึงพอใจมี
อยู่ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4. วิธีการกรอกแบบเอกสารแนบต่าง ๆ
4.1 แบบขึ้นทะเบียนหางาน
สําหรับผู้ที่ว่างงาน และต้องการสมัครงานในประเทศ ให้กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนหางาน สิ่งที่
จําเป็นที่ต้องกรอกให้ละเอียดที่สุด คือ ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติด ต่อได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และตํา แหน่งงานที่
ต้องการทํางาน อัตราค่าจ้างที่ต้องการ เพราะหากคุณสมบัติของผู้สมัครงานตรงตามความต้องการของนายจ้าง จะ
ได้ติดต่อไปทันที พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิ
การศึกษา อย่างละ 1 ใบ
4.2 แบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทํางานต่างประเทศ .แบบ ศท(1)
สําหรับผู้ที่ว่างงาน และต้องการจะสมัครไปทํา งานต่างประเทศ ให้กรอกแบบลงทะเบียนเพื่อแจ้ง
ความประสงค์ไปทํางานต่างประเทศ .แบบ ศท(1) โดยแนบเอกสารดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ใบ
2. ใบทดสอบฝีมือแรงงาน)ถ้ามี( ใบผ่านงาน/
3. หนังสือรับรองเกี่ยวกับการทําสินเชื่อ
4. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ
5. หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบประวัติ
4.3 แบบแจ้งการเดินทางไปต่างประเทศด้วยตนเอง .แบบ จง(39)
สําหรับผู้ที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศ จะต้องแจ้งการเดินทางไปทํา งานต่างประเทศด้วย
ตนเอง (แบบ จง.39) ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด โดยแนบเอกสารดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน
2. สําเนาหนังสือเดินทาง
๓. สําเนาเอกสารการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทํางานในประเทศที่จะเดินทางไป
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม กรณีบุคคลอายุ(ต่ํากว่า 20 ปี ไป
ทํางาน)
4.4 แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทํางานต่างประเทศ
สํ า หรั บ ผู้ ที่ เ ดิ น ทางไปทํ า งานต่ า งประเทศ แล้ ว กลั บ มาพั ก และต้ อ งการเดิ น ทางไปทํ า งาน
ต่างประเทศต่อ ให้มาแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด โดยแนบเอกสาร ดังนี้
1. สําเนาหนังสือเดินทาง )หน้าพาสปอร์ต(
2. สําเนาวีซ่าประเภท RE-ENTRY VISA หรือวีซ่าอื่นที่มีความหมายเดียวกัน
3. สําเนาหนังสือจ้างหรือหนังสือรับรองจากนายจ้าง
4. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
5. สําเนาตั๋วเครื่องบิน )ถ้ามี(

4.5 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน .แบบ กพร(101)
สํ า หรั บ ผู้ ที่ ว่างงาน ขาดรายได้ และต้องการมีอาชี พเสริม สามารถเข้ารั บการฝึ ก อบรมฝี มื อ
แรงงานตามหลักสูตรที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเปิดสอน โดยต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรม ฝีมือแรงงาน .แบบ กพร(101) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และระบุหลักสูตรที่ต้องการฝึกให้ชัดเจน
โดยการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ฝึกเตรียมเข้าทํางาน ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และฝึกอาชีพ
เสริม พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ใบ
4.6 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน .แบบ กพร(201)
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็น การทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กํา หนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับ
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการ
ทดสอบเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะฝีมือของตน
หน่วยทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทํางานของตน สามารถขอรับการทดสอบฯ ได้ที่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่ว
ประเทศและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้ง เป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ลักษณะการทดสอบ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ภาค คือ
1. ภาคความรู้ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิ บัติงานที่จําเป็น ลักษณะของข้อทดสอบ
จะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวนข้อทดสอบประมาณ 50 - 100 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 1- 1.30 ชั่วโมง คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 20 – 30 ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละระดับ
2. ภาคความสามารถ เป็นการทดสอบทักษะ ความชํานาญงาน รวมถึงทัศนคติในการทํา งานที่ดี
ลักษณะของข้อทดสอบจะเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานจริงตามแบบและเวลาที่กํา หนด ใช้เวลาประมาณ 3 – 6
ชั่วโมง คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 – 80 ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ และแต่ละ
ระดับ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ
1. อายุไม่ตาํ่ กว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ
2. มีประสบการณ์การทํางานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาที่จะทดสอบ หรือ
3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในกิจการ
ในสาขาที่เกี่ยวช้อง หรือ
4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ตาํ่ กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. กรณีต้องการทดสอบในระดับที่สูงขึ้นจะต้องมีประสบการณ์การทํา งาน หรือประกอบอาชีพ
หรือได้คะแนนรวมในสาขาอาชีพและระดับที่เคยทดสอบผ่านมาแล้วตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานประกาศกําหนด

หลักฐานการสมัครเข้ารับการทดสอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานหรือการประกอบอาชีพ หรือสําเนาวุฒิการศึกษา
4. สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรณีทดสอบฯ(ระดับสูงขึ้น)
5. ค่าธรรมเนียมค่าทดสอบ/
- ระดับ 1 จํานวน 100 บาท
- ระดับ 2 จํานวน 150 บาท
- ระดับ 3 จํานวน 200 บาท
4.7 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน .สปส(1-03)
สําหรับสถานประกอบการที่ต้องการแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้เป็นผู้ประกันตน ซึ่งการแจ้งขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตนให้นายจ้างแจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทํา งาน มิฉะนั้นจะมีความผิดต้อง
ระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เอกสารประกอบการยื่นคําขอ
- สําเนาบัตรประจําตัว
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
- สําเนาหนังสือเดินทาง
- สําเนาใบอนุญาตทํางานคนต่างด้าว
4.8 แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง .สปส(1-01)
สําหรับนายจ้างที่ต้องการขึ้นทะเบียนกองทุนเงิน ทดแทน ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างทํางานตั้งแต่ 1
คนขึ้นไปมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เมื่อให้กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าทดแทนให้ลูกจ้าง เมื่อ
ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยอันเนื่องจากการทํางาน
เอกสารประกอบการยื่นคําขอ
กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องใช้เอกสารแนบ(ทุกข้อก าหนด)
1. สําเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
2. สําเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม .พ.ภ (20) หรือสําเนาหรือภาพถ่ายขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม .พ.ภ(01) หรือสําเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ .ธ.ภ(20) หรือสําเนาหรือภาพถ่าย
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
3. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
4. หนังสือมอบอํานาจ เฉพาะกรณีมอบอ(ำนาจให้บุคคลอื่นกระทําแทน พร้อมติดอากรแสตมป์
ตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด)
กรณีเจ้าของคนเดียว ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่ก(ำหนด)
1. สําเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจํา ตัวประชาชน คนต่างด้าวให้ส (ำเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว)

2. สําเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
๓. สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสําเนาภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
.ง.ร(4) หรือสําเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม .พ.ภ(20) หรือสําเนาภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ .ธ.ภ(
20)
๔. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
๕. หนังสือมอบอํา นาจ เฉพาะกรณีมอบอ (ำนาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทน หรือติดอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากรกําหนด)
4.9 แบบคําขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (สปส.2 – 01/7)
สําหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้กรอกแบบคําขอ พร้อมระบุทางเลือกที่
ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมเงินตามจํานวนทางเลือก
ที่ประสงค์จะสมัคร
4.10 แบบคําขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม .สปส(2 -01)
สําหรับผู้ที่ต้องการขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีต่าง ๆ เอกสารประกอบการ
ยื่นคําขอ มีดังนี้
4.10.1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย
- ใบรับรองแพทย์
- ใบเสร็จรับเงิน )อุปกรณ์/และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม กรณีขอรับค่ารักษาพยาบาล (
- หนังสือรับรองของนายจ้าง (กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้)
หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แพทย์ระบุวันหยุด :
อ/งาน และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียมุปกรณ์ ให้แพทย์ระบุความจําเป็นต้องใช้อวัยวะเทียมและประเภท อุปกรณ์/
/อวัยวะเทียมอุปกรณ์ที่ใช้ด้วย
4.10.2 กรณีคลอดบุตร
- กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิสูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสํา เนา 1 ชุด กรณีคลอด(
บุตรแฝด ให้แนบสําเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
- กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิท ธิสูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสํา เนา 1 ชุด สําเนา
ทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส)
4.10.3 กรณีทุพพลภาพ
- ใบรับรองแพทย์
- ใบเสร็จรับเงิน
- สําเนาเวชระเบียน )ถ้ามี(
4.10.4 กรณีตาย
ขอรับค่าทําศพ
- สําเนามรณบัตร
- หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการศพ

ขอรับเงินสงเคราะห์
- สําเนาบัตรประจํา ตัวประชาชนและสํา เนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย ผู้มีสิทธิรับเงิน /
สงเคราะห์
- สําเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา )ถ้ามี(
- สําเนาสูติบัตรของบุตรหรือสําเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร
4.10.5 กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ์
- สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสําเนา 1 ชุด กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบส(ำเนาสูติบัตร
ของคู่แฝดด้วย)
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมี ชื่อและเลขที่บัญชี
ของผู้ยื่นคําขอ
กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ์
- สํ า เนาทะเบี ย นสมรส หรื อสํ า เนาทะเบี ย นการหย่ าพร้ อมบัน ทึ กแนบท้ า ยของ
ผู้ประกันตน หรือสําเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสํา เนาคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมาย
- สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสําเนา 1 ชุด กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบส(ำเนาสูติบัตร
ของคู่แฝดด้วย)
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมี ชื่อและเลขที่บัญชี
ของผู้ยื่นคําขอ
4.10.6 กรณีชราภาพ
กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
- สําเนามรณบัตร
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสํา เนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย ผู้มีสิทธิรับเงิน/
บำเหน็จชราภาพ
- สําเนาสูติบัตรของบุตร หรือสําเนาทะเบียนบ้านของบุตร กรณีไม่มีสูติบัตร
4.11 แบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน .สปส(2 – 01/7)
สํ า หรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการขอรั บ ประโยชน์ ท ดแทนกองทุ น ประกั น สั ง คมกรณี ว่ า งงาน เอกสาร
ประกอบการยื่นคําขอ มีดังนี้
4.11.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อ และเลขที่ของผู้ยื่น
คําขอ
4.11.2 สําเนาแบบแจ้งการออกจากงานของผู้ประกันตน .สปส(6-09)
4.11.3 หนังสือหรือคําสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน )ถ้ามี(
หมายเหตุ ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนหางานภายใน :30 วัน นับแต่วันว่างงานกับนายจ้างราย
สุดท้ายจะได้รับประโยชน์ทดแทนครบถ้วนตามสิทธิ หากขึ้นทะเบียนหางานเกิน 30 วัน นับแต่วันว่างงานกับ

นายจ้างรายสุดท้ายจะได้รับประโยชน์ทดแทนลดลง โดยจะได้รับสิทธิที่เหลือนับแต่วันขึ้นทะเบียนเท่านั้น และ
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบถ้วนด้วย
4.12 หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
สําหรับให้นายจ้างแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างลาออก, เลิกจ้าง
หมดสัญญาจ้าง, เกษียณอายุ, ไล่ออก, ปลดออก, ให้ออกเนื่องจากกระทําความผิด, ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีการติดต่อ
นายจ้างภายใน 7 วัน, เสียชีวิต หรือโอนย้ายสาขา
4.13 แบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด ขุดหินปูน (ใส่ฟัน
เทียมชนิดถอดได้)
สําหรับผู้ประกันตนที่ต้องการยื่นคํา ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม โดยไปรับบริการทัน
ตกรรมกับสถานพยาบาลใดก็ได้ และนําใบเสร็จหรือใบรับรองแพทย์มาเบิกคืนได้ เอกสารประกอบการยื่นคําขอ มี
ดังนี้
- ใบเสร็จรับเงิน
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมี ชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่น
คําขอฯ (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)
- สําเนาเวชระเบียนบันทึกการให้บริการทันตกรรม (กรณีผู้ประกันตนมิได้มายื่นแบบคํา ขอด้วย
ตัวเอง หรือ อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่)
4.14 แบบคําขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ( สปส.2-01/ม.40)
สําหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทดแทนการขาดรายได้
เมื่อเจ็บปุวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีบําเหน็จชราภาพ
4.15 คําร้องเรียนงานตรวจแรงงาน
สําหรับลูกจ้างที่ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน เช่น ไม่ได้รับสวัสดิการ
ด้านแรงงาน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทํางานแล้วไม่ได้รับค่าจ้าง หรือโดยไล่ออกจากงานโดยไม่มีสาเหตุ ฯลฯ
สามารถมาร้องเรียนด้วยตนเองหรือโทรศัพท์มาร้องเรียนได้ที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือ
ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน โดยต้องกรอกแบบคําร้องเรียนงานตรวจแรงงานให้ครบถ้วน ดังนี้
1. ชื่อผู้ ร้อง ที่อยู่ และเบอร์โ ทรศัพท์ที่ส ามารถติดต่อได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อกลั บไป
สอบถามหรือแจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการ
2. ชื่อนายจ้างสถานประกอบกิจการ และที่อยู่ หร /ืออาจจะเขียนแผนที่ไว้ข้างหลังคํา ร้องเรียนฯ
ก็ได้
3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ร้อง ให้เขียนให้ละเอียด ครบถ้วน
4. เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ให้ดาํ เนินการ
5. ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน พร้อม วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน

