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บทที่ 1
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับอาสาสมัครแรงงาน
ความเป็ นมาของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ระดับรากหญ้า โดยการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานมากยิง่ ขึ้น โดยการสร้างเครื อข่าย
ในรู ปแบบของ “อาสาสมัคร” เพื่อทําหน้าที่ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานด้านต่าง ๆ ของกระทรวง
แรงงาน ตลอดจนแจ้งเบาะแสข้อมูลความเคลื่อนไหวสถานการณ์แรงงาน รวมทั้งติดต่อประสานกับ คนหางาน
หรื อผูใ้ ช้แรงงานในพื้นที่ ในเบื้องต้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรื อหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัดทราบ เพื่อใช้ประโยชน์เป็ นข้อมูลปรับแนวทางการดําเนิ นงานในพี้นที่ ต่อไป
ปั จ จุ บ ัน การดํา เนิ น ภารกิ จ ขององค์ก รต่ า ง ๆ ได้ใ ห้ ค วามสํา คัญ ต่ อ การดํา เนิ น งาน แบบ
“ องค์ รวม ” หรื อ บูรณาการ ” กระทรวงแรงงาน จึงได้ปรับเปลี่ยน และขยายบทบาทหน้าที่ของ“อาสาสมัคร”
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆในสังกัดกระทรวงแรงงาน มาบูรณาการเป็ น”อาสาสมัครแรงงาน ”
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “อาสาสมัครแรงงาน” จึงต้องมีบทบาทสําคัญมากยิง่ ขึ้น ในฐานะ
เป็ นสื่ อกลางและผูป้ ระสานงานข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานระหว่างประชาชนในพื้นที่กบั
กระทรวงแรงงาน
หรื อหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด รวมทั้งปฏิบตั ิภารกิจสําคัญอื่นของกระทรวงแรงงานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการดําเนินงาน “อาสาสมัครแรงงาน” ที่ต้ งั ไว้ต่อไป

ความหมายของอาสาสมัคร
อาสาสมัคร หมายถึง ผูท้ ี่สมัครใจทํางานเพื่อให้เกิดความผาสุ กแก่เพื่อนบ้าน ชุมชน และสังคม
ส่ วนรวม โดยไม่หวังผลกําไรหรื อสิ่ งตอบแทน อาสาสมัคร มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างยิง่
โดยเฉพาะในด้านงานสังคมสงเคราะห์ การแก้ไขปั ญหาสังคม การพัฒนาสังคมอีกทั้งอาสาสมัคร
ยังเป็ น
กําลังสําคัญในการร่ วมปฏิบตั ิงานกับองค์กรเอกชนและรัฐบาล ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบปั ญหาความทุกข์ยาก
เดือดร้อนในประเภทต่าง ๆ
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คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี อันตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ซึ่ งรัฐบาลกําหนดให้เป็ นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เป็ นวัน
อาสาสมัครไทย ด้วย และในโอกาสนี้ รัฐบาลพร้อมด้วยหน่วยงานองค์การที่มีอาสาสมัครและบรรดา อาสาสมัคร
ทั้งหลายจึงได้ประกาศปฏิญญาอาสาสมัครไทย และกําหนดนโยบายการพัฒนางานอาสาสมัครเพื่อแสดงเจตนารมณ์
และพันธกิจที่จะส่ งเสริ มงานอาสาสมัครให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติยงิ่ ขึ้น

ความหมายของอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน หมายถึง ผูท้ ี่สมัครใจทํางานให้กบั กระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดสันติสุข
ด้านแรงงานแก่ผใู ้ ช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทัว่ ไป รวมทั้งเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และในต่างประเทศ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน หรื อผูใ้ ช้แรงงานที่ประสบปั ญหาความเดือดร้อนด้านแรงงาน
ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน
1. เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านแรงงาน ให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างทัว่ ถึง
2. เพื่อทําหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระความรู ้เกี่ยวกับการให้บริ การ และสิ ทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ เบื้องต้นตามกฎหมายแรงงาน ให้แก่คนหางาน ผูใ้ ช้แรงงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่
เพื่อป้ องกันการหลอกลวงเกี่ยวกับการหางาน และการใช้แรงงาน
3. เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานเบื้องต้นระหว่างคนหางาน ผูใ้ ช้แรงงาน ตลอดจนประชาชน
ในพื้นที่ กรณี เกิดปั ญหาการหลอกลวงหรื อปั ญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เป็ นต้น
4. เพื่อทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน
เบื้องต้น ในพื้นที่หรื อข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานต้องการ และจัดส่ งข้อมูลดังกล่าว ให้กบั กระทรวงแรงงาน หรื อ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เพื่อนําไปพิจารณาวางแผนการดําเนินงานด้านแรงงานในพื้นที่ต่อไป

ประเภทของอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วย อาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ อาสาสมัครแรงงานในประเทศ ใช้ชื่อย่อเป็ นภาษาไทยว่า “อสร.ท.” และ
อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “อสร.ต.”
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คุณสมบัติของอาสาสมัครแรงงาน
1. อาสาสมัครแรงงานในประเทศ (อสร.ท.) อาสาสมัครแรงงานในประเทศ คือบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงแรงงาน (ในเขตกรุ งเทพมหานคร) และ โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด (ในส่ วนภูมิภาค)
และ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี
1.2 มีความประพฤติเรี ยบร้อย ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1.3 สมัครใจและเสี ยสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน
2. อาสาสมัครแรงงานในต่ างประเทศ (อสร.ต.) อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ คือบุคคล
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะผูแ้ ทนในการบริ หารราชการในต่างประเทศ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีอายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปี
2.2 มีภูมิลาํ เนา หรื อมีถิ่นพํานัก หรื อประกอบอาชีพ หรื อเป็ นแรงงานอยูใ่ นประเทศนั้น
2.3 มีความประพฤติเรี ยบร้อย ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.4 สมัครใจ และเสี ยสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดําเนิ นงานของกระทรวงแรงงาน
หัวหน้ าคณะผู้แทน ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548
หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ งได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าคณะผูแ้ ทน
ตามระเบียบพิธีการทูต หรื อระเบียบพิธีการกงสุ ล ในกรณี ของคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่าง
ประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่ วนราชการ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งหัวหน้าคณะ
ผูแ้ ทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ

การรับสมัครและขึน้ ทะเบียนเป็ นอาสาสมัครแรงงาน
1. การรับสมัคร
1.1 อาสาสมัครแรงงานในประเทศ
บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นอาสาสมัครแรงงานในประเทศ ข้างต้น สามารถสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเป็ นอาสาสมัครแรงงานในประเทศได้ที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร สมัครที่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักตรวจและประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครื อข่ายและประสานภูมิภาค ชั้น 2
ภายในบริ เวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี กรุ งเทพมหานคร ส่ วนภูมิภาค สมัครที่ สํานักงานแรงงาน
จังหวัดทุกจังหวัด
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1.2 อาสาสมัครแรงงานในต่ างประเทศ
บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ข้างต้น สามารถสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็ นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ได้ที่สาํ นักงานแรงงานในประเทศทุกประเทศที่มี
สํานักงานแรงงานตั้งอยู่
เมื่อได้บุคคลผูผ้ า่ นการคัดเลือกแล้ว ให้ดาํ เนินการ ดังนี้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้สํานัก
ตรวจและประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครื อข่ายและประสานภูมิภาค ในส่ วนภูมิภาค ให้สาํ นักงานแรงงาน
จังหวัด เสนอชื่ อบุคคลผูผ้ า่ นการคัดเลือกให้ปลัดกระทรวงแรงงาน และ ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด ตามลําดับ
แต่งตั้งเป็ นอาสาสมัครแรงงานในประเทศ สําหรับในต่างประเทศ ให้สาํ นักงานแรงงานในต่างประเทศ
เสนอชื่อบุคคลผูผ้ า่ นการคัดเลือกให้หวั หน้าคณะผูแ้ ทน แต่งตั้งเป็ นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ
2. การขึน้ ทะเบียนเป็ นอาสาสมัครแรงงาน
เมื่อได้ชื่อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นอาสาสมัครแรงงานแล้ว ให้เสนอชื่อบุคคล
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงแรงงาน ผูว้ า่ ราชการจังหวัด และหัวหน้าคณะผูแ้ ทน แต่งตั้งเป็ นอาสาสมัครแรงงาน
ในประเทศและอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ และให้จดั ประชุม อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่
ภารกิจของกระทรวงแรงงาน และ ชี้แจง หน้าที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัครแรงงาน ในส่ วนที่รับผิดชอบ
ให้อาสาสมัครแรงงานรับทราบ และให้ได้รับวุฒิบตั ร และบัตรประจําตัวอาสาสมัคร ไว้เป็ นหลักฐาน โดย
รู ปแบบของวุฒิบตั ร บัตรประจําตัวอาสาสมัคร และสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามที่กระทรวงแรงงาน
กําหนด
ทั้งนี้ หากมีส่วนราชการอื่นใดในสังกัดกระทรวงแรงาน ได้ออกบัตรประจําตัวอาสาสมัคร
แรงงาน ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้ใช้บตั รประจําตัวตามระเบียบนี้แทน
หน้ าที่ของอาสาสมัครแรงงาน
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ให้แสดงบัตรประจําตัวด้วย และอาสาสมัคร
แรงงาน มีหน้าที่ ดังนี้
อาสาสมัครแรงงานในประเทศ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ ระหว่างประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชนกับกระทรวง
แรงงานหรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการขยายบริ การด้านแรงงานไปสู่ ประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชนอย่าง
ทัว่ ถึง เช่น สอดส่ อง ดูแล และเฝ้ าระวังพฤติกรรมที่จะนําไปสู่ ปัญหาการหลอกลวงคนหางาน การใช้แรงงาน
ทัว่ ไป โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิงที่ไม่เป็ นธรรม โดยแจ้งเบาะแสให้กระทรวงแรงงาน หรื อ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดทราบอย่างรี บด่วน
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2. เป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ ให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําด้านแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชน เช่น ด้านการจัดหางาน ให้ขอ้ มูลตําแหน่งงานว่าง ข่าวสารตลาดแรงงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน ด้านสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับข่าวสารการใช้
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของแรงงานเด็กและแรงงานหญิงที่ถูกต้อง
ตามกฏหมายคุม้ ครองแรงงาน ตลอดจนสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผใู ้ ช้แรงงานพึงได้รับจากกระทรวงแรงงาน
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่ งกระทรวงแรงงาน สามารถนํามาใช้วางแผน
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานเบื้องต้นในพื้นที่ และจัดทํารายงาน
ตามแบบและระยะเวลาที่กาํ หนดแนบท้าย ส่ งกระทรวงแรงงาน หรื อหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดทราบ
4. ส่ งเสริ มประชาชนให้มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้านแรงงานในหมู่บา้ นและ
ชุมชนของตนเอง
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย
อาสาสมัครแรงงานในต่ างประเทศ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบด้านแรงงานให้กบั คนไทยใน
ต่างประเทศ
2. รวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ และปั ญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และรายงานต่อสํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศหรื อสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านแรงงานของสํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
หรื อสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ ให้แก่คนไทยในต่างประเทศ
4. สํารวจ ติดตามสภาพความเป็ นอยูข่ องแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ให้ความช่วยเหลือ
5. ส่ งเสริ มให้มีการรวมตัวของแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมด้านแรงงาน
อันประโยชน์ต่อส่ วนรวม
6. ประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในต่างประเทศ
7.ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย

สิ ทธิประโยชน์ ของอาสาสมัครแรงงาน
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 กําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ของ
อาสาสมัครแรงงานไว้ ดังนี้
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1. อาสาสมัครแรงงาน อาจได้รับค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ และสิ ทธิ ประโยชน์
อย่างอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงานกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
2. อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบตั ิงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทน คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัคร
แรงงานดีเด่น

ระยะเวลาและการสิ้นสุ ดสภาพเป็ นอาสาสมัครแรงงาน
ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 กําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ และการสิ้ นสุ ดสภาพการเป็ นอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
ระยะเวลา
1. อาสาสมัครแรงงานในประเทศ มีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่คราวละ 3 ปี
2. อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ มีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่คราวละ 1 ปี
อาสาสมัครแรงงานซึ่ งพ้นจากหน้าที่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
การสิ้นสุ ดสภาพเป็ นอาสาสมัครแรงงาน
1. ตาย
2. ลาออก
3. ปลัดกระทรวงแรงงาน ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทนให้ออก เพราะขาด
คุณสมบัติหรื อกระทําการอาจเป็ นผลเสี ยหายแก่ทางราชการ
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อสิ้ นสุ ดสภาพการเป็ นอาสาสมัครแรงงานแล้ว
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้สาํ นักตรวจและประเมินผล เป็ นผูเ้ สนอปลัดกระทรวงแรงงาน ในส่ วนภูมิภาคให้
สํานักงานแรงงานจังหวัดเป็ นผูเ้ สนอผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในต่างประเทศ ให้สาํ นักงานแรงงงานไทยในต่างประเทศ
ฝ่ ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต หรื อสถานกงสุ ล เป็ นผูเ้ สนอหัวหน้าคณะผูแ้ ทนเพื่อมีคาํ สั่งให้พน้ จากหน้าที่
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บทที่ 2
บทบาท หน้ าที่ ภารกิจของกระทรวงแรงงาน
เพื่อให้ในการดําเนินงานของ “ อาสาสมัครแรงงาน ” เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ อาสาสมัครแรงงาน จึงควรมีความรู ้ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ภารกิจด้านต่าง ๆ ของ
กระทรวงแรงงาน เพื่อนําไปเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานในหน้าที่อาสาสมัครแรงงาน

ด้ านอานวยการและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านอํานวยการและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงแรงงาน
ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวง ซึ่ งมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็ น
แผนปฏิบตั ิการ จัดสรรทรัพยากรของกระทรวง และบริ หารราชการประจําทัว่ ไปของกระทรวงเพื่อการบรรลุ
เป้ าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง มีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลเพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้ าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริ หารของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเป็ นแนวทางและแผนการปฏิบตั ิราชการ
4. จัดสรรและบริ หารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุม้ ค่า
และสมประโยชน์
5. กํากับ เร่ งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบตั ิงานของส่ วน
ราชการในสังกัดกระทรวง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริ หารงานและการบริ การของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุ งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ทนั สมัย
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นตํ่า
9. วิจยั และพัฒนาด้านแรงงาน
10. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวง และเรื่ องราว
ร้องทุกข์ที่อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
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หรื อตามที่กระทรวง หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง มีหน่วยงานที่ให้บริ การทั้งใน
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ในส่ วนกลาง ตั้งอยูภ่ ายในบริ เวณกระทรวงแรงงาน ในส่ วนภูมิภาค มีสาํ นักงาน
แรงงานจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด ทัว่ ประเทศ สาระสําคัญที่อาสาสมัครแรงงานควรรู ้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีดงั นี้
1. เป็ นหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่เสนอยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านแรงงาน ทั้งระดับประเทศ
และระดับกระทรวง บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนปฏิบตั ิการกระทรวง ตลอดจนกําหนดเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณของกระทรวง
2. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า เพื่อพิจารณากําหนด
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
3. พัฒนาดัชนีเตือนภัย ด้านแรงงานและวิเคราะห์แนวโน้มการว่างงาน
4. ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ และความร่ วมมือระหว่างประเทศ ทั้งกรอบทวิภาคี และพหุ ภาคี
5. ติดตามและวิเคราะห์ ผลการดําเนิ นงานตามนโยบาย และข้อสั่งการของกระทรวง รวมทั้ง
ผลการดําเนินงานในระดับจังหวัด
6. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาเครื อข่ายด้านแรงงาน รวมทั้งจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่
7. เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนด้านแรงงาน รวมทั้ง
วิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นแรงงานในระดับจังหวัด
8. ผลิตสื่ อในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงแรงงาน
9. แก้ไข ปรับปรุ ง รวมทั้งพัฒนากฎหมายด้านแรงงาน
10. ให้บริ การข้อมูลสารสนเทศ ด้านแรงงาน รวมทั้งทาง Website ที่ www.mol.go.th
11. ส่ งเสริ ม รักษา และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งดูแลและให้คาํ แนะนํา
ช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ
12. ดําเนินการช่วยอํานวยการ การบริ หารการให้บริ การด้านแรงงาน

ด้ านส่ งเสริมการมีงานทาและคุ้มครองคนหางาน
หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านส่ งเสริ มการมีงานทําและคุม้ ครองคนหางาน ของ
กระทรวงแรงงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการมีงานทํา และคุม้ ครอง
คนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็ นศูนย์กลางข้อมูล
ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่ งเสริ มระบบการบริ หารด้านส่ งเสริ มการมีงานทํา เพื่อให้ประชากรมีงานทํา

9

ที่เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที่เหมาะสม
และเป็ นธรรม มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดําเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน กฏหมายว่าด้วยการ
ทํางานของคนต่างด้าว และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็ นศูนย์ทะเบี ยน
ข้อมูลตลาดแรงงาน
3. พัฒนาระบบ รู ปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทําและประสาน
แผนการปฏิบตั ิงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ดา้ นแรงงานของกระทรวง รวมทั้ง
กําหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
4. ให้คาํ ปรึ กษา ส่ งเสริ ม และให้บริ การแนะแนวอาชีพตามความถนัดให้แก่ประชาชน
5. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของกรมหรื อตามที่
กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
กรมการจัดหางาน (กกจ.) มีหน่วยงานที่ให้บริ การ ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค โดยในส่ วนกลาง
นอกจากมีบริ การ ณ กรมการจัดหางาน ซึ่ งตั้งอยูภ่ ายในบริ เวณกระทรวงแรงงานแล้ว ยังมีสาํ นักงานจัดหางาน
พื้นที่ อีก 10 พื้นที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และในส่ วนภูมิภาค มีสาํ นักงานจัดหางานจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด
ทัว่ ประเทศ สาระสําคัญที่อาสาสมัครแรงงานควรรู ้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของกรมการจัดหางาน มีดงั นี้
1. การบริการจัดหางานในประเทศ เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนวัยทํางานได้มีงานทํา มีรายได้
ที่เหมาะสม รับรู ้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปั ญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน มีการดําเนินการ ดังนี้
1.1 ให้บริ การจัดหางาน รับสมัครงาน หาตําแหน่งงานว่าง บรรจุงาน
1.2 บริ การจัดหางานเคลื่ อนที่ โดยเจ้าหน้าที่จดั เตรี ยมตําแหน่ งงานว่างออกไป
รับสมัครงานในชุมชน หรื อสถานที่จดั งานต่าง ๆ
1.3 จัดงานวันนัดพบแรงงาน เพื่อให้คนหางาน และนายจ้างหลาย ๆ รายที่ตอ้ งการ
คนงานได้มาพบกันโดยตรงเพื่อการสัมภาษณ์และการบรรจุงาน
1.4 ประสานงานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็ นระบบ เพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานครั้งละ
จํานวนมากจากจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีตาํ แหน่งงานไปให้นายจ้างในอีกจังหวัดหนึ่งที่มีตาํ แหน่งงาน
1.5 จัดหางานพิเศษเป็ นการให้บริ การแก่กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ ได้แก่ นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา คนพิการ ชาวเขา ผูพ้ น้ โทษ ผูผ้ า่ นการฟื้ นฟูสมรรถภาพภายหลังการบําบัดยาเสพติด ผูป้ ระสบ
สาธารณภัย ทหารกองประจําการที่ปลดเป็ นกองหนุน เยาวชนในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
ผูถ้ ูกเลิกจ้าง เป็ นต้น
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1.6 บริ การจัดหางานทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยผูส้ มัครงานสามารถดูตาํ แหน่งงาน
ของนายจ้างและสถานประกอบการ และสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของกรมการจัดหางานได้ที่ Website
http://www.doe.go.th
1.7 การให้บริ การจัดหางานและคุม้ ครองคนหางานตลอด 24 ชัว่ โมง เป็ นการให้บริ การ
จัดหางาน ณ สถานที่ที่คนหางานจําเป็ นต้องได้รับบริ การตลอดเวลา มีการเปิ ดบริ การ 2 แห่ง คือ สํานัก
จัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ 2 ตั้งอยูภ่ ายในบริ เวณสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพ ( จตุจกั รขาเข้า ถนนกําแพงเพชร 2 )
และสํานักจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ 4 ( ตั้งอยูภ่ ายในสถานีรถไฟหัวลําโพง )
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการสมัครงาน ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาหลักฐานการศึกษา หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร รู ปถ่ายขนาด 1 หรื อ 2 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
2. การบริหารแรงงานไทยไปทางานในต่ างประเทศ เพื่อกํากับ ดูแล การจัดส่ งแรงงานไทย
ไปทํางานในต่างประเทศ คุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็ นธรรม มีสภาพ
ความเป็ นอยูแ่ ละสภาพการทํางานที่เหมาะสม มีการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 พิจารณาคําขออนุญาตจัดส่ งคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ
2.2 พิจารณาคําขออนุญาตพาลูกจ้างไปทํางานหรื อส่ งไปฝึ กงานในต่างประเทศ
2.3 รับแจ้งการส่ งลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศ กรณี ไม่เกิน 45 วัน
2.4 รับแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง
2.5 รับแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย
เป็ นการชัว่ คราว (Re-entry)
2.6 เป็ นศูนย์ให้บริ การข้อมูลแก่คนหางานที่จะไปทํางานในต่างประเทศ
2.7 รับลงทะเบียนผูท้ ี่ประสงค์จะไปทํางานในต่างประเทศ
2.8 กําหนดมาตรฐานการจ้าง แนวทางการดําเนิ นการส่ งเสริ มแรงงานไทยไปทํางาน
ในต่างประเทศให้เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล
การไปทางานต่ างประเทศอย่ างถูกกฎหมาย มี 5 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 กรมการจัดหางานจัดส่ ง
นายจ้างในต่างประเทศ และคนหางานที่ไม่ประสงค์หางานผ่านบริ ษทั จัดหางานเอกชน
เพราะค่าบริ การและค่าใช้จ่ายสู งสามารถใช้บริ การของรัฐได้โดยสํานักงานบริ หารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน จะทําหน้าที่ติดต่อนายจ้างเจรจาหาตลาดและตําแหน่งงานว่างและจะเป็ นตัวแทนของ
นายจ้างในต่างประเทศ รับสมัครและคัดเลือกคนหางานรวมทั้งจัดทําเอกสารในการเดินทางให้แก่คนหางานให้
แล้วเสร็ จทุกขั้นตอน โดยนายจ้างไม่ตอ้ งเสี ยค่าบริ การใด ๆ สําหรับคนหางานจะเสี ยค่าใช้จ่ายเท่าที่จาํ เป็ น เช่น
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ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าตรวจสุ ขภาพ ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางาน
ในต่างประเทศ เป็ นต้น
วิธีที่ 2 บริษัทจัดหางานจัดส่ ง
คนหางานที่ตอ้ งการไปทํางานในต่างประเทศแต่ไม่สามารถหางานเองได้ อาจติดต่อให้
บริ ษ ทั จัด หางานเอกชนจัด หางานให้ โดยบริ ษ ทั จัด หางานเอกชนดัง กล่ า วต้องจดทะเบี ย นขออนุ ญาต
ประกอบกิจการจัดหางานต่างประเทศ จากนายทะเบียนจัดหางานกลาง ทั้งนี้การอนุญาตให้ดาํ เนินกิจการรวมทั้ง
การรับสมัครและจัดส่ งคนหางาน รัฐจะควบคุมให้อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม การไปทํางาน
ด้วยวิธีน้ ีคนหางานต้องเสี ยค่าบริ การหรื อค่าใช้จ่ายให้แก่บริ ษทั จัดหางานเป็ นค่าตอบแทนการจัดหางานในอัตรา
ที่กฎหมายกําหนด และก่อนสมัครงาน ควรตรวจสอบจากสํานักงานจัดหางาน ฯ ก่อนว่าบริ ษทั จัดหางานนั้น
ยังสามารถดําเนิ นการและมีตาํ แหน่ งงานว่างจริ งหรื อไม่ เนื่ องจากข้อมูลบริ ษทั จัดหางานมีการเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา
วิธีที่ 3 นายจ้ างพาลูกจ้ างไปทางาน
นายจ้างในประเทศไทยที่มีสาขาของบริ ษทั อยูใ่ นต่างประเทศหรื อประมูลงานในต่างประเทศได้
และมีความจําเป็ นต้องนําลูกจ้างของตนเองไปทํางานตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ต้องจัดการให้ลูกจ้างไปทํางาน
อย่า งถู กต้องตามกฎหมาย โดยขออนุ ญาตพาลู ก จ้า งไปทํางานในต่างประเทศต่ ออธิ บ ดี ก รมการจัดหางาน
การไปทํางานของลูกจ้างเป็ นการปฏิบตั ิตามหน้าที่และโดยสมัครใจ ดังนั้นนายจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมตัว
และการเดินทางให้ท้ งั หมดรวมทั้งต้องจัดการเรื่ องค่าจ้าง สวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ในต่างประเทศ
ให้เหมาะสมตามความจําเป็ น
วิธีที่ 4 นายจ้ างส่ งลูกจ้ างไปฝึ กงาน
นายจ้างสามารถส่ งลูกจ้างไปฝึ กงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนาฝี มือให้แก่ลูกจ้าง
รวมทั้งเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลับมาปรับปรุ งการทํางานหรื อกระบวนการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น
ซึ่ งระหว่างการฝึ กงานลูกจ้างจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศ และเมื่อครบระยะเวลาการฝึ กงานลูกจ้างต้อง
กลับมาทํางานในตําแหน่งเดิมหรื อตําแหน่งซึ่ งได้รับการฝึ กงานมา
วิธีที่ 5 คนหางานเดินทางด้ วยตนเอง
คนหางานสามารถติดต่อหางานจากนายจ้างในต่างประเทศได้เองโดยตรงหรื อโดยการแนะนํา
ของเพื่อนฝูงญาติพี่นอ้ ง ที่เคยทํางานอยูแ่ ล้วในต่างประเทศเมื่อมีการตกลงจ้างงานกันเรี ยบร้อยแล้ว นายจ้าง
ต้องส่ งสัญญาจ้าง และหลักฐานการเข้าประเทศโดยถูกต้องมาให้คนหางาน และก่อนการเดินทางคนหางาน
ต้องแจ้งให้อธิ บดีกรมการจัดหางานทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน รวมทั้งกรณี กลับมาพักผ่อนระหว่างอายุ
สัญญาหรื อการต่อสัญญาจ้างด้วย
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3. การควบคุมการทางานของคนต่ างด้ าว เพื่อดูแล ตรวจสอบและควบคุมการทํางานของ
คนต่างด้าวในประเทศให้เป็ นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด ตลอดจนการควบคุม
แรงงานต่างด้าวที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึ่ งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชี พเป็ นการชัว่ คราว
มีการดําเนินการ ดังนี้
3.1 พิจารณาออกใบอนุ ญาตทํางาน ต่ออายุใบอนุ ญาตทํางานเปลี่ ยนแปลงรายการใบ
อนุ ญาตทํางาน ออกใบแทนใบอนุ ญาตทํางาน รับแจ้งการเข้า – ออก จากการทํางาน และการขอเข้ามา
ดําเนินการขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนต่างด้าว
3.3 ปรับปรุ งพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในการห้ามคนต่างด้าวทํา
3.4 ศึกษาวิจยั งานในอาชีพและวิชาชีพห้ามคนต่างด้าวทํา
3.5 ปรับปรุ งระเบียบวิธีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน
3.6 วางมาตรการจัดระบบเพื่อควบคุมการทํางานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้ามา
โดยถูกต้องตามกฎหมาย
3.7 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวให้เป็ นไปตามกฎหมาย
4. การแนะแนวอาชีพ และส่ งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้นกั เรี ยน นิสิต นักศึกษา
ผูท้ ี่อยูใ่ นวัยทํางาน และผูท้ ี่กาํ ลังจะเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ได้มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องอาชีพ และมีแนวทางใน
การเลือกอาชีพอย่างเหมาะสม ตรงกับบุคลิกภาพความสามารถและทราบความถนัด ในการประกอบอาชีพของ
แต่ละคน พร้อมทั้งส่ งเสริ มการประกอบอาชีพอิสระแก่ผวู ้ า่ งงาน ที่ตอ้ งการประกอบอาชี พส่ วนตัวหรื ออาชีพอิสระ
หรื อผูท้ ี่ไม่สามารถเข้าสู่ การจ้างงานในระบบเกษตรกร หรื อผูท้ ี่ไม่สามารถทํางานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผูม้ ีรายได้
น้อย รวมถึงนักโทษที่พน้ โทษ มีการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 ให้บริ การแนะแนวอาชี พแก่นกั เรี ยน นิ สิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป เพื่อ
ให้ทราบถึงโลกอาชีพ การเตรี ยมตัวก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ตลอดจนการให้บริ การทดสอบความพร้อมทางอาชี พ
เพื่อเป็ นแนวทางในการเลื อกศึกษาต่อหรื อการเลื อกประกอบอาชี พให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้
ความสามารถและความต้องการของตลาดแรงงาน
4.2 ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพอิสระแก่ผวู ้ า่ งงานที่ตอ้ งการประกอบอาชีพส่ วนตัว
หรื อ อาชี พ อิ ส ระ หรื อผูท้ ี่ ไ ม่ ส ามารถเข้า สู่ ก ารจ้า งงานในระบบเกษตรกรรม หรื อ ผูท้ ี่ ไ ม่ ส ามารถทํา งาน
เต็มเวลาตลอดทั้งปี ผูม้ ีรายได้นอ้ ย รวมถึงนักโทษที่พน้ โทษ
4.3 จัดแสดงนิทรรศการส่ งเสริ มการมีงานทํา/อาชี พ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการมี
งานทําและอาชีพตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
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4.4 ผลิตและเผยแพร่ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในรู ปของแผ่นพับ แผ่นปลิว
หนังสื อ โปสเตอร์ วีดีโอเทป
4.5 ให้บริ การศูนย์ขอ้ มูลอาชีพ
5. การคุ้มครองคนหางาน คุ ม้ ครองและป้ องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงถูกเอารัด
เอาเปรี ยบจากบริ ษทั จัดหางาน และบุคคลรวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้ องกัน และลงโทษผูห้ ลอกลวง
เอารัดเอาเปรี ยบคนหางาน มีการดําเนิ นงาน ดังนี้
5.1 รับเรื่ องราวร้องทุกข์ของคนหางาน ที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.2 การอนุ ญาตจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน/บริ ษทั จัดหางาน เพื่อดําเนินการจัดหางาน
ให้คนหางานทํางานในประเทศและต่างประเทศ
5.3 สื บสวน สอบสวน บุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวง ต้มตุ๋นคนหางาน เพื่อดําเนินคดี
ตามกฎหมายอย่างเฉี ยบขาด
ด้ านการพัฒนาฝี มือแรงงาน
หน่วยงานที่มีบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบด้านพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน ของกระทรวง
แรงงาน ได้แก่ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝี มือแรงงาน ศักยภาพกําลังแรงงานและ
ผูป้ ระกอบการ เพื่อพัฒนากําลังแรงงานให้มีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล และ ส่ งเสริ มการเป็ นผูป้ ระกอบการที่
มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก มีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. พัฒนามาตรฐานฝี มือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดําเนินการส่ งเสริ ม
การทดสอบมาตรฐานและแข่งขันฝี มือแรงงาน
2. ดําเนินการพัฒนาฝี มือแรงงานและพัฒนาระบบ รู ปแบบการพัฒนาฝี มือแรงงาน
แก่กาํ ลังแรงงาน
3. ดําเนินการส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน ศักยภาพแรงงานและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
4. ดําเนินการประสานและส่ งเสริ มให้ภาครัฐและภาคเอกชนจัดทําแผนความต้องการ
แรงงานฝี มือแห่งชาติ และสร้างเครื อข่ายการพัฒนาฝี มือแรงงาน
5. ดําเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงานและกฏหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม ประสานความเชื่อมโยง สร้างและพัฒนาเครื อข่ายการพัฒนา
ศักยภาพกําลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
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7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
หรื อตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (กพร.) มีหน่วยงานให้บริ การทั้งในส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค
โดยในส่ วนกลาง นอกจากให้บริ การ ณ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ซึ่ งตั้งอยูภ่ ายในบริ เวณกระทรวงแรงงาน แล้ว
ยังมีศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานกรุ งเทพมหานคร ตั้งอยูบ่ นถนนสุ ขมุ วิท ภายในบริ เวณวัดธาตุทอง และ ในส่ วนภูมิภาค มีสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค (สพภ.) 12 แห่ง และศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัด (ศพจ.)
63 แห่ง สาระสําคัญที่อาสาสมัครแรงงานควรรู ้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน มีดงั นี้
ข้ อควรรู้ ของอาสาสมัครแรงงานในการดาเนินงานด้ านพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน
1. หน้ าที่หลักของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
1.1 เพื่อพัฒนาฝี มือแรงงานของประชาชนผูว้ า่ งงาน ให้มีความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ
พร้อมที่จะเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงาน ในธุ รกิจอุตสาหกรรมตลอดจนผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระให้
มีคุณภาพ และมาตรฐานฝี มือที่สูงขึ้น
1.3 เพื่อสนับสนุนธุ รกิจอุตสาหกรรมในการปรับปรุ งพัฒนาองค์การและส่ งเสริ มสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
1.4 เพื่อพัฒนากําลังคนในชนบท ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในรู ปแบบของการรวมกลุ่ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เพิ่มมูลค่าสู งขึ้น
2. การบริการของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาคและศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัด ได้เปิ ดให้บริ การ
ฝึ กอบรมฝี มือแรงงานให้แก่เยาวชนวัยทํางาน ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ผูถ้ ูกเลิกจ้างและว่างงาน เพื่อเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนและสร้างโอกาสการประกอบอาชีพหรื อการมีงานทํา อันเป็ นการช่วยยกระดับฝี มือแรงงานให้ดีข้ ึน
และมีความรู ้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่พร้อมจะเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมี
คุณภาพโดยมีภารกิจดังนี้
2.1 การบริการการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
(1 ) การทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ
ตามมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ เป็ นมาตรฐานที่ดาํ เนิ นการภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีคณะกรรมการส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน ทําหน้าที่บริ หารและ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนิ นการ
กําหนดมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติแต่ละสาขาอาชีพขึ้น เพื่อใช้ทดสอบประเมินศักยภาพ ทักษะฝี มือและ
สมรรถนะในการทํางานของแรงงาน
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มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ แบ่ ง เป็ น 3 ระดับ คื อ ระดับ ต้น (ชั้น 1 )
ระดับกลาง (ชั้น 2 ) และระดับสู ง (ชั้น 3 ) เปิ ดให้บริ การทดสอบแก่แรงงานที่ทาํ งานอยู่แล้วแต่ตอ้ งการทราบ
ระดับความรู ้ ความสามารถของตนเอง เพื่อนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะของตนเองให้
สู งขึ้นหรื อคนหางานที่มีความประสงค์จะทํางานในประเทศหรื อต่างประเทศเข้าทดสอบ เพื่อขอรั บหนังสื อ
รับรองมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ ประกอบเอกสารในการสมัครงาน ปั จจุบนั ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ
ชั้น 1จํานวน 100 บาทชั้น 2 และชั้น 3 จํานวน 200 บาท
(2) การทดสอบฝี มือคนหางานเพือ่ ไปทางานต่ างประเทศ
แบบทดสอบฝี มื อ คนหางานเพื่ อ ไปทํา งานต่ า งประเทศ เป็ นแบบทดสอบที่
ดํา เนิ น การโดยคณะทํา งานกํา หนดหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารทดสอบฝี มื อ คนหางานไปทํา งานต่ า งประเทศ
ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็ นผูด้ าํ เนิ นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ตรวจวัดทักษะฝี มือของคนหางาน ตามตําแหน่งงานที่มีการจ้างงานในต่างประเทศ โดยการทดสอบไม่คาํ นึ งถึง
พื้นฐานการศึกษาของคนหางาน แต่จะพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์จากการทํางานที่สะสม
มาเป็ นทักษะฝี มือหรื อสมรรถนะในการทํางาน
การทดสอบฝี มือคนหางานเพื่อไปทํางานต่างประเทศ เป็ นการตรวจวัด ประเมิน ทักษะ
ฝี มือของคนหางานว่ามีทกั ษะฝี มือเพียงพอต่อการทํางานในตําแหน่งงานนั้น ๆ หรื อไม่ การสอบไม่มีการแบ่งเป็ น
ระดับเหมือนกับมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ แต่จะระบุเพียงตําแหน่งงานและเกณฑ์ที่ทดสอบผ่านเท่านั้นอัตรา
ค่าทดสอบฝี มือ จํานวนไม่เกิน 400 บาท ผูท้ ดสอบผ่านจะได้รับใบรับรองผลการทดสอบฝี มือเป็ นหลักฐานใน
การประกอบเอกสารการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
(3) การทดสอบมาตราฐานฝี มือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ
มาตราฐานฝี มือแรงงานตามความต้องการของนายจ้าง เป็ นมาตรฐานที่นายจ้างเป็ นผู้
กําหนดรายละเอี ยดของลักษณะงาน รู ปแบบ และเกณฑ์การวัดผล เพื่อจัดลําดับฝี มื อแรงงานใหม่ หรื อ พนักงานที่ทาํ งานอยู่แล้ว มาประกอบการคัดเลื อก กําหนดหน้าที่ ตําแหน่งงาน หรื ออัตราค่าจ้าง ตามความ
เหมาะสมซึ่ งอาจจะใช้สถานทดสอบของนายจ้างหรื อข้าราชการก็ได้ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝี มือแรงงานให้
คําแนะนํา หรื อให้การสนับสนุ นด้านวิชาการในการกําหนดเกณฑ์หรื อการดําเนิ นการทดสอบ เพื่อให้การ
ทดสอบมาตรฐานฝี มือนั้นมีความเที่ยงตรง โปร่ งใส สามารถจัดลําดับและคัดกรองแรงงานที่มีฝีมือได้จริ ง การ
ทดสอบประเภทนี้ จะไม่ มี ก ารรั บ รองฝี มื อให้ มี เพี ย งผลการทดสอบฝี มื อให้ นายจ้า งไว้เป็ นหลัก ฐาน เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาร่ วมกับหลักฐานอื่นๆ ในการคัดเลือกคนหางาน ได้แก่ หลักฐานการผ่านงาน ผลการ
ตรวจสุ ขภาพเป็ นต้น
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2.2 การฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาฝี มือแรงงาน
(1) การฝึ กเตรี ยมเข้าทํางาน เป็ นการฝึ กอาชี พให้แก่ แรงงานใหม่ เพื่ อพัฒนาความรู ้
ความสามารถในขั้นพื้นฐานของสาขาอาชี พต่างๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่ออาชี พ เพื่อเตรี ยมเข้าสู่ ตลาดแรงงานและ
ให้มีความพร้อมที่จะทํางานในฐานะแรงงานฝี มือระดับต้น (มาตรฐานฝี มือแรงงาน ระดับ 1 ) โดยฝึ กในสถาบัน
พัฒนาฝี มือแรงงานภาค/ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัด เป็ นเวลา 280 ชัว่ โมง หรื อ 2 เดื อนขึ้นไป และฝึ กใน
กิจการอีก 1-4 เดือน (แล้วแต่สาขาอาชีพ)
(2) การฝึ กยกระดับฝี มือ เป็ นการฝึ กอาชี พให้แก่ แรงงานที่ มีงานทําอยู่แล้วให้มีพ้ืน
ฐานความรู ้ ความสามารถ และทักษะเพิ่มเติมในสาขาอาชี พที่ปฏิ บตั ิงานอยู่หรื อสาขาอาชี พที่ เกี่ ยวข้องหรื อ
เกื้ อหนุ นกับงานที่ ทาํ อยู่ใ ห้สามารถปฏิ บตั ิ งานได้อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ซึ่ งอาจเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ และทักษะเดิมให้สูงขึ้นหรื อเพิ่มทักษะการบริ หารจัดการหรื อความรู ้
เสริ มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกื้อหนุนกับสาขาอาชีพนั้นๆ โดยระยะเวลาฝึ กตั้งแต่ 12 ชัว่ โมงขึ้นไป
(3) การฝึ กเสริ มทักษะ เป็ นการฝึ กอาชีพให้แก่แรงงานที่มีงานทําอยูแ่ ล้วหรื อว่างงานและ
มีความประสงค์จะเปลี่ ยนอาชี พใหม่ หรื อประกอบอาชี พอื่นเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีความรู ้ ความ สามารถและทัศนะคติที่ดีเพิ่มเติมในสาขาอาชี พอื่นที่นอกเหนื องานที่ปฏิ บตั ิอยูต่ ามปกติหรื ออาชี พที่ทาํ งานอยู่
หรื อให้สามารถทํางานในสาขาอื่นได้ โดยระยะเวลาการฝึ กตั้งแต่ 6 ชัว่ โมงขึ้นไป
นอกจากนี้ ยัง ให้ ค ํา ปรึ ก ษา/แนะนํา การพัฒ นาหลัก สู ต รแก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ตลอดจนฝึ กอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี เยาวชน คนพิการ และกลุ่มเป้ าหมายพิเศษตามนโยบายของ
กระทรวงแรงงาน นโยบายเร่ งด่ วนของรัฐบาล เช่ นฝึ กอาชี พให้แก่ ผูผ้ ่านการบําบัดยาเสพติ ดโรงเรี ยนวิวฒั น์
พลเมือง ฝึ กอาชีพให้แก่คนเร่ รอน หรื อกลุ่มผูเ้ ชื้อเอดส์ ครอบครัวและกลุ่มเสี่ ยง ฝึ กอาชีพให้คนพิการ
2.3 การให้ ก้ ยู มื เงินกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน มีเงินกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนสําหรับ
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน โดยให้ผรู ้ ับการฝึ กตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 กูย้ มื เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน และให้ผดู้ าํ เนินการฝึ ก
ผูด้ าํ เนิ นการทดสอบฝี มือแรงงาน และผูป้ ระกอบกิจการ กูย้ มื เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับดําเนิ นการฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน
หรื อการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545

ด้ านส่ งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านส่ งเสริ มสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ของกระทรวง
แรงงาน ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานแรงงาน การ
คุม้ ครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การแรงงานสัมพันธ์ การ
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แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการสวัสดิการแรงงานโดยการพัฒนามาตรฐาน รู ปแบบ กลไก มาตรการ
ส่ งเสริ ม สนับสนุน และแก้ไขปั ญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า และพัฒนา แรงงานให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
1. กําหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานทั้งการส่ งเสริ มกํากับดูแลให้การรับรองสถานประกอบ
กิจการที่มีการบริ หารจัดการมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. คุม้ ครองดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามที่กฎหมาย
กําหนดและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
3. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ดําเนิ นการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
5. ส่ งเสริ มพัฒนา และเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจด้านมาตรฐานการคุม้ ครองแรงงาน
ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
6. ส่ งเสริ มและดําเนินงานให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
7. ดําเนินการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาการขัดแย้งข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน
8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จัดทําแผนงานและ
ประสานแผนปฏิบตั ิงานของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์
ด้านแรงงาน และพัฒนาอาชีพ ของกระทรวง
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน หรื อตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็ นหน่วยงานหนึ่ งในสังกัดกระทรวงแรงงาน มี
หน่วยงาน ที่ให้บริ การทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค โดยในส่ วนกลาง นอกจากมีบริ การ ณ กรมสวัสดิการ
และคุ ม้ ครองแรงงาน ซึ่ งตั้งอยู่ภายในบริ เวณกระทรวงแรงงาน แล้ว ยังมี สํานักงานสวัสดิ การและคุ ม้ ครอง
แรงงานพื้นที่ อีก 10 พื้นที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร และในส่ วนภูมิภาค มีสํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด ทัว่ ประเทศ สาระสําคัญที่อาสาสมัครแรงงาน ควรรู ้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่
ของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน มีดงั นี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
1. พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้บงั คับกับกิจการทั้งที่แสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่ งคนขึ้นไปยกเว้นราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค และราชการส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
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2. นายจ้ าง คือ ผูซ้ ่ ึ งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้ หรื อ ผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมาย
ให้ทาํ งานแทนนายจ้าง หรื อกรณี นิติบุคคล หมายความรวมถึงผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผูซ้ ่ ึ ง
ได้รับมอบหมายจากผูม้ ีอาํ นาจกระทํา การแทนนิ ติบุคคลให้ท าํ การแทนหรื อกรณี เจ้า ของกิ จการได้จา้ งเหมา
ค่าแรงให้ถือว่าเจ้าของกิจการเป็ นนายจ้างของลูกจ้างที่ผรู ้ ับเหมาค่าแรงจัดหามาด้วย
3. ลูกจ้ าง คือ ผูซ้ ่ ึ งตกลงทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง
4. เงินประกัน
4.1 ห้ามนายจ้างเรี ยกหรื อรับเงิ นประกันการทํางานหรื อเงิ นประกันความเสี ยหายในการ
ทํางานจากลูกจ้าง ยกเว้นลูกจ้างที่ทาํ งานเกี่ ยวกับการเงิ นหรื อทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายแก่นายจ้างได้ โดยนายจ้างจะเรี ยกหรื อรับได้จะต้องไม่เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้าง
ได้รับอยูใ่ นวันที่นายจ้างรับเงินประกัน
4.2 เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรื อลูกจ้างลาออก หรื อสัญญาประกันสิ้ นอายุให้นายจ้างคืนเงิน
ประกันพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน
4.3 ห้ามเรี ยกหรื อรับเงินประกันจากฝ่ ายลูกจ้างซึ่ งเป็ นเด็ก
5. การเปลีย่ นตัวนายจ้ าง
การเปลี่ยนตัวนายจ้างโดยการโอน การรับมรดก หรื อด้วยวิธีอื่นใด รวมถึงการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง โอนหรื อควบกับนิติบุคคล ให้นายจ้างใหม่ตอ้ งรับไปทั้งสิ ทธิ และหน้าที่ที่มีต่อลูกจ้างทุกประการ
6. การปฏิบัติทเี่ ท่าเทียมกัน
นายจ้างต้องปฏิบตั ิต่อลูกจ้างชายและหญิง เท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลกั ษณะหรื อ
สภาพของงานไม่อาจปฏิบตั ิเช่นนั้นได้
7. การล่วงเกินทางเพศ
ห้ามนายจ้างหรื อหัวหน้างาน ผูค้ วบคุมงาน หรื อผูต้ รวจงานกระทําการล่วงเกินทางเพศต่อ
ลูกจ้างหญิงและเด็ก
8. เวลาทางานปกติ
ให้นายจ้างประกาศเวลาทํางานปกติโดยกําหนดเวลาเริ่ มต้นและเวลาสิ้ นสุ ดของการทํางาน
ไม่เกินวันละ 8 ชัว่ โมง และไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชัว่ โมง แต่ถา้ เป็ นงานที่ใช้วิชาชีพหรื อวิชาการ งานด้านบริ หาร
และงานจัดการงานเสมียนพนักงาน งานอาชีพเกี่ยวกับการค้า งานอาชี พด้านบริ การ งานที่เกี่ยวกับการผลิต หรื องาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติวนั หนึ่ง เป็ นจํานวนกี่ชวั่ โมง
ก็ได้ แต่สัป ดาห์ หนึ่ ง ต้องไม่เกิ น 48 ชั่วโมง ส่ วนงานที่ อาจเป็ นอันตรายไม่ เกิ นวันละ 7 ชั่วโมง และไม่ เกิ น
สัปดาห์ละ 42 ชัว่ โมง
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9. การทางานล่วงเวลา
ห้ามให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็ นคราวๆไป แต่ถา้
เป็ นงานซึ่ งต้องทําติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสี ยหายแก่งานหรื อเป็ นงานที่ฉุกเฉิ น นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํางาน
ล่วงเวลาได้เท่าที่จาํ เป็ น
10. การทางานในวันหยุด
10.1 ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเว้นแต่งานที่ทาํ ติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสี ยหาย
แก่งานและงานฉุ กเฉิ นหรื อกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ ง ร้านอาหาร ร้ านขายเครื่ องดื่ม สโมสร
สมาคม หรื อสถานพยาบาล “ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดได้เท่าที่จาํ เป็ นโดยได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้างเป็ นคราวๆไป”
10.2 การทํางานล่วงเวลา การทํางานในวันหยุดเมื่อรวมกันแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 36 ชัว่ โมง
11. วันหยุด
11.1 วันหยุดประจําสัปดาห์ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหยุดสัปดาห์หนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
โดยวันหยุประจําสัปดาห์ตอ้ งมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 วัน
11.2 วันหยุดตามประเพณี ให้นายจ้างประกาศวันหยุดดังกล่ า วให้ลู กจ้างทราบเป็ นการ
ล่วงหน้าปี หนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน / ปี โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ
11.3 วันหยุดพักผ่อนประจําปี ให้ลูกจ้างซึ่ งทํางานติ ดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี มีสิทธิ หยุด
พักผ่อนประจําปี ได้ปีหนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 6 วันทํางาน
12. วันลา
12.1 ลาป่ วยได้เท่าที่ป่วยจริ ง โดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน
12.2 ลาเพื่อทําหมันได้ตามที่แพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง
โดยได้รับค่าจ้าง
12.3 ลากิจได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
12.4 ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบฝึ กวิชาทหาร หรื อทดลอง
ความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
12.5 ลาฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรงงาน และสวัสดิการ
และเพิ่มทักษะความชํานาญเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของลูกจ้างหรื อการสอบวัดผลทางการศึกษา
ที่ราชการจัดหรื ออนุญาตให้จดั
12.6 วันลาเพื่อคลอดบุตร ลูกจ้างหญิงมีสิทธิ ลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน
นับรวมวันหยุดโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน
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13. เวลาพัก
ไม่นอ้ ยกว่าวันละ 1 ชัว่ โมง หลังจากทํางานมาแล้ว 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ถ้ามีการทํางานล่วงเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงขึ้นไป นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้ลูกจ้างก่อนทํางานล่วงเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 20 นาที
14. การใช้ แรงงานหญิง
14.1 ห้ามลูกจ้างหญิงทํางานในงานเหมืองแร่ งานก่อสร้างที่ตอ้ งทําใต้ดิน ใต้น้ าํ ในอุโมงค์
หรื อปล่องในภูเขาที่มีลกั ษณะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ หรื อร่ างกายของลูกจ้าง งานที่ตอ้ งทําบนนัง่ ร้านที่สูงกว่า
พื้ นดิ นตั้ง แต่ 10 เมตรขึ้ นไป งานผลิ ตหรื อขนส่ ง วัตถุ ระเบิ ด หรื อวัตถุ ไ วไฟ หรื องานตามที่ กาํ หนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2541 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
14.2 การคุม้ ครองหญิงมีครรภ์ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทาํ งานระหว่าง 22.00 – 06.00 น.
ทํางานล่วงเวลา ทํางานในวันหยุดหรื อทํางานเกี่ยวกับเครื่ องจักรหรื อเครื่ องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อน
หรื อติดไปกับยานพาหนะ งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรื อเข็นของหนักเกิ น 50 กิ โลกรัมงานที่ทาํ ในเรื อ
และห้ามนายจ้างเลิกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ เว้นแต่ลูกจ้างทํางานในตําแหน่งผูบ้ ริ หาร งานวิชาการ งานธุ รการ
และงานเกี่ยวกับการเงินหรื อบัญชีสามารถทํางานล่วงเวลาได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
15. การใช้ แรงงานเด็ก
15.1 ห้ามจ้างเด็กอายุต่าํ กว่า 15 ปี เข้าทํางาน
15.2 การจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี นายจ้างต้องปฏิบตั ิ คือ (1) แจ้งการจ้างเด็กต่อ
พนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เด็กเข้าทํางาน (2)
ทําบันทึกสภาพการจ้างที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ มโดยเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิ จการ หรื อสํานักงานของนายจ้างพร้ อมให้พนักงานตรวจ
แรงงานตรวจได้ในเวลาทําการ (3) แจ้งการสิ้ นสุ ดการจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่เด็กออกจากงาน
15.3 เวลาพัก เมื่อเด็กทํางานมาแล้วไม่เกิน 4 ชัว่ โมง ต้องมีเวลาพักไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง
และใน 4 ชัว่ โมงต้องจัดเวลาพักให้ตามที่นายจ้างกําหนด
15.4 ห้ามให้เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ทํางานระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. ทํางานล่วงเวลา
ทํางานในวันหยุด ในงานหลอม เป่ า หล่อ รี ดโลหะ งานปั้ มโลหะ งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น สั่นสะเทือน
เสี ยงและแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติอนั อาจเป็ นอันตราย งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็ นอันตราย งานเกี่ ยวกับจุลชี วนั
เป็ นพิษซึ่ งอาจเป็ นเชื้อไวรัส แบคทีเรี ย รา หรื อเชื้ ออื่น งานที่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรื อวัตถุไวไฟ ( เว้น
แต่งานในสถานี บริ การนํ้ามันเชื้ อเพลิ ง ) งานขับหรื อบังคับรถยนต์หรื อปั่ นจัน่ งานใช้เลื่ อยเดิ นด้วยพลังไฟฟ้ า
หรื อเครื่ องยนต์ งานที่ตอ้ งทําใต้ดิน ใต้น้ าํ ในถํ้าอุโมงค์ หรื อปล่องในภูเขา งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานทํา
ความสะอาด เครื่ องจักรหรื อเครื่ องยนต์ขณะที่เครื่ องจักรหรื อเครื่ องยนต์กาํ ลังทํางาน งานที่ตอ้ งทําบนนัง่ ร้านที่
สู งกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ทํางานในสถานที่โรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานเต้นรํา รําวง หรื อ
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สถานที่ที่มีอาหาร สุ รา นํ้าชา หรื อเครื่ องดื่ มอย่างอื่นจําหน่ายและบริ การโดยมีผบู ้ าํ เรอสําหรับ ปรนนิ บตั ิลูกค้า
หรื อโดยมีที่สาํ หรับพักผ่อนหลับนอนหรื อมีบริ การนวดให้แก่ลูกค้า
16. ค่ าจ้ าง
16.1 จ่ายเป็ นเงินไทย ณ สถานที่ทาํ งานของลูกจ้างหรื อตามที่ตกลงกัน
16.2 งานที่มีลกั ษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน ปริ มาณเท่ากัน ให้นายจ้างกําหนดค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันทั้งลูกจ้างชายหญิง
17. ค่ าล่วงเวลาในวันทางาน
ไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่าของค่าจ้างปกติต่อชัว่ โมงที่ทาํ เกิน
18.ค่ าทางานในวันหยุด
18.1 ลูกจ้างซึ่ งมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุดจ่ายเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างต่อชัว่ โมง
18.2 ลูกจ้างซึ่ งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด จ่ายไม่นอ้ ยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างปกติ
ต่อชัง่ โมงที่ทาํ
19. ค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
ไม่นอ้ ยกว่า 3 เท่าของค่าจ้างปกติต่อชัว่ โมงที่ทาํ เกิน
20. การหยุดกิจการชั่ วคราว
ถ้านายจ้างจําเป็ นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นการชัว่ คราว โดยเหตุซ่ ึ งมิใช่เหตุสุดวิสัย
ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ50 ของค่าจ้างตลอดเวลาที่ไม่ได้ให้ลูกจ้างทํางานและแจ้งให้
ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงาน ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่ มหยุดกิจการ
21. การหักค่ าตอบแทน
ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่
21.1 ชําระภาษีเงินได้ หรื อเงินอื่นที่ลูกจ้างมีหน้าที่ ตอ้ งจ่ายตามกฎหมายบัญญัติไว้
21.2 ชําระค่าบํารุ งสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
21.3 ชําระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อสหกรณ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
หรื อหนี้ที่เป็ นสวัสดิการและประโยชน์ของลูกจ้างฝ่ ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง
21.4 เงินประกัน หรื อชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่นายจ้างซึ่ งลูกจ้างได้กระทําโดยจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
21.5 เงินสะสม ตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
การหักดังกล่าวนอกจากการหักเพื่อชําระภาษีเงินได้หรื อเงินอื่นที่ตอ้ งจ่ายตามกฎหมาย
บัญญัติไว้ ห้ามหักเกินร้อยละ 10 และรวมกันต้องไม่เกิน 1 ใน 5 ของเงินที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละงวดเว้นแต่
ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
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22. สวัสดิการ
22.1 นายจ้างต้องจัดสวัสดิการเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัยให้แก่ลูกจ้าง เช่น นํ้าสะอาด
สําหรับดื่ม ห้องนํ้า ห้องส้วม และปั จจัยปฐมพยาบาลให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
22.2 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิ จการ เพื่อทําหน้าที่ร่วมหารื อกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิ การแก่ลูกจ้าง ให้คาํ ปรึ กษาหารื อ
และเสนอแนะความเห็ นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิ การสําหรับลูกจ้างตรวจตราควบคุ มดูแลการจัดสวัสดิ การ
ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง และเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็ นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน
23. ความปลอดภัยในการทางาน
23.1 พนักงานตรวจแรงงานพบว่านายจ้างผูใ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกํากระทรวงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ออกตามมาตรา 103 แห่ งพระราชบัญญัติความ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอาํ นาจออกคําสั่งเป็ นหนังสื อให้นายจ้างปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานที่ หรื อจัดทําหรื อแก้ไขเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ลูกจ้างต้องใช้ในการ
ปฏิ บตั ิงานหรื อที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานให้ถูกต้องหรื อเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ถ้าพนักงาน
ตรวจแรงงานพบว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานอาคารสถานที่เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิ ด
ความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างหรื อนายจ้างไม่ปฏิ บตั ิตามคําสั่งดังกล่าว เมื่อได้รับอนุ มตั ิจากอธิ บดี หรื อผูซ้ ่ ึ งอธิ บดี
มอบหมาย พนักตรวจแรงงานมีอาํ นาจสั่งให้นายจ้างหยุดการใช้เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนเป็ น
การชัว่ คราวได้และให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างหยุดงาน
23.2 นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพลูกจ้างและส่ งผลการตรวจดังกล่าวแก่พนักงาน
ตรวจแรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
23.3 ให้สถานประกอบกิ จการที่มีลูกจ้างไม่ถึง 50 คน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน (จป.) ระดับพื้นฐาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริ หาร เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการร่ วมกับนายจ้าง
23.4 ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับบริ หาร และระดับวิชาชี พ เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการร่ วมกับนายจ้าง
23.5 ให้สถานประกอบกิ จการที่ มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานประกอบด้วย นายจ้าง หรื อผูแ้ ทนนายจ้า ง
ผูแ้ ทนลูกจ้างระดับบังคับบัญชา ผูแ้ ทนลูกจ้างระดับปฏิบตั ิการ และจป. โดยมีจาํ นวนคณะกรรมการตามขนาด
ของสถานประกอบกิจการ
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24. การพักงาน
24.1 ห้ามนายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างเพื่อทําการสอบสวนกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด
เว้นแต่มีขอ้ บังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรื อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้อาํ นาจสั่งให้พกั งานได้ แต่นายจ้าง
จะสั่งพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน และในช่วงที่พกั งาน นายจ้างต้องจ่ายเงินในช่วงพักงานตามอัตราที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับหรื อข้อตกลงดังกล่าวแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทํางานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน
24.2 ถ้าผลการสอบสวนปรากฎว่าลูกจ้างไม่มีความผิดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเต็มจํานวนนับ
แต่วนั ที่ถูกสั่งพักงานจนถึงวันที่ลูกจ้างกลับเข้าทํางาน พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
25. ค่ าชดเชย
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างซึ่ งถูกเลิกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้
25.1 ทํางานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 30 วัน
25.2 ทํางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 90 วัน
25.3 ทํางานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 180 วัน
25.4 ทํางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 240 วัน
25.5 ทํางานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 300 วัน
26. การเลิกจ้ างโดยไม่ ต้องจ่ ายค่ าชดเชย
26.1 ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
26.2 จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย
26.3 ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
26.4 ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรื อระเบียบหรื อคําสั่งของนายจ้างอันชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรม และนายจ้างได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว หนังสื อเตือนมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่
ลูกจ้างกระทําผิด เว้นแต่กรณี ร้ายแรงไม่จาํ เป็ นต้องตักเตือน
26.5 ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตาม โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
26.6 ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
27. ค่ าชดเชยพิเศษ
27.1 ถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่ปรับปรุ งหน่วยงาน กระบวนการผลิต จําหน่าย
หรื อบริ การ เนื่องจากนําเครื่ องจักรมาใช้หรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องจักรและเทคโนโลยีซ่ ึงเป็ นเหตุให้ตอ้ งลดจํานวน
ลูกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งต่อลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน และถ้าลูกจ้างมีอายุงาน
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เกิน 6 ปี ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 15 วันต่อการ
ทํางาน ครบ 1 ปี แต่รวมแล้วค่าชดเชยพิเศษอัตราสู งสุ ดต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 360 วัน
27.2 ถ้านายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้งสถานที่อื่นซึ่ งมีผลกระทบสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรื อครอบครัว นายจ้างต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
และถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์ไปทํางานด้วย ก็มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยปกติ

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
1. การรวมตัวเป็ นองค์ กร
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้สิทธิ นายจ้างและลูกจ้างรวมตัวกันได้ในหลายลักษณะ
ได้แก่
1.1 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สามารถจัดตั้งคณะกรรมการ
ลูกจ้างได้ และนายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารื อกับคณะกรรมการลูกจ้างอย่างน้อย 3 เดือน / ครั้ง
1.2 ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถยืน่ คําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานได้พร้อมด้วย
หลักฐาน ดังนี้
(1) หนังสื อขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานระบุชื่อ อายุ อาชีพ หรื อวิชาชีพและที่อยู่
ของผูเ้ ริ่ มก่อการทุกคน (2) ร่ างข้อบังคับของสหภาพแรงงานอย่างน้อย 3 ฉบับ (3) เอกสารประกอบ คําขอ
เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รู ปถ่าย ตัวอย่าง เครื่ องหมายสหภาพแรงงาน ฯลฯ
1.3 นายจ้างตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถยืน่ คําขอทะเบียนสมาคมนายจ้างได้ พร้อมด้วย
หลักฐานดังนี้ (1) หนังสื อขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างระบุชื่อ อายุ หรื อวิชาชีพ และที่อยูข่ องผูเ้ ริ่ มก่อการ
ทุกคน (2) ร่ างข้อบังคับสมาคมนายจ้างอย่างน้อย 3 ฉบับ (3) เอกสารประกอบคําขอ เช่น สําเนาทะเบียน
บ้านหรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รู ปถ่าย ตัวอย่าง เครื่ องหมายสมาคมนายจ้าง ฯลฯ
1.4 สมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการประเภทเดียวกัน
สามารถยืน่ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นสหพันธ์นายจ้างได้
1.5 สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปที่มีสมาชิกเป็ นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน
หรื อในกิจการประเภทเดียวกัน สามารถยืน่ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นสหพันธ์แรงงาน ได้
1.6 สมาคมนายจ้างหรื อสหพันธ์นายจ้างตั้งแต่ 5 แห่งขึ้นไปสามารถยืน่ คําขอจดทะเบียน
จัดตั้งเป็ นสภาองค์การนายจ้างได้
1.7 สหภาพแรงงานหรื อสหพันธ์แรงงานตั้งแต่ 15 แห่งขึ้นไปสามารถยืน่ คําขอจดทะเบียน
จัดตั้งเป็ นสภาองค์การลูกจ้างได้
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2. การเจรจาต่ อรอง
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้สิทธิ แก่ลูกจ้างนายจ้างและองค์กรตามกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ เข้าร่ วมในกระบวนการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังนี้
2.1 ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป จัดให้มีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างไว้เป็ นหนังสื อ หากไม่มีให้ถือว่าข้อบังคับเกี่ ยวกับการทํางานตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
เป็ นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
2.2 การยืน่ ข้อเรี ยกร้องให้มีหรื อแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ให้ยนื่ ข้อเรี ยกร้อง
เป็ นหนังสื อแจ้งอีกฝ่ ายหนึ่งทราบ (1) กรณี นายจ้างเป็ นผูแ้ จ้งเรี ยกร้องจะต้องระบุชื่อตนเองหรื อตั้งผูแ้ ทนเป็ น
ผูเ้ ข้าร่ วมในการเจรจา โดยผูแ้ ทนต้องเป็ นกรรมการผูถ้ ื อหุ ้น ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน หรื อลูกจ้างประจําของนายจ้าง
กรรมการของสมาคมนายจ้าง หรื อกรรมการของสหพันธ์นายจ้าง (2 ) กรณี ลูกจ้างแป็ นผูแ้ จ้งที่เรี ยกร้ อง
ข้อเรี ยกร้องต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรี ยกร้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของลูกจ้าง
ทั้งหมดซึ่ งเกี่ยวข้องกับที่เรี ยกร้อง (3) กรณี เป็ นสมาคมนายจ้าง หรื อสหภาพแรงงานอาจแจ้งชื่อเรี ยกร้องต่อ
อีกฝ่ ายหนึ่ งแทนนายจ้างหรื อลูกจ้างไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของลูกจ้างจํานวนทั้งหมด เมื่อได้มีการยืน่ ที่เรี ยกร้อง
แล้วให้ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างต้องเริ่ มเจรจากันภายใน 3 วันนับแต่วนั รับข้อเรี ยกร้อง
2.3 หลังจากยืน่ ข้อเรี ยกร้องแล้ว (1) กรณี นายจ้างและลูกจ้างเจรจาตกลงกันได้ให้ทาํ เป็ น
หนังสื อและติดประกาศโดยเปิ ดเผย และนายจ้างต้องนําข้อตกลงไปจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ตกลงกัน
(2) กรณี นายจ้างและลูกจ้างไม่มีการเจรจาภายใน 3 วันหรื อเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ให้ถือว่ามีขอ้
พิพาทเกิดขึ้นให้ฝ่ายแจ้งข้อเรี ยกร้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ภายใน 24 ชม.
2.4 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน จะดําเนินการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันภายใน 5 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง ถ้าตกลงกันได้ให้ทาํ หนังสื อและนําไปจดทะเบียน หากตกลงกันไม่ได้ถือว่าเป็ นข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้
2.5 กรณี เป็ นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ท้ งั 2 ฝ่ าย อาจดําเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้ (1) อาจตกลงกันตั้งผูช้ ้ ีขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ (2) นายจ้างจะปิ ดงาน หรื อลูกจ้าง
จะนัดหยุดงานต้องแจ้งให้อีกฝ่ ายทราบและแจ้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบล่วงหน้าก่อน 24 ชม.
(3) ถ้านายจ้างไม่ประสงค์ปิดงาน หรื อลูกจ้างไม่ประสงค์จะนัดหยุดงานจะเจรจากันเอง หรื อให้เจ้าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยก็ได้
2.6 ในขณะที่ลูกจ้างนัดหยุดงาน หรื อนายจ้างปิ ดงานทั้งสองฝ่ ายจะให้พนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานไกล่ เกลี่ ยหรื อเจรจากันเองจนกว่าจะตกลงกันก็ได้ ส่ วนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
แรงงาน มีอาํ นาจสั่งให้ลูกจ้างเลิกหยุดงาน และนายจ้างเลิกปิ ดงาน หรื อสั่งให้บุคคลอื่นเข้าทํางานแทน และสั่ง
ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ช้ ี ขาดข้อพิพาทแรงงาน ถ้าเห็ นว่าการปิ ดงานหรื อการนัดหยุดงาน อาจทําให้
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เกิ ดความเสี ยหายแก่เศรษฐกิ จของประเทศหรื ออาจก่อให้เกิ ดความเดื อดร้ อนแก่ประชาชน หรื ออาจเป็ นภัยต่อ
ความมัน่ คงของประเทศหรื ออาจขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน
2.7 ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยหรื อการชี้ขาดห้ามมิให้เลิกจ้างหรื อโยกย้ายหน้าที่การ
งานของลูกจ้างผูแ้ ทนลูกจ้างหรื อสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรี ยกร้อง เว้นแต่มีการทุจริ ตต่อหน้าที่
หรื อกระทําความผิดโดยเจตนาแก่นายจ้างหรื อจงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย ฯลฯ
การกระทาอันไม่ เป็ นธรรม ได้แก่
- ห้ามมิให้นายจ้าง
( 1 ) เลิกจ้างหรื อการกระทําใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทํางานอยูต่ ่อไปได้
เพราะเหตุที่ลูกจ้าง ได้นดั ชุมนุม ทําคําร้องยืน่ ข้อเรี ยกร้อง เจรจา หรื อดําเนินการฟ้ องร้องหรื อเป็ นพยาน หรื อให้
หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อนายทะเบียน พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผูช้ ้ ีขาดข้อพิพาทแรงงาน
หรื อกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรื อต่อศาลแรงงาน หรื อเพราะเหตุที่ลูกจ้างหรื อสหภาพแรงงานกําลังจะกระทํา
การดังกล่าว
( 2 ) เลิกจ้างหรื อกระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทํางานอยูต่ ่อไปได้
เพราะเหตุที่ลูกจ้างนั้นเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
( 3 ) ขัดขวางในการที่ลูกจ้างเป็ นสมาชิก หรื อให้ลูกจ้างออกจากการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน
หรื อให้ หรื อตกลงจะให้เงินหรื อทรัพย์สินแก่ลูกจ้างหรื อเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน เพื่อมิให้สมัครหรื อรับสมัคร
ลูกจ้างเป็ นสมาชิก หรื อเพื่อให้ออกจากการเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
( 4 ) ขัดขวางการดําเนินการของสหภาพแรงงานหรื อสหพันธ์แรงงาน หรื อขัดขวางการใช้สิทธิ
ของลูกจ้างในการเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรื อ
( 5 ) เข้าแทรกแซงในการดําเนินการของสหภาพแรงงาน หรื อสหพันธ์แรงงาน
- ห้ามมิให้ผใู้ ด
( 1 ) บังคับหรื อขู่เข็ญให้ลูกจ้างต้องเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานหรื อต้องออกจากการเป็ น
สมาชิกสหภาพแรงงาน หรื อ
( 2 ) กระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นผลนายจ้างฝ่ าฝื นข้างต้น ( มาตรา 122 )
- ห้ามเลิกจ้าง
ในระหว่างที่ขอ้ ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรื อคําชี้ขาดมีผลใช้บงั คับ ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับข้อเรี ยกร้อง เว้นแต่ ทุจริ ตต่อหน้าที่ กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทําให้
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นายจ้างเสี ยหาย ฝ่ าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสั่งซึ่ งนายจ้างได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้วเว้นแต่กรณี ร้ายแรง
ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทํางานติ ดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรทําการใด ๆ ให้มีการฝ่ าฝื นข้อตกลงเกี่ ยวกับ
สภาพการจ้างหรื อคําชี้ขาด
เมื่ อ มี ก ารฝ่ าฝื น
เมื่อมีการฝ่ าฝื นการห้ามข้างต้น ผูเ้ สี ยหายอาจยืน่ คําร้องกล่าวหาต่อคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่มีการฝ่ าฝื น
เมื่ อได้รับคําร้ องกล่าวหา ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ พิจารณาวินิจฉัยชี้ ขาดและ
ออกคําสั่งภายใน 90 วัน
ในกรณี ผถู ้ ูกล่าวหาได้ปฏิบตั ิตามคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ การดําเนิ นคดี
อาญาให้เป็ นระงับไป
การฝ่ าฝื น จะดําเนิ นคดีอาญาได้ต่อเมื่อผูถ้ ูกกล่าวหาไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์

กองทุนเพือ่ ผู้ใช้ แรงงาน
เป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับผูใ้ ช้แรงงานที่จะกูย้ มื โดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการกูย้ มื เงินนอกระบบ
1. เงื่อนไขการกู้ยมื
กองทุนเพื่อผูใ้ ช้แรงงานคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูจ้ ากสหกรณ์ออมทรัพย์ผกู ้ ู้ ในอัตราตํ่ากว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) คิดกับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 3.5 % และให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ที่กเู้ งินกองทุนเพื่อผูใ้ ช้แรงงานคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกที่กเู้ งินตามระเบียบหรื อประกาศอัตราดอกเบี้ยที่
คณะกรรมการดําเนินการในแต่ละแห่งมีมติให้ความเห็นชอบแต่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่าอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเพื่อผูใ้ ช้
แรงงานคิดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ผกู ้ ู้
2. วงเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจกูไ้ ด้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรื อนหุ ้น
รวมกับเงินทุนสํารองและหักหนี้สินที่มีอยูเ่ ดิมแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่นายทะเบียนอนุมตั ิ โดยให้กรู้ ายละไม่เกิน
20 ล้านบาท
3. การชาระเงินกู้
ชําระคืนเป็ นรายงวด (เดือน) ไม่เกิน 5 ปี หรื อ 60 เดือน
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กองทุนสงเคราะห์ ลูกจ้ าง
ลูกจ้างที่จะติดต่อขอรับเงิ นสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้นาํ บัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่ งแสดงไว้วา่ ระบุถึงผูน้ ้ นั มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และ
มอบสําเนาเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่
1. กรณีทนี่ ายจ้ างเลิกจ้ างโดยไม่ จ่ายค่ าชดเชย
1.1 ลูกจ้างที่มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์กองทุนลูกจ้างในกรณี (1) นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่
จ่ายค่าชดเชยและพนักงานตรวจแรงงานได้มีคาํ สั่งดังกล่าวเป็ นที่สุดตามมาตรา 125 (2) นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่น
นอกจากเงินค่าชดเชยโดยพนักงานตรวจแรงงานได้มีคาํ สั่งตามมาตรา 124 แล้ว
1.2 เขียนคําขอเงินสงเคราะห์ตามแบบที่กาํ หนดและยืน่ คําขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน
แห่งท้องที่ที่มีคาํ สั่งตามมาตรา 124
1.3 เมื่อมีการอนุมตั ิให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างต้องมารับเงินภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ หรื อลูกจ้างถึงแก่ความตายหากพ้นกําหนดดังกล่าว ถือว่าสิ ทธิ ในการรับเงินสงเคราะห์
เป็ นอันระงับสิ้ นไป
2. กรณีทนี่ ายจ้ างไม่ จ่ายเงินอืน่ นอกเหนือจากค่ าชดเชย
2.1 คุณสมบัติของลูกจ้างที่มีสิทธิ ขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
กรณี ที่นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่นนอกเหนือจากค่าชดเชย มีดงั ต่อไปนี้ (1) เป็ นผูม้ ีสิทธิได้รับเงินอื่น นอกเหนือ
จากค่าชดเชย และพนักงานตรวจแรงงานได้มีคาํ สั่งตามมาตรา 124 ให้นายจ้างจ่ายเงินเท่านั้น (2) ได้รับความ
เดือดร้อน
2.2 เขียนคําขอเงินสงเคราะห์ตามแบบที่กาํ หนดและยืน่ คําขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน
แห่งท้องที่ที่มีคาํ สั่งตามมาตรา 124
2.3 เมื่อมีการอนุมตั ิให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างต้องมารับเงินภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้ง หากลูกจ้างไม่มารับเงินภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสิ ทธิ ในการ ขอรับเงิน
สงเคราะห์เป็ นอันระงับสิ้ นไป
2.4 ในกรณี ที่ลูกจ้างขอยืน่ คําขอถึงแก่ความตายถือว่าสิ ทธิ ในการขอรับเงินสงเคราะห์
เป็ นอันระงับสิ้ นไป

ข้ อมูลบริการด้ านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. การขอทราบข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ประชาชนที่มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน โปรดติดต่อที่ (1) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการ ชั้น 4 กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
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แรงงาน โทร.0-2245-8932 (2) สถานที่ให้ขอ้ มูลข่าวสารสําหรับประชาชน ห้องสมุด กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน ชั้น 15 โทร.0-2245-5981 (3) www.labour.go.th และ Email address : pr
webmaster@labour.go.th (4) สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506กด 3
1.2 นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทัว่ ไปที่มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลเกี่ ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ติดต่อสอบถามได้ที่สาํ นักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น 13
โทร.0-2246-8370 0-2354-1652-3
1.3 กองทุนเพื่อผูใ้ ช้แรงงาน ติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน
โทร. 0-2245-6774
2. การติดต่ อเกีย่ วกับการร้ องเรียนว่านายจ้ างฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ผูท้ ี่ประสงค์จะติดต่อเกี่ยวกับการร้องเรี ยนเรื่ องนายจ้างฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ควรนําเอกสาร และข้อมูลเพื่อประกอบการร้องเรี ยน ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน และข้อมูลเกี่ยวกับ
นายจ้างหรื อสถานประกอบกิจการ เช่น ชื่ อ ที่อยู่ สถานที่ทาํ งาน สถานที่ใกล้เคียง ที่สังเกตง่าย เพื่อเจ้าหน้าที่
จะตรวจสอบได้รวดเร็ วและถูกต้อง หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ร้องเรี ยน เช่น สลิปเงินเดือน
สัญญาจ้างแรงงาน บัตรประจําตัวพนักงานหรื อคู่มือพนักงาน
2.1 กรณี ที่นายจ้างฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองแรงงาน
(1) ในกรณี ที่พบเห็ นว่านายจ้างฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองแรงงาน เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าชดเชย สวัสดิการ วันหยุด วันลา
สามารถร้องเรี ยนต่อเจ้าหน้าที่ดว้ ยวิธีดงั ต่อไปนี้ (1.1) เขียนคําร้องเรี ยนตามแบบ คร.7 ที่กาํ หนดในกรณี
ที่มาพบ เจ้าหน้าที่ดว้ ยตนเอง (1.2) ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อโดยประการอื่น
(2) ในการร้องเรี ยนนั้น ผูร้ ้องเรี ยนอาจไม่เปิ ดเผยชื่ อก็ได้หากเกรงว่าจะทําให้ผรู้ ้องเรี ยน
ได้รับผลกระทบ แต่ถา้ ผูร้ ้องเรี ยนต้องการทราบผลการร้องเรี ยน ผูร้ ้องเรี ยนควรแจ้งชื่อ ที่อยูใ่ ห้ชดั เจน เพื่อ
เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งผลการร้องเรี ยนให้ทราบ
(3) ผูร้ ้องเรี ยนสามารถทราบผลการร้องเรี ยนได้เป็ นระยะ ๆ โดยติดตามผลได้ที่
สถานที่รับคําร้องเรี ยนที่ผรู้ ้องเรี ยนได้ร้องไว้
(4) สถานที่รับคําร้องส่ วนกลาง (4.1) สํานักคุม้ ครองแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ ม้ ครองแรงงาน ชั้น 11 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2246-8994
โทร. 0-2245-7020 (4.2) กลุ่มงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานพื้นที่ (โปรดดูรายละเอียดในหน้าสถานที่ต้ งั )
(4.3) สํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด (โปรดดูรายละเอียดในหน้าสถานที่ต้ งั )
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ด้ านการประกันสั งคม
หน่ วยงานที มี หน้า ที่ ค วามรั บผิดชอบด้านการประกันสั งคม ของกระทรวงแรงงาน ได้แก่
สํานักงานประกันสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการบริ หารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิ นทดแทน โดยการ
จัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวติ ที่มนั่ คง โดยให้ความคุม้ ครองและ
หลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่ วย ทุพพลภาพหรื อตายอันมิใช่ เนื่ องจากการทํางานให้นายจ้าง
รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
คุม้ ครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันเนื่ องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้างตามพระราชบัญญัติเงิ น
ทดแทน พ.ศ. 2537 อันเป็ นผลให้ลูกจ้างต้องหยุดพักรักษาตัว สู ญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพ หรื อตายและมีอาํ นาจ
หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1.ปฏิบตั ิราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็ นไปตามเป้ าหมายแนวทางและแผนการ
ปฏิบตั ิราชการของกระทรวง
2. ดําเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
3. บริ หารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. คุม้ ครองดูแลผูป้ ระกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนด
5. พัฒนาระบบ รู ปแบบ มาตรการ วิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทนรวมทั้งประสาน
แผนการปฏิบตั ิงานของสํานักงาน
6.ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรื อตามที่
กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
สานักงานประกันสั งคม (สปส.) มีหน่วยงาน ที่ให้บริ การทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
โดยในส่ วนกลาง นอกจากมีบริ การ ณ สํานักงานประกันสังคม ตั้งอยูเ่ ลขที่ 88/28ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ( ติดศูนย์ราชการของกระทรวงสาธารณสุ ข )แล้ว ยังมีสํานักงานประกันสังคมพื้นที่ อีก10 พื้นที่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และในส่ วนภูมิภาค มีสาํ นักงานประกันสังคมจังหวัด 75 จังหวัด ทัว่ ประเทศ
สาระสําคัญที่อาสาสมัครแรงงานควรรู ้เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ของสํานักงานประกันสังคม มีดงั นี้
กองทุนประกันสั งคม มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นกองทุนให้หลักประกันแก่ผปู ้ ระกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบ
อันตราย เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ หรื อตาย ซึ่ งไม่ใช่เนื่ องจากการทํางานให้กบั นายจ้าง รวมทั้งกรณี คลอดบุตร
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
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2. ขอบเขตการบังคับใช้
นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องขึ้นทะเบียน
กองทุนประกันสังคม
3. การคุ้มครอง
คุม้ ครองลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง 15 ปี บริ บูรณ์และไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์และเป็ นลูกจ้างของ
นายจ้างที่อยูใ่ นข่ายการคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
4. การขึน้ ทะเบียน
ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ข้ ึนทะเบียนต่อสํานักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ / จังหวัด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่มีการจ้าง
5. การเรียกเก็บเงินและคานวณเงินสมทบ
ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างให้นายจ้างหักค่าจ้างของผูป้ ระกันตนตามจํานวนที่ตอ้ งนําส่ งเป็ นเงิน
สมทบอัตราเงินสมทบร้อยละห้าของค่าจ้าง ซึ่ งปั จจุบนั เงินสมทบไม่ต่าํ กว่าเดือนละ 83 บาทและไม่เกินเดือน
ละ 750 บาท นําส่ งสํานักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
6. เงินเพิม่
นายจ้างที่ไม่ส่งเงินสมทบในส่ วนของตนหรื อของผูป้ ระกันตน หรื อส่ งไม่ครบภาย
ในเวลาที่กาํ หนดต้องจ่ายเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของเงินสมทบที่ยงั ไม่ได้นาํ ส่ งหรื อที่ยงั ขาดอยู่
7. สิ ทธิประโยชน์
ลูกจ้างที่ผเู ้ ป็ นผูป้ ระกันตนได้รับสิ ทธิ ประโยชน์มีเงือนไขดังต่อไปนี้
7.1 กรณี เจ็บป่ วย (1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเจ็บป่ วย
(2)สิ ทธิ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงิน (3) ได้รับเงินทดแทนขาด
รายได้กรณี หยุดงานตามคําสั่งแพทย์และขาดรายได้ (4) มีสิทธิ รับบริ การทันตกรรมกรณี ถอนฟัน อุดฟัน ขูด
หินปูน ใส่ ฟันเทียมบางส่ วนชนิดถอดได้ฐานนอคริ ลิค(5) มีสิทธิ เบิกค่าอวัยวะเทียม / อุปกรณ์ตามประเภทและ
อัตราในประเทศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
7.2 กรณี คลอดบุตร (1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนคลอด
(2) ผูป้ ระกันตนแต่ละคนมีสิทธิ ได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง (3) มีสิทธิ คลอดบุตรฟรี ในโรงพยาบาลตามบัตรรับรอง
สิ ทธิ การรักษาพยาบาล (4) เฉพาะผูป้ ระกันตนหญิงมีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
(5) ทั้งสามี – ภรรยาเป็ นผูป้ ระกันตน ให้ใช้สิทธิ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง
7.3 กรณี ทุพพลภาพ (1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนทุพพล
ภาพ (2) มีสิทธิรับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวติ (3) มีสิทธิ ได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริ งเดือน
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ละไม่เกิน 2,000 บาท(4) มีสิทธิ เบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ (ตามประเภทและอัตราในประกาศคณะ
กรมการแพทย์กาํ หนด) (5) หากผูท้ ุพพลภาพตาย ก็จะได้รับค่าทําศพ เงินสงเคราะห์กรณี ตาย
7.4 กรณี ตาย (1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือนก่อนตาย (2) ผูจ้ ดั การ
ศพได้รับค่าทําศพ 30,000 บาท (3) ทายาทมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณี ตาย
7.5 กรณี สงเคราะห์บุตร (1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อน
เดือนที่มีสิทธิ (2) มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 200 บาทต่อบุตร 1 คน (ปรับปรุ งเพิ่มเป็ นเดือนละ350
บาท ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548) คราวละไม่เกิน 2 คนที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี บริ บูรณ์ (3) ทั้งสามี – ภรรยา
เป็ นผูป้ ระกันตนให้ใช้สิทธิ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง
7.6 กรณี ชราภาพ มีสิทธิได้รับเมื่อ (1) สิ้ นสภาพการเป็ นผูป้ ระกันตน (2) อายุ 55 ปี ขึ้นไป
(3) จ่ายเงินสมทบกรณี ชราภาพ จ่ายตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไปได้รับบํานาญรายเดือนตลอดชีวติ จ่ายไม่ถึง 180
เดือนได้รับบําเหน็จจ่ายให้ครั้งเดียว
7.7 กรณี วา่ งงาน (1) จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ใน 15 เดือนก่อนว่างงาน และปฏิบตั ิ
ตามที่กฎหมายกําหนด (2) มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ เพราะถูกเลิกจ้าง หรื อลาออกจากงาน
สิ ทธิประโยชน์ ภายหลังการสิ้ นสภาพการเป็ นลูกจ้ าง
1. ผูป้ ระกันตนซึ่ งได้ส่งเงิ นสมทบครบตามเงื่ อนไขเวลาที่ จะก่อให้เกิ ดสิ ทธิ ได้รับประโยชน์
ทดแทนกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย กรณี คลอดบุตร กรณี ทุพพลภาพ และกรณี ตายแล้วและได้สิ้นสภาพ
การเป็ นลูกจ้าง ให้มีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวต่อไปอีก 6 เดื อน นับแต่วนั ที่ผปู ้ ระกันตนผูน้ ้ นั สิ้ น
สภาพการเป็ นลูกจ้าง
2. สมัครเป็ นผูป้ ระกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 เมื่ อส่ งเงิ นสมทบครบ 12 เดื อนและ
สมัครภายใน 6 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสภาพการเป็ นลูกจ้างและเมื่อได้รับอนุ มตั ิแล้ว มีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณี เจ็บป่ วยหรื อประสบอันตราย กรณี ทุพพลภาพ กรณี ตาย ที่ไม่เนื่ องจากการทํางานให้แก่นายจ้าง กรณี คลอด
บุตร และกรณี ชราภาพ
กองทุนเงินทดแทน มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นกองทุนในการจ่ายเงินทดแทน ให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วยอันเนื่ องจากการทํางานให้กบั นายจ้าง หรื อป้ องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้าง
2. ขอบเขตการบังคับใช้
ให้นายจ้างซึ่ งมีลูกจ้างทํางานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปมีหน้าที่ตอ้ งจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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3. การคุ้มครอง
คุม้ ครองลูกจ้างของนายจ้างผูม้ ีหน้าที่จ่ายเงินสมทบและสิ ทธิ เกิดขึ้นต้องประสบอันตราย
หรื อเจ็บป่ วย เนื่องจากการทํางานให้แก่นายจ้างเป็ นผลให้ลูกจ้างต้องหยุดพักรักษาตัว สู ญเสี ยอวัยวะ ทุพพลภาพ
และตายหรื อสู ญหาย
4. การขึน้ ทะเบียน
ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปมีหน้าที่ข้ ึนทะเบียนกองทุนเงินทดแทนต่อสํานักงาน
ประกันสังคม เขตพื้นที่ / จังหวัด ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการจ้างลูกจ้าง
5. การเรียกเก็บเงินและคานวณเงินสมทบ
ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเป็ นรายปี โดยในสี่ ปีแรกคํานวณจากความเสี่ ยงภัยของกิจการ
นายจ้าง และส่ งเงินสมทบภายในเดือนมกราคมของทุกปี นายจ้างรายใดที่มีการดูแลในเรื่ องความปลอดภัยใน
การทํางานดีจนส่ งผลให้ลูกจ้างประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยลดลง นายจ้างก็จะได้รับการพิจารณาให้ลดอัตราเงินสมทบ
6. เงินเพิม่
นายจ้างที่ไม่จ่ายเงินสมทบภายในกําหนดหรื อจ่ายไม่ครบต้องเสี ยเงินเพิ่มตามกฎหมายอีก
ร้อยละ 3 ต่อเดือนของเงินสมทบที่คา้ งชําระ
7. สิ ทธิประโยชน์
7.1 ลูกจ้างได้รับการคุม้ ครองตั้งแต่วนั แรกที่เข้าทํางาน
7.2 มีสิทธิ รับเงินทดแทนดังนี้
1) ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริ งตามความจําเป็ นไม่เกิน 35,000 บาท ต่อการประสบ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วย 1 ครั้ง และถ้าหากไม่เพียงพอก็จ่ายให้อีก รวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 85,000 บาทหรื อ
ไม่เกิน 200,000 บาท แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
2) ค่าทดแทนกรณี ไม่สามารถทํางานได้ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป
3) ค่าทดแทนกรณี สูญเสี ยอวัยวะบางส่ วนของร่ างกาย
4) ค่าทดแทนกรณี ทุพพลภาพ
5) ค่าทดแทนกรณี ตายหรื อสู ญหาย
6) ค่าทําศพ
7) ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ขอทราบข้อมูลด้านการประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th และ สายด่วนประกันสังคม 1506

34

บทที่ 3
รายชื่อกฎหมายแรงงานที่ควรรู้
กฎหมายหลักเกี่ยวกับแรงงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานที่อาสาสมัคร
แรงงานควรรู ้ เพื่อใช้ประโยชน์กบั งานในหน้าที่ “ อาสาสมัครแรงงาน ” มีดงั ต่อไปนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติจดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

หน่ วยงานรับผิดชอบ
กรมการจัดหางาน( กกจ. )
กรมการจัดหางาน(กกจ.)
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน(กพร.)
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (กสร.)
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (กสร.)
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (กสร.)
สํานักงานประกันสังคม(สปส.)
สํานักงานประกันสังคม (สปส.)

พระราชบัญญัติการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2521
บัญญัติไว้ควบคุมการทํางานของคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทํางานในประเทศไทย และสงวน
อาชีพบางอย่างไว้สาํ หรับคนไทย โดยคนต่างด้าวที่จะขออนุญาตทํางานได้มี 3 ประเภท คือ
 คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร หรื อได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการ
ชัว่ คราว แต่ไม่ใช่ นักท่องเที่ยว หรื อผูเ้ ดินทางผ่าน
 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การลงทุน หรื อตามกฎหมายอื่น
 คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ ซึ่ งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศ
หรื ออยูใ่ น ระหว่างรอการเนรเทศ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรื ออยูใ่ นระหว่างรอการ
ส่ งกลับออกนอก ราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยหรื อถูกถอนสัญชาติ
ซึ่งสามารถทํางานได้ 27 อาชีพตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด คือ
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กาหนดงานที่ให้ คนต่ างด้ าวตามมาตรา 12 แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2521 ทาได้
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้งานต่อไปนี้ เป็ นงานที่ให้คนต่างด้าวทําได้
1. งานช่างซ่อมจักรยาน
2. งานช่างประกอบและซ่อมเบาะรถ
3. งานช่างประกอบและซ่อมตัวถังรถ
4. งานช่างประกอบและซ่อมท่อไอเสี ยรถ
5. งานช่างบัดกรี โลหะแผ่นด้วยมือ
6. งานช่างไม้เครื่ องเรื อน
7. งานช่างไม่ก่อสร้างอาคาร
8. งานเลื่อยไม้ในโรงงานแปรรู ปไม้
9. งานช่างปูน
10. งานช่างทาสี
11. งานช่างประกอบและซ่อมประตูหน้าต่าง
12. งานช่างติดตั้งมุง้ ลวด
13. งานช่างย้อมผ้า
14. งานช่างตัดเย็บเสื้ อผ้า ยกเว้นการตัดเย็บเสื้ อผ้าสตรี
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15. งานซักรี ดเสื้ อผ้า
16. งานทําสวนผักและผลไม้
17. งานเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นงานเลี้ยงไหม
18. งานขายปลีกสิ นค้าที่มิใช่เวชภัณฑ์ เคมีภณั ฑ์ เครื่ องรับวิทยุ เครื่ องรับโทรทัศน์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง
กล้องถ่ายภาพยนตร์ อาวุธปื นหรื อวัตถุระเบิด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่ องอะไหล่
19. งานขายอาหารหรื อเครื่ องดื่ม
20. งานผลิตอาหารหรื อเครื่ องดื่ม
22. งานช่างซ่อมนาฬิกา ปากกา และแว่นตา
23. งานช่างลับมีด และของมีคมอื่น ๆ
24. งานช่างทํากรอบรู ป
25. งานช่างเครื่ องทอง เครื่ องเงิน หรื อเครื่ องโลหะมีค่าอื่น ๆ
26. งานช่างทอถักไหมพรมและทอผ้าด้วยมือ ยกเว้นงานทอผ้าไหมและงานทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นไหม
27. งานกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
พลเอก เล็ก แนวมาลี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
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พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
เดิมมี พระราชบัญญัติจดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2511 บังคับใช้ จนกระทัง่ ได้มีการ
ประกอบธุ รกิจในการจัด ส่ งคนหางานไปทํางานในต่างประเทศจํานวนมากขึ้น และมีการหลอกลวงคนหางาน
จึงได้มีการปรับปรุ งแก้ไข พระราชบัญญัติจดั หางานฯ พ.ศ.2511 มาเป็ น พระราชบัญญัติจดั หางานและคุม้ ครอง
คนหางาน พ.ศ.2528 (พระราชบัญญัติ ดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2537 และปี 2538) โดยมีสาระสําคัญ คือ
1. ให้มีสาํ นักงานจัดหางานของรัฐที่จะให้บริ การจัดหางานแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
2. ขยายรู ปแบบการคุม้ ครองคนหางานให้ได้รับความเป็ นธรรม และได้รับการช่วยเหลือเมื่อ
ประสบความเดือดร้อน
3. ควบคุมและดูแลการประกอบธุ รกิจจัดหางานของเอกชนอย่างจริ งจัง ทั้งนี้
- ผูข้ ออนุญาตจัดหางานในประเทศ จะต้องมีสัญชาติไทย และมีหลักประกัน เป็ นจํานวนเงินหนึ่ง
แสนบาท วางไว้กบั นายทะเบียน เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ในกรณี ที่ผขู้ ออนุญาต
จัดหางาน ดังกล่าวเป็ นนิ ติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทยและมีผจู ้ ดั การซึ่ งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะ ต้องห้าม
- ผูข้ ออนุ ญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ จะต้องเป็ นบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชน
จํากัด มีทุน จดทะเบียนและชําระแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งล้านบาท มีผจู ้ ดั การซึ่ งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้าม และมีหลักประกันเป็ นจํานวนเงินห้าล้านบาทวางไว้ กับนายทะเบียนจัดหางานกลาง เพื่อเป็ น
หลักประกัน การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
4. กําหนดให้ผรู ้ ับอนุ ญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานต่างประเทศ ส่ งคนหางานเข้ารับการ
ทดสอบฝี มือ
5. กําหนดมาตรการในการควบคุมการดําเนินการทดสอบฝี มือ โดยให้อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ทั้งนี้ การดําเนิ นการทดสอบฝี มืออาจจะดําเนิ นการโดยสถานทดสอบฝี มือของรัฐ
หรื อดําเนินการโดยสถานทดสอบฝี มือของเอกชน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ.2545
ได้ปรับปรุ งพระราชบัญญัติส่งเสริ มการฝึ กอาชี พ พ.ศ. 2537 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
และสนับสนุนให้มีการฝึ กอาชีพ แก่บุคคลซึ่ งอยูใ่ นวัยทํางานให้มีฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของธุ รกิจ
อุ ตสาหกรรม และเพื่อให้บุคคลซึ่ งทํางานอยู่แล้ว ได้รับการฝึ กเพื่อยกระดับมาตรฐานฝี มือแรงงาน และการ
ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน รวมทั้งเพื่อให้มีการร่ วมมือระหว่าง สถานประกอบการและสถานศึกษาในการ
รับนักเรี ย น นิ สิ ต นัก ศึก ษาเข้ารั บการฝึ กในสถานประกอบการ และการส่ ง ผูร้ ั บ การฝึ กหรื อผูซ้ ่ ึ งสถาน
ประกอบการจะรับเข้าทํางานไปรับการฝึ กอาชีพในสถานศึกษาหรื อสถานฝึ กอาชีพของทางราชการ ทั้งนี้ ผทู ้ ี่ที่ได้
มีการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานตามหลักสู ตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานที่นายทะเบียน ได้
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พิ จ ารณาให้เ ห็ น ชอบจะดํา เนิ น การฝึ กอาชี พ มี ไ ด้รั บ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ต ามพระราชบัญ ญัติ น้ี เ พื ่อ ให้
นายจ้า งและสถาน ประกอบกิจการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาฝี มือแรงงานรวมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ฝี มือแรงงานเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน สําหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน ซึ่ งพระราชบัญญัติ
นี้ ส่งเสริ มการพัฒนาฝี มื อแรงงาน พ.ศ. 2545 มีวตั ถุ ประสงค์ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สถานประกอบ
กิจการภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาฝี มือแรงงานให้มากยิ่งขึ้นโดยมี มาตรการ จูงใจ ด้านการยกเว้นและ
ลดหย่อนภาษีอากร รวมทั้งการให้สิทธิ และประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยปรับปรุ งสิ ทธิ และประโยชน์ให้นายจ้าง
และสถานประกอบกิจการที่ดาํ เนิ นการฝึ กเตรี ยมเข้าทํางาน การฝึ กยกระดับฝี มือแรงงาน ตลอดจนการฝึ กเพื่อ
เปลี่ยนสาขาอาชีพฝี มือแรงงานให้กบั บุคคลที่จะรับเข้าทํางานและลูกจ้างของตนเองให้มีความเหมาะสมและเพิ่ม
มากขึ้น
การฝึ กอบรม นอกจากสถานประกอบการจะเป็ นผูด้ าํ เนินการฝึ กเอง หรื อจ้างจัดฝึ กอบรมแล้ว สถาน
ประกอบการ อาจส่ งผูร้ ับการฝึ กไปฝึ กในสถานศึกษา หรื อสถานฝึ กอบรมฝี มือแรงงานของทางราชการ หรื อ
สถานฝึ กอบรมฝี มือแรงงานอื่นที่นายทะเบียน(กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน)เห็นชอบก็ได้ โดยผูด้ าํ เนิ นการฝึ กจะได้รับ
สิ ทธิ และประโยชน์เช่นเดียวกับการฝึ กเอง กรณี ผปู ้ ระกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปไม่จดั ให้มีการ
ฝึ กอบรมฝี มือแรงงานในสัดส่ วนร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด หรื อจัดแล้วไม่ครบตามสัดส่ วนที่กาํ หนดต้อง
ส่ งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝี มือแรงงานเป็ นรายปี ในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ใช้เป็ นฐานในการคํานวณ
เงินสมทบ โดยคิดจากจํานวนลูกจ้างที่ไม่ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานตามสัดส่ วนที่กาํ หนด
สิ ทธิประโยชน์ ผูด้ าํ เนินการฝึ กที่จดั ให้มีการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานตามหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 จะได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1. มี สิทธิ ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้เป็ นกรณี พิเศษสํา หรั บค่ าใช้จ่ายที่ ใช้ไปในการจัดให้มีก ารฝึ ก
อบรมฝี มือแรงงานได้ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลรัษฎากร
2. มีสิทธิ นาํ คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ช่างฝี มือแรงงานหรื อผูช้ าํ นาญการเพื่อเป็ น ครู ฝึก
รวมทั้งคู่สมรสและบุคคลซึ่ งอยูใ่ นอุปการะเข้ามาในราชอาณาจักร
3. มีสิทธิ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับเครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ ที่
นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝี มือแรงงาน
4. มีสิทธิ ได้รับการหักค่าไฟฟ้ าและค่าประปาเป็ นจํานวน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่เสี ยไปในการฝึ ก
อบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝี มือแรงงาน
5. สิ ทธิ์ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน
6. ได้รับยกเว้นจากกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
(เฉพาะกรณี ฝึกเตรี ยมเข้าทํางาน)
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7. ได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงานในด้านการฝึ กอบรมต่างๆ
8. ได้รับคําปรึ กษาแนะนําจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝี มือแรงงาน
9. สิ ทธิ ประโยชน์อื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติแรงงานสั มพันธ์ พ.ศ. 2518
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับกระบวนการเสริ มสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดย กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่ ข้อเรี ยกร้องเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการ
จ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน สิ ทธิ ของนายจ้างลูกจ้างในการจัดตั้งสมาคม และสหภาพแรงงาน เพื่อแสวงหา
และคุม้ ครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้าง การจัดสวัสดิการและส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง เพื่อหารื อ กิจการต่างๆ กับนายจ้างเป็ นการสร้างความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
และหาทางปรองดอง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความสงบสุ ขในอุตสาหกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ
พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เป็ น
กฎหมายที่กาํ หนด มาตรฐานขั้นตํ่าในการใช้แรงงานทัว่ ไป การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก ค่าตอบแทน
การทํางาน สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทํางาน ค่าชดเชยการเลิกจ้าง และกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมทั้ง
การดําเนินการของพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการให้ความคุม้ ครองลูกจ้างทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและให้
ลูกจ้างมีสุขอนามัย ที่ดี อันจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และการพัฒนาประเทศ
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสั มพันธ์ พ.ศ. 2543
กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับมาตรฐานสิ ทธิ ประโยชน์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายบริ หาร และลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ เป็ นกฎหมายที่กาํ หนดสิ ทธิ ในการร่ วมเจรจา
ต่อรองตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่ ข้อเรี ยกร้อง เพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง การระงับ ข้อพิพาท
แรงงาน การจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อแสวงหา และคุม้ ครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างให้รัฐวิสาหกิจ
การกําหนดให้มีคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการไตรภาคีที่จะกําหนดมาตรฐาน
ขั้นตํ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ การกําหนดให้มีคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
ซึ่งเป็ นคณะกรรมการทวิภาคีเพื่อการปรึ กษาหารื อให้เกิดความเข้าใจซึ่ งกัน และกันและหาทางปรองดองให้การ
ทํางานของฝ่ ายบริ หารและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเกิดสันติสุข
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พระราชบัญญัติประกันสั งคม พ.ศ. 2533
กําหนดให้มีการจัดเก็บเงิ นสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล เพื่อให้ความคุ ม้ ครองแก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ หรื อตายที่มิใช่เป็ นผลสื บเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณี คลอด
บุตร กรณี สงเคราะห์บุตร กรณี ชราภาพ และกรณี วา่ งงาน โดยอัตราเงินสมทบกรณี ประสบอันตราย เจ็บป่ วย
ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ให้จดั เก็บในอัตรารวม 3 ฝ่ ายไม่เกินร้อยละ 4.5 ของค่าจ้าง สําหรับกรณี
สงเคราะห์บุตรและกรณี ชราภาพ ให้จดั เก็บในอัตรารวม 3 ฝ่ ายไม่เกินร้อยละ 9 ของค่าจ้าง และกรณี วา่ งงาน ให้
จัดเก็บในอัตรารวม 3 ฝ่ ายไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างทั้งนี้ลูกจ้างที่เข้าข่ายจะได้รับบริ การทางการแพทย์และ
เงินทดแทนการขาดรายได้ รวมถึงค่าคลอดบุตร ค่าทําศพ เงินสงเคราะห์ทายาทในกรณี ตาย ค่าสงเคราะห์บุตร
และเงินบําเหน็จบํานาญ กรณี ชราภาพ สําหรับกรณี วา่ งงาน จะดําเนินการเมื่อใดให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาขึ้น
ใช้บงั คับ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
กําหนดให้มีการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างปี ละหนึ่งครั้ง ในอัตราร้อยละ 0.2-1.0 ของค่าจ้าง
ตามลักษณะความ เสี่ ยงภัย ของประเภทกิจการนั้นๆเงินสมทบที่จดั เก็บได้น้ ีให้นาํ ไปจ่ายเป็ นเงินทดแทนให้แก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วย สู ญเสี ยอวัยวะ สู ญเสี ยสมรรถภาพของร่ างกายตายหรื อสู ญหายอัน
เนื่องมาจากการทํางานให้กบั นายจ้าง โดยลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนเป็ นค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนการขาด
รายได้ ค่าทําศพ หรื อค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพ ในการทํางาน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ระดับของการประสบอันตรายนั้นๆ

บทที่4
บทบาทและหน้ าที่ของอาสาสมัครแรงงาน
สื บเนื่องกระทรวงแรงงานได้กาํ หนดระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน
ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาการทํางานด้านอาสาสมัครแรงงานของกระทรวงแรงงานเป็ นเอกภาพ
และประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารด้านแรงงานและให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นเครื อข่ายช่วยเหลืองาน
กระทรวงแรงงาน
การแต่ งตั้งอาสาสมัครแรงงาน
การแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานภายใต้กรอบระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัคร
แรงงาน ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้กาํ หนดอย่างกว้างๆ ดังต่อไปนี้
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1. กรุ งเทพมหานคร กลุ่มสนับสนุนเครื อข่ายและประสานภูมิภาค สํานักตรวจและประเมินผล
เป็ นหน่วยงานหลักที่ทาํ หน้าที่รับสมัครอาสาสมัครแรงงานจากผูม้ ีคุณสมบัติตามตามข้อ 7ในระเบียบกระทรวง
แรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน
2. ภูมิภาค สํานักงานแรงงานจังหวัดเป็ นหน่วยงานหลักที่ทาํ หน้าที่รับสมัครอาสาสมัคร
แรงงานจากผูม้ ีคุณสมบัติตามตามข้อ 7ในระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ.2548
ขั้นตอนการแต่ งตั้งอาสาสมัครแรงงาน
1.สํานักงานแรงงานจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ผทู้ ี่ประสงค์จะสมัครเป็ นอาสาสมัครแรงงานเข้า
สมัครเป็ นอาสาสมัครแรงงานที่สาํ นักงานแรงงานจังหวัด
2.สํานักงานแรงงานจังหวัดประสานหน่วยงานในสังกัดแจ้งอาสาสมัครแรงงานเดิมที่สังกัดของ
กรมในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ทราบว่ากระทรวงแรงงานได้ยกระดับให้อาสาสมัครแรงงานที่สังกัดของกรม
ต้องยกระดับเป็ นอาสาสมัครแรงงานของกระทรวงแรงงาน และกรมแจ้งอาสาสมัครเดิมที่มีความประสงค์จะ
เป็ นอาสาสมัครแรงงานยืน่ ความจํานงค์ขอสมัครเป็ นอาสาสมัครแรงงที่สาํ นักงานแรงงานจังหวัด
3.ผูท้ ี่ประสงค์จะเป็ นอาสาสมัครแรงงานยืน่ ความประสงค์และสมัครเป็ นอาสาสมัครแรงงาน
4. สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดเก็บและรวบรวมใบสมัคร
6.สํานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมรายชื่อของผูท้ ี่ยนื่ ความจํานงค์จะเป็ นอาสาสมัครแรงงาน
และแจ้งให้ผยู้ นื่ ความจํานงค์จะเป็ นอาสาสมัครแรงงานดังกล่าวเข้าร่ วมการอบรมให้ความรู ้
7.สํานักงานแรงงานจังหวัดรวบรวมรายชื่อผูท้ ี่ผา่ นการอบรมดังกล่าวเพื่อเสนอให้ผวู ้ า่ ราชการ
แต่งตั้งบุคคลเหล่านี้เป็ นอาสาสมัครแรงงาน
8.สํานักงานแรงงานจังหวัดออกบัตรอาสาสมัครแรงงานโดยให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูล้ ง
นามในบัตรประจําตัวอาสาสมัครแรงงานดังกล่าว
9.สํานักงานแรงงานจังหวัดแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรงแรงงานในส่ วนภูมิภาค คือ
ศูนย์/สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดทราบ และหน่วยงานในสังกัด ส่ วนภูมิภาคดังกล่าวมอบหมายภารกิจและ
กิจกรรมให้อาสาสมัครแรงงานดําเนิ นการ
10. สํานักงานแรงงานจังหวัดติดตามประเมินผลการดําเนินงานอาสาสมัครแรงงานอย่างเป็ นระยะ
11. สํานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมหัวหน้าส่ วนราชการในระดับจังหวัดเพื่อหารื อการ
พัฒนาอาสาสมัครแรงงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาสาสมัครแรงงานของกระทรวงแรงงาน คือ
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11.1 การขยายการบูรณการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานทั้งหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงแรงงานและหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงแรงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริ มสร้างให้อาสาสมัคร
แรงงานมีความเข้มแข็งและมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลในการดําเนินงาน
11.2 การพัฒนารู ปแบบการอบให้ความรู ้แก่อาสาสมัครแรงงานอย่างต่อเนื่ อง และ
สมํ่าเสมอ ส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ในกลุ่มเครื อข่ายอาสาสมัครแรงงาน
11.3 การสร้างแรงจูงใจในการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานโดย จัดสวัสดิการใน
รู ปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับการดําเนิ นงานในแต่ละด้าน
11.4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงานเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทาง การพัฒนาอาสาสมัครแรงงานให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงแรงงาน
นอกจากนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดต้องกับดูแลการดําเนิ นงานอาสาสมัครแรงงานให้เป็ น
นโยบายการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
การบูรณาการงานอาสาสมัครแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงานให้เป็ น
หนึ่งเพื่อเป็ นเครื อข่ายด้านแรงงานที่เสริ มสร้างและพัฒนางานด้านแรงงานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
โดยให้อาสาสมัครแรงงานดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาอาสาสมัครแรงงาน ภายใต้ขอบเขต ดังนี้
1.การประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ระหว่างประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชนกับ
กระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขายบริ การด้าน
แรงงานไปสู่ ประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชนอย่างทัว่ ถึง
2.เป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําด้าน
แรงงานให้แก่กลุ่มผุใ้ ช้แรงงานหรื อประชาชนทัว่ ไป ในหมู่บา้ นและชุมชน
รวบรวมข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่ งกระทรวงแรงงานสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ประกอบการวางแผนในการปฏิบตั ิงาน กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้านแก้ไขแรงงานใน
หมู่บา้ นและชุมชนของตนเอง
นอกจากนี้ กลุ่มสนับสนุนเครื อข่ายและประสานภูมิภาค สํานักตรวจและประเมินผล ได้
ประสานกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุม้ รองแรงงาน สํานักงาน
ประกันสังคม ให้กาํ หนดกิจกรรมให้อาสาสมัครแรงงานดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หน้ าที่ของอาสาสมัครแรงงาน แบ่ งแยกตามกรม มีดังนี้
1.กรมพัฒนาฝี มือแรงงานได้ กาหนดหน้ าทีข่ องอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
1.1 ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการพัฒนาฝี มือแรงงานของกรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน
1.2 ประสานงานด้านการพัฒนาฝี มือแรงงาน
1.2.1 ประสานความร่ วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น
ในการฝึ กอบรมอาชีพ
1.2.2 รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อนําข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาฝี มือแรงงาน
1.3 รับสมัครฝึ กอบรมอาชีพ
1.4 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2.กรมการจัดหางานได้ กาหนดหน้ าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
2.1 ด้านบริ หารจัดหางานภายในประเทศ
2.1.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลตําแหน่งงานว่าง ข่าวสารตลาดแรงงานที่
ได้รับแจ้งจากสํานักงานจัดหางานจังหวัด /สํานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ หรื อกรมการจัดหางานให้กบั ผู ้
ที่ตอ้ งการหางานและประชาทัว่ ไปรับทราบ
2.1.2 ให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่ผตู ้ อ้ งการหางานทํา และประชาชนทัว่ ไปได้มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริ การจัดหางานของรัฐที่ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย วิธีการหางานทํา การเตรี ยมตัว
สมัครงานเอกสารที่ใช้สมัครงาน แหล่งการจ้างงาน
2.13 ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างสํานักจัดหางานจังหวัด/สํานักจัดหางาน
กรุ งเทพเขตพื้นที่กบั ผูต้ อ้ งการหางานทําให้ได้สมัครงานกับกรมการจัดหางาน
2.14 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูว้ า่ งงานในท้องถิ่นเพื่อประสานส่ งให้สาํ นัก
จัดหางานจังหวัด/สํานักจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ ส่ งไปทํางานตามตําแหน่งงานว่างเป็ นการลดปัญหา
การว่างงาน
2.15 รวบรวมตําแหน่งงานว่างในท้องถิ่นและประสานให้สาํ นักงานจัดหางาน
จังหวัด /สํานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ เพื่อจัดหางานให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการหางานทํา
2.16 ติดตามผลการทํางานของผูท้ ี่ได้รับการส่ งตัวไปพบนายจ้าง แล้วรายงาน
ให้สาํ นักงานจัดหางานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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2.2 ด้านบริ หารแรงงานไทยในต่างประเทศ
2.2.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับสมัครงาน ข่าวสารตลาดแรงงาน
ต่างประเทศที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานจัดหางานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ /สํานักบริ หาร
แรงงานไปต่างประเทศหรื อ กรมการจัดหางานให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้รับทราบ
2.2.2 ให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศและ
ประชาชนทัว่ ไปได้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปทํางานในต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี
ไปทํางานอย่างไรโดยไม่ถูกหลอกลวง การเตรี ยมตัวและเตรี ยมเอกสารในการสมัครงาน ตลอดจนขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
2.2.3 ทําหน้าที่ประสานระหว่างคนหางาน และสํานักงานจัดหางานจังหวัด/
สํานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ /สํานักบริ หารจัดหางานไทยไปต่างประเทศเพื่อลดปั ญหาการติดต่อผ่าน
สายหรื อนายหน้าเถื่อน
2.2.4 แนะนําขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนที่ศูนย์บริ การไปทํางาน
ต่างประเทศสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเดินทาง ไปทํางานในต่างประเทศ
2.2.5 ทําหน้าที่ประสานสถาบันการเงิน ธนาคาร ให้คนหางานได้รับทราบ
วิธีการและขั้นตอนการขอกูเ้ งินโดยถูกต้อง
2.3 ด้านแนะแนวและส่ งเสริ มอาชีพ
2.3.1 เผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบอาชีพใน-นอกระบบและอาชีพอิสระ
2.3.2 รวบรวมข้อมูล ปั ญหา ความต้องการประกอบอาชีพของประชาชนใน
พื้นที่/หมู่บา้ น พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชนเพื่อร่ วมมือให้บริ การหรื อเสริ ม
บริ การตามภารกิจของหน่วยงาน
2.3.3 รวมกลุ่มผูว้ า่ งงาน/ตกงานที่สนใจประกอบอาชีพอิสระแบบเดียวกัน
และดําเนินการแจ้งรายชื่อให้สาํ นักงานจัดหางานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ ดําเนินการอบรม
ให้แบบครบวงจรตามโครงการสร้างอาชีพให้คนตกงาน/ว่างงงานพร้อมทั้งให้บริ การแนะแนวอาชีพให้
คําแนะนําปรึ กษา การรวมกลุ่มอาชีพ ประสานแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
2.3.4 ส่ งเสริ มการร่ วมกลุ่มผูท้ ี่ประสงค์จะรับงานไปทํางานที่บา้ นและแจ้ง
สํานักงานจัดหางานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ เพื่อจดทะเบียนกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พร้อมทั้งประสานสถานประกอบการหรื อผูว้ า่ จ้างที่สามารถสั่งงานให้ผรู ้ ับงานไปทํางานที่บา้ นได้
2.3.5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศกั ยภาพในการรับงานของกลุ่มรับงานไปทําที่
บ้านที่ข้ ึนทะเบียนกับหน่วยงานของกรมการจัดหางานในจังหวัดเป้ าหมาย ผ่านสื่ อต่างๆของรัฐเพื่อเป็ นการเชิญ
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ชวนให้นายจ้าง/สถานประกอบการทุกจังหวัด ให้ความร่ วมมือช่วยเหลือในการจ้างงาน/จ้างทํางานแก่ประชาชน
ผูว้ า่ งงานและกลุ่มผูร้ ับงานไปทําที่บา้ นในจังหวัดเป้ าหมาย
2.4 ด้านการควบคมการทํางานของคนต่างด้าว
2.4.1 ทําหน้าที่ประสาน ระหว่างสํานักงานจัดหางานจังหวัด หรื อสํานักงาน
จัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารไปถ่ายทอดให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู ้เกี่ยวกับการจ้าง
แรงงานต่างด้าว
2.4.2 ให้คาํ แนะนําชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
2.4.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารการขออนุญาตทํางานของแรงงาน
ต่างด้าว
2.4.4 สอดส่ องดูแล แจ้งเบาะแสแรงงานต่างด้าว ลักลอบทํางานให้สาํ นักงาน
จัดหางานหางานจังหวัดหรื อสํานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่
2.5 ด้านการคุม้ ครองคนหางาน
2.5.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการไปทํางานต่างประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งแบบ วิธีการหลอกลวงคนหางานของสาย/นายจ้างจัดหางานเถื่อนให้กบั
ประชาชนและคนหางานได้รับทราบ
2.5.2 ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําแก่ประชาชนและคนหางานเกี่ยวกับปั ญหาการ
หลอกลวงและวิธีการไม่ให้ถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อนรวมทั้งให้ความรู ้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติจดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2528
2.5.3สอดส่ อง ดูแล และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมการการหลอกลวง
คนหางานของสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อนให้กรมการจัดหางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรื อสํานักจัดหา
งานกรุ งเทพเขตพื้นที่ได้รับทราบ
2.5.4 ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนท้องถิ่น
เพื่อสร้างความร่ วมมือในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการหลอกลวงให้กบั ประชาชนและคนหางาน
2.5.5 รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานสรุ ปประจําเดือนเกี่ยวกับสถานการณ์
และปั ญหาการหลอกลวงคนหางานในพื้นที่ให้กรมการจัดหางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรื อสํานักงาน
จัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ได้รับทราบ
2.5.6 ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการทํางาน
ของแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองในพื้นที่
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2.5.7 รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานสรุ ปประจําเดือนเกี่ยวกับสถานการณ์
และปั ญหาการลักลอบทํางานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ให้กรมการจัดหางาน สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดหรื อสํานักงานจัดหางานกรุ งเทพเขตพื้นที่ได้รับทราบ
3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ กาหนดหน้ าทีข่ องอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
3.1 สอดส่ องดูแล แจ้งเบาะแสการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็ นธรรมโดยเฉพาะ
การใช้แรงงานหญิงและเด็กที่ไม่เป็ นธรรม
3.2 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับข่าวสารการใช้แรงงาน โดยเฉพาะสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานแก่แรงงานเด็ก
ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชน
3.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําด้านสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานให้แก่ประชาชนในหมู่บา้ น
3.4 สํารวจติดตามรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานในระบบ และนอกระบบในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
3.5 ส่ งเสริ มประชาชนให้มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขด้านแรงงานในหมู่บา้ น
ของตนเอง
3.6 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานมอบหมาย
4.สานักงานประกันสั งคมได้ กาหนดหน้ าทีอ่ าสาสมัครแรงงาน ดังนี้
4.1 ให้อาสาสมัครแรงงานช่วยประชาสัมพันธ์และแนะแนวการขึ้นทะเบียนของ
นายจ้างหรื อผูป้ ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และกฎหมายเงินทดแทนในถิ่นที่อยูข่ องอาสาสมัคร
แรงงานนั้นๆ
4.2 แนะนําความรู ้ดา้ นการคุม้ ครองซึ่ งต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายทั้งสองฉบับในการ
นําส่ งเงินสบทบและขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมาย
4.3 ให้รายงานผลการทํางานของอาสาสมัครภายในระยะเวลาที่กาํ หนดตามคู่มือ
อาสาสมัครแรงงาน
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ภาคผนวก
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ระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่ปัจจุบนั กระทรวงแรงงานมีงานอาสาสมัครด้านต่าง ๆ ที่มีความซํ้าซ้อนกัน ดังนั้นเพื่อ
ความเป็ นเอกภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานด้านแรงงาน และเพื่อให้ประชาชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้เข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นเครื อข่ายช่วยเหลืองานกระทรวงแรงงาน จึงสมควรให้มีอาสาสมัครแรงงานขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
( ๑ ) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการดําเนินงานของอาสาสมัคร
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐
( ๒ ) ระเบียบกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานว่าด้วยการแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานประจํา
หมู่บา้ น พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“อาสาสมัครแรงงาน” หมายความว่า อาสาสมัครแรงงานในประเทศ และอาสาสมัครแรงงาน
ในต่างประเทศ
“หัวหน้าคณะผูแ้ ทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ งได้รับ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าคณะผูแ้ ทนตามระเบียบพิธีการทูต หรื อระเบียบพิธีการกงสุ ล ในกรณี ของ
คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่ วนราชการ ซึ่ งได้รับ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
อาสาสมัครแรงงานในประเทศ
___________________________
ข้อ ๖ ให้มีอาสาสมัครช่วยเหลืองานในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานในประเทศไทย
เรี ยกว่า “อาสาสมัครแรงงานในประเทศ” โดยใช้ชื่อย่อเป็ นภาษาไทยว่า “อสร.ท.”
ข้อ ๗ อาสาสมัครแรงงานในประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยและอายุไม่ต่าํ กว่ายีส่ ิ บปี
(๒) มีความประพฤติเรี ยบร้อย ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
(๓) สมัครใจและเสี ยสละเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน
ข้อ ๘ ในเขตกรุ งเทพมหานครให้กลุ่มสนับสนุนเครื อข่ายและประสานภูมิภาค สํานักตรวจ
และประเมินผล และในส่ วนภูมิภาคให้สาํ นักแรงงานจังหวัดเป็ นผูร้ ับสมัครบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ ๗ จาก
กรรมการชุมชน กรรมการหมู่บา้ น กรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บา้ น ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อบุคคล
อื่นที่มีความเหมาะสม
ข้อ ๙ เมื่อได้ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แล้ว ในเขตกรุ งเทพมหานครให้เสนอชื่อ
บุคคลดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงแรงงาน สําหรับในส่ วนภูมิภาคให้สาํ นักงานแรงงานจังหวัดเสนอชื่ อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติดงั กล่าวต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาและมีคาํ สั่งแต่งตั้งเป็ นอาสาสมัครแรงงานในประเทศ
ข้อ ๑๐ ให้อาสาสมัครแรงงานในประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ระหว่างประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชนกับกระทรวง
แรงงานหรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการขยายบริ การด้านแรงงาน ไปสู่ ประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชน
อย่างทัว่ ถึง
(๒) เป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ ให้คาํ ปรึ กษา และแนะนํา
ด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชน
(๓) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่ งกระทรวงแรงงานสามารถนํามาใช้
วางแผนในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๔) ส่ งเสริ มประชาชนให้มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้านแรงงานในหมู่บา้ น
และชุมชนของตนเอง
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หมวด ๒
อาสาสมัครแรงงานในต่ างประเทศ
_________________________
ข้อ ๑๑ ให้มีอาสาสมัครช่วยเหลืองานในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานใน
ต่างประเทศ เรี ยกว่า “อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ” โดยใช้ชื่อย่อเป็ นภาษาไทยว่า “อสร.ต.”
ข้อ ๑๒ อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่าํ กว่ายีส่ ิ บปี
(๒) มีภูมิลาํ เนา หรื อมีถิ่นพํานัก หรื อประกอบอาชี พ หรื อเป็ นแรงงานอยูใ่ นประเทศนั้น
(๓) มีความประพฤติเรี ยบร้อย ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(๔) สมัครใจ และเสี ยสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน
ข้อ ๑๓ ให้หวั หน้าคณะผูแ้ ทนในการบริ หารราชการในต่างประเทศเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ เป็ นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศแล้วรายงานการแต่งตั้งให้
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ
ข้อ ๑๔ ให้อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบด้านแรงงานให้กบั คนไทย
ในต่างประเทศ
(๒) รวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ และปั ญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และรายงานต่อสํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรื อสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
(๓) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านแรงงานของสํานักงานแรงงานไทยต่างประเทศ
หรื อสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศให้แก่คนไทยในต่างประเทศ
(๔) สํารวจติดตามสภาพความเป็ นอยูข่ องแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็ นข้อมูลในการให้
ความช่วยเหลือ
(๕) ส่ งเสริ มให้มีการรวมตัวของแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมด้านแรงงาน
อันเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
(๖) ประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในต่างประเทศ
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หมวด ๓
สิ ทธิประโยชน์
_________________
ข้อ ๑๕ อาสาสมัครแรงงานอาจได้รับค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่และสิ ทธิ
ประโยชน์อย่างอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงานกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๖ อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบตั ิงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทน คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงาน
ดีเด่น
หมวด ๔
ระยะเวลา และการสิ้นสุ ดสภาพ
__________________________
ข้อ ๑๗ อาสาสมัครแรงงานมีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
(๑) อาสาสมัครแรงงานตามหมวด ๑ มีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่คราวละสามปี
(๒) อาสาสมัครแรงงานตามหมวด ๒ มีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่คราวละหนึ่งปี
อาสาสมัครแรงงานซึ่ งพ้นจากหน้าที่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
ข้อ ๑๘ อาสาสมัครแรงงานย่อมสิ้ นสุ ดลงด้วยสาเหตุ ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ปลัดกระทรวงแรงงาน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทนให้ออก เพราะ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ หรื อข้อ ๑๒ หรื อกระทําการที่อาจเป็ นผลเสี ยหายแก่ทางราชการ
ข้อ ๑๙ ให้สาํ นักปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศ ฝ่ ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต หรื อสถานกงสุ ล จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับภารกิจ
ของกระทรวงแรงงานและชี้แจงหน้าที่แก่อาสาสมัครแรงงาน เมื่อผ่านการอบรมแล้วให้อาสาสมัครแรงงาน
ได้รับวุฒิบตั รและบัตรประจําตัว
ข้อ ๒๐ บัตรประจําตัวอาสาสมัครแรงงานให้เป็ นไปตามที่ปลัดกระทรวงแรงงานกําหนด
และในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานต้องแสดงบัตรประจําตัว
ให้ยกเลิกบัตรประจําตัวอาสาสมัครแรงงานของส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ออก
ให้ก่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับและให้ใช้บตั รประจําตัวตามระเบียบนี้แทน
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ข้อ ๒๑ การพ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ ๑๗ (๓) ในเขตกรุ งเทพมหานครให้สาํ นักตรวจ
และประเมินผลเป็ นผูเ้ สนอปลัดกระทรวงแรงงาน ในส่ วนภูมิภาค ให้สาํ นักงานแรงงานจังหวัดเป็ นผูเ้ สนอ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในต่างประเทศให้สาํ นักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ฝ่ ายแรงงานประจําสถาน
เอกอัครราชทูต หรื อสถานกงสุ ล เป็ นผูเ้ สนอหัวหน้าคณะผูแ้ ทนเพื่อมีคาํ สัง่ ให้พน้ จากหน้าที่
ข้อ ๒๒ อาสาสมัครแรงงานของส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นอาสาสมัครแรงงานตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

( นายสมศักดิ์ เทพสุ ทิน)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
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ติดภาพถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
ใช้กาวเท่านั้น

กระทรวงแรงงาน
ใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน
1. ประวัติส่วนตัว
าย

1.1 ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง /นางสาว)…………………………………………………………………..
1.2 วัน-เดือน-ปี เกิด......................................................ปั จจุบนั อายุ....................ปี ภูมิลาํ เนา............................
ขนาด
1
น
1.3 สถานภาพ
( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง ( ) ม่าย

1.4 จํานวนบุตร............คน ได้แก่
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ

สถานศึกษา/ทางาน/อาชีพ


หมายเหตุ
า
า
นน

1.5 ชื่อคู่สมรส.................................................................................................อาชีพ.............................
ที่อยูข่ องคู่สมรส....................................................................................................................................
สถานที่ทาํ งานของคู่สมรส........................................................................................................................
1.6 ที่อยูป่ ั จจุบนั .................................………................................………...…….รหัสไปรษณี ย…
์ …………
E-mail .…......................................................โทรศัพท์(บ้าน /มือถือ)..................…………………
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2. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริ ญญาตรี /สู งกว่า

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

จบเมื่อ พ.ศ.

3. สถานภาพการทางาน
( ) ยังไม่มีงานทํา
( ) มีงานทําแล้ว / ประกอบอาชีพ……………………………………..……ตําแหน่ง……………….…..
ชื่อหน่วยงาน / สถานที่ทาํ งาน …………………………………………………………
....................................................................................................................................………………………..
หน้าที่โดยสังเขป
.......................................................................................................................................................……...........................................
.........................................................................................................................................…………………………………………
…………………………………………………………………
5. พร้อมใบสมัครนี้ ได้ส่งหลักฐานต่อไปนี้มาด้วย (ให้ทาํ เครื่ องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความ)

( ) สําเนาทะเบียนบ้าน ( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรื อ สําเนาบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)…........................................................................ผูส้ มัคร
(…..........................................................................)

วันที่ยนื่ ใบสมัคร…............................................................
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หมายเหตุ : ระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่ และ การสิ้ นสุ ดสภาพอาสาสมัครแรงงาน
1. ระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่ 1.1 อาสาสมัครแรงงานในประเทศ มีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่
คราวละ 3 ปี 1.2 อาสาสมัครแรงงานต่างประเทศ มีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่คราวละ 1 ปี
อาสาสมัครแรงงานซึ่งพ้นจากหน้าที่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
2. การสิ้ นสุ ดสภาพเป็ นอาสาสมัครแรงงาน 2.1 ตาย 2.2 ลาออก 2.3. ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทนให้ออก เพราะขาดคุณสมบัติเป็ นอาสาสมัครแรงงาน หรื อกระทํา
การที่อาจเป็ นผลเสี ยหายแก่ทางราชการ

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่

หน่วยงานที่รับสมัคร...............................................................................
เลขประจําตัวผูส้ มัคร.....................................................................……..
เลขบัตรประจําตัวประชาชน.......................................................................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร....................................................................................
วันที่.............................................................................................………
จังหวัด....................................................................................................
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รายชื่อคณะทางานจัดทาคู่มอื อาสาสมัครแรงงาน
1. นายจารุ พงศ์
2. นายอัครพล

เรื องสุวรรณ
วนะภูติ

3. นายฐาปบุตร

ชมเสวี

4 นายไพศาล

พฤฒิพร

5. นายมนูญ
6. นางสุทศั นี

ปุญญกริ ยากร
สื บวงศ์แพทย์

7. นายกําจร

นากชื่น

8. นางสหัทยา

นากชื่น

9. นางเพ็ญศรี

ฉัตรอนันทเวช

10. นายสุรพล

พลอยสุข

11. นางสุทินี

เชวงทรัพย์

12. นายนพดล

กตญาณยุทธ์

13. นายสุนทร
14. นายส่งศักดิ์
15. นายอรุ ณ
16. นายพูลศักดิ์

ป้ องพาล
รู ปแก้ว
ศรี ชุมพวง
เศรษฐนันท์

ปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึ กษา
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึ กษา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกันความมัน่ คงในการทํางาน
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึ กษา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึ กษา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านนโยบายและอํานวยการ
ที่ปรึ กษากฏหมายกระทรวงแรงงาน
ประธานคณะทํางาน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจและประเมินผล
รองประธานคณะทํางาน
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักประสานความร่ วมมือ
คณะทํางาน
ระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานกฎหมาย
คณะทํางาน
สํานักบริ หารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน 8 ว
คณะทํางาน
ผูแ้ ทนกรมการจัดหางาน
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานกฏหมาย
คณะทํางาน
ผูแ้ ทนกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานส่งเสริ มและพัฒนา
คณะทํางาน
เครื อข่ายการคุม้ ครองแรงงาน
ผูแ้ ทนกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
นิติกร 7 ว
คณะทํางาน
ผูแ้ ทนสํานักงานประกันสังคม
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
คณะทํางาน
แรงงานจังหวัดนนทบุรี
คณะทํางาน
แรงงานจังหวัดปทุมธานี
คณะทํางาน
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มสนับสนุนเครื อข่าย
คณะทํางาน
และประสานภูมิภาค
และเลขานุการ
สํานักตรวจและประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

