คานา
คู่มืออาสาสมัครแรงงานที่ ได้ ทํา การปรับปรุงเป็ นครั้ งที่ 3 โดยส่ ว นใหญ่ นํ าข้อ มูล มาจากต้นฉบั บเดิ ม
และมีบางส่วนที่ปรับปรุง ได้แก่ ส่วนที่เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัดที่กฎหมายกําหนดให้ทุกจังหวัด มีอัตรา
ค่าจ้ างขั้นต่ําไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท สิทธิประโยชน์ด้านประกันสั งคมและการประกันสังคมภาคสมัครใจ
(มาตรา 40) เป็ นต้น สํ าหรับ วัตถุป ระสงค์ในการจัดทําคู่มือเล่ มนี้ เพื่อต้องการให้ อาสาสมัครแรงงาน พี่เลี้ ยง
อาสาสมัครแรงงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ใช้เป็นแนวทางในการให้คําปรึกษาแนะนํา
และชี้แนะแนวทางในการติดต่อประสานงานแก่ประชาชนในพื้นที่ของกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในจั ง หวั ด นนทบุ รี ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สํ า นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด นนทบุ รี สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด นนทบุ รี
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจั ง หวั ด นนทบุ รี และอาสาสมั ค รแรงงาน ได้ ท ราบถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองตลอดจนภารกิ จ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจอํานาจหน้าที่
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และนําไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ได้รั บ ความร่ ว มมือเป็ น อย่ า งดีจ ากหน่ ว ยงานสั ง กัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ในการตรวจสอบข้อมู ล
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
สํานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับ อาสาสมัครแรงงาน
และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สํานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี
มกราคม 2559
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บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาสาสมัครแรงงาน
ความเป็นมาของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ระดับรากหญ้า โดยการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ
ของ “อาสาสมัคร” เพื่อทําหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานด้านต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงาน
ตลอดจนแจ้งเบาะแสข้อมูลความเคลื่อนไหวสถานการณ์แรงงาน รวมทั้งติดต่อประสานกับ คนหางาน หรือผู้ใช้
แรงงานในพื้นที่ ในเบื้องต้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานในจังหวัดทราบ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลปรับแนวทางการดําเนินงานในพี้นที่ ต่อไป
ปัจจุบัน การดําเนินภารกิจขององค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานแบบ “องค์รวม”
หรือ “ บูรณาการ ” กระทรวงแรงงาน จึงได้ปรับเปลี่ยน และขยายบทบาทหน้าที่ของ“อาสาสมัคร” ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน มาบูรณาการเป็น “ อาสาสมัครแรงงาน ”
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “อาสาสมัครแรงงาน” จึงต้องมีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้น ในฐานะ
เป็นสื่อกลางและผู้ประสานงานข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานระหว่างประชาชนในพื้นที่กับ กระทรวงแรงงาน หรือ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติภารกิจสําคัญอื่นของกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน “อาสาสมัครแรงงาน” ที่ตั้งไว้ต่อไป
ความหมายของอาสาสมัคร
อาสาสมัคร หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทํางานเพื่อให้เกิดความผาสุขแก่เพื่อนบ้าน ชุมชน และสังคม
ส่วนรวม โดยไม่หวังผลกําไรหรือสิ่งตอบแทน อาสาสมัคร มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในด้านงานสังคมสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสังคมอีกทั้งอาสาสมัครยังเป็นกําลัง
สําคัญในการร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรเอกชนและรัฐบาล ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน
ในประเภทต่าง ๆ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี อันตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งรัฐบาลกําหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เป็นวันอาสาสมัครไทยด้วย
และในโอกาสนี้รัฐบาลพร้อมด้วยหน่วยงานองค์การที่มีอาสาสมัครและบรรดา อาสาสมัคร ทั้งหลายจึงได้ประกาศ
ปฏิญญาอาสาสมัครไทย และกําหนดนโยบายการพัฒนางานอาสาสมัครเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพันธกิจที่จะส่งเสริม
งานอาสาสมัครให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติยิ่งขึ้น
ความหมายของอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทํางานให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดสันติสุข
ด้านแรงงานแก่ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศใน
การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน หรือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานในพื้นที่
/วัตถุประสงค์...

2
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
2. เพื่อทําหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
เบื้องต้นตามกฎหมายแรงงาน ให้แก่คนหางาน ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อปูองกันการหลอกลวง
เกี่ยวกับการหางาน และการใช้แรงงาน
3. เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นระหว่างคนหางาน ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนประชาชน
ในพื้นที่ กรณีเกิดปัญหาการหลอกลวงหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เป็นต้น
4. เพื่อทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานเบื้ องต้น
ในพื้นที่หรือข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานต้องการ และจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้กับกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เพื่อนําไปพิจารณาวางแผนการดําเนินงานด้านแรงงานในพื้นที่ต่อไป
ประเภทของอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วย อาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาสาสมัครแรงงานในประเทศ ใช้ชื่อย่อเป็นภาษาไทยว่า “อสร.ท.” และ
อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “อสร.ต.”
คุณสมบัติของอาสาสมัครแรงงาน
1. อาสาสมัครแรงงานในประเทศ (อสร.ท.) อาสาสมัครแรงงานในประเทศ คือบุคคลที่ ได้รับ
การแต่งตั้งโดยปลัดกระทรวงแรงงาน (ในเขตกรุงเทพมหานคร) และ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด (ในส่วนภูมิภาค) และต้อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1.3 สมัครใจและเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน
2. อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ (อสร.ต.) อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ คือบุคคล
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการในต่างประเทศ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี
2.2 มีภูมิลําเนา หรือมีถิ่นพํานัก หรือประกอบอาชีพ หรือเป็นแรงงานอยู่ในประเทศนั้น
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.4 สมัครใจ และเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน
หัวหน้าคณะผู้แทน ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548
หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตาม
ระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ
ให้ห มายความว่า ข้า ราชการสัง กัด ส่ว นราชการ ซึ ่ง ได้ร ับ การแต่ง ตั ้ง ให้ดํ า รงตํ า แหน่ง หัว หน้า
คณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ
/การรับสมัคร…
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การรับสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครแรงงาน
1. การรับสมัคร
1.1 อาสาสมัครแรงงานในประเทศ
บุคคลผู้มีคุณสมบั ติเป็นอาสาสมัครแรงงานในประเทศ ข้างต้น สามารถสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานในประเทศได้ที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร สมัครที่ สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานสํานักตรวจและประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ชั้น 2 ภายในบริเวณกระทรวง
แรงงาน ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค สมัครที่ สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
1.2 อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ
บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศข้างต้น สามารถสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ได้ที่สํานักงานแรงงานในประเทศทุกประเทศที่ มีสํานักงาน
แรงงานตั้งอยู่
เมื่อได้บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้สํานักตรวจ
และประเมินผล กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ในส่วนภูมิภาค ให้สํานักงานแรงงานจังหวัด เสนอ
ชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปลัดกระทรวงแรงงาน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามลําดับแต่งตั้งเป็นอาสาสมัคร
แรงงานในประเทศ สาหรับในต่างประเทศ ให้สํานักงานแรงงานในต่างประเทศเสนอชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้หัวหน้าคณะผู้แทน แต่งตั้งเป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ
2. การขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครแรงงาน
เมื่อได้ชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอาสาสมัครแรงงานแล้ว ให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าว
ต่อปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าคณะผู้แทน แต่งตั้งเป็นอาสาสมัครแรงงานในประเทศ
และอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ และให้จัดประชุม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน และชี้แจง หน้าที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัครแรงงาน ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้อาสาสมัคร
แรงงานรับทราบ และให้ได้รับวุฒิบัตร และบัตรประจําตัวอาสาสมัคร ไว้เป็นหลักฐาน โดยรูปแบบของวุฒิบัตร
บัตรประจําตัวอาสาสมัคร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานกําหนด
ทั้งนี้ หากมีส่วนราชการอื่นใดในสังกัดกระทรวงแรงาน ได้ออกบัตรประจําตัวอาสาสมัคร
แรงงาน ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้ใช้บัตรประจําตัวตามระเบียบนี้แทน
หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ให้แสดงบัตรประจําตัวด้วย และอาสาสมัครแรงงาน
มีหน้าที่ ดังนี้
อาสาสมัครแรงงานในประเทศ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนกับกระทรวงแรงงาน
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการขยายบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในหมู่บ้ านและชุมชนอย่างทั่วถึง เช่น
สอดส่อง ดูแล และเฝูาระวังพฤติกรรมที่จะนําไปสู่ปัญหาการหลอกลวงคนหางาน การใช้แรงงานทั่วไป โดยเฉพาะ
แรงงานเด็กและแรงงานหญิงที่ไม่เป็นธรรม โดยแจ้งเบาะแสให้กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานในจังหวัดทราบอย่างรีบด่วน
/2. เป็นสื่อกลาง…
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2. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คําปรึกษา และแนะนําด้านแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน เช่น ด้านการจัดหางาน ให้ข้อมูลตําแหน่งงานว่าง ข่าวสารตลาดแรงงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารการใช้แรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานเด็กและแรงงานหญิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้แรงงานพึงได้รับจากกระทรวงแรงงาน
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงแรงงาน สามารถนํามาใช้วางแผนใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานเบื้องต้นในพื้นที่ และจัดทํารายงานตามแบบ
และระยะเวลาที่กําหนดแนบท้าย ส่งกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดทราบ
4. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในหมู่บ้านและ
ชุมชนของตนเอง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย
อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบด้านแรงงานให้กับคนไทยใน
ต่างประเทศ
2. รวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ และปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบและ
รายงานต่อสํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของสํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ ให้แก่คนไทยในต่างประเทศ
4. สํารวจ ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ให้ความช่วยเหลือ
5. ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมด้านแรงงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
6. ประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย
สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครแรงงาน
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. 2548 กําหนดสิทธิประโยชน์ของ
อาสาสมัครแรงงานไว้ ดังนี้
1. อาสาสมัครแรงงาน อาจได้รับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์
อย่างอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงานกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
2. อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ให้ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทน คั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า รั บ โล่ แ ละเข็ ม ประกาศเกี ย รติ คุ ณ อาสาสมั ค ร
แรงงานดีเด่น
/ระยะเวลา...
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ระยะเวลาและการสิ้นสุดสภาพเป็นอาสาสมัครแรงงาน
ตามระเบีย บกระทรวงแรงงานว่าด้ว ยอาสาสมัค รแรงงาน พ.ศ. 2548 กําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติหน้าที่ และการสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
ระยะเวลา
1. อาสาสมัครแรงงานในประเทศ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 3 ปี
2. อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 1 ปี อาสาสมัคร
แรงงานซึ่งพ้นจากหน้าที่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
การสิ้นสุดสภาพเป็นอาสาสมัครแรงงาน
1. ตาย
2. ลาออก
3. ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ( 3 ปี)
4. ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทนให้ออก เพราะขาดคุณสมบัติ
หรือกระทําการอาจเป็นผลเสียหายแก่ทางราชการ
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ หรือสิ้นสุดสภาพการเป็นอาสาสมัครแรงงานแล้วใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ สํ า นั ก ตรวจและประเมิ น ผล เป็ น ผู้ เ สนอปลั ด กระทรวงแรงงาน ในส่ ว นภู มิ ภ าค
ให้ สํ านั กงานแรงงานจั งหวั ดเป็ น ผู้ เสนอผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ในต่ างประเทศ ให้ สํ านั กงานแรงงงานไทยใน
ต่างประเทศ ฝุายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล เป็นผู้ เสนอหัว หน้าคณะผู้แทนเพื่อ
มีคําสั่งให้พ้นจากหน้าที่
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บทที่ 2
บทบาท หน้าที่ ภารกิจของกระทรวงแรงงาน
เพื่อให้ในการดําเนินงานของ “ อาสาสมัครแรงงาน ” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาสาสมัครแรงงานจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ภารกิจด้านต่าง ๆ ของกระทรวง
แรงงาน เพื่อนําไปเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อาสาสมัครแรงงาน
ด้านอานวยการและยุทธศาสตร์
หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นอํ า นวยการและยุ ท ธศาสตร์ ของกระทรวง
แรงงาน ได้แ ก่ สานักงานปลัด กระทรวง ซึ่งมีภ ารกิจเกี่ย วกับการพัฒ นายุ ทธศาสตร์ แปลงนโยบายของ
กระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ จัดสรรทรัพยากรของกระทรวง และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวงเพื่อ
การบรรลุเปูาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลเพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย เปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์
5. กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ํา
9. วิจัยและพัฒนาด้านแรงงาน
10. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และเรื่องราวร้องทุกข์
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรื อตามที่กระทรวง หรื อ คณะรั ฐ มนตรีมอบหมาย สํ านัก งานปลั ด กระทรวง มีห น่ว ยงานที่ให้ บริก ารทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง ตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ในส่วนภูมิภาค มีสํานักงาน
แรงงานจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด ทั่วประเทศ สาระสําคัญที่อาสาสมัครแรงงานควรรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีดังนี้
1) เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เสนอยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านแรงงาน ทั้งระดับประเทศ
และระดั บ กระทรวง บู ร ณาการแผนยุ ท ธศาสตร์ และจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารกระทรวง ตลอดจนกํ า หนด
เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของกระทรวง
2) จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา เพื่อพิจารณากําหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
/3) พัฒนาดัชนี
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3) พัฒนาดัชนีเตือนภัย ด้านแรงงานและวิเคราะห์แนวโน้มการว่างงาน
4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งกรอบทวิภาคี และพหุภาคี
5) ติดตามและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานตามนโยบาย และข้อสั่งการของกระทรวง
รวมทั้งผลการดําเนินงานในระดับจังหวัด
6) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงาน รวมทั้งจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่
7) เสริมสร้างประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนด้านแรงงาน รวมทั้ง
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานในระดับจังหวัด
8) ผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงแรงงาน
9) แก้ไข ปรับปรุง รวมทั้งพัฒนากฎหมายด้านแรงงาน
10) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านแรงงาน รวมทั้งทาง Website ที่ www.mol.go.th
11) ส่งเสริม รักษา และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งดูแลและให้คําแนะนํา
ช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ
12) ดําเนินการช่วยอํานวยการ การบริหารการให้บริการด้านแรงงาน
ด้านส่งเสริมการมีงานทาและคุ้มครองคนหางาน
หน่ ว ยงานที่มีห น้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบด้ าน ส่ ง เสริมการมีงานทํา และคุ้มครองคนหางานของ
กระทรวงแรงงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทํา และคุ้มครอง
คนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์ส ภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูล
ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านส่งเสริมการมีงานทํา เพื่อให้ประชากรมีงานทํา
ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
และเป็นธรรม มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการ
ทํางานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียน
ข้อมูลตลาดแรงงาน
3. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธี การด้านการจัดหางาน จัดทําและประสาน
แผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกําหนด
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
4. ให้คําปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามความถนัดให้แก่ประชาชน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมการจัดหางาน (กกจ.) มีหน่วยงานที่ให้บริการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใน
ส่วนกลาง นอกจากมีบริการ ณ กรมการจัดหางาน ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงแรงงานแล้ว ยังมีสํานักงาน
จัดหางานพื้นที่ อีก 10 พื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมภิ าค มีสํานักงานจัดหางานจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด
ทั่วประเทศ สาระสําคัญที่อาสาสมัครแรงงานควรรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของกรมการจัดหางาน มีดังนี้
/1. การบริการ...
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1. การบริการจัดหางานในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทํางานได้มีงานทํามีรายได้
ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน มีการดําเนินการ ดังนี้
1.1 ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน หาตําแหน่งงานว่าง บรรจุงาน
1.2 บริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมตําแหน่งงานว่างออกไปรับสมัครงาน
ในชุมชน หรือสถานที่จัดงานต่าง ๆ
1.3 จัดงานวันนัดพบแรงงาน เพื่อให้คนหางาน และนายจ้างหลาย ๆ รายที่ต้องการคนงาน
ได้มาพบกันโดยตรงเพื่อการสัมภาษณ์และการบรรจุงาน
1.4 ประสานงานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานครั้งละ
จํานวนมากจากจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีตําแหน่งงานไปให้นายจ้างในอีกจังหวัดหนึ่งที่มีตําแหน่งงาน
1.5 จัดหางานพิเศษเป็นการให้บริการแก่กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา
คนพิการ ชาวเขา ผู้พ้นโทษ ผู้ ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังการบําบัดยาเสพติด ผู้ประสบสาธารณภัย ทหาร
กองประจําการที่ปลดเป็นกองหนุน เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น
1.6 บริการจัดหางานทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยผู้สมัครงานสามารถดูตําแหน่งงานของ
นายจ้ า งและสถานประกอบการ และสมั ค รงานผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ของกรมการจั ด หางานได้ ที่
Website http://www.doe.go.th
1.7 การให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการให้บริการ
จัดหางาน ณ สถานที่ที่คนหางานจําเป็นต้องได้รับบริการตลอดเวลา มีการเปิดบริการ 2 แห่ง คือ สํานักจัดหางาน
กรุงเทพ 2 จตุจักร (ตั้งอยู่ ณ อาคารสุขุมเชิดชื่น ถนนรัชดาภิเษก) และสํานักจัดหางานกรุงเทพ 3 บางรัก
(ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟหัวลําโพง)
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาหลักฐานการศึกษา หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
2. การบริหารแรงงานไทยไปทางานในต่างประเทศ เพื่อ กํากับ ดูแล การจัดส่ง แรงงานไทย
ไปทํางานในต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพความ
เป็นอยู่และสภาพการทํางานที่เหมาะสม มีการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 พิจารณาคําขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ
2.2 พิจารณาคําขออนุญาตพาลูกจ้างไปทํางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ
2.3 รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ กรณีไม่เกิน 45 วัน
2.4 รับแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง
2.5 รับแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็น
การชั่วคราว (Re-entry)
2.6 เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลแก่คนหางานที่จะไปทํางานในต่างประเทศ
2.7 รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะไปทํางานในต่างประเทศ
2.8 กําหนดมาตรฐานการจ้าง แนวทางการดําเนินการส่งเสริมแรงงานไทยไปทํางาน
ในต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
/การไปทํางาน…
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การไปทางานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย มี 5 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 กรมการจัดหางานจัดส่ง
นายจ้างในต่างประเทศ และคนหางานที่ไม่ประสงค์หางานผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน
เพราะค่าบริการและค่าใช้จ่ายสู งสามารถใช้บริการของรัฐได้โ ดยสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน จะทําหน้าที่ติดต่อนายจ้างเจรจาหาตลาดและตําแหน่งงานว่างและจะเป็นตัวแทนของนายจ้าง
ในต่างประเทศ รับสมัครและคัดเลือกคนหางานรวมทั้งจัดทําเอกสารในการเดินทางให้แก่คนหางานให้แล้วเสร็จ
ทุกขั้นตอน โดยนายจ้ างไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ สําหรับคนหางานจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จําเป็น เช่น ค่าตั๋ว
เครื่ องบิ น ค่าตรวจสุ ขภาพ ค่าวี ซ่า ค่าภาษีส นามบิน ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่ว ยเหลื อคนหางานไปทํางานใน
ต่างประเทศ เป็นต้น
วิธีที่ 2 บริษัทจัดหางานจัดส่ง
คนหางานที่ต้องการไปทํางานในต่างประเทศแต่ ไม่ส ามารถหางานเองได้ อาจติดต่อให้
บริษัทจัดหางานเอกชนจัดหางานให้ โดยบริษัทจัดหางานเอกชนดังกล่าว ต้ องจดทะเบียนขออนุญาตประกอบ
กิจการจัดหางานต่างประเทศ จากนายทะเบียนจัดหางานกลาง ทั้งนี้การอนุญาตให้ดําเนินกิจการรวมทั้งการรับ
สมัครและจัดส่งคนหางาน รัฐจะควบคุมให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม การไปทํางานด้วยวิธีนี้
คนหางานต้องเสียค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานเป็นค่าตอบแทนการจัดหางานในอัตราที่กฎหมาย
กําหนด และก่อนสมัครงานควรตรวจสอบจากสํานักงานจัดหางาน ฯ ก่อนว่าบริษัทจัดหางานนั้นยังสามารถ
ดําเนินการและมีตําแหน่งงานว่างจริงหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลบริษัทจัดหางานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
วิธีที่ 3 นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
นายจ้างในประเทศไทยที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ หรือ สาขาของบริษัทอยู่ในต่างประเทศ หรือ
นายจ้างซึ่งอยู่ในประเทศไทยที่เป็นสาขาของต่างประเทศ หรือประมูลงานในต่างประเทศได้ และมีความจําเป็น
ต้องนําลูกจ้างของตนเองไปทํางานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องจัดการให้ลูกจ้างไปทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยขออนุญาตพาลูกจ้างไปทํางานในต่างประเทศต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน การไปทํางานของลูกจ้างเป็นการ
ปฏิบัติตามหน้าที่และโดยสมัครใจ ดังนั้นนายจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวและการเดินทางให้ทั้งหมด
รวมทั้งต้องจัดการเรื่อง ค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในต่างประเทศ ให้เหมาะสมตามความจําเป็น
วิธีที่ 4 นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
นายจ้างสามารถส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศเพื่อ เพิ่มทักษะ และพัฒนาฝีมือให้แก่
ลูกจ้าง รวมทั้งเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลับมาปรับปรุงการทํางานหรือกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
มากขึ้น ซึ่งระหว่างการฝึกงานลูกจ้างจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศ และเมื่อครบระยะเวลาการฝึกงานลูกจ้าง
ต้องกลับมาทํางานในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งซึ่งได้รับการฝึกงานมา
วิธีที่ 5 คนหางานเดินทางด้วยตนเอง
คนหางานสามารถติดต่ อหางานจากนายจ้างในต่างประเทศได้เองโดยตรงหรือโดยการ
แนะนํ าของเพื่อนฝู งญาติพี่น้ อง ที่เคยทํางานอยู่แล้ ว ในต่างประเทศเมื่อมีการตกลงจ้างงานกันเรียบร้อยแล้ ว
นายจ้ า งต้อ งส่ งสั ญ ญาจ้ า ง และหลั กฐานการเข้ าประเทศโดยถูก ต้องมาให้ ค นหางาน และก่อ นการเดิน ทาง
คนหางานต้องแจ้ งให้ อธิบ ดีกรมการจั ดหางานทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน รวมทั้งกรณีกลั บมาพักผ่ อน
ระหว่างอายุสัญญาหรือการต่อสัญญาจ้างด้วย
/3. การควบคุม…
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3. การควบคุมการทางานของคนต่างด้าว เพื่อดูแล ตรวจสอบและควบคุมการทํางานของคน
ต่างด้าวในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด ตลอดจนการควบคุมแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว มีการดําเนินการ
ดังนี้
3.1 พิจารณาออกใบอนุญาตทํางาน ต่ออายุใบอนุญาตทํางานเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาต
ทํางาน ออกใบแทนใบอนุญาตทํางาน รับแจ้งการเข้า – ออก จากการทํางาน และการขอเข้ามาดําเนินการของ
องค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนต่างด้าว
3.3 ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากําหนดงานในการห้ามคนต่างด้าวทํา
3.4 ศึกษาวิจัยงานในอาชีพและวิชาชีพห้ามคนต่างด้าวทํา
3.5 ปรับปรุงระเบียบวิธีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน
3.6 วางมาตรการจัดระบบเพื่อควบคุมการทํางานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้
เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย
3.7 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. การแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ผู้ที่อยู่ในวัยทํางาน และผู้ที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพ และมีแนวทางในการ
เลือกอาชีพอย่างเหมาะสม ตรงกับบุคลิกภาพความสามารถและทราบความถนัด ในการประกอบอาชีพของแต่ละคน
พร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงาน ที่ต้องการประกอบอาชีพส่ว นตัว หรืออาชีพอิส ระหรือ
ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบเกษตรกร หรือผู้ที่ไม่สามารถทํางานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้มีรายได้น้อย
รวมถึงนักโทษที่พ้นโทษ มีการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบ
ถึงโลกอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อ เป็น
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ความสามารถ
และความต้องการของตลาดแรงงาน
4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัว หรืออาชีพ
อิสระ หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบเกษตรกร หรือผู้ที่ไม่สามารถทํางานเต็มเวลาตลอด ทั้งปีผู้มี
รายได้น้อย รวมถึงนักโทษที่พ้นโทษ
4.3 จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการมีงานทํา /อาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทํา
และอาชีพตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
4.4 ผลิตและเผยแพร่สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในรูปของแผ่นพับ แผ่นปลิว หนังสือ
โปสเตอร์ วีดีโอเทป
4.5 ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพ
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5. การคุ้มครองคนหางาน คุ้มครองและปูองกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากบริษัทจัดหางาน และบุคคลรวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อปูองกัน และลงโทษผู้หลอกลวงเอารัด
เอาเปรียบคนหางาน มีการดําเนินงาน ดังนี้
5.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางาน ที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.2 การอนุญาตจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน/บริษทั จัดหางาน เพื่อดําเนินการจัดหางาน
ให้คนหางานทํางานในประเทศและต่างประเทศ
5.3 สืบสวน สอบสวน บุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวง ต้มตุ๋นคนหางาน เพื่อดําเนินคดีตาม
กฎหมายอย่างเฉียบขาด
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานที่มีบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบด้านพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน
ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพกําลังแรงงานและผู้ประกอบการ
เพื่อพัฒนากําลังแรงงานให้มี ฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. พัฒ นามาตรฐานฝี มือ แรงงานให้ ส อดคล้ อ งกั บมาตรฐานสากล ดําเนินการส่ งเสริม การ
ทดสอบมาตรฐานและแข่งขันฝีมือแรงงาน
2. ดําเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กําลัง
แรงงาน
3. ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงานและการเป็นผู้ประกอบการ
4. ดํ า เนิ น การประสานและส่ ง เสริ ม ให้ ภ าครั ฐ และภาคเอกชนจั ด ทํ า แผนความต้ อ งการ
แรงงานฝีมือแห่งชาติ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. ดํ า เนิ น การตามกฏหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานและกฏหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
6. ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ว ม ประสานความเชื่ อมโยง สร้างและพัฒ นาเครือข่ ายการพั ฒ นา
ศักยภาพกําลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีหน่วยงานให้บริการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยใน
ส่วนกลาง นอกจากให้บริการ ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน แล้ว ยังมีศูนย์
พัฒ นาฝี มือแรงงานกรุ งเทพมหานคร ตั้ง อยู่บ นถนนสุขุม วิท ภายในบริเ วณวัด ธาตุท อง และในส่ว นภูมิภ าค
มีส ถาบัน พัฒ นาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) 12 แห่ง และศูนย์พัฒ นาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) 64 แห่ง
สาระสําคัญที่อาสาสมัครแรงงานควรรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีดังนี้
ข้อควรรู้ของอาสาสมัครแรงงานในการดาเนินงานด้านพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
1. หน้าที่หลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.1 เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชนผู้ว่างงาน ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงาน ในธุรกิจอุตสาหกรรมตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพอิสระให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานฝีมือที่สูงขึ้น
1.3 เพื่อสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมในการปรับปรุงพัฒนาองค์การและส่งเสริมสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
1.4 เพื่อพัฒนากําลังคนในชนบท ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในรูปแบบของการรวมกลุ่ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เพิ่มมูลค่าสูงขึ้น
2. การบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบั น พัฒ นาฝี มื อแรงงานและศู นย์ พัฒ นาฝี มือ แรงงาน ได้เ ปิด ให้ บ ริก ารฝึ ก อบรมฝี มื อ
แรงงานให้แก่เยาวชนวัยทํางาน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ถูกเลิกจ้างและว่างงาน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนและ
สร้ างโอกาสการประกอบอาชีพหรือการมีงานทํา อันเป็นการช่ว ยยกระดับฝี มือแรงงานให้ ดีขึ้น และมีความรู้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยมีภารกิจ
ดังนี้
2.1 การบริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบ
ฝีมือแรงงานตามสาขาอาชีพที่กําหนดเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปัจจุบันการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 2 และ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 3
โดยเน้นการทดสอบภาคปฏิบัติมากกว่าการทดสอบภาคทฤษฎี โดยคิดค่าธรรมเนียมในการทดสอบตามลําดับของชั้น
ระดับ 1 จํานวน 100 บาท ระดับ 2 จํานวน 150 บาท ระดับ 3 จํานวน 200 บาท และผู้ที่ผ่านการทดสอบแต่ละระดับ
จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2) การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ คนหางานที่ประสงค์จะไปทํางาน
ต่างประเทศ หรือ จัดหางานหรือนายจ้างยื่นความจํานงเข้ารับการทดสอบตามวิธีการทดสอบมาตรฐานกลาง
3) มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการส่งเสริม
ให้ สถานประกอบกิ จการกํ าหนดมาตรฐานฝี มื อแรงงานของผู้ ป ระกอบอาชี พ ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น เกณฑ์ วั ด ความรู้
ความสามารถและทัศนคติของผู้ประกอบอาชีพ ในตําแหน่งต่าง ๆ
4) การแข่ งขันฝี มื อแรงงานแห่ งชาติ เป็ นการส่ งเสริ มและพั ฒนาผู้ ประกอบอาชี พ
ช่างฝีมือโดยทั่วไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือตัวเอง จัดให้มีการแข่งขันทุกปี โดยแข่งขันรอบคัดเลือกจากภูมิภาค
รอบชิงชนะเลิศในส่วนกลาง และมีโอกาสได้รับเลือกไปแข่งขันฝีมือนานาชาติด้วย
/2.2 การฝึกอบรม...
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2.2 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
1) การฝึกเตรียมเข้าทํางานให้กับแรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อผลิตกําลังแรงงาน
ช่างฝีมือขั้นต้นในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการให้มีทักษะฝีมือสามารถทํางานกับเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
ระดับกลางควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มีระยะการฝึกในสถานที่ ตั้งแต่ 2 - 12 เดือน แล้วแต่สาขาและ
ฝึกในสถานประกอบการอีก 1 - 3 เดือน โดยต้องผ่านการประเมินจากสถานประกอบการ จึงจะถือว่าสําเร็จการฝึก
2) การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน เป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้มีงานทําอยู่แล้วให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพ สําหรับผู้มีพื้นฐานบ้างแล้ว ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยอาจ
ฝึกในสาขาอาชีพเดิมหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องระยะเวลาฝึกตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป
3) การฝึกเสริมทักษะ เป็นการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงาน และ
กลุ่มเปูาหมายพิเศษ (ผู้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ผู้บําบัดรักษาการติดยาเสพติด) ระยะเวลาฝึก ตั้งแต่ 6 ชั่วโมง
ขึ้นไป
2.3 การให้คาแนะนาหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(1)
การจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานและให้สอดคล้องความ
ต้องการของแต่ละชุมชน
(2) การฝึกอบรมผู้ฝึก เพื่อให้การดําเนินการฝึกอาชีพเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(3) การอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการฝึก
(4) การฝึกเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับการฝึกมีฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2.4 การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็น ทุนหมุนเวียนสําหรับ
ใช้ จ่ ายเกี่ ยวกั บการส่ งเสริ มการพั ฒนาฝี มื อแรงงาน โดยให้ ลู กจ้างของสถานประกอบกิจการ หรื อผู้ ว่ างงาน
ผู้ รั บ การฝึ ก ประกอบกิจ การ ผู้ ดําเนินการฝึ กและผู้ ดําเนินการทดสอบฝี มือแรงงาน ตามพระราชบัญญั ติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 กู้ยมื เพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ด้านส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ของกระทรวง
แรงงาน ได้ แ ก่ กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดมาตรฐานแรงงาน
การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การแรงงานสัมพันธ์ การ
แรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ และการสวั ส ดิ ก ารแรงงาน โดยการพั ฒ นามาตรฐานรู ป แบบกลไกมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้าและพัฒนา แรงงานให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี
มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1.
กํ า หนดและพั ฒ นามาตรฐานแรงงานทั้ ง การส่ ง เสริ ม กํ า กั บ ดู แ ลให้ ก ารรั บ รอง
สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. คุ้มครองดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนด
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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3. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
5. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และเผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นมาตรฐานการคุ้ ม ครองแรงงาน
ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
6. ส่งเสริมและดําเนินงานให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
7. ดําเนินการปูองกัน และแก้ไขปัญหาการขัดแย้งข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน
8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทําแผนงานและ
ประสานแผนปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ ด้าน
แรงงาน และพัฒนาอาชีพของกระทรวง
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมสวัส ดิ การและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นหน่วยงานหนึ่งในสั งกัดกระทรวงแรงงาน
มีหน่วยงาน ที่ให้บริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง นอกจากมีบริการ ณ กรมสวัสดิการและ
คุ้ ม ครองแรงงาน ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ภ ายในบริ เ วณกระทรวงแรงงาน แล้ ว ยั ง มี สํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครอง
แรงงานพื้นที่ อีก 10 พื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค มีสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด ทั่วประเทศ สาระสําคัญที่อาสาสมัครแรงงาน ควรรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีดังนี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้บังคับกับกิจการทั้งที่แสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปยกเว้นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
2. นายจ้าง คือ ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ทํางานแทนนายจ้าง หรือกรณีนิติบุคคล หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลให้ทําการแทน หรือกรณีเจ้าของกิจการได้จ้างเหมาค่าแรงให้ถือ
ว่าเจ้าของกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างที่ผู้รับเหมาค่าแรงจัดหามาด้วย
3. ลูกจ้าง คือ ผู้ซึ่งตกลงทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง
4. เงินประกัน
4.1 ห้ามเรียกเงินประกันการทํางานหรือความเสียหายในการทํางานจากลูกจ้าง ยกเว้น
ลู ก จ้ า งที่ ทํ า งานเกี่ ย วกั บ การเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของนายจ้ า ง ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ น ายจ้ า งได้
โดยนายจ้างจะเรียกเก็บได้ไม่เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวันในวันที่เรียกเก็บ
4.2 เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุให้นายจ้างคืนเงิน
ประกันพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน
4.3 ห้ามเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจ้างเด็ก
/5. การเปลี่ยน...
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5. การเปลี่ยนตัวนายจ้าง
ลู ก จ้ า งมี สิ ทธิ ต่อ นายจ้า งเดิม อย่า งไรให้ ลู ก จ้า งมี สิ ทธิ เช่ นนั้ น ต่อ ไป โดยให้ นายจ้า งใหม่
รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างนั้นทุกประการ
6. การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิง เท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือ
สภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
7. การล่วงเกินทางเพศ
ห้ามนายจ้ างหรือหัว หน้างานผู้ ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทําการล่วงเกินทางเพศ
ต่อลูกจ้างหญิงและเด็ก
8. เวลาทางานปกติ
ทุกประเภทงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกําหนดเวลาทํางาน
เกิ น วั น ละ 8 ชั่ ว โมงแต่ ร วมแล้ ว ไม่ เกิ น 48 ชั่ ว โมง / สั ปดาห์ เว้ น แต่ งานที่ อ าจเป็ นอั นตรายไม่ เกิ น
7 ชั่วโมง / วันและไม่เกิน 42 ชั่วโมง / สัปดาห์
9. การทางานล่วงเวลา
ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากลู ก จ้ า ง แต่ ถ้ า เป็ น งานซึ่ ง ต้ อ งทํ า ติ ด ต่ อ กั น ไปถ้ า หยุ ด จะ
เสียหายแก่งานหรือเป็นงานที่ฉุกเฉินนายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาได้เท่าที่จําเป็น
10. การทางานในวันหยุด
10.1 ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากลู ก จ้ า งเว้ น แต่ ง านที่ ทํ า ติ ด ต่ อ กั น ไป ถ้ า หยุ ด จะ
เสียหายแก่งานและงานฉุกเฉินหรือกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม
สโมสร สมาคม หรือสถานพยาบาล นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดได้เท่าที่จําเป็น
10.2 ชั่ ว โมงทํ างานล่ ว งเวลาและชั่ ว โมงทํ างานในวั น หยุ ด ในงานทุ กประเภทไม่ เกิ น 36
ชั่วโมง /สัปดาห์ เว้นแต่งานซึ่งทําติดต่อกันไป และงานฉุกเฉิน นายจ้างสั่งให้ทํางานได้เท่าที่จําเป็น
10.3 ห้ า มทํ า งานล่ ว งเวลาและในวั น หยุ ด ในงานที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพและ
ความปลอดภัยของลูกจ้าง
11. วันหยุด
11.1 วันหยุดประจําสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วัน / สัปดาห์
11.2 วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน / ปี โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ
11.3 วันหยุดพักผ่อนประจําปีไม่น้อยกว่า 6 วันทํางาน / ปี
12. วันลา
12.1 ลาปุวยได้เท่าที่ปุวยจริง โดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 30 วัน / ปี
12.2 ลาเพื่อทําหมันได้ตามที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรองโดย
ได้รับค่าจ้าง
12.3 ลากิจได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
12.4 ลาเพื่อ รับ ราชการทหารในการเรีย กระดมพลเพื่อ ฝึก วิช าทหาร หรือ ทดลอง
ความพรั่งพร้อม โดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 60 วัน / ปี
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12.5 ลาฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานฯ และเพื่อ
เพิ่มทักษะความชํานาญและเพื่อการสอบวัดผลทางการศึกษาที่ราชการจัดหรืออนุญาตให้จัด
12.6 วันลาเพื่อคลอดบุตร ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน
นับรวมวันหยุดโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน
13. เวลาพัก
ไม่ น้ อยกว่ าวั นละ 1 ชั่ วโมงในช่ วงระหว่ างการทํ างานแต่ ถ้ าทํ างานล่ วงเวลาต่ อตั้ งแต่
2 ชั่วโมงขึ้นไปต้องให้ลูกจ้างพักก่อนทํางานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที
14. การใช้แรงงานหญิง
14.1 ห้ามลูกจ้างหญิงทํางานที่มีลักษณะอันตราย 4 ประการ
14.2 การคุ้มครองหญิงมีครรภ์ ห้ามลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทํางานระหว่าง 22.00 – 06.00 น.
ห้ามทํางานล่วงเวลา ทํางานในวันหยุด เว้นแต่ลูกจ้างทํางานในตําแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ ห้ามเลิกจ้างหญิง
เพราะเหตุมีครรภ์ ห้ามทํางานที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ 4 ประการ คือ
(1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
(2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม
(4) งานที่ทําในเรือ
15. การใช้แรงงานเด็ก
15.1 ห้ามจ้างเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปีเข้าทํางาน
15.2 การจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี นายจ้าง ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) แจ้งการจ้างเด็ก ต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเข้าทํางาน
(2) ทําบันทึกสภาพการจ้าง ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการ
หรือสํานักงานของนายจ้างพร้อมให้พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจได้ในเวลาทําการ
(3) แจ้งการสิ้นสุดการจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เด็ก
ออกจากงาน
15.3 เวลาพัก เมื่อเด็กทํางานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง ต้องพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและใน
4 ชั่วโมงต้องจัดเวลาพักให้ตามที่นายจ้างกําหนด
15.4 การคุ้มครองแรงงานเด็ก (1) ห้ามให้เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ทํางานในวันหยุดทํางาน
ล่วงเวลา หรือทํางานระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. (2) ห้ามให้เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ทํางานที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของเด็ก 12 ประเภท เช่น งานหลอม เปุา หล่อ หรือรีดโลหะ งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น
ความสั่นสะเทือน งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งาน
ในสถานบริการที่เป็นเชื้อเพลิง งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั่น จั่น งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟูา หรือเครื่องยนต์
งานที่ต้องทําใต้ดิน ใต้น้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานทําความสะอาด
เครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ที่กําลังทํางาน งานที่ต้องทําบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป รวมถึง
ทํางานในสถานที่ซึ่งล่อแหลมต่อความเสื่อมทรามทางศีลธรรม
16. ค่าจ้าง
16.1 จ่ายเป็นเงินไทย ณ สถานที่ทํางานของลูกจ้างหรือตามที่ตกลงกัน
16.2 จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
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16.3 จ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่งกําหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ําเป็นวันละ 300 บาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กําแพงเพชร ขอนแก่น
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครพนม
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา
มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย
ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล ภูเก็ต สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี
สุ โ ขทั ย สุ พ รรณบุ รี สุ ร าษฎร์ ธ านี สุ ริ น ทร์ หนองคาย หนองบั ว ลํ า ภู อ่ า งทอง อุ ด รธานี อุ ทั ย ธานี อุ ต รดิ ต ถ์
อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ
17. ค่าล่วงเวลาในวันทางาน
ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของค่าจ้างปกติต่อชั่วโมงที่ทําเกิน
18. ค่าทางานในวันหยุด
18.1 ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เช่น ลูกจ้างรายเดือน จ่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
1 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง
18.2 ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุ ด เช่น ลูกจ้างรายวันหรือตามผลงาน
จ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างปกติต่อชั่งโมงที่ทํา
19. ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าจ้างปกติต่อชั่วโมงที่ทําเกิน
20. การหยุดกิจการชั่วคราว
ถ้ า นายจ้ า งจํ า เป็ น ถึ ง ขนาดต้ อ งหยุ ด กิ จ การชั่ ว คราว โดยเหตุ ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ หตุ สุ ด วิ สั ย ให้
นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง ร้อยละ 50 ของค่าจ้างตลอดเวลาที่ไม่ได้ให้ลูกจ้างทํางานและแจ้งพนักงานตรวจ
แรงงาน ทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มหยุดกิจการ
21. การหักค่าตอบแทนในการทางาน
ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดเว้นแต่
21.1 ชําระภาษีเงินได้ หรือเงินอื่นที่ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
21.2 ชําระค่าบํารุงสหภาพแรงงาน
21.3 ชําระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อหนี้ที่เป็นสวัสดิการและประโยชน์ของลูกจ้าง
ฝุายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง
21.4 เงินประกัน หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
21.5 เงินสะสม การหักตาม 21.2 –21. 5 แต่ละกรณี ห้ามหักเกินร้อยละ 10 และ
รวมกันต้องไม่เกิน 1 ใน 5 ของเงินที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละงวดเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
22. สวัสดิการ
22.1 นายจ้างต้องจัดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้แก่ลูกจ้าง เช่น น้ําสะอาด
สําหรับดื่ม ห้องน้ํา ห้องส้วม และปัจจัยปฐมพยาบาลให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
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22.2 นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายจ้างเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการและควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
23. การคุ้มครองความปลอดภัยในการทางาน
23.1 กําหนดมาตรฐานให้นายจ้างดําเนินการในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมให้การทํางานสาขาอาชีพต่าง ๆ
23.2 พนั ก งานตรวจแรงงานมี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ น ายจ้ า งปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานที่ หรือจัดทําหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ลูกจ้างต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือที่เกี่ยวข้อ งกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดและให้นายจ้าง
จ่ า ยเงิ น แก่ ลู ก จ้ า งเท่ า กั บ ค่ า จ้ า งในวั น หยุ ด ขณะที่ ห ยุ ด งานนายจ้ า งจั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพลู ก จ้ า งและ
ส่งผลการตรวจดังกล่าวแก่พนักงานตรวจแรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฏกระทรวง
24. การพักงาน
24.1 ห้ามนายจ้างสั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิดของลูกจ้าง เว้นแต่มีข้อบังคับหรือ
ข้อตกลงกําหนดให้มีการพักงานได้ แต่นายจ้างจะสั่งพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน และต้องจ่ายเงินในช่วงพักงาน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
24.2 ถ้าผลการสอบสวนปรากฎว่าลูกจ้างไม่ผิดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเต็มจํานวนย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักงานจนถึงวันที่ลูกจ้างกลับเข้าทํางาน พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี
25. ค่าชดเชย
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างในอัตราตามอายุงานดังต่อไปนี้
25.1 ทํางานครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
25.2 ทํางานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
25.3 ทํางานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
25.4 ทํางานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
25.5 ทํางานครบ 10 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
26. ข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
26.1 ลูกจ้างลาออกเองโดยสมัครใจ
26.2 ลูกจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกําหนด สําหรับงาน
ที่ต้องแล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยนายจ้างและลูกจ้างทําสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้างและเป็นการจ้างงาน
โครงการเฉพาะที่ มิ ใ ช่ ง านปกติ ธุ ร กิ จ หรื อ การค้ า ซึ่ ง ต้ อ งมี ร ะยะเวลาเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ของงาน
ที่แน่นอน หรืองานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่กําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงาน หรืองานที่เป็นไปตาม
ฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น
26.3 ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
26.4 จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
26.5 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
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26.6 ฝุาฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจ้างอันชอบด้วย
กฎหมายและเป็ น ธรรม และนายจ้ า งได้ ตั ก เตื อ นเป็ น หนั ง สื อ แล้ ว หนั ง สื อ เตื อ นมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี นั บ แต่
วันกระทําผิด เว้นแต่กรณีร้ายแรงไม่จําเป็นต้องตักเตือน
26.7 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
26.8 ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
27. ค่าชดเชยพิเศษ
27.1 ถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่ปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิตจําหน่าย
หรือบริการ เนื่องจากนําเครื่องจักรมาใช้เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเทคโนโลยีซึ่งต้องลดจํานวนลูกจ้าง นายจ้าง
ต้องแจ้งต่อลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานล่วงหน้า 60 วัน และถ้าลูกจ้างมีอายุงานเกิ น 6 ปี ให้นายจ้างจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วันต่อการทํางาน ครบ 1 ปี
แต่รวมแล้วค่าชดเชยพิเศษอัตราสูงสุดต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน
27.2 ถ้ า นายจ้ า งย้ า ยสถานประกอบกิ จ การไปตั้ ง สถานที่ อื่ น ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดํารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์ไปทํางานด้วย
ก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ ตามมาตรา 118
28. การคุ้มครองพิเศษในงานบางประเภท
จากการทํางานบางประเภทมีสภาพการทํางานที่แตกต่างกันจึงมีการกําหนดการคุ้มครอง
เป็นพิเศษ ดังนี้ งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล งานที่รับไป
ทําที่บ้าน งานขนส่งทางบก และงานในกิจการปิโตรเลียมเฉพาะที่ทําในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิต
29. สภาพบังคับ
นายจ้างฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ต้องรับ
ผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา ดังนี้
29.1 ทางอาญา คือ ตัวนายจ้างหรือผู้ได้รับมอบอํานาจกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคลผู้กระทําการแทนนิติบุคคลและผู้ได้รับมอบอํานาจกรณีที่เป็นนิติบุคคล
29.2 ทางแพ่ง คือ ทรัพย์สินของบุคคลผู้เป็นนายจ้างทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
30. การยื่นคาร้อง และการพิจารณาคาร้อง
30.1 ในกรณีที่นายจ้างฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใด
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่นค่าจ้าง ค่าชดเชย ฯลฯ ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของ
ลู ก จ้ า ง ซึ่ ง ถึ ง แก่ค วามตาย มี สิ ท ธิยื่ น คํ า ร้ องต่ อ พนั กงานตรวจแรงงาน สํ า นั กงานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครอง
แรงงานพื้นที่หรือจังหวัดในท้องที่ที่ลูกจ้างทํางานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลําเนาอยู่ ให้ดําเนินการตามกฎหมาย
30.2 เมื่ อ มี ก ารยื่ น คํ า ร้ อ งตาม ข้ อ 30.1 และพนั ก งานตรวจแรงงานได้ มี คํ า สั่ ง ให้
นายจ้ างจ่ ายเงิ น ให้ แก่ลู กจ้ างหรื อทายาทโดยชอบธรรมของลู กจ้า งซึ่ง ถึง แก่ค วามตายไม่ มีสิ ท ธิไ ด้รับ เงิน แล้ ว
ถ้านายจ้าง ลูกจ้างหรือ ทายาทโดยชอบธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจคําสั่งนั้นมีสิทธินําคดีไปฟูอง
เพิกถอนคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานต่อศาลแรงงานภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคําสั่ง
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31. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
31.1 ให้ น ายจ้ างจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน และ
กําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กําหนด
31.2 ให้ น ายจ้ า งจั ด สภาพการทํ า งานที่ เ หมาะสมกั บ ลู ก จ้ า งตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
ในเรื่องความร้อน แสงสว่าง เสียง สารเคมี การปูองกันและระงับอัคคีภัย เป็นต้น และจัดอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานให้ลูกจ้างสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
31.3 กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบว่านายจ้างฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
หลั กเกณฑ์ที่กําหนดให้ พนั กงานตรวจแรงงานออกคําสั่งเป็นหนังสื อให้ ปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
อาคาร สถานที่ หรือแก้ไขเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมภายในเวลาที่กําหนด
31.4 กรณีนายจ้างได้รับคําสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างหยุดทํางานจนกว่านายจ้างจะดําเนินการให้ถูกต้องตามคําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงาน
31.5 ให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
31.6 ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่ถึง 50 คน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน (จป.) ระดับพื้นฐาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการร่วมกับนายจ้าง
31.7 ให้ ส ถานประกอบกิ จ การที่ มี ลู ก จ้ า งตั้ ง แต่ 50 คนขึ้ น ไป จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับ เทคนิค เพื่อดูแลความปลอดภัยในการ
ทํางานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการร่วมกับนายจ้าง
31.8 ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานประกอบด้ ว ย นายจ้ า ง หรื อ ผู้ แ ทนนายจ้ า ง
ผู้แทนลูกจ้างระดับบังคับบัญชา ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ และ จป. โดยมีจํานวนคณะกรรมการตามขนาด
ของสถานประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
1. การรวมตัวเป็นองค์กร
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้สิทธินายจ้างและลูกจ้างรวมตัวกันได้ในหลาย
ลักษณะได้แก่
1.1 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สามารถจัดตั้งคณะกรรมการ
ลูกจ้างได้ และนายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจ้างอย่างน้อย 3 เดือน / ครั้ง
1.2 ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานได้พร้อมด้วย
หลักฐาน ดังนี้
(1) หนังสือขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานระบุชื่อ อายุ อาชีพ หรือวิชาชีพและ
ที่อยู่ของผู้เริ่มก่อการทุกคน
(2) ร่างข้อบังคับของสหภาพแรงงานอย่างน้อย 3 ฉบับ
/(3) เอกสาร...

21
(3) เอกสารประกอบ คําขอ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน รูปถ่าย ตัวอย่าง เครื่องหมายสหภาพแรงงาน ฯลฯ
1.3 นายจ้างตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป สามารถยื่นคําขอทะเบียนสมาคมนายจ้างได้ พร้อมด้วย
หลักฐานดังนี้
(1) หนังสือขอจดทะเบียนสมาคมนายจ้างระบุชื่อ อายุ หรือวิชาชีพ และที่อยู่ของ
ผู้เริ่มก่อการทุกคน
(2) ร่างข้อบังคับสมาคมนายจ้างอย่างน้อย3 ฉบับ
(3) เอกสารประกอบคําขอ เช่น สํ าเนาทะเบีย นบ้า นหรื อสํ า เนาบัตรประจําตั ว
ประชาชน รูปถ่าย ตัวอย่าง เครื่องหมายสมาคมนายจ้าง ฯลฯ
1.4 สมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการประเภทเดียวกัน
สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหพันธ์นายจ้างได้
1.5 สหภาพแรงงานตั้ ง แต่ ส องสหภาพขึ้ น ไปสามารถยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เป็ น
สหพันธ์แรงงานได้
1.6 สมาคมนายจ้ า งหรื อ สหพั น ธ์ น ายจ้ า งตั้ ง แต่ 5 แห่ ง ขึ้ น ไปสามารถยื่ น คํ า ขอ
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสภาองค์การนายจ้างได้
1.7 สหภาพแรงงานหรื อ สหพั น ธ์ แ รงงานตั้ ง แต่ 15 แห่ ง ขึ้ น ไปสามารถยื่ น คํ า ขอ
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสภาองค์การลูกจ้างได้
2. การเจรจาต่อรอง
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้สิทธิแก่ลูกจ้างนายจ้างและองค์กรตามกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ เข้าร่วมในกระบวนการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังนี้
2.1 ให้ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป จัดให้ มีข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้ างไว้เป็น หนังสือหากไม่มีให้ ถือว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็น
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
2.2 การยื่นข้อเรียกร้องให้มีหรือ แก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ให้ยื่นข้อเรียกร้อง
เป็นหนังสือแจ้งอีกฝุายหนึ่งทราบโดย
(1) ลูกจ้าง ร้อยละ 15 สามารถเข้าชื่อกันยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างหรือสหภาพ
แรงงานที่มีสมาชิก ร้อยละ 20 เปอร์เซ็นต์ของลูกจ้างทั้งหมดสามารถยื่นข้อเรียกร้องแทนลูกจ้างที่เป็นสมาชิกได้
(2) ทั้งฝุายนายจ้างและลูกจ้างต้องเริ่มเจรจากันภายใน 3 วันนับแต่วันรับข้อเรียกร้อง
2.3 หลังจากยื่นข้อเรียกร้องแล้ว
(1) กรณีนายจ้างและลูกจ้างเจรจาตกลงกันได้ให้ทําเป็น หนังสือและติดประกาศโดย
เปิดเผย และนายจ้างต้องนําข้อตกลงไปจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตกลงกัน
(2) กรณีนายจ้างและลูกจ้างไม่มีการเจรจาภายใน 3 วันหรือเจรจากันแล้วแต่ตกลง
กันไม่ได้ ให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ฝุายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ภายใน 24 ชม.
/2.4 พนักงาน…
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2.4 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน จะดําเนินการไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าตกลงกันได้ให้ทําหนังสือและนําไปจดทะเบียน หากตกลงกันไม่ได้ถือว่าเป็นข้อพิพาท
แรงงานที่ตกลงกันไม่ได้
2.5 กรณี เ ป็ น ข้ อ พิ พ าทแรงงานที่ ต กลงกั น ไม่ ไ ด้ ทั้ ง 2 ฝุ า ย อาจดํ า เนิ น การอย่ า งใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) อาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ
(2) นายจ้างจะปิดงาน หรือลูกจ้าง จะนัดหยุดงานต้องแจ้งให้อีกฝุายทราบและแจ้ง
พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบล่วงหน้าก่อน 24 ชม.
(3) ถ้านายจ้างไม่ประสงค์ปิดงาน หรือลูกจ้างไม่ประสงค์จะนัดหยุดงานจะเจรจา
กันเอง หรือให้เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยก็ได้
2.6 ในขณะที่ลูกจ้างนัดหยุดงาน หรือนายจ้างปิดงานทั้งสองฝุายจะให้พนักงานประนอมข้อ
พิพาทแรงงานไกล่เกลี่ยหรือเจรจากันเองจนกว่าจะตกลงกันก็ได้ ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีอํานาจสั่งให้
ลูกจ้างเลิกหยุดงาน และนายจ้างเลิกปิดงาน หรือสั่งให้บุคคลอื่นเข้าทํางานแทนและสั่งให้คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยให้ทั้งสองฝุายปฏิบัติตามคําชี้ขาดก็ได้
2.7 ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือการชี้ขาดห้ามมิให้เลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงาน
ของลูกจ้างผู้แทนลูกจ้างหรือสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เว้นแต่มีการทุจริ ตต่อหน้าที่ หรือ
กระทําความผิดโดยเจตนาแก่นายจ้างหรือจงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฯลฯ
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น สํ า หรั บ ผู้ ใ ช้ แ รงงานที่ จ ะกู้ ยื ม โดยผ่ า นสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เพื่ อ บรรเทา
ความเดือดร้อนจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ
1. เงื่อนไขการกู้ยืม
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้กู้ ในอัตราต่ํากว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คิดกับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ร้อยละ 3.5 และให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่กู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานคิดดอกเบี้ย จากสมาชิกที่กู้เงินตามระเบียบหรือประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยที่คณะกรรมการดําเนินการในแต่ละแห่งมีมติให้ความเห็นชอบแต่ต้องไม่ต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเพื่อ
ผู้ใช้แรงงานคิดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้กู้
2. วงเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจกู้ได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น
รวมกั บ เงิ น ทุ น สํ า รองและหั ก หนี้ สิ น ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม แล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ นวงเงิ น ที่ น ายทะเบี ย นอนุ มั ติ โดยให้ กู้ ร ายละ
ไม่เกิน 20 ล้านบาท
3. การชาระเงินกู้
ชําระคืนเป็นรายงวด (เดือน) ไม่เกิน 5 ปีหรือ 60 เดือน
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กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
ลูกจ้างที่จ ะติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้นําบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งแสดงไว้ว่าระบุถึงผู้นั้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และ มอบ
สําเนาเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่
1. กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
1.1 คุณสมบัติของลูกจ้างที่มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย มีดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย และพนักงานตรวจแรงงานได้มีคํา สั่งตามมาตรา 124
ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย โดยคําสั่งดังกล่าวเป็นที่สุดตามมาตรา 125
(2) ได้รับความเดือดร้อน
1.2 เขียนคําขอเงินสงเคราะห์ตามแบบที่กําหนดและยื่นคําขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน
แห่งท้องที่ที่มีคําสั่งตามมาตรา 124
1.3 เมื่ อมี การอนุ มั ติ ให้ จ่ ายเงิ นสงเคราะห์ แก่ ลู กจ้ างแล้ ว ลู กจ้ างต้ องมารั บเงิ นภายใน
60 วัน นั บแต่วันที่ได้รับ หนั งสือแจ้ ง หากลูกจ้างไม่มารับเงินภายในกําหนดเวลาดังกล่ าว ถือว่าสิทธิในการ
ขอรับเงินสงเคราะห์เป็นอันระงับสิ้นไป
1.4 ในกรณีที่ลูกจ้างที่ยื่นคําขอถึงแก่ความตายถือว่าสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์เป็น
อันระงับสิ้นไป
2. กรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่นนอกเหนือจากค่าชดเชย
2.1 คุณสมบัติของลูกจ้างที่มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีที่
นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่นนอกเหนือจากค่าชดเชย มีดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินอื่น นอกเหนือ จากค่าชดเชย และพนักงานตรวจ
แรงงานได้มีคําสั่งตามมาตรา 124 ให้นายจ้างจ่ายเงินเท่านั้น
(2) ได้รับความเดือดร้อน
2.2 เขียนคําขอเงินสงเคราะห์ตามแบบที่กําหนดและยื่นคําขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน
แห่งท้องที่ที่มีคําสั่งตามมาตรา 124
2.3 เมื่ อมีการอนุมัติ ให้ จ่ ายเงินสงเคราะห์ แก่ลู กจ้างแล้ ว ลู กจ้างต้องมารับเงินภายใน
60 วันนั บ แต่วัน ที่ได้รั บ หนั งสื อแจ้ ง หากลู กจ้างไม่มารับเงินภายในกําหนดเวลาดังกล่ าว ถือว่าสิ ทธิในการ
ขอรับเงินสงเคราะห์เป็นอันระงับสิ้นไป
2.4 ในกรณีที่ลูกจ้างขอยื่นคําขอถึงแก่ความตายถือว่าสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์
เป็นอันระงับสิ้นไป
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ข้อมูลบริการด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. การขอทราบข้อมูลทั่วไป
1.1 ประชาชนที่มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน โปรดติดต่อที่
(1) ฝุ า ยประชาสั ม พั น ธ์ สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร ชั้ น 4 กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครอง
แรงงาน โทร.0-2245-8932
(2) สถานที่ให้ ข้อมูล ข่าวสารสํ าหรับประชาชน ห้ องสมุด กรมสวัส ดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ชั้น15 โทร. 0-2245-5981
(3) www.labour.go.th และ Email address : pr webmaster@labour.go.th
(4) สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
1.2 นายจ้า ง ลูกจ้า ง และประชาชนทั่ว ไปที่มีค วามประสงค์ข อทราบข้อ มูล เกี่ย วกับ
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ติดต่อสอบถามได้ที่สํานักพัฒ นามาตรฐานแรงงาน ชั้น 13
โทร.0-2246-8370 0-2354-1652-3
1.3 กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน โทร. 0-2245-6774
2. การติดต่อเกี่ยวกับการร้องเรียนว่านายจ้างฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องนายจ้างฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ควรนํ าเอกสาร และข้อมูล เพื่อประกอบการร้องเรียน ได้แก่ บัตรประจําตัว ประชาชน และข้อมูล เกี่ยวกับ
นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทํางาน สถานที่ใกล้เคียง ที่สังเกตง่าย เพื่อเจ้าหน้าที่
จะตรวจสอบได้ ร วดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง หลั ก ฐานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ร้ อ งเรี ย น เช่ น สลิ ป
เงินเดือน สัญญาจ้างแรงงาน บัตรประจําตัวพนักงานหรือคู่มือพนักงาน
2.1 กรณีที่นายจ้างฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
(1) ในกรณีที่พบเห็นว่านายจ้างฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน เช่น ค่าจ้ าง ค่าล่ วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าชดเชย สวัสดิการ วันหยุด วันลา สามารถ
ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
(1.1) เขียนคําร้องเรียนตามแบบที่กําหนดในกรณีที่มาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
(1.2) ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยประการอื่น
(2) ในการร้องเรียนนั้น ผู้ร้องเรียนอาจไม่เปิดเผยชื่อก็ได้หากเกรงว่าจะทําให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับ ผลกระทบ แต่ถ้าผู้ ร้องเรี ยนต้องการทราบผลการร้องเรียน ผู้ ร้องเรียนควรแจ้งชื่อ ที่อยู่ให้ ชัดเจนเพื่อ
เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งผลการร้องเรียนให้ทราบ
(3) ผู้ร้องเรียนสามารถทราบผลการร้องเรียนได้เป็นระยะ ๆ โดยติดตามผลได้ที่
สถานที่รับคําร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนได้ร้องไว้
/(4) สถานที.่ ..
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(4) สถานที่รับคําร้อง
(4.1) สํ า นั ก คุ้ ม ครองแรงงาน กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ชั้ น 11
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2246-8994 โทร. 0-2245-7020
(4.2) กลุ่ ม งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานพื้ น ที่ สํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
2.2 กรณี ที่ น ายจ้ า งฝุ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(1)
ในกรณี ที่ พบเห็ นนายจ้ างฝุ า ฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ความปลอดภัย
อาชีว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทํา งาน เช่ น นายจ้า งไม่จัดอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ลูกจ้าง สามารถร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
(1.1) เขียนคําร้องเรียนตามแบบที่กําหนดในกรณีที่มาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
(1.2) ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น
(2)
ในการร้องเรียนนั้น ผู้ร้องเรียนอาจไม่เปิดเผยชื่อก็ได้หากเกรงว่าจะทําให้
ผู้ร้องเรี ยนได้รั บผลกระทบ แต่ถ้าผู้ ร้องเรียนต้องการทราบผลการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนควรแจ้งชื่อ ที่อยู่ให้
ชัดเจนเพื่อ เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งผลการร้องเรียนให้ทราบ
(3) ผู้ร้องเรียนสามารถทราบผลการร้องเรียนได้เป็นระยะ ๆ โดยติดตามผลได้
ที่สถานที่รับคําร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียน
(4) สถานที่รับคําร้อง
(4.1) กองตรวจความปลอดภัย อาคารสถาบัน ความปลอดภัยในการทํางาน
ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. 0-2448-9128-39 โทรสาร 0-2448-9128-39
(4.2) สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน อาคารสถาบันความปลอดภัยในการ
ทํางาน ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. 0-2448-8338 โทรสาร 0-2448-9164
(4.3) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ด้านการประกันสังคม
หน่ ว ยงานที มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบด้ า นการประกั น สั ง คม ของกระทรวงแรงงาน ได้ แ ก่
สานัก งานประกัน สัง คม มี ภ ารกิ จ เกี่ย วกั บการบริ ห ารการประกั นสั งคมและกองทุ นเงิน ทดแทน โดยการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิตที่มั่นคง โดยให้ความคุ้มครองและหลักประกัน
แก่ ลู ก จ้ า งที่ ป ระสบอั น ตราย เจ็ บ ปุ ว ยทุ พ พลภาพหรื อ ตายอั น เนื่ อ งจากการทํ า งานให้ น ายจ้ า งตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้างผู้ประสบอันตราย
เจ็บปุวย ทุพพลภาพ หรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน รวมทั้งการคลอด สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ และว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเปูาหมายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง
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2. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. คุ้มครองดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนด
5. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ วิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทนรวมทั้งประสาน
แผนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สานัก งานประกัน สัง คม (สปส.) มีห น่ว ยงาน ที่ใ ห้บ ริก ารทั้ง ในส่ว นกลางและส่ ว นภูมิภ าค
โดยในส่วนกลาง นอกจากมีบริการ ณ สํานักงานประกันสังคม ตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
(ภายในบริเวณศูนย์ราชการของกระทรวงสาธารณสุข ) แล้ว ยังมีสํานักงานประกันสังคมพื้นที่ อีก 12 พื้นที่ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และในส่ ว นภูมิภาค มีสํ านักงานประกันสังคมจังหวัด 77 จังหวัดทั่ว ประเทศ สาระสํ าคัญที่
อาสาสมัครแรงงานควรรู้เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ของสํานักงานประกันสังคม มีดังนี้
กองทุนเงินทดแทน มีการคุ้มครองดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นกองทุน ในการจ่ายเงินทดแทน แทนนายจ้างให้ แก่ลูกจ้าง ซึ่งประสบอันตราย
เจ็บปุวย หรือตายเนื่องจากการทํางาน หรือปูองกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือเจ็บปุวยเป็นโรคซึ่ง
เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานให้แก่นายจ้าง
2. ขอบเขตการบังคับใช้
ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างทํางานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุน
3. การคุ้มครอง
เป็นลูกจ้างของนายจ้างผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบและสิทธิเกิดขึ้นต้องประสบอันตราย
หรือเจ็บปุวย เนื่องจากการทํางานให้แก่นายจ้าง
4. การขึน้ ทะเบียน
ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนต่อสํานักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ / จังหวัด ภายใน 30 วัน
5. การเรียกเก็บเงินสมทบและคานวณเงินสมทบ
ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี โดยคํานวณจากความเสี่ยงภัยของกิจการนายจ้าง
และส่งเงินสมทบภายในเดือนมกราคมของทุกปี
6. เงินเพิ่ม
นายจ้างที่ไม่จ่ายเงินสมทบภายในกําหนดหรือจ่ายไม่ครบต้องเสียเงินเพิ่มกฎหมายอีก
ร้อยละ 3 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ค้างชําระ
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7. สิทธิประโยชน์
7.1 ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าทํางาน
7.2 มีสิทธิรับการรักษาพยาบาล
เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นไม่เกิน 45,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย 1 ครั้ง และถ้าหาก
เป็นการประสบอันตรายที่รุนแรงหรือเรื้อรัง รับค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงตามจํานวนเพิ่มได้อีกไม่เกินที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
7.3 ได้รับเงินทดแทนซึ่งเป็นเงินที่จ่ายเป็นค่าทดแทนการทํางาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟู
สมรรถภาพในการทํางาน และค่าทําศพ ซึ่งได้แก่
(1) ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างไม่สามารถทํางานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน จากการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปุวย
(2) ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย
(3) ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ
(4) ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย
(5) สิทธิได้รับเงินทดแทนภายหลัง การสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
(6) กรณี ที่ ก ารเจ็ บ ปุ ว ยเกิ ด ขึ้น ภายหลั ง การสิ้ น สภาพการเป็ นลู ก จ้ า งให้ ลู ก จ้ า ง
ยื่นคําร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บปุวย
กองทุนประกันสังคม มีการคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกองทุนให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รั บประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบ
อันตราย เจ็บปุวย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่ใช่เนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ
และว่างงาน
2. ขอบเขตการบังคับใช้
กิ จ การที่ มี ลู ก จ้ า งตั้ ง แต่ 1 คนขึ้ น ไป โดยทั้ ง นายจ้ า งและลู ก จ้ า งจะต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย น
ประกันสังคม
3. การคุ้มครอง
คุ้ ม ครองลู ก จ้ า งของนายจ้ า งที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยการคุ้ ม ครองตามกฎหมายประกั น สั ง คม
(ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนอายุไม่ต่ํากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์)
4. การขึ้นทะเบียน
ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนต่อสํานักงานประกันสังคม เขต
พื้นที่ / จังหวัด ภายใน 30 วัน
5. การเรียกเก็บเงินสมทบและคานวณเงินสมทบ
ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนตามจํานวนที่ต้องนําส่งเป็นเงิน
สมทบ ปี 2557 อัตราเงินสมทบร้อยละห้า
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6. เงินเพิ่ม
นายจ้างที่ไม่ส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือของผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบภายในเวลาที่
กําหนดต้องจ่ายเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของเงินสมทบที่ยังไม่ได้นําส่งหรือที่ยังขาดอยู่
7. สิทธิประโยชน์
ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
7.1 กรณีเจ็บปุวย
(1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน
(2) สิทธิเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
(3) ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามใบรับรองแพทย์
(4) มีสิทธิเบิกค่าทันตกรรม (5) มีสิทธิเบิกค่าอวัยวะเทียม / อุปกรณ์ตามประเภท
และอัตราในประเทศ
7.2 กรณีคลอดบุตร
(1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือน
(2) ผู้ประกันตนแต่ละคนมีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง
(3) มีสิทธิรับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อครั้ง
(4) เฉพาะผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้
(5) ทั้งสามี ภรรยาเป็นผู้ประกันตน ให้ใช้สิทธิฝุายใดฝุายหนึ่งต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง
7.3 กรณีทุพพลภาพ
(1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน
(2) มีสิทธิรับเงินทดแทนการขาดรายได้
(3) มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท
(4) มีสิทธิเบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ (ตามประเภทและอัตราในประเทศ)
(5) หากผู้ทุพพลภาพตายก็จะได้รับค่าทําศพ เงินสงเคราะห์ทายาท
7.4 กรณีตาย
(1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน
(2) ได้รับค่าทําศพ 40,000 บาท แก่ผู้จัดการศพ
(3) มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์แก่ทายาท
7.5 กรณีสงเคราะห์บุตร
(1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน
(2) มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน คราวละไม่เกิน 2 คน
(อายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์)
(3) ทั้งสามี – ภรรยา เป็นผู้ประกันตนให้ใช้สิทธิฝุายใดฝุายหนึ่ง
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7.6 กรณีชราภาพ
(1) ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน และอายุ 55 ปี
(2) ต้องสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน
(3) มีสิทธิรับบําเหน็จหรือบํานาญรายเดือนตลอดชีพ
7.7 กรณีว่างงาน
(1) จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ใน 15 เดือนก่อนว่างงาน และปฏิบัติตามที่
กฎหมายกําหนด
(2) สิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ เพราะถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน
สิทธิประโยชน์ภายหลังการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
ผู้ ป ระกั น ตนซึ่ ง ได้ ส่ ง เงิ น สมทบครบตามเงื่ อ นไขเวลาที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ประโยชน์
ทดแทนกรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ปุ ว ย กรณี ค ลอดบุ ต ร กรณี ทุ พ พลภาพ และกรณี ต ายแล้ ว และได้
สิ้ น สภาพการเป็ น ลู กจ้ า ง ให้ มีสิ ทธิ ได้รั บ ประโยชน์ท ดแทนดังกล่ าวต่อ ไปอีก 6 เดื อนนับ แต่วัน ที่ผู้ ประกันตน
ผู้นั้น สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 40)
การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบโดยผลักดันร่าง พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแก้ไข เพื่อรัฐร่วมจ่ายในมาตรา 40 และแก้ไขพระราชกฤษฎีกา เพื่อพัฒนาสิทธิ
ประโยชน์ของมาตรา 40 ให้เป็นที่จูงใจ โดยเป็นระบบสมัครใจ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 หมายถึง บุคคลที่มิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือเป็นผู้ประกันตนโดย
สมัครใจ มาตรา 39 เรียกว่า ผู้ประกันตนโดยอิสระ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 15 - 60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการ
หรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม
2. บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม
3. เฉพาะปีแรก (มีผลบังคับใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2556 - วันที่ 8 ธันวาคม 2557) เปิดโอกาสให้
ผู้สมัครที่มีอายุ 60-65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ทุกทางเลือก
4. สําหรับผู้สมัครที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี เฉพาะปีแรก (มีผลบังคับใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2556 วันที่ 8 ธันวาคม 2557) สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้เฉพาะทางเลือก 3 เท่านั้น และไม่มี
สิทธิเปลี่ยนทางเลือก
หลักฐานการสมัคร
1. แบบคําขอสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 (สปส. 1 – 40)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ (ใบอนุญาตขับขี่รถ)
/เงินสมทบ...
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เงินสมทบและสิทธิประโยชน์ ตามมาตรา 40 สามารถจ่ายเงินสมทบได้ 5 ทางเลือก คือ
ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)
ได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ได้แก่
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อเป็น
ผู้ปุวยในและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี
เงื่อนไข จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บปุวย
2. กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500 – 1,000 บาทต่อเดือน
เป็นเวลา 15 ปี
เงื่อนไข จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ หาก
ตายก่อนครบ 15 ปี มีสิทธิได้รับค่าทําศพ 20,000 บาท
3. กรณีตาย ได้รับค่าทําศพ 20,000 บาท
เงื่อนไข จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน 12 เดือน ยกเว้น กรณีตายด้วย
อุบัติเหตุ จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต
ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)
ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อเป็น
ผู้ปุวยในและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี
เงื่อนไข จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บปุวย
2. กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500 – 1,000 บาทต่อเดือน
เป็นเวลา 15 ปี
เงื่อนไข จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ หาก
ตายก่อนครบ 15 ปี มีสิทธิได้รับค่าทําศพ 20,000 บาท
3. กรณีตาย ได้รับค่าทําศพ 20,000 บาท
เงื่อนไข จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน 12 เดือน ยกเว้น กรณีตายด้วย
อุบัติเหตุ จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต
4. กรณีชราภาพ (เงินบําเหน็จ) ได้รับเฉพาะส่วนที่จ่ายเงินสมทบเพื่อกรณีชรา
ภาพรายเดือนและเงินออมเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยได้รับเงินสมทบคืนเดือนละ 50 บาท ในเดือนที่ส่งเงินสมทบรวมกับ
เงินออมเพิ่มเติมที่จ่ายได้เดือนละไม่เกิน 1,000 บาท (ถ้ามี) พร้อมดอกผลในแต่ละปี
เงื่อนไข อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
/ทางเลือกที่ 3...
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ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 200 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 100 บาท)
ได้รับสิทธิประโยชน์ 1 กรณี คือ
กรณีชราภาพ (เงินบํานาญ) ได้รับเงินบํานาญรายเดือนตลอดชีวิต
เงื่อนไข อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน หรือจ่ายเงินสมทบถึงเกณฑ์ได้รับเงินบํานาญขั้นต่ํา (รับเงินบํานาญประมาณ
600 บาทต่อเดือน กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 100 บาท)
หมายเหตุ หากจ่ายเงินสมทบไม่ถึงเกณฑ์บํานาญขึ้นต่ํา มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ
(เงินก้อนพร้อมดอกผลคืนทั้งหมด) กรณีทุพพลภาพก่อนมีสิทธิได้รับเงินกรณีชราภาพ ให้มีสิทธิขอรับเงินสมทบและ
เงินออมเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในส่วนที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนฯ พร้อมด้วยดอกผลคืนทั้งหมด หรือบางส่วน แต่ให้มี
สิทธิได้รับได้เพียงครั้งเดียว
ทางเลือกที่ 4 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน (จ่ายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130 บาท)
ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อเป็น
ผู้ปุวยในและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี
เงื่อนไข จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บปุวย
2. กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500 – 1,000 บาทต่อเดือน
เป็นเวลา 15 ปี
เงื่อนไข จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ หาก
ตายก่อนครบ 15 ปี มีสิทธิได้รับค่าทําศพ 20,000 บาท
3. กรณีตาย ได้รับค่าทําศพ 20,000 บาท
เงื่อนไข จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน 12 เดือน ยกเว้น กรณีตายด้วย
อุบัติเหตุ จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต
4. กรณีชราภาพ (เงินบํานาญ) ได้รับเงินบํานาญรายเดือนตลอดชีวิต
เงื่อนไข อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน หรือจ่ายเงินสมทบถึงเกณฑ์ได้รับเงินบํานาญขั้นต่ํา (รับเงินบํานาญประมาณ
600 บาทต่อเดือน กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 100 บาท)
หมายเหตุ หากจ่ายเงินสมทบไม่ถึงเกณฑ์บํานาญขึ้นต่ํา มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ
(เงินก้อนพร้อมดอกผลคืนทั้งหมด)
ทางเลือกที่ 5 จ่ายเงินสมทบ 350 บาท/เดือน (จ่ายเอง 200 บาท รัฐสนับสนุน 150 บาท) ได้รับ
สิทธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่
/1. กรณีประสบอันตราย...
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1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อเป็น
ผู้ปุวยในและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี
เงื่อนไข จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บปุวย
2. กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500 – 1,000 บาทต่อเดือน
เป็นเวลา 15 ปี
เงื่อนไข จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ หาก
ตายก่อนครบ 15 ปี มีสิทธิได้รับค่าทําศพ 20,000 บาท
3. กรณีตาย ได้รับค่าทําศพ 20,000 บาท
เงื่อนไข จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน 12 เดือน ยกเว้น กรณีตายด้วย
อุบัติเหตุ จ่ายเงินสบทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต
4. กรณีชราภาพ (เงินบําเหน็จ) ได้รับเฉพาะส่วนที่จ่ายเงินสมทบเพื่อกรณีชรา
ภาพรายเดือนและเงินออมเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยได้รับเงินสมทบคืนเดือนละ 50 บาท ในเดือนที่ส่งเงินสมทบรวมกับ
เงินออมเพิ่มเติมที่จ่ายได้เดือนละไม่เกิน 1,000 บาท (ถ้ามี) พร้อมดอกผลในแต่ละปี
เงื่อนไข อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
5. กรณีชราภาพ (เงินบํานาญ) ได้รับเงินบํานาญรายเดือนตลอดชีวิต
เงื่อนไข อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน หรือจ่ายเงินสมทบถึงเกณฑ์ได้รับเงินบํานาญขั้นต่ํา (รับเงินบํานาญประมาณ
600 บาทต่อเดือน กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 100 บาท)
หมายเหตุ หากจ่ายเงินสมทบไม่ถึงเกณฑ์บํานาญขึ้นต่ํา มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ
(เงินก้อนพร้อมดอกผลคืนทั้งหมด) โดยได้รับเงินสมทบคืนเดือนละ 100 บาท รวมกับเงินออมเพิ่มเติมที่จ่ายได้
เดือนละไม่เกิน 1,000 บาท (ถ้ามี) พร้อมดอกผลในแต่ละปี และเงินบําเหน็จชราภาพที่จะต้องได้รับ ตามข้อ 4
ข้างต้น
การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เมื่อเป็นผู้ประกันตนแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนคํานําหน้านาม ชื่อ - สกุล ที่
อยู่ที่ติดต่อขอเปลี่ยนทางเลือกจ่ายเงินสมทบ หรือแจ้งความไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อไป (ลาออก) เป็นต้น
ให้แจ้งต่อสํานักงานประกันสังคม
กรณีขอเปลี่ยนทางเลือกจ่ายเงินสมทบจะทําได้ปีละ 1 ครั้ง ก่อนวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี และ
จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป
ประโยชน์ทางภาษี
เงินสมทบในแต่ละปี ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ประกันตน
จ่ายเงินสมทบเป็นหลักฐาน
/วิธีการ...
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วิธีการนาส่งเงินสมทบ
1. หักผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และชําระผ่าน
เคาน์เตอร์
2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถนําส่งเงินสมทบได้ที่สํานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก
3. ชําระได้ที่เคาน์เตอร์วิสทุกแห่ง
4. หักผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน
โดยผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 5 บาทต่อครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน
2554 เป็นต้นไป
หมายเหตุ การชําระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท
ในส่วนการชําระผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะมีค่าธรรมเนียม 5 บาท
ต่อครั้ง โดยจะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที แต่ผู้ประกันตนต้องนําใบเสร็จรับเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ออกให้พร้อม
สมุดนําส่งเงินสมทบมาตรา 40 ไปติดต่อที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เพื่อให้ทาง
เจ้าหน้าที่ทําการประทับตราในสมุดนําส่งเงินสมทบ เนื่องจากต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องเมื่อมีการรับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ
สถานที่ในการขึ้นทะเบียน
1. สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
2. หน่วยบริการเคลื่อนที่
3. สมัครผ่านตัวแทน (เจ้าหน้าที่ประกันสังคม)

และขอทราบข้อมูลด้านการประกันสังคมเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th และ สายด่วนประกันสังคม 1506
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บทที่ 3
รายชื่อกฎหมายแรงงานที่ควรรู้
กฏหมายหลักเกี่ยวกับแรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานที่อาสาสมัคร
แรงงานควรรู้ เพื่อใช้ประโยชน์กับงานในหน้าที่ “ อาสามัครแรงงาน ” มีดังต่อไปนี้
ที่
1.

ชื่อกฏหมาย

3.

พระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

4.

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

5.

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

2.

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมการจัดหางาน
(กกจ.)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(กพร.)
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน (กสร.)
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน (กสร.)
สํานักงานประกันสังคม
(สปส.)
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ผู้ประสานงานอาสาสมัครแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง / สังกัด

เบอร์โทรศัพท์

สานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางวรรณี
ศรีอุทัย
นางสาวพรวิไล ผ่องศรี
นายนนทกันต์ จันทร์จุลเจิม
นางพิศมัย
เอี่ยมวัฒนานันท์

แรงงานจังหวัดนนทบุรี
0 2580 0726
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
0 2580 1384
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

สานักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
นางสาวรัมภา คูหเจริญ
นายไพศาล จาตุรพงศ์
นางจิตบรรจง แก้วอุบล

จัดหางานจังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

0 2580 9276
0 2580 7631
0 2580 8654

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์
0 2190 5731 – 5
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี
นางบัญฑิตา สุขสถิตย์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชํานาญการ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
นางสาววิภา เวสาการพานิช

0 2580 0717 - 8

นางสุนันท์ วิลัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

สานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
นางอารมย์
พรหมสามพราน
นางสาวพรทิพย์ ภู่สวัสดิ์

ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

0 2550 5104 - 7
0 2580 3013

ภาคผนวก

(สําเนา)
ระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่ปัจจุบันกระทรวงแรงงานมีงานอาสาสมัครด้านต่าง ๆ ที่มีความซ้ําซ้อนกัน ดังนั้นเพื่อความ
เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านแรงงาน และเพื่อให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายช่วยเหลืองานกระทรวงแรงงาน จึงสมควรให้มีอาสาสมัครแรงงานขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบี ย บและข้อบังคับอื่นในส่ ว นที่มีบัญญัติไว้แล้ วในระเบียบนี้ หรือขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“อาสาสมัครแรงงาน” หมายความว่า อาสาสมัครแรงงานในประเทศ และอาสาสมัครแรงงาน
ในต่างประเทศ
“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะ
ผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่ วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
อาสาสมัครแรงงานในประเทศ
ข้อ ๖ ให้มีอาสาสมัครช่วยเหลืองานในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานในประเทศไทย
เรียกว่า “อาสาสมัครแรงงานในประเทศ” โดยใช้ชื่อย่อเป็นภาษาไทยว่า “อสร.ท.”
ข้อ ๗ อาสาสมัครแรงงานในประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยและอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปี
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
(๓) สมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน

ข้อ ๘ ในเขตกรุงเทพมหานครให้กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค สํานักตรวจและ
ประเมิน ผล และในส่ ว นภูมิภ าคให้ สํ านักแรงงานจังหวัดเป็นผู้ รับสมัครบุคคลผู้ มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ จาก
กรรมการชุมชน กรรมการหมู่บ้าน กรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลอื่น
ที่มีความเหมาะสม
ข้อ ๙ เมื่อได้ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แล้ว ในเขตกรุงเทพมหานครให้เสนอชื่อบุคคล
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงแรงงาน สําหรับในส่วนภูมิภาคให้สํานักงานแรงงานจังหวัดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาและมีคําสั่งแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครแรงงานในประเทศ
ข้อ ๑๐ ให้อาสาสมัครแรงงานในประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนกับกระทรวง
แรงงานหรื อหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อง ในการขยายบริการด้ านแรงงาน ไปสู่ ประชาชนในหมู่ บ้านและชุ มชน
อย่างทัว่ ถึง
(๒) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คําปรึกษา และแนะนําด้านแรงงาน
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
(๓) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงแรงงานสามารถนํามาใช้วางแผน
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในหมู่บ้านและ
ชุมชนของตนเอง
หมวด ๒
อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ
ข้อ ๑๑ ให้มีอาสาสมัครช่วยเหลืองานในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานในต่างประเทศ
เรียกว่า “อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ” โดยใช้ชื่อย่อเป็นภาษาไทยว่า “อสร.ต.”
ข้อ ๑๒ อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปี
(๒) มีภูมิลําเนา หรือมีถิ่นพํานัก หรือประกอบอาชีพ หรือเป็นแรงงานอยู่ในประเทศนั้น
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(๔) สมัครใจ และเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน
ข้อ ๑๓ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการบริหารราชการในต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง บุคคล
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ เป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศแล้ว รายงานการแต่งตั้งให้ปลัด กระทรวง
แรงงานทราบ
ข้อ ๑๔ ให้อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบด้านแรงงานให้กับคนไทย
ในต่างประเทศ
(๒) รวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ และปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบและ
รายงานต่อสํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ

(๓) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของสํานักงานแรงงานไทยต่างประเทศ
หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศให้แก่คนไทยในต่างประเทศ
(๔) สํารวจติดตามสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้
ความช่วยเหลือ
(๕) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมด้านแรงงาน
อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(๖) ประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในต่างประเทศ
หมวด ๓
สิทธิประโยชน์
ข้อ ๑๕ อาสาสมัครแรงงานอาจได้รับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่และสิทธิประโยชน์อย่าง
อื่นตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงานกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๖ อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทน คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงาน
ดีเด่น
หมวด ๔
ระยะเวลา และการสิ้นสุดสภาพ
ข้อ ๑๗ อาสาสมัครแรงงานมีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(๑) อาสาสมัครแรงงานตามหมวด ๑ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราวละสามปี
(๒) อาสาสมัครแรงงานตามหมวด ๒ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราวละหนึ่งปี
อาสาสมัครแรงงานซึ่งพ้นจากหน้าที่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
ข้อ ๑๘ อาสาสมัครแรงงานย่อมสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุ ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนให้ออก เพราะขาด
คุณสมบัติตามข้อ ๗ หรือข้อ ๑๒ หรือกระทําการที่อาจเป็นผลเสียหายแก่ทางราชการ
ข้อ ๑๙ ให้สํานักปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ ฝุายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ
กระทรวงแรงงานและชี้แจงหน้าที่แก่อาสาสมัครแรงงาน เมื่อผ่านการอบรมแล้วให้อาสาสมัครแรงงาน ได้รับ
วุฒิบัตรและบัตรประจําตัว

ข้อ ๒๐ บัตรประจําตัวอาสาสมัครแรงงานให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงแรงงานกําหนด และ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานต้องแสดงบัตรประจําตัว
ให้ยกเลิกบัตรประจําตัวอาสาสมัครแรงงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ออกให้
ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับและให้ใช้บัตรประจําตัวตามระเบียบนี้แทน
ข้อ ๒๑ การพ้น จากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๗ (๓)
ในเขตกรุงเทพมหานครให้
สํานักตรวจและประเมินผลเป็นผู้เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน ในส่วนภูมิภาค ให้สํานักงานแรงงานจังหวัดเป็นผู้
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ในต่างประเทศให้สํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ฝุายแรงงานประจําสถาน
เอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล เป็นผู้เสนอหัวหน้าคณะผู้แทนเพื่อมีคําสั่งให้พ้นจากหน้าที่
ข้อ ๒๒ อาสาสมัครแรงงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นอาสาสมัครแรงงานตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ …….. กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงชื่อ

สําเนาถูกต้อง
จิตราวรรณ มณีศรีวงศ์กูล
(นางสาวจิตราวรรณ มณีศรีวงศ์กูล)
นักวิชาการแรงงาน 8 ว

อุไรวรรณ เทียนทอง
(นางอุไรวรรณ เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน
1. ประวัติส่วนตัว
1.1
1.2
1.3
1.4

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง /นางสาว)…………………………………………………………………..
วัน-เดือน-ปีเกิด.....................................ปัจจุบันอายุ....................ปี ภูมลิ าเนา............................
สถานภาพ
( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง ( ) ม่าย
จานวนบุตร............คน ได้แก่
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ

สถานศึกษา/ทางาน/อาชีพ

หมายเหตุ

1.5 ชื่อคูส่ มรส.......................................................................................อาชีพ.............................
ที่อยู่ของคู่สมรส......................................................................................................................
สถานที่ทางานของคู่สมรส.......................................................................................................
1.6 ที่อยู่ปัจจุบัน...........................………................................………...…….รหัสไปรษณีย์……………
E-mail .…......................................................โทรศัพท์(บ้าน /มือถือ)..................…………………
2. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี/สูงกว่า

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

จบเมื่อ พ.ศ.

3. สถานภาพการทางาน
(
) ยังไม่มีงานทา
(
) มีงานทาแล้ว / ประกอบอาชีพ…………………………………..……ตาแหน่ง……………….…..
ชื่อหน่วยงาน / สถานที่ทางาน ..........................................................…………………………..
หน้าที่โดยสังเขป..............................……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. พร้อมใบสมัครนี้ ได้สง่ หลักฐานต่อไปนีม้ าด้วย (ให้ทาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความ
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน ( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ล ง ชื่ อ )…...............................................................ผู้ ส มั ค ร
(…..............................................................)
วันที่ยื่นใบสมัคร …..........................................................
หมายเหตุ : ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และ การสิน้ สุดสภาพอาสาสมัครแรงงาน
1. ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
1.1 อาสาสมัครแรงงานในประเทศ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 3 ปี
1.2 อาสาสมัครแรงงานต่างประเทศ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 1 ปี
อาสาสมัครแรงงานซึ่งพ้นจากหน้าที่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
2. การสิน้ สุดสภาพเป็นอาสาสมัครแรงงาน 2.1 ตาย 2.2 ลาออก 2.3. ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้แทนให้ออก เพราะขาดคุณสมบัติเป็นอาสาสมัครแรงงาน หรือ
กระทาการที่อาจเป็นผลเสียหายแก่ทางราชการเฉพาะเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่รับสมัคร.........................................................
เลขประจาตัวผูส้ มัคร.......................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน..............................................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร...........................................................
วันที.่ ...............................................................................
จังหวัด............................................................................

รายชื่อคณะทางานจัดทา (ร่าง) คู่มืออาสาสมัครแรงงาน
1. นายจารุพงศ์
2. นายอัครพล

เรืองสุวรรณ
วนะภูติ

3. นายฐาปบุตร

ชมเสวี

4 นายไพศาล

พฤฒิพร

5. นายมนูญ
6. นางสุทัศนี

ปุญญกริยากร
สืบวงศ์แพทย์

7. นายกาจร

นากชื่น

8. นางสหัทยา

นากชื่น

9. นางเพ็ญศรี

ฉัตรอนันทเวช

10. นายสุรพล

พลอยสุข

11. นางสุทินี

เชวงทรัพย์

12. นายนพดล

กตญาณยุทธ์

13. นายสุนทร
14. นายส่งศักดิ์
15. นายอรุณ
16. นายพูลศักดิ์

ป้องพาล
รูปแก้ว
ศรีชุมพวง
เศรษฐนันท์

ปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษา
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคง
ในการทางาน
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านนโยบายและอานวยการ
ที่ปรึกษากฏหมายกระทรวงแรงงาน
ประธานคณะทางาน
ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
รองประธานคณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อานวยการสานักประสานความร่วมมือ
คณะทางาน
ระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานกฎหมาย
คณะทางาน
สานักบริหารกลาง สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน 8 ว
คณะทางาน
ผู้แทนกรมการจัดหางาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานกฏหมาย
คณะทางาน
ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
คณะทางาน
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน
ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นิตกิ ร 7 ว
คณะทางาน
ผู้แทนสานักงานประกันสังคม
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
คณะทางาน
แรงงานจังหวัดนนทบุรี
คณะทางาน
แรงงานจังหวัดปทุมธานี
คณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุนเครือข่าย
คณะทางาน
และประสานภูมภิ าค
และเลขานุการ
สานักตรวจและประเมินผล
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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รายชื่อคณะทางานจัดทาคู่มืออาสาสมัครแรงงาน
(จังหวัดนนทบุร)ี
1. นางวรรณี

ศรีอุทัย

แรงงานจังหวัดนนทบุรี

ที่ปรึกษา

2. นางสาวรัมภา

คูหเจริญ

จัดหางานจังหวัดนนทบุรี

ที่ปรึกษา

3. นางสาวรุจน์จิณี

สุภวิรีย์

ผูอ้ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่ปรึกษา

จังหวัดนนทบุรี
4. นางสาววิภา

เวสาการพานิช สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ปรึกษา

จังหวัดนนทบุรี
5. นางอารมณ์

พรหมสามพราน ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

ที่ปรึกษา

6. เจ้าหน้าที่พี่เลีย้ งอาสาสมัครแรงงาน สานักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี

คณะทางาน

7. เจ้าหน้าที่พี่เลีย้ งอาสาสมัครแรงงาน จัดหางานจังหวัดนนทบุรี

คณะทางาน

8. เจ้าหน้าที่พี่เลีย้ งอาสาสมัครแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัดนนทบุรี

คณะทางาน

9. เจ้าหน้าที่พี่เลีย้ งอาสาสมัครแรงงาน สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คณะทางาน

10. เจ้าหน้าที่พี่เลีย้ งอาสาสมัครแรงงาน สานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

คณะทางาน

