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องคป์ระกอบส ำคญัของกำรขำดงำนตอ่เน่ือง 3 วนัโดยขำดกำร

ตดิตอ่ของชำวตำ่งชำตทิีไ่ดร้บักำรวำ่จำ้ง กำรแจง้ตอ่

ผูร้บัผดิชอบ กำรชีข้ำด และหลกักำรในกำรจดักำร ตำม

กฎหมำยกำรบรกิำรจดัหำงำนมำตรำ 56 มำตรำ 73 (3) มำตรำ 

74 วรรค 1 

I. “องคป์ระกอบของกำรขำดงำนตอ่เน่ือง 3 วนัโดยขำดกำรตดิตอ่” ตำมกำร

กฎหมำยบรกิำรจดัหำงำน (ตอ่ไปจะเรยีกวำ่กฎหมำย) มำตรำ 56 ไดแ้ก ่

(I) “ขำดงำนตอ่เน่ือง 3 วนั” หมำยถงึ ชำวตำ่งชำตไิม่ไดล้ำงำน หรอืรำยงำน

แกน่ำยจำ้ง ตวัแทนของนำยจำ้ง หรอืผูใ้หบ้รกิำรดแูลดำ้นสภำพชวีติ

ควำมเป็นอยู ่แลว้ขำดงำนเป็นเวลำ 3 วนัท ำกำรตดิตอ่กนั 

(II) “ขำดกำรตดิตอ่” หมำยถงึขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัตอ่ไปนี ้

1. นำยจำ้ง รฐับำลของเทศบำลพเิศษหรอืเทศมณฑล (เมอืง) (ตอ่ไปจะ

เรยีกวำ่หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่) ไม่สำมำรถระบไุดอ้ยำ่งแน่ชดัวำ่

ชำวตำ่งชำตอิยูท่ีใ่ด ถงึแมช้ำวตำ่งชำตจิะใช ้

แอปพลเิคชนัสือ่สำรทำงเดยีวหรอืสองทำงหรอืใชโ้ทรศพัทต์ดิตอ่กบั

นำยจำ้งก็ตำม แตน่ำยจำ้งไม่สำมำรถยนืยนัไดว้ำ่ผูต้ดิตอ่เป็นตวั

ชำวตำ่งชำตเิองหรอืไม่ หรอืไม่สำมำรถระบุวำ่ชำวตำ่งชำตอิยูท่ีใ่ด

เพือ่ทีจ่ะไดเ้ขำ้ถงึหนำ้ทีใ่นกำรดแูลและเอำใจใส ่

2. ชำวตำ่งชำตแิมจ้ะไดร้บัอนุญำตใหพ้กัอำศยัหรอืมกีำรแจง้เปลีย่น

สถำนทีพ่กั ทวำ่ไม่ไดอ้ำศยัในหน่วยงำนพกัอำศยัหรอืหรอืแจง้

สถำนทีพ่กัอำศยั เป็นเหตทุ ำใหห้น่วยงำนจดัหำทีพ่กัหรอืหน่วยงำน

ดแูลทอ้งถิน่ไม่สำมำรถระบุทีอ่ยูข่องชำวตำ่งชำตไิดอ้ยำ่งชดัเจน  

ชำวตำ่งชำตทิีอ่อกจำกสถำนทีข่องนำยจำ้ง แลว้ไดข้อควำมชว่ยเหลอื

ภำยใน 3 วนัตอ่สำยดว่น 1955 (ปรกึษำและรอ้งเรยีนแรงงำน) กระทรวง

แรงงำน (ตอ่ไปจะเรยีกวำ่กระทรวง) หน่วยงำนดูแลทอ้งถิน่ หน่วยงำนจดัหำที่

พกัของกระทรวง หรอืส ำนักงำนตวัแทนประจ ำไตห้วนัสญัชำตติน้ทำงของ

ชำวตำ่งชำต ิและผูท้ีม่บีนัทกืกำรเขำ้แจง้หรอืก ำหนดทีพ่กัอำศยั จะไม่ถอืวำ่ 

“ขำดกำรตดิตอ่” 

II. กำรแจง้ตอ่ผูร้บัผดิชอบ และหลกักำรในกำรจดักำร “ขำดงำนตอ่เน่ือง 3 วนั

โดยขำดกำรตดิตอ่” ตำมมำตรำ 56 ของกฎหมำย 
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(I) กรณีของชำวตำ่งชำตเิกดิขึน้ทีส่นำมบนิเขำ้ออกประเทศ สถำนทีข่อง

นำยจำ้ง หรอืสถำนทีด่แูลควำมเป็นอยูท่ีน่ำยจำ้งฝำกไว:้ หำกชำวตำ่งชำติ

ครบองคป์ระกอบส ำคญัของกำร “ขำดงำนตอ่เน่ือง 3 วนัโดยขำดกำร

ตดิตอ่”ตำมทีก่ลำ่วมำขำ้งตน้ นำยจำ้งจะตอ้งเป็นผูด้ ำเนินกำรแจง้ตำม

กฎหมำย นอกจำกนีห้ำกชำวตำ่งชำตมิขีอ้ใดขอ้หน่ึงตอ่ไปนี ้และขำดกำร

ตดิตอ่ตอ่เน่ือง 3 วนั นำยจำ้งก็ควรจะตอ้งด ำเนินกำรแจง้:  

1. เขำ้ประเทศไม่ครบ 3 วนั ยงัไม่ไดร้บัใบอนุญำตกำรวำ่จำ้งงำน 

2. ชว่งเวลำในใบอนุญำตกำรวำ่จำ้งงำนเหลอืไม่ถงึ 3 วนั 

3. ชว่งเปลีย่นนำยจำ้งหรอืชว่งทีย่งัไม่ไดอ้อกนอกประเทศ แตจ่ะตอ้งออก

นอกประเทศตำมค ำสัง่ศำล 

4. ชว่งทีเ่กดิขอ้พพิำทแรงงำนกบันำยจำ้ง และนำยจำ้งยงัไม่ไดข้อให ้

ลกูจำ้งท ำงำน 

(II) กรณีของชำวตำ่งชำตเิกดิขึน้ทีห่น่วยงำนจดัหำทีพ่กัอำศยัทีล่งบนัทกึทำง

ของกระทรวง: ตำมขอ้ก ำหนดใน “แนวทำงกำรท ำงำนในกำรจดัทีพ่กั

ช ัว่ครำวใหแ้กช่ำวตำ่งชำตทิีท่ ำงำนในขอ้ 8 ถงึ ขอ้ 11 ตำมทีก่ ำหนดไวใ้น

กฎหมำยบรกิำรจดัหำงำนมำตรำ 46 วรรค 1” หำกหน่วยงำนจดัหำทีพ่กั

อำศยัพบวำ่ชำวตำ่งชำตมิกีรณีเหตกุำรณท์ีม่หีลกัแหลง่ทีอ่ยูไ่ม่ชดัเจน 

(ซ ึง่ก็คอืขำดกำรตดิตอ่ตอ่เน่ือง 3 วนัต)ิ ควรจะแจง้ใหก้บัทำงกระทรวง 

หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่ หน่วยงำนทีด่แูลกำรเขำ้ออกประเทศ และเจำ้หนำ้ที่

ต ำรวจรบัทรำบ 

(III) กรณีของชำวตำ่งชำตเิกดิขึน้ออกนอกสถำนทีข่องนำยจำ้ง และอยูท่ี่

สถำนทีข่องบุคคลทีส่ำม (รวมถงึกำรพกัอำศยัเองของชำวตำ่งชำต)ิ: 

1. กำรแจง้ตอ่ผูร้บัผดิชอบ: ชำวตำ่งชำตทิีอ่ยูท่ีส่ถำนทีข่องบุคคลทีส่ำม 

(รวมถงึกำรพกัอำศยัเองของชำวตำ่งชำต)ิ ไดข้ำดกำรตดิตอ่ตอ่เน่ือง 

3 วนั เมือ่นำยจำ้งหรอืบคุคลทีส่ำมทีจ่ดัหำทีพ่กัใหแ้กช่ำวตำ่งชำติ

ทรำบหรอืพบเจอแลว้ จะตอ้งแจง้ตอ่หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่ และ

หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่จะตอ้งเป็นผูด้ ำเนินกำรสอบสวนตำมอ ำนำจ

หนำ้ที ่

2. หลกักำรในกำรจดักำรของหน่วยงำนดแูล: 

(1) กำรแจง้ของนำยจำ้ง 
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 นำยจำ้งแจง้วำ่ชำวตำ่งชำตไิปอยูใ่นสถำนทีข่องบุคคลทีส่ำม 

และ ขำดงำนตอ่เน่ือง 3 วนัโดยขำดกำรตดิตอ่: 

a. กระทรวงควรตรวจสอบยนืยนักบัหน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่

วำ่บุคคลทีส่ำมทีใ่หท้ีพ่กัแกช่ำวตำ่งชำตไิดแ้จง้เปลีย่น

สถำนทีพ่กัแลว้หรอืไม่ หำกบุคคลทีส่ำมไม่ไดแ้จง้ตอ่

หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่จะถอืวำ่หลกัแหลง่ทีอ่ยูไ่ม่ชดัเจน 

กระทรวงควรจะยกเลกิใบอนุญำตกำรจำ้งงำนของ

ชำวตำ่งชำตติำมกำรแจง้ของนำยจำ้งและตำมทีก่ ำหนด

ไวใ้นมำตรำ 73 (3) ชว่งตน้ในกฎหมำย แตห่ำกบุคคลที่

สำมไดแ้จง้ตอ่หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่ กระทรวงควรจะแจง้

หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่ของสถำนทีพ่กัอำศยัทีม่กีำรแจง้

เปลีย่นคร ัง้ลำ่สดุใหไ้ปตรวจเยีย่มยนืยนัตำมทีพ่กั

ดงักลำ่ว 

b. หลงัจำกทีห่น่วยงำนดแูลทอ้งถิน่ไดร้บักำรแจง้ดงักลำ่ว

จำกกระทรวงแลว้ ควรด ำเนินกำรโดยอำ้งองิจำก

ขอ้ก ำหนด “หลกัปฏบิตัสิ ำคญัในกำรดแูลแรงงำน

ตำ่งชำตแิละด ำเนินกำรตรวจเยีย่ม” หำกในกำรตรวจ

เยีย่มไม่พบชำวตำ่งชำต ิหน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่จะตอ้ง

ออกหมำยเรยีกเป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหช้ำวตำ่งชำตไิป

รำยงำนตวัตอ่หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่ภำยใน 3 วนัตำม

ขอ้ก ำหนดกำรสง่หมำยในกฎหมำยวธิปีฏบิตัริำชกำร

ทำงปกครอง หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่ควรจะสง่ผลกำร

สอบสวนทีเ่ป็นรปูธรรม เชน่ แบบฟอรม์กำรตรวจเยีย่ม 

หมำยทีแ่จง้ใหช้ำวตำ่งชำตมิำรำยงำนตวั และเอกสำร

ยนืยนักำรสง่หมำย เป็นตน้ รำยงำนใหก้ระทรวงทรำบ

เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

c. กำรตรวจเยีย่มของหน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่ไม่พบตวั

ชำวตำ่งชำต ิและชำวตำ่งชำตไิม่ไดร้ำยงำนตวัภำยใน

เวลำทีห่น่วยงำนดแูลทอ้งถิน่ระบุ จะถอืวำ่ครบ

องคป์ระกอบของกำรขำดกำรตดิตอ่เป็นเวลำตอ่เน่ือง 3 
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วนั กระทรวงควรจะยกเลกิใบอนุญำตกำรจำ้งงำนตำมที่

ก ำหนดไวใ้นชว่งตน้ของกฎหมำยมำตรำ 73 (3) แตห่ำก

กำรตรวจเยีย่มของหน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่พบตวั

ชำวตำ่งชำต ิหรอืเมือ่ตรวจเยีย่มแมไ้ม่พบตวั

ชำวตำ่งชำต ิแตภ่ำยหลงัชำวตำ่งชำตมิำรำยงำนตวั

ภำยในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีร่ะบุ จะถอืวำ่ไม่ครบองคป์ระกอบ

ของกำรขำดกำรตดิตอ่ 3 วนัตดิตอ่กนั 

 เมือ่นำยจำ้งแจง้ตอ่ผูร้บัผดิชอบ แตม่ไิดแ้จง้วำ่ชำวตำ่งชำตไิป

ยงัสถำนทีข่องบุคคลทีส่ำม: 

a. กระทรวงยกเลกิใบอนุญำตกำรจำ้งงำนตำมทีก่ ำหนดใน 

กฎหมำยมำตรำ 73 (3) ชว่งตน้ ตอ่มำภำยหลงั

ชำวตำ่งชำตหิรอืบุคคลทีส่ำมผูจ้ดัหำทีพ่กัให ้

ชำวตำ่งชำตไิดแ้จง้กลบัวำ่ชำวตำ่งชำตพิกัอยูท่ีส่ถำนที่

ของบุคคลทีส่ำม และไดแ้จง้กำรเปลีย่นทีพ่กัตอ่

หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่เรยีบรอ้ยแลว้ หน่วยงำนดูแล

ทอ้งถิน่และกระทรวงควรจะด ำเนินกำรสอบสวนและชี ้

ขำดตำมขัน้ตอนกำรสอบสวนตำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้   ดงั

ขำ้งตน้ 

b. หำกผลกำรสอบสวนไม่ครบองคป์ระกอบกำรขำดกำร

ตดิตอ่ตอ่เน่ือง 3 วนั กระทรวงควรจะเพกิถอนกำรลงโทษ

ทีก่ระท ำโดยกำรยกเลกิใบอนุญำตกำรจำ้งงำนทีก่ลำ่ว

มำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยวธิปีฏบิตัริำชกำรทำง

ปกครอง มำตรำ 117 และมำตรำ 118 หำกผลกำร

สอบสวนปรำกฏวำ่ครบองคป์ระกอบกำรขำดกำรตดิตอ่

ตอ่เน่ือง 3 วนั กระทรวงควรจะคงกำรลงโทษโดยกำร

ยกเลกิใบอนุญำตกำรจำ้งงำนไวต้ำมเดมิ 

(2) กำรแจง้โดยบุคคลทีส่ำม: ชำวตำ่งชำตอิอกจำกสถำนทีข่องนำยจำ้ง

ไปยงัสถำนทีข่องบุคคลทีส่ำม และในสถำนทีข่องบุคคลทีส่ำมเกดิ

กรณีกำรขำดกำรตดิตอ่ตอ่เน่ือง 3 วนั เมือ่บุคคลทีส่ำมทีใ่หท้ีพ่กั

แกช่ำวตำ่งชำตเิป็นผูแ้จง้ตอ่หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่ หน่วยงำนดแูล
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ทอ้งถิน่ควรจะรบัแจง้จำกบุคคลทีส่ำมตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำย

วธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองมำตรำ 168 หน่วยงำนดแูลทอ้งถิน่

และกระทรวงควรจะด ำเนินกำรสอบสวนและชีข้ำดตำมขัน้ตอนกำร

สอบสวนตำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้ (1) และ  


