จุลสาร สนร. เกาสง
ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะพี่น้องแรงงานไทยในเขตภาคใต้ของไต้หวันทุกท่าน เราได้มาพบกันอีก
ครั้งในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่มีความสําคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย
ที่ จ ะมาร่ ว มน้ อ มรํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระองค์ท่าน วันที่ 5 ธันวาคม
เราขออัญเชิญบทกลอนถวายอาลัย 1 ปี ครบรอบสวรรคตของพระองค์ท่านซึ่ง
แต่งโดยนักประพันธ์ท่านหนึ่งมานําเสนอในฉบับนีด้ ้วย ทั้งนี้ เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2560
รัฐบาลไทยได้จดั พิธบี ําเพ็ญกุศลเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล ซึง่ หน่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศ
และทั่วโลกต่างก็รว่ มกันจัดงานโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทัง้ สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจ
ไทยด้วยเช่นกัน โดยเริ่มบําเพ็ญกุศลในช่วงเช้า เวลา 09.30 น. และจัดพิธีรับสิ่งของ
พระราชทานสําหรับจิตอาสาเฉพาะกิจในช่วงบ่าย และต่อมาเมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม ได้จดั พิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระองค์ทา่ น โดยมีคนไทยในไต้หวันไปร่วมงานกว่า 1,000 คน
สํานักงานแรงงานกาสงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คนไทยทุกคนจะได้รว่ มกันรําลึกและน้อมนําพระ
ราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวติ เพือ่ เป็น
หนทางไปสูค่ วามดีงาม ความเจริญรุง่ เรืองทัง้ แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม
วันนี้ สนร. เกาสง มีความยินดีที่จะแนะนํารองผู้อํานวยการคนใหม่ นั่นคือรอง
กาญจนา ซึ่งจะมาร่วมอัพเดทเรื่อ งราวที่ควรรู้ให้กับทุกคนค่ะ ....... และถือ โอกาสนี้
สวัสดีปีไหม่ ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีความสุข ความเจริญ ร่ํารวยเงินทอง สุขภาพ
แข็งแรง ตลอดปี 2561 นะคะ

นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ
ผู้อานวยการ

นางสาวกาญจนา เอกบุตร
รองผู้อานวยการ

นางสายสวาท แซ่จู
ล่าม

สานักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง ทีอ่ ยู่ ชัน้ 14 อาคาร 50 ชัน้ 14 ถ. หมินจู๋ โทรศัพท์ : 07 3927620
เขตซันหมิน เมืองเกาสง
โทรสาร : 07 3925914
สายด่วน สนร.เกาสง 0929 635 721
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/molkaohsiung
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1. รัฐบาลไต้หวันประกาศเพิ่มค่าจ้างขั้นต่า

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําอีกเดือนละ 991
เหรียญไต้หวัน จากเดิม 21,009 เหรียญไต้หวัน เป็น 22,000 เหรียญไต้หวัน และปรับการทํางาน
รายชั่วโมงจาก 133 เหรียญไต้หวัน เป็น 140 เหรียญไต้หวัน
2. เตรียมตัวอย่างไรเมื่อครบสัญญาจ้างและจะกลับบ้าน

3. จะทาอย่างไรเมื่อต้องการกลับบ้านก่อนครบสัญญาจ้าง

1. ขอให้นายจ้างหรือเอเย่นเคลียร์เงินค่าจ้างและเงินหักฝาก
และคืนเงินให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง อย่าเซ็นต์รับเงินโดย
ยังไม่ได้ตรวจสอบรายการให้เรียบร้อยก่อน
2. ขอคืนเงินภาษี โดยให้ฝากหมายเลขบัญชีไว้กับล่าม ซึ่งภาษี
ของปีนี้จะได้คืนในปีถัดไป ทัง้ นี้ หากแต่ละปีอยู่ไต้หวันไม่ครบ
183 วัน จะไม่ได้รับภาษีคืน
3. จําเอาไว้เลยว่ากรณีครบสัญญาจ้างนายจ้างต้องเป็นผู้ออก
ค่าตั๋วเครื่องบินให้ตามสัญญาจ้าง

1. บอกกล่าวให้นายจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หรือ
อย่างน้อยที่สุดของที่สดุ 1 อาทิตย์
2. ขอให้นายจ้างหรือเอเย่นต์มหี นังสือแจ้งสํานักงานแรงงานท้องถิน่
เพือ่ กําหนดนัดหมายให้ลกู จ้างไปรายงานตัวก่อนเดินทางกลับ
3. ลูกจ้างที่ขอกลับบ้านเอง ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเอง (น่ะสิ)

4. ทาอย่างไรเมื่อถูกเลิกจ้างก่อนครบสัญญาจ้าง
1.นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้ 1 เดือน สําหรับลูกจ้างที่
ทํางานครบ 1 ปี และจ่าย 2 เดือน ถ้าทํางานครบ 2 ปี
ทั้งนี้ หากทํางานไม่ถงึ 1 ปี นายจ้างต้องจ่ายเท่ากับ
เงินเดือน/12 เดือน x จํานวนเดือนที่ทํางานจริง
2.นายจ้างต้องเป็นผู้ออกตั๋วเครื่องบินให้
3. ขอให้เอเย่นต์ติดต่อกับเอเย่นต์ทปี่ ระเทศไทยคืนค่าบริการให้
ตามความเหมาะสม
4.หากต้องการรองานใหม่ สามารถพํานักอยู่ในไต้หวันเพื่อ
รองานได้ 60 วัน ถ้าไม่มีนายจ้างใหม่มารับก็ต้องเดินทาง
กลับประเทศไทย

5. แรงงานไทยหลบหนีนายจ้างในไต้หวัน

ไต้หวันเป็นประเทศที่นําเข้าแรงงานไทยมากที่สุด และจาก
ข้อมูลในปี 2560 มีแรงงานหลบหนีนายจ้าง 852 คน (ข้อมูล
ณ 31 สิงหาคม 2560) บุคคลเหล่านี้หลบหนีเพราะว่าได้งาน
ที่เงินเดือนสูงกว่า แต่ว่าก็ยังทํางานในที่ก่อสร้าง ร้านอาหารหรือไร่
นา เหตุที่ไม่อยากทําให้ครบสัญญาเป็นเพราะว่าไม่อยากโดนหักค่า
นายหน้า ค่าที่พัก ถึงยอมที่จะทํางานและอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่อันตรายหรือผิดกฎหมาย ไม่ มีสวัสดิ การในการทํางาน กรณี
เจ็ บ ป่ ว ยหรื อ ประสบอั น ตรายจากการทํ า งานก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความ
ช่วยเหลือตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เมื่อ 5-6 ปีก่อน มีอยู่รายหนึ่งหลบหนีขึ้นไปทํางาน
บนเขาแล้วประสบอุบัติเหตุตกเหวเสียชีวิต

ผลพวงของการหลบหนีนายจ้าง
แรงงานต่างชาติขาดงานติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่สามารถ
ติดต่อได้จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทํางานและถูกเนรเทศออกจาก
ไต้ ห วั น ไม่ มี สิ ท ธิ์ ก ลั บ เข้ า มาทํ า งานได้ อี ก นอกจากนี้ แรงงาน
ผิดกฎหมายที่ทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับ ดังนี้
หลบหนี 1-10 วัน ปรับ 2,000 เหรียญไต้หวัน
11-30 วัน ปรับ 4,000 เหรียญไต้หวัน
31-60 วัน ปรับ 6,000 เหรียญไต้หวัน
61-90 วัน ปรับ 8,000 เหรียญไต้หวัน
91 วัน
ปรับ 10,000 เหรียญไต้หวัน
โดยต้องเตรียมเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้พร้อม
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6. การลงโทษกรณียาเสพติด
ข้อหา ผลิต ขนส่ง และจาหน่ายยาเสพติด (มาตรา 2 ข้อที่ 4)
- ประเภทที่ 1 โทษจาคุกและปรับ 20,000,000 เหรียญไต้หวัน จาคุกตลอดชีวิต
หรือประหารชีวิต
- ประเภทที่ 2 โทษจําคุก 7 ปีขนึ้ ไปและปรับ 10,000,000 เหรียญไต้หวัน
- ประเภทที่ 3 โทษจําคุก 7 ปีขนึ้ ไปและปรับ 7,000,000 เหรียญไต้หวัน
ข้อหามียาเสพติดครอบครอง (มาตรา 2 ข้อที่ 11)
- ประเภทที่ 1 จํานวน 10 กรัม โทษจําคุก 1-7 ปี และปรับ 1,000,000 เหรียญไต้หวัน
- ประเภทที่ 2 จํานวน 20 กรัม โทษจําคุก 6 เดือน – 5 ปี และปรับ 700,000 เหรียญไต้หวัน
- ประเภทที่ 3 จํานวน 20 กรัม โทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับ 300,000 เหรียญไต้หวัน
- ประเภทที่ 4 จํานวน 20 กรัม โทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับ 100,000 เหรียญไต้หวัน

สิ่ ง เสพติ ด ผิ ด กฎหมาย หรื อ ยา
ต้องห้าม หากนาไปจาหน่าย นาไป
ให้ผู้อื่นเสพ ผลิต ขนส่ง ฝากเก็บ
รับโอนให้ผู้อื่น มีโทษจําคุกไม่เกิน 7
ปี และปรั บ 5,000,000 เหรี ย ญ
ไต้ ห วั น หรื อ เป็ น เหตุ ทํ า ให้ ผู้ อื่ น
เสี ย ชี วิ ต โทษจํ า คุ ก 7 ปี ขึ้ น ไปและ
ปรั บ 100,000,000 เหรี ย ญ
ไต้หวัน และเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
สาหัส โทษจําคุกตั้งแต่ 3-12 ปีและ
ปรั บ 7,500,000 เหรีย ญไต้ ห วั น
(มาตราที่ 1 ข้อที่ 83)

7. เตือนแรงงานไทย — ขี่จักรยานไฟฟ้าขณะเมาสุรามีโทษหนัก!!
ในช่วงที่ผ่านมา สนร. ได้รับแจ้งว่ามีแรงงานไทยหลายรายขี่จกั รยานไฟฟ้าขณะเมาเหล้าถูกจับ ส่งกลับ และห้ามเข้ามาไต้หวันอีก
การเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะในไต้หวันมีโทษดังนี้
- ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาต หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดช่วง 15-25 มิลลิกรัม
ปรับ 15,000 เหรียญไต้หวัน
- ผู้ขับขี่มปี ริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดช่วง 40-55 มิลลิกรัม
ปรับ 45,000 เหรียญไต้หวัน
- ผู้ขับขี่มปี ริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 55 มิลลิกรัมขึ้นไป
ปรับ 67,500 เหรียญไต้หวัน
- ทําผิดครั้งที่ 2 ภายใน 5 ปี ปรับ 90,000 เหรียญไต้หวัน
- ไม่ให้ความร่วมมือในการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ปรับ 90,000 เหรียญไต้หวัน

8. ใช้ชีวิตอย่างไรในยุคเศรษฐกิจฝืด
ถึงเศรษฐกิจจะตกสะเก็ด แต่ชีวิตก็มีความสุขได้ “ท่าน ว.วชิร
เมธี” ได้แนะนําว่า สิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาคือความคิด ชีวิตของ
คนเราเป็นเงาสะท้อนของความคิด เราคิดอะไรชีวิตเราก็จะปรากฏมา
อย่ า งนั้ น ทุ ก อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เรามี ทั้ ง ดี แ ละไม่ ดี แต่ มั น อยู่ ที่
แนวความคิดของเราว่า เราจะเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มาทําให้เรามี
กํ า ลั ง ใจที่ จ ะต่ อ สู้ กั บ เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ที่ ผ่ า นเข้ า มาในชี วิ ต ของเรา
อย่างไร เวลาเจองานหนัก ให้บอกกับตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการ
เตรียมพร้อมสู่มืออาชีพ เวลาเจอป―ญหาซับซ้อนให้บอกกับตัวเองว่า นี่
คือบทเรียนที่จะสร้างป―ญญาได้อย่างวิเศษ เวลาเจอทุกข์หนัก ให้บอก
ตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัดที่ทําให้เกิดทักษะในการดํารงชีวิต
การคิด บวกจะได้ ผลหรือ ไม่ ได้ ผล ต้อ งดู ว่า มีผ ลต่ อความ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราหรือไม่ “ท่าน ว.วชิรเมธี” ขยายความ
ว่ า การคิ ด บวกมี 2 ลั ก ษณะคื อ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ
ความคิดอย่างเดียว คือคิดบวกแล้วทําให้ชื่นอกชื่นใจ ทําให้ได้ป―ญญา
หรือคิดบวกแล้ว ทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงจริง ๆ เช่น ในยุค
เศรษฐกิจฝีดเคืองอย่า งนี้เราต้องคิดบวก คือ คิดที่จะอยู่ให้ได้ จะไป
ประท้วงให้น้ํามันลดลงได้หรือไม่ คําตอบคือคงไม่ได้ ในเมื่อลดไม่ได้

ฉันจะลดเองคือ ลดความต้องการบริโภคให้น้อยลง ที่เราทุกข์กันอยู่
ทุก วั นนี้ เ พราะบริโ ภคมาก และมีเ หตุ ป― จ จั ย หนึ่ ง ที่ทุ ก ข์ คือ “โรคจม
ไม่ลง” คือเคยใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ฟุ่มเฟือย อย่างมหาเศรษฐีโลก
ทั้งหลาย ไปไหนต้องนั่งรถราคาแพง ๆ ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้น แต่เราจม
ไม่ ล ง ไม่ อ ยากให้ ใ ครรู้ ว่ า เรากํ า ลั ง แย่ เ ราก็ จ่ า ยแพงขึ้ น เพื่ อ
ประคับประคองตัวฉันให้โดดเด่นอยู่ในวงสังคม สุดท้ายไม่ใช่แค่จมไม่ลง
มันล้มเลย
หากจะอยู่ให้รอดในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้
“ท่าน ว.วชิรเมธี” บอกว่า ต้องเปลีย่ นวิธีบริโภคจาก
ที่เคยตามใจตัวเอง มาเป็นบริโภคตามความจาเป็น

ถ้าวิ่งตามความอยาก ไม่ว่าวันไหนๆ เราก็จะทุกข์ เพราะความ
อยากไม่เคยมีขีดจํากัด กินเท่าที่จําเป็น ใช้เท่าที่จําเป็น ถ้าอยู่ในโลก
ของความเป็นจริง ไม่ต้องจ่ายแพงเพื่อรักษาหน้าตา ทําตัวเป็นคน
ธรรมดาๆ ก็ไม่ต้องเสียเงินรักษาภาพพจน์ และจะมีความสุขได้ แม้ใน
ยุคข้าวยากหมากแพง

จุลสาร สนร. เกาสง
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9. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไทยไปทางานต่างประเทศ ของกระทรวงแรงงานไทย
แรงงานทุกคนที่เดินทางมาทํางาน
ต่างประเทศและขออนุญาตผ่าน
กรมการจัดหางาน จะต้องสมัครเป็น
สมาชิกกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือคนหางาน
ไปทํางานต่างประเทศ กรณีมาทางาน
ไต้หวันจะเสียค่าสมาชิก 500 บาท
และจะได้รับสิทธิคุ้มครองต่าง ๆ ดังนี้

รายการ
ประสบอุบตั ิเหตุพกิ ารจากการทํางาน
เสียชีวิตระหว่างทํางานในต่างประเทศ
เสียชีวิตขณะเดินทางกลับประเทศไทย
เสียชีวิตก่อนไปทํางาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

เงินช่วยเหลือ
15,000—30,000 บาท
40,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท

มีคดีความในระหว่างทํางานต่างประเทศ

ค่าจ้างทนาย ไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าอาหาร/ทีพ่ ัก ตามอัตราของประเทศต่าง ๆ ที่
กําหนดไว้

ถูกนายจ้างทอดทิ้งในต่างประเทศ

ถูกส่งกลับ

ถูกส่งกลับเนื่องจากแพทย์ตรวจพบเป็นโรค ภายใน 6 เดือนแรก = 25,000 บาท
ต้องห้าม
หลัง 6 เดือนแรกแต่ยงั ไม่ครบสัญญาจ้าง = 15,000 บาท

ข่าวกิจกรรม...
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผู้อํานวยการสํานักงานแรงงานไทยเมืองเกาสง
และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมเพือ่ เสนอแนะป―ญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ ตามคําเชิญของสํานักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสง
ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานเมืองเกาสง โดย สนร. เกาสง มีขอ้ เสนอ 4 ประเด็น
ซึ่งสํานักงานแรงงานท้องถิ่นฯ จะนําข้อเสนอรายงานต่อกระทรวงแรงงานไต้หวัน
และหน่วยงานด้านการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานพิจารณาต่อไป ได้แก่
 การต่อสัญญาจ้างแรงงานต่างชาติเมือ่ ทํางานครบ 3 ปี โดยไม่ตอ้ งเดินทางกลับ
ประเทศไทย
 การจ่ายค่าทํางานล่วงเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด โดยในวันธรรมดา 2
ชั่วโมงแรก ชั่วโมงละ 123 เหรียญไต้หวัน และชั่วโมงที่ 3 และ 4 ชั่วโมงละ
153 เหรียญไต้หวัน
 ขอให้สํานักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน
 แนวทางผ่อนผันให้แรงงานไทยระดับกึ่งฝีมือและทักษะฝีมือในตําแหน่งช่างเชือ
่ มและช่างประกอบ จํานวนประมาณ 300 คน ในสถาน
ประกอบการ 2 แห่ง คือ Formosa Heavy Industries Corp. และบริษัท Wan Chi Steel Industrial Co.,Ltd. ซึ่งใกล้ครบ
กําหนด 12 ปี มีโอกาสได้ทํางานในไต้หวันต่อไปได้
เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 รองผูอ้ ํานวยการสํานักงานแรงงานไทยเมืองเกาสง
(สนร. เกาสง) และคณะได้เข้าร่วมประชุมกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ไต้หวัน
ณ ศูนย์บริการร่วมไต้หวันภาคใต้ ชัน้ 10 เพือ่ รับทราบนโยบายรัฐทีส่ าํ คัญรวมถึงระเบียบ
ฉบับใหม่เกีย่ วกับการคุม้ ครองคนเข้าเมืองและการจัดหางานระหว่างประเทศและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ทัง้ นี้ สนร. เกาสง ได้เสนอ ให้ ตม. ไต้หวัน พิจารณาอํานวยความสะดวก
ออกวีซา่ ให้กรณีแรงงานไทยมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทยในวันหยุด
ซึง่ ตม. ไต้หวัน รับข้อเสนอดังกล่าวและขอให้แรงงานไทยแจ้งผ่าน สนร. เกาสง กรณี
มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทย

