
     4 มกราคม 2565              

Royal Thai Consulate-General in Kunming 

泰王国驻昆明总领事馆 

ค าแนะน าส าหรบัคนไทยท่ีมาท างาน 

ในมณฑลยนูนาน มณฑลก ุย้โจว และมณฑลหหูนาน 

เพื่อประโยชนข์องคนไทย ป้องกันการถกูเอารัดเอาเปรียบ และการปฏิบัติที่ไม่สมควรต่อ 

คนไทย สถานกงสลุใหญ่ ณ นครคนุหมิง จึงขอแจง้เตือนและแนะน าคนไทยที่ท างานหรือประสงค์

จะมาท างานในมณฑลยนูนาน มณฑลกุย้โจว และมณฑลหหูนาน ดงันี ้

การเตรียมการกอ่นเดินทางมาท างาน 

• ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและขอ้มลูเกี่ยวกับนายหนา้ นายจา้ง และสถานที่ท างานของท่าน

ก่อนเดินทางมาจีน และอย่าหลงเชื่อบคุคลหรือขอ้มลูใด ๆ หากไม่แน่ใจ ขอใหส้อบถาม

หนว่ยงานราชการ เชน่ กรมการจดัหางาน ก่อนเดินทางหรือตกลงใด ๆ 

• ควรติดต่อ ลงทะเบียน และปฏิบัติตามกระบวนการของกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน (ไทย) กอ่นเดินทางมาท างานในต่างประเทศ 

วีซ่าจีน  

• วีซ่าจีนของท่านจะตอ้งถกูประเภท (คือ วีซ่าท างาน) โดยยื่นขอใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยก่อน

เดินทางมาจีน (และมาขอเปลี่ยนเป็นการอนญุาตพ านัก (Permit) ที่ถกูตอ้งเมื่อเดินทาง

มาถึงจีน ภายในเวลาที่ก าหนด) การอย ู่อาศยัและท างานโดยไม่มีเอกสารหลกัฐาน     

ท่ีถกูต้อง มีอาย ุและถกูประเภท เป็นความผิดตามกฎหมายจีน ซ่ึงอาจมีทั้ง       

โทษปรบั ควบคมุกกัขงั และผลกัดนัออกนอกประเทศ 

• กฎหมายจีนไมอ่นญุาตใหผู้ถื้อวีซ่าจีนประเภทอื่น ๆ เชน่ วีซ่าคู่สมรส วีซ่านกัเรียน ท างานที่

มีค่าจา้งหรือรายไดป้ระจ า หากตอ้งการท างานจะตอ้งเปลี่ยนประเภทวีซ่าใหถ้กูตอ้ง 

• หากวีซ่าหมดอายหุรือมีปัญหาอ่ืน ๆ ใหต้ิดต่อส านักงานงานตรวจคนเขา้และออกเมือง 

(จีน) ในทอ้งถ่ินโดยเร็ว 

สญัญาจา้งและเง่ือนไขการท างาน 

• กฎหมายจีนก าหนดว่า การท างานจะต้องมีสัญญาจ้างท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร          

ซ่ึงนายจา้งและลกูจา้งไดต้กลงกันและลงนามร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยสัญญาจา้งตอ้งมี

เงือ่นไขที่ชดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสม เชน่ ระยะเวลาการจา้ง ค่าจา้ง ก าหนดจ่ายค่าจา้ง 

สิทธิประโยชนต์่างๆ และการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด (โดยลกูจา้งควรมีสิทธ์ิขอยกเลิก

สญัญาได)้  

• เก็บสัญญาจา้งไวท้ี่ตนเอง 1 ชดุ และหากท าสัญญาหรือแปลเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ    

ไวด้ว้ย (ใหเ้นื้อหาตรงกบัภาษาจีน) ก็จะเป็นประโยชนก์บัตวัท่านเอง ทั้งนี้ การท างานโดย    

ไม่มีสญัญาจา้งท่ีเป็นปัจจบุันและชัดเจน ย่อมเสี่ยงต่อการถกูเอารดัเอาเปรียบ 

โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหากบันายจา้งในภายหลงั 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการของทางการทอ้งถ่ิน หากมีการเปลี่ยนแปลง 

ใด ๆ เช่น จะยา้ยท่ีท างานหรือท่ีอย ู่อาศัย ควรศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี

เกี่ยวขอ้งใหค้รบถว้นถกูตอ้งก่อน หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ ควรสอบถามหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งก่อนด าเนนิการใด ๆ  
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หนงัสือเดินทางไทย (พาสปอรต์) 

• หนังสือเดินทาง เป็นทรัพย์สินของรัฐบาลไทย ซ่ึงออกใหค้นไทยใชเ้ดินทางและแสดงตน    

ในต่างประเทศ บคุคลอ่ืน (รวมทั้งนายจ้างและนายหน้า ) ไม่มี สิทธ์ิยึด หรือ

ครอบครองหนงัสือเดินทางของคนไทยไว้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ การยึดหนังสือ

เดินทางเป็นความผิดตามกฎหมายทัง้ของไทยและจีน  

• การยึดหนังสือเดินทาง ไม่ใช่วิธีการควบคมุ บังคับ หรือต่อรองกับลกูจ้าง             
ท่ีนายจา้งพึงกระท า หากท่านถกูยึดหนงัสือเดินทาง สามารถขอความช่วยเหลือ

จากต ารวจทอ้งท่ีได ้

• เก็บหนังสือเดินทางไวก้ับตนเอง หากสญูหาย หรือช ารดุ ขอใหต้ิดต่อสถานกงสลุใหญ่ฯ 

โดยเร็ว  

สวสัดิภาพและความปลอดภยั 

• เมื่อเดินทางมาถึงจีน หรือยา้ยเขา้มาจากพื้นที่อ่ืนของจีน ควรแสดงตนและลงทะเบียน       
คนไทยกบัสถานกงสลุใหญ่ฯ เพื่อรับทราบขอ้มลูขา่วสารและขอความชว่ยเหลือตา่ง ๆ 

• ควรทราบวิธีการและสถานที่ขอรับบริการจากหน่วยงานทอ้งถ่ินของจีนในกรณีต่างๆ    

เช่น เจ็บป่วย หรือเหตฉุกุเฉิน และสามารถติดต่อสถานกงสลุใหญ่ฯ เพื่อขอความช่วยเหลือ

ในกรณีจ าเป็นเร่งดว่นดว้ย 

• เก็บเอกสารส าคญัอ่ืน ๆ ของท่าน เช่น เอกสารที่ทางราชการออกให ้วฒุิการศึกษา 

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ฯลฯ ไวก้ับตนเอง (เช่นเดียวกับหนงัสือเดินทาง การยึดเอกสาร

หลกัฐานตา่ง ๆ ไมใ่ชว่ิธีการควบคมุ บังคบั หรือตอ่รองกบัลกูจา้ง ที่นายจา้งพึงกระท า)  

• ดแูลเอกสารส าคัญและบัญชีต่าง ๆ ของท่าน (เช่น บัตร ATM โทรศัพท์มือถือ           

และช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น วีแชท) ใหม้ีความปลอดภัย พรอ้มใชง้าน ร ูจ้ักวิธีการใช ้    

และควบคมุไดเ้องอยู่เสมอ ทัง้น้ี การใชบ้ริการต่าง ๆ เช่น ซิม/เบอรโ์ทรศพัท์ และ 

การเปิดบัญชีธนาคาร (กับธนาคารที่ยินยอมเปิดบัญชีให้คนต่างชาติ) เป็นสิทธิ        

สว่นบคุคลท่ีผ ูอ่ื้นไม่สามารถขดัขวางได ้

• หากมีการกระท าผิดกฎหมายต่อท่าน เช่น ถกูท ารา้ยร่างกาย ถกูบังคับขม่ข ู่ ฯลฯ ใหร้ีบ
แจง้ต ารวจทอ้งที่ และสถานกงสลุใหญ่ฯ โดยเร็วท่ีสดุ  

• ในกรณีถกูล่วงละเมิดทางเพศ ใหไ้ปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลไวเ้ป็นหลักฐาน และแจง้

ต ารวจทอ้งที่เพื่อด าเนนิคดีโดยเร็วท่ีสดุ 

 

 

สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ สถานกงสลุใหญ่ ณ นครคนุหมิง                            

โทร. (0871) 6314 9296 (ในวนัและเวลาท าการ)  

อีเมล: thaiconsulate.KMG@mfa.go.th หรือสแกน QR Code  

ในกรณีฉกุเฉินเรง่ด่วน (เฉพาะคนไทยเท่านัน้) โทร. 155 8700 3732   

 


