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คำ ปรารภ
เป็นที่ทราบกันดีว่า มีคนไทยเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นทุกปี การอยู่ในสภาพสังคมที่ไม่คุ้นเคย ขาดความรู้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในประเทศ

ที่ตนกำาลังจะเดินทางไป อีกทั้งปัญหาบางเรื่องไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีแบบไทยๆ  

ย่อมเป็นอุปสรรคในการดำาเนินชีวิต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ จึงจัดทำา “เอกสารบันได ๕ ขั้น สานฝันในต่างแดน”  

เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ในต่างแดน  

โดยเอกสารนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ 

ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ผมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ในต่างประเทศ  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมกันจัดทำาเอกสารฉบับนี้   

ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยให้การใช้ชีวิตในต่างแดนของท่าน

และครอบครัวประสบความสุข และอวยพรให้ทุกท่านที่จะเดินทางไปใช้ชีวิต 

ในต่างประเทศ ประสบความสำาเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ

     พลตำารวจเอก

      (อดุลย์  แสงสิงแก้ว)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ความนำ 
“เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย”... ส่วนหนึ่งของบทประพันธ์

เพลง “รักกันไว้เถิด” ได้ทำาให้ตระหนักดีว่า คนไทยทุกคนไม่ว่าอยู่ส่วนไหน

ของโลก ทุกคน คือ ปวงชนไทยที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ จะต้องดูแล คนไทยในต่างประเทศเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปใช้ชีวิต 

ในต่างประเทศ ต้องเผชิญกับความรู้สึกหลากหลายในสังคมที่ไม่คุ้นเคย  

อาจทำาให้เกิดปัญหาต่างๆ ส่งผลให้ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต ในทางกลับกัน

การใช้ชีวิตในต่างประเทศนั้น เป็นโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จำาเป็น

ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ การเตรียม 

ความพร้อมนั้นไม่ใช่เร่ืองยาก แต่การเตรียมความพร้อมที่ดีเป็นส่ิงสำาคัญที่จะ 

นำาไปสู่การใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมีความสุข 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนัก

ดีว่า การเตรียมพร้อมสำาหรับการใช้ชี วิตในต่างประเทศเบ้ืองต้น จะช่วย 

ลดปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนหากได้มีการเรียนรู้หรือศึกษาเตรียมการล่วงหน้า  

จึงได้จัดทำาเอกสาร “บันได ๕ ขั้น สานฝันในต่างแดน” สำาหรับผู้ที่ไปใช้ชีวิต 

ในต่างประเทศ โดยเอกสารฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน บันได ๕ ขั้น ได้แก่  

ถามก่อนการตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ เตรียมพร้อมเมื่อตัดสินใจไปใช้

ชีวิตในต่างประเทศ เรียนรู้เพ่ือการปรับตัวช่วงแรกของการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

การใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมีความสุข และข้อตระหนักการกลับถิ่นฐาน

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศสามารถใช้เอกสาร

บันได ๕ ขั้น นี้ เป็นแนวทางในการวางแผนและเตรียมความพร้อมเบ้ืองต้น  

โดยนำาเอกสารชุดนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศที่จะไปพำานัก  

ณ ประเทศนั้นๆ



กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์หวั ง ว่ า  

ข้อมูลเหล่านี้จะเอ้ือประโยชน์ที่จะช่วยให้คนไทยที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ  

สามารถใช้ชีวิตเข้ากับสังคมใหม่ในต่างประเทศได้อย่างความสุขสัมฤทธ์ิ  

มีครอบครัวที่อบอุ่น รักใคร่ปรองดอง เป็นพ่ีเป็นน้องกัน ขอให้ทุกท่านโชคดี  

เป็นกำาลังใจให้กันและกัน เพราะเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน

             ด้วยความปรารถนาดี

 

             (นายไมตรี อินทุสุต)

  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



สารบัญ
หน้า

คำ�ปร�รภ 

คว�มนำ� 

บันไดขั้นที่ ๑ ถ�มก่อนก�รตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่�งประเทศ     ๑

๑) ถามตนเองก่อนตัดสินใจ   ๑

๒) ถามหาข้อมูลประเทศที่จะไป  ๒

บันไดขั้นที่ ๒ เตรียมพร้อมเมื่อตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่�งประเทศ      ๔

๑) การเตรียมตัวเมื่อตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ   ๔

•  การฝึกฝนภาษา   ๔

•  การศึกษาหาข้อมูลที่จำาเป็น   ๖๑

•  การขอวีซ่า   ๕

•  เมื่อจะต้องเดินทาง   ๕

๒) การเตรียมใจเมื่อตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ   ๗

บันไดขั้นที่ ๓ เรียนรู้เพื่อก�รปรับตัวช่วงแรก

                 ของก�รใช้ชีวิตในต่�งประเทศ       ๘

๑) เรียนรู้ ภาษา สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม      ๘

๒) เรียนรู้ระบบของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ๑๒

๓) เรียนรู้สัมพันธภาพในครอบครัว เครือญาติ ชุมชน   ๑๒

    และเครือข่ายคนไทย    



บันไดขั้นที่ ๔ วิถีก�รใช้ชีวิตในต่�งประเทศอย่�งมีคว�มสุข   ๑๔

๑) การยอมรับสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย     ๑๔

    และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่พำานัก   

๒) การทำาหน้าที่เสมือนเป็นพลเมืองที่ดีในประเทศถิ่นพำานัก    ๑๔

๓) การตั้งเป้าหมายในฝึกฝนภาษา    ๑๕

๔) การพัฒนาตนเอง   ๑๕

บันไดขั้นที่ ๕ ข้อตระหนักก�รกลับถิ่นฐ�น   ๑๗

๑) ก่อนการกลับถิ่นฐาน   ๑๗

๒) เมื่อกลับถิ่นฐาน   ๑๗

๓) วีซ่าและการตรวจลงตรา   ๑๘

๔) การขอสัญชาติไทย   ๑๙

๕) การถือครองที่ดิน   ๒๑

๖) การเสียชีวิตในต่างประเทศ   ๒๓

ภ�คผนวก แหล่งข้อมูลสำ�หรับใช้ชีวิตในต่�งประเทศ  ก

๑) หน่วยงานราชการของไทยในประเทศไทยและในต่างประเทศ         ก

๒) หน่วยงานของประเทศต่างๆ ในไทย   จ

๓) ด้านสังคม กฎหมาย การทำางาน บุตรบุญธรรม   ฐ

๔) หน่วยงานฝึกอบรมภาษา   ถ

๕) การขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ในภาวะ     ท

    ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ   



บันไดขั้นที่ ๑
ถาม ก่อนตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ

การตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ รับรู้ 

สภาพปัญหา ความจำาเป็น ความต้องการของตนก่อนที่จะตัดสินใจไปใช้ชีวิต

ในต่างประเทศ การตั้งคำาถามและพยายามแสวงหาข้อมูลเพื่อตอบคำาถาม

ของตนเองจะทำาให้เข้าใจในปัญหาและความต้องการของตนเอง ครอบครัว

และชุมชน ก่อนตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศซึ่งการแสวงหาข้อมูลจะช่วย 

ลดความสับสนว่าควรจะอยู่เมืองไทยหรือย้ายไปใช้ชีวิตในต่างประเทศให้มีชัดเจนข้ึน  

การไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนั้น มิใช่ว่าจะมีแต่ผลดีที่ทำาเศรษฐกิจของครอบครัว

ดีขึ้น ปลดภาระหนี้สินได้ ลักษณะท่ีอยู่อาศัยเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  

ทรัพย์สินของครอบครัวเพิ่มขึ้น และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม  

ซึ่ ง ท้ั งหมดเป็นผลพวงมาจากการส่ ง เ งิ นกลับบ้ าน แต่ ก็ ยั งมี ข้ อ เสี ย 

จึงขอแนะนำาว่า ให้ท่านถามตนเองก่อนตัดสินใจและถามหาข้อมูลประเทศ 

ที่จะไปเพื่อใช้ในการประเมินตนเองก่อนตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

ทั้งในด้านบวกและด้านลบอย่างรอบด้าน

๑.๑ ถามตนเองก่อนตัดสินใจ

การที่คุณจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ คุณจำาเป็นที่จะต้องเข้าใจและค้นพบ 

ในสิ่งท่ีตนเองคาดหวัง และคาดว่าจะได้รับ จากการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ  

การตัดสินใจที่ถูกต้องจะนำาไปสู่การกำาหนดเป้าหมายและทำาให้การวางแผน 

ชีวิตตนเองเป็นไปโดยเหมาะสม ก่อนตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศท่าน 

จำาจะต้องถามตัวเอง ดังนี้
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•  เป้ �หม�ยอะไรที่ ท่ �นต้ อ งก�ร   ในก�ร ไปใช้ ชี วิ ต ใน 

ต่�งประเทศ?

การกำาหนดเป้าหมายของการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพราะการมี

เป้าหมายจะช่วยผลักดันให้ท่านประสบความสำาเร็จในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

• ก�รไปใช้ชีวิตในต่�งประเทศสอดคล้องกับสิ่งที่ท่�นต้องก�ร 

ที่แท้จริงหรือไม่?

การไปใช้ชีวิตในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับส่ิงที่เราต้องการ ไม่ใช่

การถูกบังคับหรือการประชดชีวิต มีหลายคนต้องประสบกับความล้มเหลว 

กับการไปใช้ชี วิตในต่างประเทศเพียงเพราะไม่สมหวั งกับชี วิตสมรส 

ในประเทศไทย จึงประชดชีวิตด้วยการขวนขวายไปอยู่ต่างประเทศในทุกวิถีทาง 

โดยไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลประเทศที่จะไป อีกทั้งไม่ได้วางเป้าหมายที่ชัดเจน 

จึงประสบกับความล้มเหลวในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
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• คว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�และระดับภ�ษ�ของท่�น

ส�ม�รถสื่อส�รได้หรือไม่? 

ระดับภาษาเป็นส่ิงสำาคัญอย่างย่ิง ถ้าภาษาของท่านไม่สามารถส่ือสารได้ 

ท่านก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศได้

• ท่�นมีคว�มพร้อมในเรื่องก�รเงินม�กน้อยเพียงใด?

การไปใช้ชีวิตในต่างประเทศต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายและงบประมาณ 

ต้องคำานวณงบประมาณค่ากินค่าอยู่ ค่าใช้ชีวิตประจำาวัน ค่าเดินทาง รวมถึงเงิน

ที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า 

•  ท่�นมีคว�มพร้อมท่ีจะปรับตัวกับวัฒนธรรมท่ีแตกต่�งหรือไม่?

การใช้ชีวิตในต่างประเทศจะทำาให้ท่านต้องอยู่ในสังคมและวัฒนธรรม  

กฎระเบียบ กฎหมาย ธรรมเนียม มารยาท ที่ต่างกัน ดังนั้นควรหาข้อมูล  

ใช้ประกอบการตัดสินใจ ว่าจะสามารถปรับตัวยอมรับกับความแตกต่างและ 

สิ่งใหม่ๆ อย่างไร

• ท่�นรู้และเข้�ใจข้อมูลเกี่ยวกับก�รคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

ของตัวท่�นดีแล้วหรือไม่?

การไปใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยการสมรสอาจเป็นช่องทางเสี่ยงต่อ 

การถูกล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆ เช่น ถูกสามีต่างชาติทำาร้ายร่างกาย กดขี่ 

ข่มเหง ทารุณ ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่อุปการะเลี้ยงดูตนเองและบุตร หญิงไทย 

จะประสบความยากลำาบากมากในการแสวงหาความช่วยเหลือ การขาดทักษะ 

ในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ สามีไม่เข้าใจ สิ่งที่ควรระวังคือ 

กรณีของ “การสมรสปลอม” เนื่องด้วยในปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศ 

มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เข้าสู่กระบวนการ 

ของการค้ามนุษย์หรือการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงควรมีการตรวจสอบและ

ศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ซ่ึงหากมีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเร่ืองการสมรส  

สามารถร้องเรียนไปยังสำานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชน 
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ระหว่างประเทศ สำานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ ๓  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ปรึกษากฎหมาย : ๐-๒๕๑๕-๔๐๔๒  

ผู้จัดการมรดก : ๐-๒๕๑๕-๔๐๕๔ โทรศัพท์ : ๐-๒๕๑๕-๔๗๙๒ โทรสาร : 

๐-๒๕๑๕-๔๑๒๙ Website : http://www.lawaid.ago.go.th/ E-mail :  

lawaid@ago.go.th

•  ท่�นมีข้อมูลของน�ยจ้�งและสถ�นท่ีทำ�ง�นชัดเจนแล้วหรือไม่?

การไปใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยการทำางาน อาจเผชิญกับการ 

ถูกหลอกจากบริษัทจัดหางาน หรือเพื่อน หรือผู้ที่แนะนำางาน ซึ่งมีผลทำาให้ต้อง

สูญเสียเงินทองเป็นค่าใช้จ่ายไปเป็นจำานวนมากหรืออาจจะต้องเผชิญกับการ 

ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ นอกจากนี้ในการเดินทางไปทำางานต่างประเทศ 

ด้วยตนเองเป็นความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ดังน้ันการเดินทางไปทำางานต่างประเทศควรดำาเนินการผ่านช่องทางที่ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย ในกรณีที่ไปทำางานในต่างประเทศ การถูกหลอกลวงจากบริษัท

จัดหางานหรือการถูกหลอกจากเพื่อนเป็นประเด็นที่มักพบได้บ่อยครั้ง ซึ่งก่อให้ 

เกิดความเสียหาย ดังน้ันในกรณีท่ีต้องไปทำางานต่างประเทศ ควรมีการตรวจสอบ 

ข้อมูลสถานท่ีทำางานบริ ษัท นายจ้าง และหากมีข้อสงสัยในเร่ืองของ 

การโดนเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่ามาตรฐานที่กระทรวงแรงงานได้กำาหนดไว้  

ทำาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ท่านควรหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจ

• ท่�นคิดว่�ก�รไปอยู่ไปใช้ชีวิตในต่�งประเทศด้วยก�รแต่งง�น

กับส�มีต่�งช�ติจะทำ�ให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือ ?

ครอบครัวอาจมีทัศนคติและความคาดหวังว่าการที่ไปใช้ชีวิตใน 

ต่างประเทศและส่งเงินกลับบ้าน จะทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายข้ึน ในขณะท่ี 

บางส่วนเห็นว่าหญิงไทยที่ไปสมรสกับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ต้องเผชิญ

ปัญหาความยากจน ข้อจำากัดทางการศึกษา และสถานภาพทางสังคมที่เป็นอยู่ 

ของหญิงไทย ได้สร้างค่านิยมและแรงจูงใจให้หญิงไทยในชนบทจำานวนมากหวังว่า 

การแต่งงานกับสามีต่างชาติจะทำาให้ชีวิตดีขึ้น แต่แท้จริงแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น 
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๑.๒ ถามหาข้อมูลประเทศที่จะไป 

ก่อนตัดสินใจไปใช้ชีวิตต่างประเทศอย่าลืมที่จะศึกษาหาข้อมูลประเทศ  

หรือเมืองที่เราจะไปอยู่ก่อน เพื่อท่ีจะได้มีข้อมูลให้นึกภาพออกว่าสิ่งท่ีเราจะเจอ 

นั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง การตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่สำาคัญ 

ซ่ึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องตรวจสอบทั้งข้อมูลทั่วไปทั้งในด้านบวก ด้านลบ และ

ข้อมูลด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน ดังนี้ 

• ประเทศที่จะไปมีข้อดีอย่�งไรและมีข้อด้อยอย่�งไร?

ประเทศท่ีจะไปใช้ชีวิตมีความแตกต่างจากประเทศไทย ควรหา

ข้อมูลอย่างละเอียด ประกอบการพิจารณา ก่อนตัดสินใจ ลองกางแผนที่โลก 

แผนที่ประเทศและเมืองที่ท่านจะไปว่าอยู่ตรงไหนส่วนไหนของโลก แล้วค่อยๆ  

หาข้อมูลซึ่งมีอยู่มากมายในอินเตอร์เน็ต หรือศึกษาจากหนังสือที่แนะนำาเมือง 

หรือประเทศที่จะไป ก่อนการตัดสินใจ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำาให้ท่านเข้าใจเมือง

หรือประเทศที่จะไปได้ดีขึ้น 

• ท่�นส�ม�รถปรับตัวกับสภ�พอ�ก�ศที่แตกต่�งได้หรือไม่?

ควรพิจารณาถึงอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศของ

ประเทศและเมืองที่สนใจไป ว่ามีความแตกต่างจากประเทศไทยอย่างไร  

หากปรับตัวไม่ได้หรือปรับตัวได้ช้า อาจส่งผลให้มีการเจ็บป่วย ซ่ึงจะส่งผล 

กระทบต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวได้ ในช่วงแรกของการย้ายไปอยู่อาจรู้สึก 

แปลกใหม่กับอากาศที่แตกต่างไปจากประเทศไทย ซ่ึงอาจมีผลต่อการใช้ชีวิต 

เช่น ในประเทศที่มีหิมะ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น 

จึงควรระวังในหลายๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นการลื่นล้ม ระวังก้อนน้ำาแข็งร่วงหล่น  

การขับรถในพื้นถนนที่มีความลื่นจากหิมะ 
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• ห�กท่�นมีโรคประจำ�ตัวและป่วยในต่�งประเทศท่�นจะต้อง

ทำ�อย่�งไร?

หากมีโรคประจำาตัว ควรมีการปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจเดินทาง 

หากเกิดไม่สบายหรือเจ็บป่วยข้ึนในต่างประเทศ จะหาหมอก็ลำาบาก ยาก็ซื้อ

ยากเพราะการซื้อยาในต่างประเทศบางประเทศ ต้องมีใบแพทย์สั่งเท่านั้น 

• ท่�นศึกษ�ข้อมูลค่�ครองชีพในประเทศนั้นแล้วหรือไม่?

ควรมีการตรวจสอบอัตราค่าครองชีพในประเทศที่จะย้ายไปพำานัก 

เนื่องด้วยค่าเงินแต่ละสกุลไม่เท่ากัน ซื้อของแต่ละอย่าง ต้องคำานวณอย่าง

รอบคอบ ในต่างประเทศท่านอาจมีรายได้ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ 

ในประเทศไทย แต่อย่าลืมว่าในต่างประเทศค่าครองชีพอาจสูงมากเช่นกัน 

• ท่�นมีคว�มพร้อมท�งด้�นภ�ษ�ม�กน้อยเพียงไร?

ในหลายๆ ประเทศจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ แต่บาง

ประเทศอาจใช้ภาษาท่ีสาม หรือภาษาพื้นถิ่น ซึ่งควรมีการเตรียมตัวด้านภาษา

เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้ง่ายยิ่งข้ึน การย้ายไปอยู่ต่างประเทศอาจทำาให้ต้อง

เปล่ียนงานใหม่ ซึ่งแต่ละงานจะมีการกำาหนดคุณสมบัติด้านภาษา หรือระดับ

การศึกษาด้วย ถ้าหากท่านมีภาษาดี มีใบผ่านงานจากไทยมาดี อาจไม่ยากกับ

การหางาน แต่ถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วต้องใช้ภาษาที่สามอีก อาจจะต้องเร่ิม

จากงานทำาความสะอาด ไม่ว่าคุณจะเรียนจบอะไรก็ตาม หากภาษาไม่ได้ก็ต้อง

เริ่มต้นด้วยงานแบบนี้เท่ากันหมด 

บทสรุปจากการถามตนเองและศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจไปใช้ชีวิต 

ในต่างประเทศ จะทำาให้เข้าใจและรับรู้ถึงสภาพปัญหา ความจำาเป็นและ 

ความต้องการของตนเอง ท้ังน้ีเพ่ือช่วยให้เกิดมุมมองท่ีกว้างข้ึนประกอบการตัดสินใจ  

ท่ีช่วยให้การตัดสินใจของท่านถูกต้องย่ิงข้ึน และหากท่านตัดสินใจแล้วว่าจะไปใช้ 

ชีวิตในต่างประเทศ เราขอแนะนำาท่านให้ท่านก้าวสู่บันไดการเตรียมความพร้อม 

ขั้นที่ ๒ ต่อไป 



บันไดขั้นที่ ๒ 
เตรียมพร้อมเมื่อตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่าประเทศ 

การเตรียมพร้อมเมื่อตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ เป็นสิ่งสำาคัญ  

เมื่อท่านได้ตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วนั้น การเตรียมความพร้อม

จะช่วยลดปัญหาความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน อีกท้ังยังสามารถช่วยในการปรับตัว 

เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใหม่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาและ

ความเครียดจากการขาดความพร้อมในการไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ 

๑. เตรียมตัว

เมื่อท่านได้ตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ส่ิงสำาคัญอย่างย่ิงคือต้อง 

เตรียมตัวสำาหรับการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศดังนี้

• ฝึกฝนภ�ษ�

การไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ จะต้องมีความพร้อมทางด้านภาษาและ 

ทักษะด้านต่างๆ จึงต้องคำานึงถึงความสามารถด้านภาษาของตนด้วย ควรเรียนรู้ 

ภาษาเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้นในชีวิตประจำาวัน ภาษาท้องถ่ิน และภาษาราชการ

ที่ใช้ในถิ่นพำานัก อาจเลือกเข้าเรียนภาษาในศูนย์ฝึกอบรมภาษาซึ่งมีหลายแห่ง

ด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าจะไปใช้ชีวิตในประเทศใด และอย่าลืมเตือนตัวเองอยู่เสมอ

ว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศภาษาเป็นสิ่งจำาเป็นที่สุด ฝึกฝนภาษาให้มากที่สุด

เท่าที่จะทำาได้
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• ก�รศึกษ�ข้อมูลที่จำ�เป็นเบื้องต้น

กรณีท่านไปใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยการสมรส

การไปใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยการสมรส ท่านควรศึกษาและ 

หาข้อมูลในเรื่องการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของตนภายหลังการสมรสกับ 

ชาวต่างชาติให้เข้าใจเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีความ

แตกต่างกันซึ่งท่านจะต้องศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติม และไม่ว่าท่านจะไปใช้

ชีวิตในต่างประเทศด้วยการสมรสในประเทศใดก็ตาม ท่านควรศึกษาข้อมูล 

ที่จำาเป็นเบื้องต้น เช่น 
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 - สิทธิพำานักอยู่ (วีซ่า) ด้วยการสมรส

 - สิทธิภายหลังการหย่าร้างหรือการแยกกันอยู่

 - การถูกคู่สมรสทำาร้ายร่างกายว่าจะต้องทำาอย่างไร ตัวเองมีสิทธิ

อย่างไร

 - การถูกล่วงเกินทางเพศ

 - สิทธิในการปกครองบุตรและการรับบุตรมาอยู่ด้วย

 - สิทธิของลูกหลังสามีเสียชีวิต

 - การแบ่งสินสมรสเมื่อสามีเสียชีวิต

 - การเรียนรู้เรื่องการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตนเองและบุคคล 

ในครอบครัว

กรณีการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยการไปทำางาน

ท่านจำาเป็นที่จะแจ้งการเดินทางไปทำางานต่างประเทศ ซึ่งสามารถ

แจ้งได้ที่ สำานักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด, สำานักจัดหางานเขตพื้นที่ ๑ - ๑๐ 

และสำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไป 

ทำางาน ๒) อาคารสำานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ ๓ ชั้น ๑๒ ถ.มิตรไมตรี  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๒๔๕-๖๗๑๔-๕ 

ท้ังน้ีการแจ้งการเดินทางด้วยตนเองคร้ังแรก ท่านต้องรวบรวมเอกสาร 

หลักฐานเบื้องต้นฉบับจริง พร้อมสำาเนา จำานวน ๒ ชุด อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่

อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติม แต่ในเบื้องต้นมีเอกสารดังนี้

 - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือสำาเนาสำาเนาทะเบียนบ้าน

 - สำาเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)

 - สำาเนาสัญญาว่าจ้าง ซึ่งผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย สถาน

กงสุลไทย สำานักงานแรงงานไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแล 

คนไทยในประเทศนั้น
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 - สำาเนาเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำางานในประเทศ 

ที่จะเดินทางไป (วีซ่า)

 - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีอายุ 

ต่ำากว่า ๒๐ ปี)

สำาหรับการแจ้งการเดินทางกลับไปทำางานต่างประเทศ (RE - ENTRY) 

ท่านจำาเป็นต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานฉบับจริงพร้อมสำาเนาในเบื้องต้น ดังนี้

 - สำาเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)

 - สำาเนาวีซ่าประเภท RE - ENTRY หรือวีซ่าอื่นที่มีความหมาย 

เดียวกัน

 - สำาเนาสัญญาว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือสำาเนา

ใบอนุญาตทำางาน

 - สำาเนาตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)

• ก�รขอวีซ่�

แต่ละประเทศมีเงื่อนไขในการขอวีซ่าที่แตกต่างกัน ควรศึกษา

ข้อมูลอย่างละเอียดโดยสอบถามจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล 

ของประเทศที่จะไป โดยตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัคร หาข้อมูลว่าสถานทูต

ต้องการเอกสารใด อ่านทำาความเข้าใจในเบื้องต้น การเช็คเอกสารที่สถานทูต 

ต้องการอย่างละเอียด โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มการขอวีซ่าได้ที่สถานทูต 

แต่โดยทั่วไปแล้ว เอกสารที่จะต้องใช้สำาหรับขอวีซ่า มีดังนี้ 

 - สำาเนาหนังสือเดินทาง ๑ ฉบับ

 - แบบฟอร์มการขอวีซ่า ซึ่งกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน  

โดยชื่อท่ีท่านกรอกจะต้องตรงตามชื่อภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยู่บน

หนังสือเดินทางของท่าน
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 - รูปถ่ายสี ค่าธรรมเนียม ตามข้อกำาหนดของแต่ละประเทศ

 - เอกสารอื่นๆตามแต่ละประเทศระบุ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยการสมรส 

ส่วนใหญ่จะต้องย่ืนขอวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงไม่ใช่วีซ่าท่องเที่ยว  

จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

 - หนังสือเดินทาง Passport

 - สูติบัตร

 - สำาเนาทะเบียนบ้าน
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 - หนังสือรับรองสถานะภาพโสด และออกให้แล้วไม่เกินกว่า  

๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ออก

 - ถ้ามีอายุไม่ถึง ๒๐ ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา  

ในการยินยอมให้สมรส

 - ถ้าเคยสมรสแล้วต้องมีเอกสารการหย่า

 - ถ้าหย่ายังไม่ครบ ๓๑๐ วัน ให้นำาใบรับรองแพทย์ซึ่งตรวจแล้วว่า

ไม่ได้ตั้งครรภ์มาด้วย 

 - ใบจดทะเบียนสมรสที่ ว่ าการอำา เภอในประเทศที่คู่ สมรส 

ชาวต่างชาติพำานักอยู่

•  เมื่อจะต้องเดินท�ง

เอกส�ร

เตรียมเอกสารส่วนตัวท่ีสำาคัญ (หนังสือเดินทาง/สำาเนาทะเบียนบ้าน 

/บัตรประจำาตัวประชาชน/ทะเบียนสมรส/หนังสือสำาคัญการหย่า-เง่ือนไข 

ในการหย่า/ใบสูจิบัตร/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/วุฒิการศึกษา/ในกรณีที่มีบุตร 

ควรเตรียมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน) 

เอกสารที่นำาติดตัวไป ควรมีท้ังฉบับจริงและฉบับแปล เอกสาร 

ทุกฉบับต้องแปลและมีการรับรองการแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศ 

ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด และควรมีการถ่ายสำาเนาเอกสารสำาคัญทุกชุด 

ทั้งของตนเองและคู่สมรสเก็บไว้อย่างน้อย ๒ ชุด) ในกรณีที่มีใบมอบฉันทะ 

เพื่อทำาธุรกรรมแทนตนเอง ให้เตรียมเอกสารและเซ็นชื่อรับรองสำาเนาเอกสาร

ให้ถูกต้อง และตรวจสอบเอกสารทุกฉบับ ถ้าเป็นฉบับแปลต้องให้ ช่ือ-สกุล  

วัน/เดือนปี/เกิด ลายมือชื่อ รวมถึงหมายเลขของเอกสารให้ตัวอักษรตรงกัน 

ทุกตัว
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อย่าลืมบอก หรือติดต่อญาติที่ประเทศไทยว่าเอกสารต่างๆ เก็บไว้ 

ที่ใด เพราะเมื่อท่านไปอยู่ในต่างประเทศแล้ว ญาติจะเป็นบุคคลสำาคัญคนหนึ่ง

ที่สามารถช่วยท่านได้ในเรื่องของการดำาเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ แทนท่าน  

และนอกจากนี้ท่านอาจสแกนเอกสารท้ังหมดที่จำาเป็น แล้วส่งเข้าอีเมล์ของท่าน

เมื่อท่านต้องการใช้เอกสารก็สามารถหาได้จากอีเมล์

ก�รนำ�สิ่งของเข้�ประเทศ

อย่าลืมว่าท่านจำาเป็นท่ีจะต้องเตรียมหาข้อมูลว่าประเทศที่จะ 

เดินทางไปนั้น มีกฎหมายห้ามการนำาส่ิงของใดเข้าประเทศ ในบางประเทศ 

การนำาอาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดร้ายแรงเข้าประเทศจะมีโทษ

ถึงประหารชีวิต 
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วีซ่�

ควรหมั่นตรวจสอบอายุของวีซ่า เพราะหากวีซ่าขาดอายุท่านอาจ 

ถูกปรับ จำาคุก และ/หรือ ส่งตัวกลับประเทศไทยได้

หนังสือเดินท�ง

หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำาคัญมาก ควรถ่ายสำาเนาเก็บไว้ 

อย่างน้อย ๑ ชุด และในกรณีท่ีหนังสือเดินทางหายให้แจ้งความต่อตำารวจท้องถ่ิน 

และนำาใบแจ้งความมาติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยท่ีอยู่ใกล้

ที่สุดทันที เพื่อขอออกเอกสารการเดินทางแทน กรณีเช่นนี้ หากมีบัตรประจำาตัว

ประชาชนมาแสดงก็จะช่วยให้ออกเอกสารการเดินทางได้เร็วขึ้น

ตั๋วเครื่องบิน

การจองตั๋วเครื่องบิน ควรกำาหนดวันในการเดินทางให้ชัดเจน  

การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางอาจจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และการสำารอง 

ที่นั่งกับสายการบินให้ตรวจสอบด้วยว่าได้มีการสำารองที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้ว 

กระเป๋�เดินท�ง

เมื่อซื้อต๋ัวเครื่องบินจะมีการกำาหนดน้ำาหนักและจำานวนกระเป๋า 

ที่จะนำาไปด้วย เช่น ผู้โดยสารชั้นธรรมดา (ECONOMY CLASS) ไม่ควร 

มีน้ำาหนักสัมภาระเกิน ๒๐ กิโลกรัม หรือผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (FIRST CLASS)  

ไม่ควรมีน้ำาหนักสัมภาระเกิน ๓๐ กิโลกรัม เป็นต้น อย่างไรก็ตามท่านควร 

ตรวจสอบกับสายการบินอีกคร้ังเพราะแต่ละสายการบินมีข้อกำาหนดท่ีแตกต่างกัน

กระเป๋�สะพ�ย (CARRY-ON) 

กระเป๋าสะพาย ที่นำาติดตัวขึ้นเครื่องบินนั้น น้ำาหนักไม่ควรเกิน  

๕ กิโลกรัม เพ่ือจะได้เก็บไว้ในตู้เหนือที่นั่งเครื่องได้ ไม่ควรพกเงินสดมากเกิน

ความจำาเป็น ควรจะใช้เช็คเดินทางแล้วจึงค่อยไปเปิดบัญชีเพื่อฝากเช็คกับทาง

ธนาคาร และควรทำาบัตรเครดิตเอาไว้ในกรณีจำาเป็นที่จะต้องเช่าที่พัก หรือเช่า

พาหนะขับขี่เพื่อความสะดวกและการเดินทางที่ปลอดภัย



//   “บันได ๕ ขั้น สานฝัน ในต่างแดน”22

ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อื่น เว้นแต่จะได้ตรวจสอบให้แน่ใจ 

ด้วยตนเองแล้วว่าสิ่งของนั้นไม่เป็นของที่ผิดกฎหมาย เพราะหากถูกเจ้าหน้าที่

ปลายทางตรวจพบจะยากในการแก้ข้อหา ควรจำาหรือพกพาหมายเลขโทรศัพท์

และที่อยู่ของสถานทูต สถานกงสุลไทยในต่างประเทศไว้ตลอดเวลา เพื่อใช้

ติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงเตรียมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

ของบุคคลท่ีต้องไปติดต่อหรือขอความช่วยเหลือ เช่น เพื่อน ญาติ ฯลฯ กรณี

ประสบเหตุร้ายในต่างประเทศ เช่น ประสบอุบัติเหตุ ถูกล่อลวงไปค้าประเวณี  

ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยมิชอบ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานทูต  

สถานกงสุลไทยได้ทุกแห่ง แม้ว่าท่านอาจไม่มีหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าขาดอายุ  

หรือเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตาม โดยผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

เป็นระยะเวลานานควรแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำา 

ประเทศท่ีไปอยู่ทราบ รวมท้ังแจ้งการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ทุกคร้ัง เพ่ือทางสถานทูต 

สถานกงสุล สามารถติดต่อท่านได้ในยามฉุกเฉิน

ประกันสุขภ�พหรือประกันชีวิต

ผู้ท่ีจะเดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ควรที่จะทำาประกัน

สุขภาพหรือประกันชีวิตไว้ เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศนั้นสูงมาก 

ที่สำาคัญการตรวจสุขภาพและทำาฟัน หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เป็นสิ่ง

ที่จำาเป็นก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ

ย�และอ�ห�ร

การเตรียมยาและเตรียมอาหารแห้งบางส่วนจากไทย ยาสำาคัญที่ควร 

นำาไปด้วย เช่น ยาพาราเซตามอล ยาคุมกำาเนิด ยาลดน้ำามูก ยาแพ้อากาศ  

ยาแก้คัน ยาแก้ปวดท้อง ยาแก้ท้องเสีย ยาฆ่าเชื้อ ยาใส่แผล ครีมทามือ 

เป็นต้น (การซื้อยาท่ีต่างประเทศเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ต้องมีใบสั่งจากแพทย์

เท่านั้น)
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๒. เตรียมใจ

•  การเตรียมใจเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด เพราะบางคนต้องจากครอบครัวที่รักมาอยู่ต่างประเทศ

อย่างโดดเดี่ยว ถึงแม้จะมีสามีก็ตาม แต่การใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็ไม่ได้

เหมือนกับการใช้ชีวิตในประเทศท่ีเรากำาเนิด ทั้งภาษา วัฒนธรรม การกินอยู่  

การดำาเนินชีวิต เป็นต้น 

•  เตรียมใจรับกับสภาพอากาศ ควรต้องศึกษาสภาพอากาศแต่ละ

ประเทศที่จะไปอาศัยอยู่ 

•  เตรียมใจกับการนั่งเคร่ืองบินนานๆ ควรเลือกสวมใส่แบบสบายๆ  

ไม่ต้องแต่งเว่อวังเกาหลีนัก และควรเตรียมเสื้อคลุมแขนยาวติดตัวไปด้วย  

ถึงแม้ว่าบนเครื่องบินจะมีผ้าห่มให้ก็ตาม 

•  เตรียมใจกับความแตกต่างกันของวัฒนธรรม ควรจะศึกษาวัฒนธรรม

ของประเทศท่ีไปพำานักอยู่ เพื่อจะได้ดำาเนินชีวิตตามแบบวัฒนธรรมที่แตกต่าง

นั้นๆ 

•  เตรียมใจให้พร้อมกับความอยากกินอาหารไทย และต้องกินอาหาร

เลี่ยนๆ แปลกๆ บ้างเป็นครั้งคราว

•  เตรียมใจลดความประหม่าเหนียมอาย การที่ขี้อาย กลัว เกรงใจ 

ไม่กล้าแสดงความรู้สึก อาจสร้างปัญหาได้ อาจทำาให้เรียนรู้ได้ช้าหรือไม่ก็อาจ

จะพบปัญหาที่จะทำาให้เข้าร่วมสังคมกับชาวต่างชาติไม่ค่อยได้ จึงควรเตรียมใจ

ให้พร้อมว่าเราจะไม่เหนียมอาย ไม่กลัว ไม่เกรงใจ ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร 

•  เตรียมใจในการเพิ่มความกล้า กล้า ในที่นี้หมายถึงกล้าคิด กล้าทำา 

ในเรื่องท่ีถูกที่ควร เช่น กล้าพูดภาษาอังกฤษ กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าช่วย

เหลือคนอื่นๆ ที่กำาลังเดือดร้อน
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•  เตรียมใจในการเปิดใจกว้างและมีทัศนคติท่ีดี การไปอยู่ต่างบ้าน 

ต่างเมือง ต่างภาษาและวัฒนธรรม จำาเป็นมากที่จะต้องเปิดใจให้กว้าง และไม่

ควรมีอคติในการเรียนรู้และยอมรับในวิถีชีวิตที่แตกต่าง ควรพิจารณาว่าสิ่งไหน

ที่ดีก็ควรเอาเย่ียงอย่าง แต่สิ่งไม่ดีเราก็ไม่ควรไปตำาหนิเขาอย่างโจ่งแจ้ง แค่ดู

ตัวอย่างและจดจำาไว้ว่าจะไม่ทำาตามเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

•  เตรียมใจอดทนอดกลั้น ความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งจำาเป็นเพราะการ

ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในท่ีๆ เราไม่เคยชิน ต้องอาศัยความอดทนในการปรับตัว 

ให้เข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ และการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก

สุดท้ายนี้เมื่อท่านได้เตรียมพร้อมเมื่อตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ

ด้วย ๒ เตรียม คือ เตรียมตัวและเตรียมใจแล้ว หวังว่าท่านจะมีความสุข 

ในการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ พร้อมทั้งขอแนะนำาให้ท่านก้าวสู่บันไดการ 

เตรียมความพร้อมขั้นที่ ๓ การเรียนรู้เพื่อปรับตัวในช่วงแรกของการใช้ชีวิต 

ในต่างประเทศ ต่อไป

บันไดขั้นที่ ๓ 



บันไดขั้นที่ ๓ 
เรียนรู้เพื่อการปรับตัวช่วงแรก 
ของการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

เมื่อไปถึงต่างประเทศใหม่ๆ เป็นช่วงเวลาของการปรับตัว อาจแบ่ง

ได้เป็น ระยะแรก มีความรู้สึกว่า อะไรก็ดีไปหมด ชอบทุกๆ อย่างท่ีอยู่รอบตัว 

มีอิสระเสรี มีความสุขกับโลกใบใหม่ที่ไม่เคยพบเห็น ต่ืนตาต่ืนใจกับทุกอย่าง  

ระยะท่ีสอง เริ่มชินกับสภาพแวดล้อมจนถึงขั้นเบื่อ เริ่มรู้สึกเหงา คิดถึงบ้าน 

คิดถึงพ่อแม่ คิดถึงอาหารรสชาติเดิมๆ ระยะนี้ต้องทนสักหน่อย เดี๋ยวมันก็

ผ่านไป เราต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ระยะที่สาม เรียกว่า เร่ิมยอมรับกับ

ส่ิงต่างๆ และพร้อมเริ่มต้นใหม่กับเพื่อนๆ ทำาความรู้จักกับสิ่งใหม่ๆ อีกคร้ัง 

คุณภาพชีวิตเริ่มดีขึ้น ในช่วงแรก อาจจะเกิดอาการนอนไม่หลับ อยากคุยกับ 

คนที่บ้าน หรืออาจจะเกิดความคิดที่จะกลับบ้านข้ึนได้ ระยะนี้จะกินเวลาไม่นาน  

สิ่งที่ต้องทำาคือพยายามอดทนและก้าวผ่านจุดนี้ไปให้ได้ 

การปรับตัวให้ผ่านพ้นไปได้ทั้ง ๓ ระยะ จะเป็นผลดี ท่านจะอยู่ได้

อย่างมีความสุข พยายามปรับตัวในการใช้ชีวิตดีที่สุด ช่วงสองถึงสามเดือน

แรกอาจต้องใช้ความพยายามมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นคร้ังแรกที่ท่าน

ต้องจากบ้านหรือได้มีโอกาสเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นๆ ท่านอาจจะ

ไม่เข้าใจในวิธีการดำาเนินชีวิตของผู้คน รวมทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรม

หรือแม้แต่บรรทัดฐานทางสังคมท่ีต่างกัน หลังจากนั้นท่านจะเริ่มคิดถึงบ้าน 

คิดถึงพ่อแม่ เพื่อนเก่า สิ่งที่ต้องทำาคือรับมือกับสถานการณ์นี้ให้ได้ จะต้องผ่าน 

จุดวิกฤตนี้ไปให้ได้ เพื่อการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข
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๓.๑ การเรียนรู้ ภาษา สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

เปิดใจให้กว้างพร้อมรับมือกับทุกสิ่งท่ีจะเจอ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ 

แค่ไหน เรียนรู้สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม  

ประเพณี มองโลกในแง่ดีและนึกถึงเหตุผลท่ีมาใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพ่ือท่ีจะได้ 

มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยไม่ท้อแท้ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ เช่น 

กีฬา ดนตรี เพ่ือท่ีจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมและ 

ธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น พยายามสังเกตพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของ

คนในชุมชนนั้นๆ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าควรจะทำาตัวอย่างไร อดทนในช่วงแรกๆ 

แล้วทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นเองตามลำาดับ
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ความสำาคัญของการเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ในประเทศ

ที่ตนเองไปพำานัก ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในด้านวัฒนธรรมและสังคม  

รวมท้ังการเรียนรู้ในเรื่องของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม เช่น ข้อพึงระวัง 

ในการปรุงอาหารท่ีมีกลิ่นแรง ประเพณีการแต่งกาย การเข้าร่วมในวันสำาคัญ 

รวมถึงแนวทางในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อม อาทิ 

การดำารงชีวิตประจำาวัน การเดินทาง/ระบบสาธารณูปโภค/กฎระเบียบทาง

สังคมในเบื้องต้น 

๓.๑.๑ เรียนรู้ ภ�ษ�

“เรียนให้โลด เพื่อการอยู่รอด” จงอุทิศเวลาให้กับการเรียนภาษา เพื่อ

นำาพาคุณ Go Inter เรียนรู้ภาษาของประเทศท่ีจะไปพำานัก ภาษาสำาคัญมากๆ  

ถึงจะยาก แต่ก็ต้องพยายามให้ถึงท่ีสุด (อ่านออก เขียนได้ เอาตัวรอดในชีวิต

ประจำาวัน)

การสื่อสาร ภาษาคือเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ท่ีดีที่สุด หากไม่

สามารถเข้าใจภาษาระหว่างกันจะเป็นขวากหนามในการปรับตัว โดยเฉพาะกับ 

คู่สมรส จากการสัมภาษณ์ล่ามคนไทยในฝร่ังเศส พบว่ามีกรณีคู่สมรสไม่เข้าใจกัน 

ถึงขั้นจะขอหย่า สาเหตุเนื่องมาจากการเข้าใจผิดในความหมายของภาษา 

นิดเดียวที่ทำาให้ฝ่ายหญิงไทยเกิดความน้อยใจในตัวสามีอย่างสุดขีด 

ดังนั้นควรเรียนรู้ภาษาในประเทศท่ีจะไปพำานักหรือภาษาของคู่ครอง

ของตนให้ได้มากพอสมควร อย่างน้อยพื้นฐานคำาศัพท์ง่ายๆ (ก่อนที่จะไปเข้า

โรงเรียนระดับสูง) หรือให้ได้มากที่สุด (“เรียนให้ไกล ไปให้โลด” เป็นคำาพูด

จากประสบการณ์จริงของหญิงไทยท่ีไปใช้ชีวิตสมรสกับชาวเยอรมันในต่างแดน  

ว่าการเรียนรู้ภาษาเป็นส่ิงจำาเป็นมากจริงๆ) หากคุยกันรู้เร่ือง การปรับตัวเข้าหากัน 

จะง่ายขึ้น เวลาเกิดปัญหาจะช่วยทุเลาเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจผิดได้ 
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อีกกรณีศึกษาหนึ่งของหญิงไทยท่ีสมรสกับคนญี่ปุ่น จากบริษัทจัดหาคู่  

โดยทั้งสองไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาท่ีจะพุดคุยกันได้ ภรรยาคนไทย 

ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นและสามีคนญี่ปุ่นไม่สามารถพูดทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ เม่ือท้ังสองฝ่ายไม่สามารถส่ือสารกันในชีวิตประจำาวันได้ ความรู้สึก 

อึดอัดก็มาเยือน ความเหงา ความไม่เข้าใจ และได้นำาไปสู่ความทะเลาะเบาะแว้ง 

และการหย่าร้างในท่ีสุด “นี่คือข้อเท็จจริงจากคำาบอกเล่าของหญิงไทยคนหนึ่ง

ทั้งน้ำาตา”

•  การซ้ือของ ถ้าไม่ได้ภาษา จะไปซื้อของ จะพูดกับใครไม่ได้ เป็นใบ้ 

จะเกิดความอึดอัดมาก ชีวิตไม่มีความสุข

•  การเข้าสังคมกับครอบครัวคู่สมรส ญาติ เพื่อนบ้าน ถ้าพูดไม่ได้ 

จะทำาให้การวางตัวลำาบาก เกิดความเครียดเม่ือผ่านระยะตื่นตาตื่นใจ นอกจาก 

เรื่องคิดถึงบ้าน หากเกิดความเครียดสะสมจะนำาพาสู่ภาวะซึมเศร้าได้  

(Depression)

•  การงานอาชีพ ถ้าภาษาดี ก็สามารถหางานได้ หากอยู่ไปนานๆ 

แล้วรู้สึกเบื่อไม่อยากเป็นแม่บ้าน หรือต้องการหางานทำา มีรายได้เพื่อจะได้มี

เงินเป็นของตนเอง สามารถส่งเงินกลับบ้านไม่เป็นภาระของสามี หรือหากเกิด

การหย่าร้าง ก็สามารถพึ่งตนเอง หาอาชีพได้

•  การมีทักษะทางภาษา ทำาให้สามารถทำาธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  

ไม่โดนหลอก

๓.๑.๒ เรียนรู้สังคม วัฒนธรรม

การเข้าใจธรรมเนียมบางอย่างก็ช่วยให้เราเข้าใจและอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข จึงมีธรรมเนียมบางอย่างท่ีคุณควรรู้ อาทิ การแต่งตัวให้เหมาะสม 

กับกาลเทศะ การระมัดระวังกิริยาของตนไม่ทำาอะไรที่ขัดกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

เป็นต้น ดังนั้นท่านจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมหรือมารยาทของประเทศที่จะไป

พำานัก
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เรียนรู้นานาวัฒนธรรม ที่แตกต่างจากสังคมไทย เพ่ือการปรับตัวอย่าง

เป็นธรรมชาติ การเปิดใจกว้างและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่เป็นส่ิงจำาเป็น 

เพื่อการจัดการตนเองในการปรับตัวเมื่อต้องอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ อาทิเช่น

ธรรมเนียมฝรั่งทั่วไป

๑) การทักทายโดยการจับมือหรือเชคแฮนด์ ( Shake Hand ) โดยการ 

ยื่นมือขวาออกไปจับมืออย่างกระชับและออกแรงบีบเบาๆ เพื่อเป็นการจับมือ 

อย่างจริงใจ การทักทายอีกแบบหนึ่งคือการเอาแก้มแนบกัน ซ้าย ขวา ต้ังแต่ 

สองครั้ง สามครั้ง ถึงสี่ครั้ง ขึ้นอยู่กับประเทศและความสัมพันธ์ บางประเทศ 

ก็ใช้วิธีกอดกันแบบหลวมๆ เป็นการทักทาย การทักทายของคนอเมริกันจะเป็น 

แบบสบายๆ ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนัก ย้ิมทักทาย บอกช่ือจริง (First Name)  

ในการพบกันครั้งแรก ถ้าเป็นการพบกันหลายคนอย่าลืมแนะนำาเพื่อนใน

วงสนทนาให้รู้จักอย่างทั่วถึงด้วย การจับมือและพูดทักทายง่ายๆ ด้วยคำา  

เฮ้ลโหล (Hel lo) ถ้าเป็นคนเยอรมัน จะออกเสียงเป็น ฮ้าโล (Hal lo)  

คนอเมริกันส่วนใหญ่จะพูดจาตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม ไม่ถือว่าเป็นการหยาบคาย 

และเสียมารยาท พูดอะไรตรงจุด เข้าใจแจ่มแจ้งในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลา

อธิบายยืดยาว 

๒) เม่ือเข้าไปในอาคาร บ้านพัก หรือที่ทำางาน ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ  

ควรถอดเสื้อแจ็กเก็ต เสื้อคลุม หรือโอเวอร์โค้ดออก เนื่องจากในฤดูหนาว

ภายในบ้านหรืออาคาร เจ้าของสถานที่จะเปิดฮีตเตอร์หรือเคร่ืองทำาความร้อน

ในระดับความอบอุ่นเพียงพอ 

๓) เป็นเรื่องปกติ หากเจ้าของบ้านหรือพนักงานในร้าน ขอเสื้อคลุม 

เพื่อนำาไปแขวนให้

๔) ชาวตะวันตกมักสวมรองเท้าในบ้าน โดยก่อนที่จะเข้าไปในบ้าน  

จะเช็ดรองเท้าที่พรมหน้าบ้าน เพื่อขจัดฝุ่นละอองที่ติดมากับรองเท้าก่อนเข้าบ้าน
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๕) หากได้รับเชิญให้ไปรับประทานอาหาร ไม่ควรเสนอตัวไปช่วย

ทำาอาหารในครัวโดยที่ไม่ได้รับการร้องขอจากเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ ยกเว้น 

งานเลี้ยงที่ขอให้แต่ละคนทำาอาหารไปรับประทานร่วมกัน

๖) การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก เช่นเดียวกับการเข้าคิว

๗) ควรสบตาเวลาสนทนาเพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความจริงใจ 

เร่ืองที่สนทนาอาจเป็นเรื่องทั่วไปเช่น เรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ เร่ืองที่คู่สนทนา

สนใจ เช่น เร่ืองรถยนต์ อาหารท่ีชอบ ไม่ควรถามเร่ืองส่วนตัว และไม่ควรคุย

โอ้อวดเรื่องของตนเอง เพราะคู่สนทนาอาจเบื่อ ห้ามถามเร่ืองอายุ น้ำาหนัก 

ทำางานอะไร เงินเดือนเท่าไหร่ แต่งงานหรือยัง ไม่ถามเรื่องญาติ หรือต้นตระกูล 

เช้ือชาติ ศาสนา หรือคุยเรื่องการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อาจจะทะเลาะ

กันได้ง่ายๆ

๘) อย่าซุบซิบนินทาคนอื่น

๙) ห้ามแสดงอาการเหยียดสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ 

เด็ดขาด (ไม่เรียกคนผิวดำาว่านิโกรเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นการดูถูกทาง 

ชาติพันธ์)

๑๐) การขึ้นรถโดยสารสาธารณะต้องทักทายคนขับและคนขับก็จะ

ทักทายตอบ พอลงรถก็ต้องกล่าวคำาขอบคุณ

๑๑) ให้ความสำาคัญกับคำาว่า Please และ Thank you

๑๒) ไม่มีการต่อรองราคาเมื่อซื้อของหรือขึ้นแท๊กซี่

๑๓) ห้างจะปิดเร็วมาก ในเยอรมันห้างจะปิดวันอาทิตย์เพราะเป็นวัน

ครอบครัว 

๑๔) ร้านอาหารจะอยู่เป็นท่ีๆ ไม่เหมือนเมืองไทยที่สามารถหาซื้อได้

ทุกที่
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ธรรมเนียมก�รรับประท�นอ�ห�ร

๑) ถ้ามีข้อจำากัดในการรับประทานอาหาร ควรแจ้งเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ

ไว้แต่เนิ่นๆ

๒) ไม่ควรพาผู้อื่นไปโดยที่ไม่แจ้งให้เจ้าภาพทราบล่วงหน้า ถือเป็น 

การเสียมารยาทอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นการสร้างความลำาบากใจให้เจ้าภาพ 

เพราะเจ้าภาพจะเตรียมทุกอย่างไว้พอดีกับจำานวนแขก 

๓) ก่อนนั่งโต๊ะอาหารควรรอให้เจ้าภาพเชิญก่อน และต้องเว้นที่หัวโต๊ะ

ไว้ให้เจ้าภาพเท่านั้น

๔) ไม่ควรหยิบ ตัก หรือดื่มน้ำาทันทีที่นั่งโต๊ะ เนื่องจากบางบ้านอาจมี

พิธีการกล่าวคำาต้อนรับ หรือสวดมนต์ขอบคุณพระเจ้าก่อน

๕) หากรับประทานอาหารประเภทบุฟเฟต์ ควรเร่ิมรับประทานตอนที่

ทุกคนตักอาหารและมานั่งเรียบร้อยแล้ว

๖) หากมีการด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนการรับประทานอาหาร หากท่านไม่ด่ืม  

ไม่ควรปฏิเสธ อย่างน้อยที่สุดก็ควรสั่งน้ำาผลไม้ และควรบอกคนอื่นๆ ว่าเชิญ

ตามสบาย เพื่อที่เขาจะดื่มโดยไม่ต้องเกรงใจ

๗) การสั่งน้ำาอัดลมหรือรูทเบียร์มาดื่มนั้น ถ้าอยู่ในร้านธรรมดาท่ัวไป 

เช่น ร้านพิซซ่า ร้านสเต็ก ราคาปานกลาง คนอเมริกันส่วนใหญ่จะถือเป็นเรื่อง

ปกติ แต่หากเป็นคนแถบยุโรปหรือออสเตรเลีย การส่ังเคร่ืองดื่มแบบนั้นอาจถูก

มองว่าเป็นเรื่องขาดรสนิยมมาก

๘) การรินไวน์เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน เจ้าภาพ หรือพนักงานเสิร์ฟ

เท่านั้น

๙) หากได้รับเชิญไปรับประทานอาหารที่บ้าน หรือภัตตาคารหรู  

ถ้าสังเกตว่าท่ีโต๊ะไม่มีเครื่องปรุงใดใดวางไว้ ก็ไม่ควรขอเครื่องปรุงเพิ่ม เพราะ

ถือว่าเป็นการดูถูกรสชาติอาหาร
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๑๐) ควรแสดงความมีน้ำาใจในโต๊ะอาหาร ด้วยการส่งจานอาหารที่อยู่

ใกล้ตัวให้คนอื่นที่อยู่ไกลกว่า ซึ่งเขาจะนิยมชื่นชมในความมีน้ำาใจ

๑๑) เวลามีแขกมาบ้าน ไม่ควรยกน้ำาเปล่ามาให้ เพราะถือว่าไม่มี

มารยาท ควรถามแขกว่าต้องการดื่มอะไร เช่น ชา กาแฟ น้ำาผลไม้

๑๒) การกินอาหารจานเส้น เช่น สปาเก็ตตี้ ขอแนะนำาให้ใช้มือซ้าย 

จับช้อนมือขวาจับส้อม แล้วใช้ส้อมสาวเส้นส่วนหนึ่งมาวางบนช้อนก่อน  

จากนั้นจึงค่อยๆ ม้วนจนได้เส้นติดปลายส้อมพอคำาแล้วจึงรับประทาน  

ไม่รับประทานสปาเก็ตตี้แบบใช้ช้อนตักแบบเด็กหรือหั่นเส้นจนสั้น

๑๓) การใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ให้ใช้ มีด ส้อม ที่วางจากด้านนอก 

สู่ด้านใน จานขนมปังและเนยจะอยู่ซ้ายมือ แก้วน้ำา แก้วไวน์ อยู่ด้านขวามือ 

ส่วนช้อนส้อมสำาหรับของหวานจะอยู่เหนืออาหารจานหลัก (Main Course)

๑๔) ใช้มีดตัดอาหารแต่พอดีคำา แล้วจึงใช้ส้อมจิ้มอาหารนั้นมา 

รับประทาน ไม่ควรใช้ส้อมจิ้มอาหารขึ้นมาแทะ

๑๕) เวลาคนชาหรือกาแฟ ไม่ควรคาช้อนไว้ในถ้วยชาหรือกาแฟ

๑๖) การรับประทานซุปให้ใช้ช้อนซุป

๑๗) ควรแสดงน้ำาใจกับเจ้าภาพที่เชิญไปรับประทานอาหาร โดยนำาไวน์ 

สักขวดไปให้เจ้าภาพ แต่ถ้าจัดงานที่ร้านอาหารก็ไม่ต้องเตรียมไป เว้นแต่ 

บางร้านที่อาจมีป้าย BYO (Bring Your Own)

๑๘) ไม่ควรให้ของขวัญกับคนท่ีพึ่งรู้จักกัน เพราะชาวตะวันตกส่วนใหญ่

จะไม่คุ้นเคยที่จะทำาแบบนั้น

๑๙) เมื่อได้รับของขวัญก็ควรแกะกล่องต่อหน้าผู้ให้ทันที และกล่าว

ขอบคุณอย่างสุภาพ

๒๐) ห้ามจับ สัมผัส สิ่งของ เด็ก สัตว์เลี้ยง หรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่

สิ่งของเรา ต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อน
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๒๑) ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น ฮอทดอก แฮมเบอร์เกฮร์ คนอเมริกัน

จะใช้มือรับประทานโดยไม่ใช้มีด

๒๒) ถ้ารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขอตัวกลับเลย จะถือว่า

เสียมารยาท ควรปิดท้ายด้วยการคุยเรื่องต่างๆ เล็กน้อย แต่อย่าอยู่นานเกินไป 

และอย่าลืมกล่าวขอบคุณเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ เรื่องอาหาร เรื่องบ้าน เป็นต้น

๒๓) การรับประทานอาหารเย็นของคนอเมริกันจะเป็นปาร์ต้ีแบบ

สบายๆ ไม่เป็นทางการ ต่างจากชาวยุโรปท่ีค่อนข้างเป็นทางการมากกว่า 

มารยาทบนโต๊ะอาหารของคนอเมริกันจึงไม่เคร่งครัดมากนัก

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

ศึกษ�ก�รดำ �รงชี วิตประจำ � วัน   เช่น  การ เดินทาง/ระบบ

สาธารณูปโภค/กฎระเบียบทางสังคม การเอาชนะความรู้สึกช็อค หรือสับสน 

เมื่อย้ายไปอยู่ต่างประเทศ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมจะนำามาซึ่งความสุข

ในชีวิต

ก�รสำ�รวจเมือง ท่านเป็นคนที่โชคดีมากที่มีโอกาสไปพำานักใน 

ต่างประเทศ ดังน้ันไม่ควรพลาดโอกาสในการหาประสบการณ์ หาเวลาในการ

สำารวจเมืองท่ีไปอยู่และชื่นชมกับสิ่งที่เมืองนั้น ถ่ายรูปสิ่งต่างๆ รอบตัวเก็บไว้  

มีความสุขกับประสบการณ์ที่ได้รับ และออกไปพบโลกใหม่ๆ 

ก�รไปเที่ยว ท่องเที่ยว และทำากิจกรรมต่างๆ

ก�รคุยกับคนอื่น เพื่อนบ้าน ซึ่งเติบโตมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง

โดยส้ินเชิงกับเรา จึงอาจมีอุปนิสัยและทัศนคติที่ไม่ตรงกับเราบ้าง พฤติกรรม 

บางอย่างของเพื่อนบ้านอาจทำาให้เราไม่ค่อยพอใจ แต่บางทีเขาอาจทำาไปโดย

ไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ว่าขัดต่อวัฒนธรรมของเรา จึงควรค่อยๆ เรียนรู้กันไป อย่าด่วน

ตัดสินว่าคนนี้เป็นคนไม่น่าคบ จงเป็นคนที่อัธยาศัยดี เป็นมิตร และใจกว้าง
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อย่�ลืมติดต่อครอบครัวและเพ่ือนท่ีบ้�นเกิด ทุกคนย่อมเกิดอาการ  

homesick เมื่อไปพำานักในต่างประเทศ อาจจะมากจะน้อยแตกต่างกันออกไป  

แต่ทุกคนก็มีภูมิคุ้มกันของตัวเองและสามารถสร้างเกราะป้องกันการเกิดอาการ

นี้ได้จากการติดต่อกับคนที่บ้านเกิด มีเทคโนโลยีมากมายที่รองรับในเร่ืองนี้  

ทั้ง Skype และ Facebook รวมถึงการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตอื่นๆ

๓.๒. การเรียนรู้ระบบของรัฐ

เมื่อต้องย้ายเข้าไปอาศัยในประเทศใหม่ ควรอาจต้องใช้เวลาทำาความ

เข้าใจสิ่งต่างๆ และทำาความคุ้นเคยกับสังคม  

เรียนรู้ระบบรัฐสวัสดิก�ร หรือ Welfare State

สหรัฐอเมริการวมทั้งหลายประเทศในยุโรป เช่น เบลเยี่ยม เดนมาร์ก 

สวีเดน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ถือเป็นต้นแบบของรัฐสวัสดิการ ที่ให้

บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้า ทั้งในด้านการศึกษา  

การสาธารณสุข การคมนาคม รวมถึงการประกันสังคมในด้านต่างๆ เช่น  

รายได้ช่วงท่ีตกงาน เงินบำานาญหลังเกษียณ เงินอุดหนุนแก่กลุ่มบุคคลต่างๆ 

โดยอาศัยรายได้จากภาษีของผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก มาใช้ในการให้บริการ

สาธารณะเหล่านี้ การใช้ชีวิตในต่างประเทศจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ

และตระหนักถึงความสำาคัญในการเรียนรู้ระบบของรัฐ สถาบันทางการเมือง 

เศรษฐกิจ ในประเทศที่พำานัก อาทิเช่น สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิพำานัก เป็นต้น

เรียนรู้กฎระเบียบในถิ่นพำ�นัก

•  เมื่อเดินทางถึงประเทศที่จะไปพำานัก ข้ันแรกท่านจะต้องลงทะเบียน 

ที่สำานักทะเบียนราษฎรในเมืองที่พำานัก จากนั้นจึงไปที่สำานักตรวจคนเข้าเมือง

เพื่อขอรับใบอนุญาตให้พำานักอาศัยซึ่งเป็นบัตรแสดงสถานะของสิทธิในการ

พำานัก
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•  สิทธิในการเข้าหลักสูตรบูรณาการ หากท่านพูดภาษาได้ไม่ดี   

ในประเทศเยอรมนีท่านมีสิทธิเข้าร่วมหลักสูตรบูรณาการในการได้เรียนและ

ฝึกภาษาเยอรมันให้ดียิ่งขึ้น และได้รับข้อมูลที่สำาคัญๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิต 

ในประเทศเยอรมนี ทางสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง จะมอบหนังสือรับรองเพ่ือ

ลงเรียนหลักสูตร พร้อมให้ข้อมูลสถานที่ลงทะเบียนเรียน

•  สิทธิในการประกอบอาชีพอและการหางานทำา ท่านสามารถติดต่อ 

ศูนย์หางานของแต่ละประเทศ ในประเทศเยอรมนี ทางศูนย์จะให้คำาแนะนำา

ด้านอาชีพว่าท่านสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง หรือท่านสามารถประกอบ

อาชีพได้หรือไม่

•  การนำาเด็กเข้าโรงเรียน การลงทะเบียนบุตรของท่านกับทางโรงเรียน

หากเด็กมีอายุ ๖ ปีขึ้นไป สำานักงานดูแลสวัสดิการเด็กและเยาวชนในเมือง 

ที่ท่านอาศัยอยู่จะช่วยให้บริการท่าน

• การประกันสุขภาพ การประกันเงินบำานาญ การประกันภาวะการว่างงาน  

การประกันบริการดูแลยามป่วยไข้ เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องดำาเนินการเมื่อไป

พำานักในประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันสุขภาพซึ่งสำาคัญมาก

•  การเปิดบัญชีธนาคาร สามารถทำาได้โดยนำาบัตรประจำาตัวหรือ

หนังสือเดินทางไปแสดง ธนาคารหลายแห่งอนุญาติให้เปิดบัญชีผ่านระบบ

ออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ 
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๓.๓. เรียนรู้สัมพันธภาพในครอบครัว เครือญาติ ชุมชน และ

เครือข่ายคนไทย

หลักการปรับตัวในชีวิตสมรส ชีวิตสมรสจะมีความราบร่ืนและอยู่ได้อย่าง

มั่นคงเป็นปกติสุข คู่สมรสจะต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากัน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ

ดังนี้

๓.๓.๑ ก�รปรับตัวเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ในครอบครัว 

มีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย เช่น การให้เกียรติ ยกย่อง หรือยอมรับ

ซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน รู้จักการผ่อนปรน อดทนอดกลั้น  

เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งกันควรผ่อนปรนเข้าหากัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

รุนแรงมาอีกฝ่ายจะต้องโอนอ่อนไม่ควรใช้ความรุนแรงเข้าหากัน เพราะจะทำาให้

เกิดความแตกร้าวขึ้นได้ นอกจากนี้ควรแสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้าง 

บรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข ห่วงใย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน รับผิดชอบ 

ในหน้าที่ของตน สามีปฏิบัติตามหน้าที่ของสามีอย่างดี ภรรยาปฏิบัติตาม

หน้าที่ของภรรยาอย่างครบถ้วน เมื่อมีบุตรก็ปฏิบัติตนเป็นพ่อแม่ที่ดี รับผิดชอบ

ต่อบุตร และเมื่อเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไข ทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ

กันแก้ปัญหานั้นให้ลุล่วงด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์และความคิดของตนเป็นใหญ่

๓.๓.๒ ก�รปรับตัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

ปัญหาเรื่องการเงินมักเป็นปัญหาใหญ่กับคู่สมรสใหม่เนื่องจากกำาลังอยู่

ในช่วงสร้างครอบครัว และมีภาระท่ีต้องใช้จ่ายมากกว่าชีวิตโสด ดังนั้นจึงต้อง 

มีการวางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายให้สมดุลกับรายได้โดยการประหยัดและใช้จ่าย

ในสิ่งท่ีจำาเป็น ส่วนหน่ึงต้องเก็บออมไว้เพื่อสมาชิกใหม่ในอนาคต ไม่ควรให้

ปัญหาเศรษฐกิจเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆ สร้างความขัดแย้ง รบกวนความสุข

ในชีวิตสมรส



บันไดขั้นที่ ๔
วิถีการใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมีความสุข

สิ่งสำาคัญยิ่งในการใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมีความสุข คือ ไม่ควร

แยกตนเองออกจากสังคมวัฒนธรรมในประเทศถ่ินที่พำานัก ยอมรับสังคม 

วัฒนธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่พำานัก การทำาหน้าที่เสมือน

เป็นพลเมืองที่ดีในประเทศถิ่นพำานัก การต้ังเป้าหมายในฝึกฝนภาษาและการ

พัฒนาตนเอง ท่านจะมีความสุขเม่ือท่านไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ และยอมรับกับ 

สิ่งแวดล้อมใหม่ สังคมใหม่ ผู้คนใหม่ กฎและกติกาใหม่ในการดำาเนินชีวิต  

ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นวิถีในการใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมีความสุข

วิถีที่ ๑ ยอมรับสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม 

ในประเทศที่พำานัก

• ก�รยอมรับสังคม วัฒนธรรม กฎหม�ย และสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศที่พำ�นัก ด้วยการ “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” ไม่ยึดติด 

สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ในประเทศที่พำานักให้ทำาอะไรก็ทำาตามเงื่อนไข  

ให้ไปเรียนก็เรียน ให้หางานทำาก็ทำา วันหยุดก็ไปเที่ยว อากาศหนาวก็ไปหาเส้ือ

อุ่นๆ มาใส่ แค่นี้ก็แฮปปี้สุดๆๆ

• ก�รเปิดใจให้กว้�งมองโลกในแง่ดี พร้อมรับมือกับทุกส่ิงที่จะเจอ 

ไม่ว่าสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่พำานักซึ่งเป็นส่ิง

ที่แปลกใหม่ พยายามที่เรียนรู้และเข้าใจในสังคม วัฒนธรรม ที่มีความแตกต่าง 

จะช่วยทำาให้ท่านสามารถใช้ชีวิตเข้าสังคมในต่างประเทศได้อย่างมีความสุข 
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•  เข้�ร่วมในกิจกรรมต่�งๆของสม�คม ชมรมและกลุ่ม ต�มท่ี

โอก�สอำ�นวยในประเทศที่ท่�นพำ�นัก ซึ่งจะทำาให้ท่านได้พบเพื่อนใหม่ๆ 

ที่มีความสนใจคล้ายกันและยังเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในวัฒนธรรมจาก

เพื่อนใหม่อีกด้วย 

• พย�ย�มสังเกตพฤติกรรม หรือ วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ในประเทศที่ท่�นพำ�นัก เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าควรจะทำาตัวอย่างไรในสังคม 

วัฒนธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ ซึ่งจะทำาให้

ท่านยอมรับสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่พำานัก

อย่างเข้าใจ

• พย�ย�มเรียนรู้และศึกษ� ภ�ษ�ท้องถิ่น และภ�ษ�ร�ชก�รใน

ท้องถิ่นน้ันๆ ในระดับที่คนท้องถิ่นใช้ อาทิเช่น การอ่านหนังสือ วารสาร หรือ 

การดูรายโทรทัศน์ได้อย่างเข้าใจ จงจำาไว้ว่าการฝึกฝนการใช้ภาษาจนชำานาญ 

มีข้อดีหลายอย่างที่จะทำาให้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติ 

ของประเทศนั้นๆ มีโอกาสได้ลองใช้ชีวิตด้วยตนเอง ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ  

ซึ่งมีส่วนช่วยให้รู้จักพึ่งตัวเองและเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน การเข้าใจภาษาที่ใช้การ 

ได้ดีทำาให้ยอมรับสังคม วัฒนธรรม และกฎหมายในประเทศที่พำานักง่ายขึ้น

• ถ้�คุณมีปัญห�เร่ืองก�รก�รยอมรับสังคม วัฒนธรรม กฎหม�ย 

และสิ่งแวดล้อมในประเทศที่พำ�นัก อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือ  

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ท่านพำานักอยู่

•  ร่วมกิจกรรมท�งวัฒนธรรมและเทศก�รต่�งๆ ในประเทศ

ที่ตนเองพำ�นักในโอก�สต่�งๆ ซ่ึงจะทำาให้ท่านสามารถปรับตัวได้อย่าง 

มีความสุข การเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้นอกจากจะทำาให้รู้จักสังคมและวัฒนธรรม

ในประเทศท่ีพำานักได้อย่างดีแล้ว ยังทำาให้ชุมชนในถิ่นที่ท่านพำานักเกิดการ

ยอมรับอีกด้วย และยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อม และ 

ธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น  
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วิถีที่ ๒ ทำาหน้าที่เสมือนเป็นพลเมืองที่ดีในประเทศถิ่นพำานัก

การทำาหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีในประเทศถ่ินพำานักจะทำาให้

สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของประเทศที่พำานัก  

การปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนในประเทศถ่ินพำานัก สามารถทำาได้

หลายวิธี ดังนี้

• ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยหรือระเบียบปฏิบัติข้อบังคับของ

สังคมในประเทศน้ัน เช่น ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือไม่กระทำาความผิด 

ตามท่ีกฎหมายกำาหนด อาทิเช่น ปฏิบัติตามกฎจราจร การเสียภาษี การเลือกต้ัง 

ในระดับท้องถิ่น การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐร้องขอ ไม่ฝ่าผืนกฎระเบียบ

หรือข้อห้ามที่รัฐกำาหนด การให้ความร่วมมือกับชุมชนที่พำานักในโอกาสต่างๆ

• ควรเข้�ใจและรับรู้ ในตร�สัญลักษณ์ ธง คำ�ขวัญ เพลง  

ดวงตร� ของประเทศที่ท่�นพำ�นักอยู่

• ถ้�ท่�นทำ�ง�นต้องมีหน้�ที่ในก�รเสียภ�ษี พึงตระหนักอยู่เสมอ

ว่าการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเป็นความผิด

•  รู้จักแสดงคว�มคิดเห็นต�มสิทธิของตนเอง รวมทั้ งรู้ จัก 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพข้อตกลงของคนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็น

วัฒนธรรมสากลที่เกือบทุกประเทศยอมรับ

• ถ้�เกิดข้อขัดแย้งกัน ให้แก้ปัญห�ด้วยหลักเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์

หรือพละกำาลังในการแก้ปัญหา เพราะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง แต่กลับจะ

ทำาให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา 
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วิถีที่ ๓ การตั้งเป้าหมายในฝึกฝนภาษา

ขอแนะนำาว่าในแต่ละประเทศท่ีท่านพำานักจะมีสถาบันสอนภาษาหรือ

โรงเรียนสอนภาษา ซึ่งควรเสาะแสวงหาเพื่อพัฒนาทักษะ โดยสามารถหาข้อมูล

ได้ในประเทศถิ่นพำานักหรืออาจสอบถามสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศ

ถ่ินพำานักได้ การเข้าใจภาษาเป็นขั้นตอนสำาคัญที่จะทำาให้ท่านสามารถเข้าใจ 

ในสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม ในประเทศที่พำานักได้ดียิ่งขึ้น 

โดยท่านควรตั้งเป้าหมายในการฝึกฝนภาษา ๔ ระดับ 

การตั้งเป้าหมาย ๔ ระดับ ในการฝึกฝนภาษา จะทำาให้สามารถพัฒนา

ภาษาได้ดีย่ิงขึ้นและจะทำาให้ท่านสามารถเข้าใจและเกิดการยอมรับในสังคม 

วัฒนธรรม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม ในประเทศที่พำานัก และจะใช้ชีวิตได้อย่าง

มีความสุข

ระดับท่ี ๑ สามารถพูด เขียน และจับใจความสำาคัญของข้อความท่ัวไปได้  

เม่ือเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น การทำางาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ 

สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศ  

สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผล

สั้นๆ ได้ 

ระดับที่ ๒ สามารถเข้าใจเนื้อหาสำาคัญของข้อความที่ซับซ้อน ทั้งในเรื่อง 

ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ทางวิชาการในเรื่องที่ตนมีความรู้  สามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาได้อย่าง 

เป็นธรรมชาติ สามารถพูดและเขียนข้อความในหัวข้อที่หลากหลายได้อย่าง 

ละเอียดและชัดเจน สามารถแสดงทัศนคติของตนต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  

พร้อมทั้งอธิบายข้อดีและข้อเสียของสิ่งต่างๆ ได้
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ระดับที่ ๓ สามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย 

และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่าง

เป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำาศัพท์ สามารใช้ภาษาทั้งในด้านสังคม

การทำางานหรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียน

ข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยกรณ์ พร้อมทั้ง

สามารถใช้คำาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง

ระดับที่ ๔ มีทักษะทั้งด้านการอ่านและการฟังที่ดี สามารถสรุปเร่ืองราว 

และอธิบายข้อความเหล่าน้ันได้ พูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกได้อย่าง

คล่องแคล่ว ท้ังยังสามารถอธิบายความแตกต่างด้านความหมายเล็กๆ น้อยๆ  

ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ชัดเจน

วิถีที่ ๔ การพัฒนาตนเองด้วยการทำางาน

การพัฒนาตนเองด้วยการทำางานและการเลือกอาชีพที่ เหมาะสม 

เป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตในต่างประเทศดี ข้ึน การวางแผน

การประกอบอาชีพหรือการเลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง เป็นสิ่งสำาคัญซึ่ง 

ในบางประเทศจะมีหน่วยงานของประเทศนั้นคอยให้คำาแนะนำาปรึกษาในการ 

หางานและฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามการทำางานหรือการเลือกงาน

ท่านควรคำานึง ดังนี้ 

๑) ศึกษาลักษณะงานและบริษัทที่สมัครหรือที่นายจ้างเสนอมาอย่าง

ละเอียด เราสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้จากทางอินเตอร์เน็ต สถานทูต หรือ

บริษัทจัดหางาน เป็นต้น

๒) เข้าใจเก่ียวความสำาคัญของตัวงาน ตลาดของงาน ผลตอบแทนท่ีจะได้รับ  

สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานไทยในต่างแดน 
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๓) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ 

การต่อรองเงินเดือนหรือการเข้าทำางานก็ว่าได้ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 

จะทำาให้ท่านสามารถพัฒนางานและอาชีพได้เป็นอย่างดี

๔) อย่าลืมว่าการทำางาน การประกอบอาชีพนั้น ในแต่ละประเทศจะ

กำาหนดช่ัวโมงการทำางานท่ีแตกต่างกัน ควรศึกษาและหาข้อมูลอย่างละเอียด

เพื่อป้องกันการทำาผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ

อย่างไรก็ตามในเรื่องการทำางานนั้น แต่ละประเทศจะกำาหนดคุณสมบัติ

และขั้นตอนที่แตกต่างกัน ซึ่งท่านจำาเป็นที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้้ละเอียด 

ซึ่งในบางประเทศจะมีหน่วยงานของกระทรวงแรงงานตั้งอยู่ การขอคำาปรึกษา

แนะนำาจากสำานักงานแรงงานก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหาข้อมูลเพื่อ

เลือกอาชีพที่เหมาะสมได้ และอย่าลืมว่าหากประสบความสำาเร็จและพบสิ่งดี 

ในประเทศที่พำานัก อย่าลืมที่จะตอบแทนประเทศที่คุณพำานักในโอกาสอันควร
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บันไดขันที่ ๕
ข้อตระหนัก 

การกลับมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย

การตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตในถิ่นฐานเดิมมีหลากหลายเหตุผล ทั้งนี้ 

ผู้ที่ประสงค์ท่ีจะกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยควรมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ทั้งนี้ 

ก็เพ่ือให้การกลับมาเริ่มต้นชีวิตมีความพร้อมและมีการวางแผนทั้งของตนเอง 

ครอบครัว คู่สมรส หรือผู้ติดตาม โดยการกลับมาใช้ชีวิตในถิ่นฐานเดิมอย่าง 

มีความพร้อมเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดตามมา โดยมี  

๕ ข้อ ควรตระหนักดังนี้ 

ข้อตระหนักที่ ๑ ก่อนกลับมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย

•  ถามความสมัครใจของสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตร  

ว่าหากจะกลับมาต้ังถิ่นฐานในไทยอย่างถาวร จะยินดีไหมหรือมีปัญหาในการ

ปรับตัวอย่างไร และต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรให้กับสมาชิกของครอบครัว

•  ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการเตรียมตัวที่ เผชิญกับการ

เปล่ียนแปลง และปรับสภาพให้เข้ากับสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ เพราะย่อม

มีความแตกต่างไปจากสังคมและวัฒนธรรมท่ีท่านใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ

•  การเตรียมเรื่องวีซ่า สิทธิในการพำานักในไทยทั้งของตนเอง คู่สมรส 

และบุตร จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด ควรศึกษาและหาข้อมูลเพื่อ 

มิให้ผิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของไทย
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•  การเตรียมที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เมื่อกลับไทยแล้วจะอาศัยอยู่ที่ใด  

ในชุมชนเดิมที่ท่านเคยอาศัยหรือสถานที่ใหม่ และสิ่งสำาคัญท่านควรสอบถาม

ความเห็นของสมาชิกในครอบครัวว่าประสงค์จะอยู่ที่ใด

•  การเตรียมตัวเรื่องการประกอบอาชีพทั้งของตนเองและคู่สมรสในไทย

•  การเตรียมเรื่องสิทธิและสวัสดิการที่สามารถนำามาใช้ได้ในถิ่นฐานเดิม  

เช่น ประกันสุขภาพ ประกันสังคม เงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรจากรัฐบาลของ

ประเทศที่ท่านย้ายออกว่ายังคงได้สิทธิอีกหรือไหม ซึ่งหลายประเทศได้กำาหนด

ระยะเวลาออกนอกประเทศกับการคงไว้ซ่ึงสิทธิ ดังนั้นท่านควรศึกษาข้อมูลและ

รายละเอียดให้ชัดเจน

•  การจัดการชีวิตในกรณีที่การกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยไม่เป็นไป

ตามความคาดหวัง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้จะดำาเนินการอย่างไรต่อไป

•  การดำาเนินการในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งสถานทูต  

แจ้งเข้าทะเบียนบ้าน ติดต่อโรงเรียน การเสียภาษี และการติดต่อหน่วยงานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเป็นต้น

•  การให้คำาแนะนำาคู่สมรสและบุตรในการปรับตัวอย่างเหมาะสมให้เข้ากับ 

สังคมและวัฒนธรรมไทย

•  การหาโอกาสให้คู่สมรสและบุตรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม 

และศาสนาของประเทศไทยในโอกาสต่างๆ ตามสมควร ซึ่งท่านสามารถ 

หาข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไชต์สถานทูตของประเทศที่เคยพำานักที่ตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย
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ข้อตระหนักที่ ๒ เมื่อตัดสินใจกลับมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย

ก�รเกษียณจ�กง�นอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้ท่านตัดสินใจ 

กลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทย ซึ่งมีสิ่งที่ควรควรตระหนักดังนี้

•  การตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับหลังจากการเกษียณและกลับถิ่นฐานเดิม

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในประเทศที่ท่านพำานักอยู่ เช่นหน่วยงานด้านประกัน

สังคม หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง

•  การตรวจสอบข้อมูลการขอวีซ่าเพื่อพำานักในประเทศไทยต้องมีเอกสาร

อะไรบ้าง เตรียมหลักฐานและข้อมูลให้ถูกต้องทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตร  

ข้อมูลที่ตรวจสอบควรชัดเจนว่าเป็นการย้ายถิ่นฐานถาวรหรือเป็นการชั่วคราว

•  การตรวจสอบและดำาเนินการเรื่องภาระหนี้สินผูกพันที่ต้องชำาระ บัญชี

ธนาคาร ค่าน้ำาไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าเช่าบ้าน ต้องจัดการให้เสร็จสิ้นก่อนเดินทาง
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•  การหาข้อมูลของช่องทางการติดต่อข้อมูลข่าวสารกับประเทศที่พำานัก

ก่อนกลับมาใช้ชีวิตในถิ่นฐานเดิม เช่น ข้อมูลการประกันสุขภาพ ฯลฯ

•  การวางแผนการใช้จ่ายและภาระต่างๆ ในประเทศไทย

•  การวางแผนในการปรับตัวของตนเอง คู่สมรส และบุตร ในระหว่างที่

อยู่ประเทศไทย ซึ่งในบางกรณีอาจประสบปัญหาในการปรับตัวที่จะใช้ชีวิต

ภ�วะจำ�ยอม เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจทำาให้ท่านต้องกลับมาตั้งถ่ินฐาน 

ในประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งการกลับไทยด้วยภาวะจำายอมมีหลายรูปแบบ เช่น 

การทำาผิดกฎหมายเข้าประเทศ วีซ่าขาดหรืออยู่เกินกำาหนด การลักลอบ 

เข้าเมืองโดยไม่มีวีซ่า การอยู่อาศัยโดยมีวีซ่าผิดประเภท การมีปัญหาและ 

ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับคู่สมรสตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด ท่านต้องยอมรับ

ความจริง และปรับตัวในการใช้ชีวิตและเรียนรู้แหล่งบริการสวัสดิการสังคม 

ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตไทยซ่ึงตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำาแนะนำาเรื่องการกลับถิ่นฐานด้วยภาวะจำายอม 

ซึ่งท่านจำาเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือ

ข้อตระหนักที่ ๓ การตรวจลงตราและวีซ่าสำาหรับการกลับมา 

ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตาม  

ซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติไทย

• ก�รกลับม�ตั้งถิ่นฐ�นในประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรส บุตร หรือ

ผู้ติดตาม ซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติไทย จำาเป็นที่จะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือ 

ขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่มี

ถิ่นพำานัก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ขอวีซ่าสามารถสอบถามได้จากสถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง โดยสามารถหาข้อมูลได้

จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่  http://www.thaiembassy.org 
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• ก�รกลับม�ตั้งถิ่นฐ�นในประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรส บุตร หรือ

ผู้ติดตามซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติไทย โดยทั่วไปจะยื่นขอวีซ่าเข้าไทยได้ต้องมีเอกสาร

ดังนี้

 - ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง

สมบูรณ์ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

 - มีหลักฐานแสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุด

การพำานักในต่างประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน และมีวีซ่าหรือหลักฐานว่าสามารถ

เดินทางกลับประเทศที่มีถิ่นพำานัก

 - ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง  

พ.ศ. ๒๕๒๒ เช่น เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาของศาลไทยหรือ 

คำาพิพากษาของศาลต่างประเทศ มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเช่ือว่าเป็นบุคคล 

ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือ 

ความปลอดภัยของประชาชน หรือเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้

ออกหมายจับ มีเงินค่าใช้จ่ายเพียงพอในขณะพำานักในไทยตามระเบียบกำาหนด

คืออย่างน้อยคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น 

• อย่�ลืมว่�ก�รกลับม�ต้ังถิ่นฐ�นในประเทศไทยพร้อมด้วย 

คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตาม ซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติไทย ในการขอวีซ่านั้นจะต้อง

ขอรับการตรวจลงตราให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเข้ามาในประเทศไทย  

ทั้งนี้ การอนุมัติวีซ่าอยู่ในดุลพินิจของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่  

และในการตรวจลงตราให้แก่คนต่างชาติบางสัญชาติ ได้มีการกำาหนดระเบียบ

และหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง 



//   “บันได ๕ ขั้น สานฝัน ในต่างแดน”48

•  เพื่อมิให้เกิดปัญห�ในก�รเดินท�งกลับม�ตั้งถิ่นฐ�นใน 

ประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตาม ซ่ึงไม่ได้ถือสัญชาติไทย  

ซึ่งจะขอวีซ่าเพ่ือเดินทางเข้าประเทศไทย ท่านควรจะทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ 

อายุของวีซ่า  (visa val idi ty) และระยะเวลาพำานัก (period of stay)  

อ�ยุของวีซ่� หมายถึงระยะเวลาที่สามารถใช้เดินทางมาประเทศไทยได้  

ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้กำาหนดอายุของวีซ่าและจะปรากฏอยู่ในวีซ่า  

สติ๊กเกอร์ หรือตราประทับวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่  

โดยท่ัวไปอายุของวีซ่าคือ ๓ เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า แต่ในบางกรณี 

และสำาหรับวีซ่าบางประเภท อายุของวีซ่าอาจเป็น ๖ เดือน หรือ ๑ ปี หรือ ๓ ปี 

ส่วนระยะเวล�พำ�นัก หมายถึงระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำานัก 

ในประเทศไทยได้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้กำาหนดระยะเวลา 

พำานักเมื่อคนต่างชาติเดินทางมาถึง โดยจะปรากฏอยู่ในตราประทับขาเข้า  

ระยะเวลาพำานักขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า เช่น transit visa จะได้รับอนุญาต 

ให้พำานักได้ไม่ เกิน ๓๐ วัน tourist visa ไม่เกิน ๓๐ วันหรือ ๖๐ วัน  

และ non-immigrant visa ไม่เกิน ๙๐ วัน หากมีความจำาเป็นต้องอยู่เกิน 

กำาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว คนต่างชาติต้องไปยื่นคำาร้อง 

ขออนุญาตอยู่ต่อ สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง (มีสำานักงานทั้งในกรุงเทพฯ  

และต่างจังหวัด) มิฉะน้ันหากอยู่เกินกำาหนดระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาต จะถูกปรับ 

วันละ ๕๐๐ บาท รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตอยู่ต่อ สามารถสอบถาม

ได้จากสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๘๙ หรือที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th

•  โปรดระลึกอยู่เสมอว่าการกลับมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยพร้อมด้วย 

คู่สมรส บุตร หรือผู้ติดต�ม ซ่ึงไม่ได้ถือสัญช�ติไทย ที่ เดินทางเข้า 

ประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทใดๆ ก็ตาม ไม่ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�ง�นจนกว่� 

จะได้รับใบอนุญ�ตทำ�ง�น ดังน้ัน หากคู่สมรส บุตร หรือผู้ติดตาม ท่ีประสงค์ 
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จะเข้ามาทำางานในประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทที่ถูกต้อง

คือ Non-Immigrant Visa “B” เพื่อที่จะสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตทำางานได้  

รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตทำางานดูได้ท่ีเว็บไซต์ของกรมการ 

จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่ www.doe.go.th/workpermit/index.html

•  สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยมีอำานาจหน้าที่ 

ในการให้วีซ่าแก่คนต่างชาติเพ่ืออนุญาตให้เดินทางมาประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี  

การอนุญาตให้เข้าประเทศไทย รวมทั้งการกำาหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตให้

พำานักในประเทศไทย เป็นอำานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้น  

คนต่างชาติท่ีได้รับวีซ่าแล้วบางรายอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ 

หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะหรือ 

พฤติการณ์เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง  

พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยรายละเอียดในข้างต้นสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ

กรมการกงสุล ที่ www.consular.go.th/main

ข้อพึงตระหนักที่ ๔ การขอสัญชาติไทย

ห�กคู่สมรส บุตร หรือผู้ติดต�มของท่�นซึ่งไม่ได้ถือสัญช�ติไทย  

ที่ประสงค์จะถือสัญชาติไทย สามารถกระทำาได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่

กฎหมายไทยกำาหนด กล่าวคือ

(๑) คุณสมบัติของผู้ขอแปลงสัญช�ติเป็นไทย

(๑.๑) อายุไม่ต่ำากว่า ๔๐ ปี ถ้าต่ำากว่านั้นต้องมีเหตุอื่นประกอบ เช่น 

มีภรรยาเป็นคนสัญชาติไทย มีบุตรเกิดในประเทศไทย หรือเป็นนักศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาเปิดต้องมี

หน่วยกิตสะสม ๑๕ หน่วยกิตขึ้นไป)

(๑.๒) ไม่เคยมีประวัติต้องโทษ เว้นประมาทหรือลหุโทษ ไม่เกิน  

๒ ครั้ง
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(๑.๓) ไม่ฝักใฝ่สัญชาติเดิม

(๑.๔) บำาเพ็ญการกุศลและสาธารณประโยชน์

(๑.๕) ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานและมีรายได้เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  

ขึ้นไป

(๑.๖) มีภูมิลำาเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ 

มีภูมิลำาเนาต่อเนื่อง ๕ ปี ขึ้นไป (ในกรณีของสามีต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทย)  

แต่ต้องมีเหตุอื่นประกอบตามข้อ (๑.๑)

(๑.๗) พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ

(๒) หลักฐ�นประกอบก�รยื่นคำ�ขอแปลงสัญช�ติเป็นไทย

(๒.๑) สำาเนาทะเบียนบ้านทั้งครอบครัว มีชื่อผู้ยื่นคำาขอฯ ภรรยา

และบุตรทุกคน ๑ ชุด

(๒.๒) รูปถ่ายผู้ยื่นคำาขอฯ ขนาด ๒ นิ้วครึ่ง จำานวน ๑๒ รูป  

ชายแต่งชุดสากลหรือชุดพระราชทาน หญิงแต่งกายสุภาพ

(๒.๓) สำาเนาใบเสร็จภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.๙๐ หรือ ๙๑ หรือหนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา ๕๐ ทวิ แห่งประมวลรัษฎาดร  

(ย้อนหลัง ๓ ปี)

(๒.๔) ใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาบัตรท่ีเคยบริจาคเงินบำารุงการกุศล

สาธารณประโยชน์ต่างๆ

(๒.๕) ใบเสร็จค่าเล่าเรียนหรือหนังสือรับรองการเรียนของบุตร หรือ

สำาเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรของบุตรคนละ ๑ ชุด

(๒.๖) สำาเนาสูติบัตรของบุตร หรือสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

ของบุตร ด้านหน้า ด้านหลัง และสำาเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล 

ของบุตร (ถ้ามี) คนละ ๑ ชุด



“บันได ๕ ขั้น สานฝัน ในต่างแดน”   // ๕1

(๒.๗) สำาเนาใบสำาคัญการสมรส (คร.๓) ๑ ชุด (กรณีมีภรรยาเป็น

คนสัญชาติไทยต้องจดทะเบียนสมรสก่อนยื่นคำาขอ)

(๒.๘) สำาเนาใบทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ

หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัทฯ จำานวน ๑ ชุด

(๒.๙) สำาเนาใบเสร็จภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือสำาเนาใบเสร็จภาษี

การค้าย้อนหลัง ๓ ปี (ถ้ามี)

(๒.๑๐) หนังสือรับรองเงินฝากธนาคาร หรือสำาเนาสมุดฝากเงิน

ธนาคารหน้าที่มีชื่อและหน้าที่มียอดฝากครั้งสุดท้าย

(๒.๑๑) หนังสือรับรองการทำางานและเงินเดือนที่ได้รับ (โดยทำา

หนังสือถึงสารวัตรแผนก ๑ กองกำากับการ ๓ กองตำารวจสันติบาล) พร้อมกับ

สำาเนาใบทะเบียนการค้าฯ ทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัทฯ (ผู้ลงชื่อรับรองต้องเป็นผู้มีอำานาจผูกพันกับสถาน

ประกอบการนั้น)

(๒.๑๒) สำาเนาใบอนุญาตทำางาน ๑ ชุด หน้า ๒-๓-๔-๕ และ 

หน้าอ่ืนๆ ท่ีลงรายการไว้ โดยใบอนุญาตทำางานลงตำาแหน่ง อาชีพ หรือวิชาชีพ

ลักษณะของงาน, ท้องที่ที่ได้รับอนุญาตช่ือนายจ้างหรือสถานท่ีทำางานจะต้อง

ตรงกับอาชีพปัจจุบัน

(๒.๑๓) ผู้รับรองซึ่งมีสัญชาติไทย ๒ คน เพื่อยืนยันหลักทรัพย์และ

ความประพฤติของผู้ยื่นคำาขอฯ

(๒.๑๔) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของภรรยา ด้านหน้า-หลัง ๑ ชุด

(๒.๑๕) สำาเนาใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวทุกหน้าที่มีรายการ

บันทึก ๑ ชุด

(๒.๑๖) สำาเนาบัตรประจำาตัวของผู้รับรอง ด้านหน้า-หลัง คนละ ๑ ชุด

(๒.๑๗) วันยื่นคำาขอฯ ต้องนำาหลักฐานต้นฉบับไปพบเจ้าหน้าที่ด้วย
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(๓) ก�รยื่นคำ�ขอฯ

(๓.๑) ผู้ยื่นคำาขอฯ ซึ่งมีภูมิลำาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น 

คำาขอฯ ต่อผู้บัญชาการสำานักตำารวจสันติบาล โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๕๔ ๕๖๑๐

(๓.๒) ผู้ยื่นคำาขอฯ ซึ่งมีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำาขอฯ  

ต่อหัวหน้าตำารวจภูธรจังหวัด/ผู้กำากับการตำารวจภูธรจังหวัดนั้น

หม�ยเหตุ

ก. ถ้าหลักฐานประกอบการย่ืนคำาขอฯ ไม่ครบ จะไม่พิจารณารับคำาขอ  

โดยคำาขอแปลงสัญชาติเป็นไทย สามารถดาวน์โหลดได้จาก  

www.thaiembassy.de

ข. ค่าธรรมเนียมยื่นคำาขอฯ รายละ 5,000 บาท

ค. สำาเนาทะเบียนบ้าน และการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิลำาเนา 

ต้องเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์หรือถ้ามีโทรศัพท์

ต้องแจ้งให้ชัดเจน หากมีการเปลี่ยนแปลงควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่

ทราบทันที

ข้อพึงตระหนักที่ ๕ การถือครองที่ดิน

การถือครองท่ีดินของหญิงไทยที่สมรสกับคนต่างด้าว บุตรที่เกิดจากบิดา

หรือมารดาเป็นคนต่างด้าว สามารถถือสัญชาติไทยโดยมีสิทธิสมบูรณ์ในการ

ซื้อหรือถือครองกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินในประเทศไทย ในขณะท่ีหญิงไทยซึ่ง

สมรสกับคนต่างด้าวไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือไม่ ตามกฎหมายชาวต่างด้าว  

ไม่สามารถซื้อหรือถือครองกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินในประเทศไทยได้ ยกเว้นใน

กรณี ดังนี้

•  กรณีท่ีหญิงซึ่งสมรสกับคนต่างด้าวได้ถือครองกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน

ในประเทศไทยก่อนการสมรสกับคนต่างด้าว
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•  กรณีที่ รับมรดกหรือรับที่ ดินโดยสิ เน่หาภายหลังการสมรสกับ

คนต่างชาติ หากการรับมรดกหรือรับให้ที่ดินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวของ 

ฝ่ายหญิง และไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์หลีกเล่ียงกฎหมายหรือจะถือครองที่ดิน

เพื่อประโยชน์แก่คนต่างชาติ

•  กรณีที่ได้นำาเงินที่เป็นสินส่วนตัวไปซื้อบ้านและที่ดิน ซึ่งกรณีนี้ถือว่า

บ้านและที่ดินเป็นสินส่วนตัวของหญิงแต่ฝ่ายเดียว โดยคู่สมรสชาวต่างชาติ 

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

•  กรณีซื้อห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม โดยมีเงื่อนไขว่า กรรมสิทธิ์ของ 

คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวในอาคารห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมนั้น  

จะต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่รวมทั้งหมด

•  การซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่น ที่มิใช่ที่ดิน

•  โดยสิทธิที่จะได้รับต่อเนื่อง คือ คนต่างด้าวที่ซื้ออาคารชุดหรือ

คอนโดมิเนียมในประเทศไทยมีสิทธิขอรับใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ถาวรใน 

ประเทศไทย (permanent residence) ด้วยกรณีท่ีซ้ืออาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม 

ในราคาไม่ต่ำากว่าวงเงินดังต่อไปนี้

 - สิทธิสำาหรับผู้ซื้อ : วงเงิน ๘ ล้านบาท

 - สิทธิสำาหรับคู่สมรส : วงเงินอีก ๖ ล้านบาท

 - สิทธิสำาหรับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่สมรส : วงเงิน

คนละ ๒ ล้านบาท

 - ให้แก้ไขประมวลกฎหมายที่ดิน กำาหนดให้มีคนต่างด้าวที่เข้าไป

ลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำากว่า ๒๕ ล้านบาท อาจได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่

อาศัยได้ไม่เกิน ๑ ไร่

 - ให้แก้ไขพระราชบัญญัติอาคารชุด เพ่ือกำาหนดให้คนต่างด้าวสามารถ 

ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ร้อยเปอร์เซนต์ โดยกำาหนดระยะเวลาบังคับใช้ ๕ ปี 
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 - ให้แก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ขยายเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ออกไปเป็น ๙๙ ปี

ก�รขอถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่�งด้�ว 

คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวจะถือ

กรรมสิทธิ์ห้องชุดในประเทศไทยได้ ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๒ ประการ 

หากขาดหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่อาจจะถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้  

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว

ตามกฎหมายกำาหนดไว้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑.๑) เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หลักฐานท่ีแสดงว่าเป็นคนต่างด้าวในกรณีนี้

และจะต้องนำาไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุด  

คือ หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนต่างด้าวและใบสำาคัญถ่ินที่อยู่   

(แบบ ตม.๑๑, ตม.๑๕ หรือ ตม.๑๗ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี) ซ่ึงออกให้ 

โดยกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำารวจ หรือสำาหรับคนต่างด้าวที่มีใบสำาคัญ 

ประจำาตัวคนต่างด้าวซ่ึงออกให้โดยสถานีตำารวจท้องท่ีท่ีคนต่างด้าวมีภูมิลำาเนาอยู่  

ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดในกรณีนี้ด้วย

(๑.๒) เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หลักฐานที่แสดงว่าเป็นคนต่างด้าว 

ในกรณีนี้  และจะต้องนำาไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอได้มาซึ่ง

กรรมสิทธิ์ในห้องชุด คือ หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนต่างด้าว และ

หนังสือสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ีรับรองว่าเป็นคนต่างด้าว 

ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
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(๑.๓) เป็นนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวตามที่กำาหนด

ไว้ในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หลักฐานที่แสดงว่าเป็นนิติบุคคลซึ่งกฎหมาย

ถือว่าเป็นคนต่างด้าวในกรณีนี้ และจะต้องนำาไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เพื่อขอได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในห้องชุด คือ หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย เช่น บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด ห้างหุ้นส่วนจำากัด 

หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรอง 

ของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

(๑.๔) เป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้รับบัตรส่งเสริม

การลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หลักฐานที่แสดงว่าเป็น

นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวในกรณีนี้ และจะต้องนำาไปแสดงต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ เพื่อขอได้มาซึ่ งกรรมสิทธิ์ ในห้องชุด คือ หนังสือสำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ีรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(๑.๕) เป็นคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว

ซึ่งนำาเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อชำาระค่าห้องชุด หลักฐาน 

ท่ีแสดงว่าเป็นคนต่างด้าวในกรณีนี้  และจะต้องนำาไปแสดงต่อพนักงาน 

เจ้าหน้าที่เพื่อขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุด คือ

 - หลักฐานการขายหรือการนำาเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตรา

ต่างประเทศที่ธนาคารรับอนุญาต ตามแบบ ธ.ต.๓ ซึ่งลงลายมือช่ือและประทับ

ตราธนาคารในช่องของตัวแทนรับอนุญาตในแบบ ธ.ต.๓ ดังกล่าว โดยให้ 

ปรากฏสาระสำาคัญในแบบ ธ.ต.๓ ว่า โอนเงินมาเพ่ือชำาระค่าห้องชุดของบุคคลใด  

(คนต่างด้าวผู้ที่จะมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด)
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 - หากได้มีการขายเงินหรือนำาเงินตราต่างประเทศเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเข้าฝากในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่เกินงวดละ ๕,๐๐๐ 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้ใช้หนังสือที่ธนาคาร 

รับอนุญาตได้รับรองการรับซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือนำาเงินตราต่างประเทศ 

เข้าฝากในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ที่มีข้อความระบุว่าเพื่อชำาระค่า 

ห้องชุดของผู้ใด

(๒) กรรมสิทธ์ิในห้องชุดที่บุคคลต่างด้าวขอรับโอนนั้น เมื่อรวมกับ 

กรรมสิทธ์ิในห้องชุดท่ีคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว 

ถืออยู่เดิมแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสี่สิบของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมด 

ในอาคารชุดนั้น

สำาหรับคนไทยท่ีมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวท้ังท่ีชอบและมิชอบด้วยกฎหมาย 

ขอซื้อห้องชุด ไม่ว่าจะเป็นของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือซื้อ

ร่วมกับคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว ก็จะต้องพิจารณาตัวบุคคลต่างด้าวเป็นสำาคัญ  

โดยคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวจะต้องเป็นคนต่างด้าวตามนัยมาตรา ๑๙ (๑) 

หรือ (๒) หรือ (๕) คู่สมรสที่เป็นคนไทยจึงจะมีสิทธิขอซื้อห้องชุดได้ตามสิทธิ

ของคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวนั้น และต้องถือว่าห้องชุดนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ท้ังหมด (ตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่มท ๐๕๑๐/ว.๓๐๖๓๓ ลงวันที่  

๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗) เว้นแต่คนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวนั้นจะนำาเงิน 

ท่ีเป็นสินส่วนตัวมาซ้ือห้องชุดโดยแสดงหลักฐานได้ชัดแจ้งว่าเงินท่ีนำามาซ้ือห้องชุด 

ทั้งหมดนั้น เป็นสินส่วนตัวหรือเป็นทรัพย์ส่วนตัวของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว 

ตามนัยมาตรา ๑๔๗๑ และ ๑๔๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กรณีเช่นนี้ คนไทยท่ีมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวก็สามารถที่จะซื้อห้องชุดได้โดย

ไม่จำาเป็นต้องพิจารณาว่า คู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวนั้น เป็นคนต่างด้าวตาม

นัยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ หรือไม่อีก และก็ถือว่า 

ห้องชุดที่ซื้อนั้นเป็นส่วนที่คนไทยถือทั้งหมด
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ข้อพึงตระหนักที่ ๖ การเสียชีวิตในต่างประเทศ

หากโชคร้ายกรณีที่เสียชีวิตในต่างประเทศ และญาติต้องการให้กลับมา 

จัดพิธีกรรมในประเทศไทย สิ่งที่ท่านต้องเตรียมตัว เช่น การเตรียมการกับ

ญาติพี่น้อง กรณีที่ตนเองและคู่สมรสเสียชีวิตในต่างประเทศต้องมีผู้จัดการ 

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การแจ้งการตายที่สถานทูตในประเทศนั้นๆ 

และให้สถานทูตออกใบสำาคัญการตาย (มรณะบัตร) เพื่อแจ้งขอนำาศพกลับ

ประเทศไทยและเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในด้านการทำาธุรกรรม โดยสามารถ

สืบค้นข้อมูลรายละเอียดในข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล ที่ www.

consular.go.th/main ซึ่งสรุปดังนี้ 

การย่ืนคำาร้องขอใบมรณะบัตรกรณีคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศสามารถ 

ยื่นคำาขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้ร้องยังมิได้ย่ืนคำาร้องขอใบมรณะบัตรท่ีสถานเอกอัครราชทูต 

และสถานกงสุลใหญ่ไทย สามารถยื่นคำาร้องฯ ได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ 

กรมการกงสุล ทั้งนี้ กองสัญชาติฯ จะอำานวยความสะดวกโดยจัดส่งเอกสาร 

ไปให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศท่ีบุคคลสัญชาติไทย

เสียชีวิตพิจารณาดำาเนินการให้ในการยื่นคำาร้องมีเอกสารประกอบดังนี้

๑. ต้นฉบับมรณะบัตรที่ทางการท้องถิ่นออกให้ที่ผ่านการรับรองจาก

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของประเทศน้ันในประเทศไทย หรือสถาน

เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

๒. บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้แจ้งการตายและของผู้ตาย

๓. ทะเบียนบ้านของผู้แจ้งการตายและของผู้ตาย

๔. หนังสือเดินทางของผู้ตาย

๕. ผู้ยื่นคำาร้องขอจดทะเบียนคนตายต้องเป็นญาติของคนตาย อาทิ  

คู่สมรส บุตร เป็นต้น
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๖ ระยะเวลาดำาเนินการ อาจใช้ระยะเวลาดำาเนินการนานกว่า 

การแจ้งขอใบมรณะบัตรไทยที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย 

ในประเทศที่ผู้ตายเสียชีวิตโดยตรง เนื่องจากต้องส่งเอกสารไปดำาเนินการ 

ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยข้างต้น
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ภาคผนวกภาคผนวก 
แหล่งข้อมูลสำ หรับใช้ชีวิตในต่างประเทศ

๑. หน่วยงานราชการของไทยที่เกี่ยวข้องกับคนไทย 

ในต่างประเทศ

๑.๑ หน่วยง�นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ที่อยู่ : 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10400

เว็บไซต์ : http://www.m-society.go.th

กระทรวงการต่างประเทศ 

ที่อยู่ : 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2203 ๕000

เว็บไซต์ : http://www.mfa.go.th/

กรมการกงสุล 

ที่อยู่ : 123 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2๕7๕ 1034

อีเมล์ : consular_news123@hotmail.com

เว็บไซต์ : http://www.consular.go.th
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กรมการจัดหางาน 

ที่อยู่ : ถนนมิตรไมตรี, แขวงดินแดง ดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2247 9423

อีเมล์ : itwp@doe.go.th

เว็บไซต์ : http://www.doe.go.th

กรมการปกครอง 

ที่อยู่ : ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0 2221 01๕1 8 

Call Center .1๕48

อีเมล์ : webmaster@dopa.go.th 

เว็บไซต์ : http://www.dopa.go.th

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ที่อยู่ : 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

เว็บไซต์ : http://www.dsdw.go.th

กรมสุขภาพจิต 

ที่อยู่ : 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 

อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ : 0 2149 ๕๕๕๕ 60

เว็บไซต์ : http://www.dmh.go.th
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สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ที่อยู่ : 2๕๕ บ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2306 876๕

อีเมล์ : ict@owf.go.th

เว็บไซต์ : http://www.owf.go.th

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ที่อยู่ : ๕07 ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 1178

เว็บไซต์ : http://www.immigration.go.th

สำานักงานอัยการสูงสุด 

ที่อยู่ : อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02-1421-444

เว็บไซต์ : http://www.ago.go.th

สำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

(Thailand Overseas Employment Administration)

ที่อยู่ : อาคารสำานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 

บริเวณภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 224๕ 9440, 0 224๕ 9430, 

0 224๕ 0832, 0 224๕ 0890

เว็บไซต์ : http://www.overseas.doe.go.th/
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สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 

ที่อยู่ : ๕01/1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2929 2088 9 

แฟกซ์ : 0 2929 2090 

เว็บไซต์ : http://www.gdrif.org

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

ที่อยู่ : 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ : 1300 

สายด่วนสุขภาพจิต

ที่อยู่ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท์ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 1667

เว็บไซต์ : http://www.dmh.go.th/1667/

๑.๒ สำ�นักง�นแรงง�นไทยในต่�งประเทศ

หน่วยง�น ที่ตั้ง/ติดต่อ

สำานักงานแรงงาน

ในประเทศซาอุดิอาระเบีย 

(เมืองริยาด)

Office of Labour affairs Royal Thai Embassy,

P.O. box 94370 Riyadh 11693, Saudi Arabia

Tel : 966 1 4827977, 4881176, 4827689

Fax : 966 1 4881176 

E-mail : riyadh@mol.mail.go.th
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หน่วยง�น ที่ตั้ง/ติดต่อ

ฝ่ายแรงงาน

ประจำาสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงอาบูดาบี  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy, 

Villas No.1&2, Plot No. B7, South 22,  

Between two Bridges, P.O. Box 47466, 

Abu Dhabi-United Arab Emirates

Tel : (+971) 25576 811

(+971) 2557 6833, (+971) 2557 6844

Fax : (+971) 2557 6811

สำานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น Office of Labour affairs Royal Thai Embassy,

3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo  

141-0021,JAPAN

Tel : +813 5422 7014, +813 5422 7015

Fax : +813 5422 7016

e-Mail : thailabour@crest.ocn.ne.jp

สำานักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง General Labour Section Royal Thai Consulate

22/F, Room 2202 Bangkok Bank Building,  

18 Bonham Strand West, Sheung Wan,  

Hong kong

Tel : 852 2530 2343, 2845 0086, 2845 0961

Fax : 852 2845-0830

สำานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา 

(ส่วนที่ 2) กรุงไทเป

Thailand Trade and Economic Office  

(Labour Affairs Office)

10 FL., No.151, Hsin-yi Rd., Section 3 Taipei  

106, Taiwan R.O.C.

Tel : 8862 2701 1413 

Ext : 200,202
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หน่วยง�น ที่ตั้ง/ติดต่อ

สำานักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา 

(ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง

Thailand Trade and Economic 

Office, Labour Division Kaohsiung 

14 F-4, 80 Mintzu Rd.1 Kaohsiung 807, 

Taiwan R.O.C.

Tel : 8867 392 7620

Fax : 8867 392 5914

สำานักงานแรงงาน 

ในประเทศมาเลเซีย

Office of Labour Affairs Royal Thai Embassy

206 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur,  

Malaysia

Tel : 603 2145 5868, 2145 6004

Fax : 603 2142 7000 

E-mail : thai_labour_office@yahoo.com

สำานักงานแรงงาน

ในประเทศสิงคโปร์

Office of Labour affairs Royal Thai Embassy

370 Orchard Road Singapore 238870

Tel : 65 224 9940, 224 1797

Fax : 65 225 9995

สำานักงานแรงงานในประเทศบรูไน Office of Labour affairs Royal Thai Embassy

No. 2 Simpang 682, Jalan Tutong, 

Kampong Bunut, Bandar Seri Begawan ,  

Brunei Darussalam

Tel : 673 2 653517

Fax : 673 2 653517
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หน่วยง�น ที่ตั้ง/ติดต่อ

ฝ่ายแรงงาน

ประจำาสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

Labour Section, Royal Thai Embassy. 

Mercazim Bldg.,2001,1 Abba Eban 

St.,P.O.Box 2125 Herzliya 46120

Tel : 972 9 9548431-3

Fax : 972 9 9548416

ฝ่ายแรงงาน ประจำาคณะทูตถาวร 

ประจำาสหประชาชาติ 

ณ นครเจนีวา 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

United Nations (Switzerland)

Permanent Mission of Thailand  

to the United Nations Office and other 

International Organization in Geneva 5, 

Gustave-Moynier, 1202 Geneva, Switzerland

Tel : 412 2 7319215 

Fax : 412 2v7319262

ฝ่ายแรงงาน 

ประจำาสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

Federal Republic of Germany  

Lepiusstrasse 64-66 12163 Berlin

Tel : 493 07948 1231 2

Fax : 493v07948v1518 

E-mail : labour_berlin@hotmail.com

ฝ่ายแรงงานประจำาสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

Labour Section, Royal Thai Embassy,Seoul

Unit 401 Geo Bless Bldg.,630-9  

Hannam-dong,Yongsan-gu,Seoul 

140-877 ROK

Tel : 82 2 794 5222

Fax : 82 2 794 7222
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๒. หน่วยงานของประเทศต่างๆ ในไทย

สถานทูตกรีซ 

ประจำาประเทศไทย 

100/41 ชั้น 23 สาธรนคร ทาวเวอร์ 100 

ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10๕00

โทร : 0 2667 0090 92

อีเมล์ : gremb.ban@mfa.gr

เว็บไซต์ : www. mfa.gr/bangkok

สถานทูตกัมพูชา 

ประจำาประเทศไทย 

๕18/4 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามคำาแหง 39 

แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลาง  

กรุงเทพฯ 10310

โทร : 0 29๕7 ๕8๕1, 0 29๕7 ๕8๕2

แฟกซ์ : 0 29๕7 ๕8๕0

อีเมล์ : camemb.tha@mfa.gov.kh

สถานทูตเกาหลีใต้ 

ประจำาประเทศไทย

23 ถ.เทียม-ร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320

โทร : 0 2247 7๕37 47

แฟกซ์ : 0 2247 7๕34 ๕

อีเมล์ : koembth@gmail.com

สถานทูตแคนาดา 

ประจำาประเทศไทย

990 อาคารอับดุลลาฮิม ชั้น 1๕ ถ.พระราม 4 

กรุงเทพฯ 10๕00

โทร : 0 2646 4300 

แฟกซ์ : 0 2646 4312

อีเมล์ : bngkk@international.gc.ca

สถานทูตจีน 

ประจำาประเทศไทย 

๕7 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-224๕-7033

แฟกซ์ 0-2247-2214 



“บันได ๕ ขั้น สานฝัน ในต่างแดน”   // 67

สถานทูตเชก 

ประจำาประเทศไทย (สาธารณรัฐ)

71/6 ซ.ร่มฤดี 2 ถ. เพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 22๕0 9223 4

โทรสาร : 0 22๕๕ 4978

อีเมล์ : bangkok@embassy.mzv.cz

สถานทูตซาอุดีอาระเบีย 

ประจำาประเทศไทย

อาคารแสงทองธานี 82 ชั้น 23, 24 ถ.สาทรเหนือ 

กรุงเทพฯ 10๕00

โทร. 0 2639 2999

แฟกซ์ 0 2639 29๕0, 0 2639 2738

สถานทูตญี่ปุ่น 

ประจำาประเทศไทย

177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2207 8๕00, 0 2696 3000

โทรสาร : 0 2207 8๕10

สถานทูตเดนมาร์ก 

ประจำาประเทศไทย

10 สาทร ซอย 1 (ซอยอรรถการประสิทธิ์)  

ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2343 1100

แฟกซ์ : 0 2213 17๕2

อีเมล์ : bkkamb@um.dk

สถานทูตตุรกี 

ประจำาประเทศไทย

61/1 ซ.จัดสรร ถ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310

โทร : 0 23๕๕ ๕486 7 

แฟ็กซ์ : 0 2274 7261

อีเมล์ : embassy.bangkok@mfa.gov.tr

สถานทูตไต้หวัน 

(สำานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ไทเป)

19๕ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.สาทรใต้ 

กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2670 0200 9

แฟกซ์ : 0-2670 0229
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สถานทูตนอร์เวย์ 

ประจำาประเทศไทย

ชั้น 18 อาคาร UBC 2, ๕91  

ถนนสุขุมวิท ซอย 33 กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0 2204 6๕00 

แฟกซ์ : 0 2262 0218

อีเมล์ : emb.bangkok@mfa.no

สถานทูตนิวซีแลนด์ 

ประจำาประเทศไทย 

ชั้น 14 อาคารออลซีซั่น เพลส ถ.วิทยุ  

กรุงเทพฯ 10330

โทร/แฟกซ์ : 0 22๕4 2๕30

แฟกซ์ : 0 22๕3 904๕

อีเมล์ : nzisbangkok@dol.govt.nz

สถานทูตเนปาล 

ประจำาประเทศไทย 

189 ซ.สุขุมวิท 71 ถ. สุขุมวิท พระโขนง  

กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0 2390 2280, 0 2391 7240 

แฟ็กซ์ : 0 2381 2406 

อีเมล์ : nepembbk@asiaaccess.net.th/ 

nepbkk@gmail.com

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ 

ประจำาประเทศไทย

1๕ ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 0 2309 ๕200

แฟกซ์ : 0 2309 ๕22๕

อีเมล์ : ban@minbuza.nl

สถานทูตไนจีเรีย 

ประจำาประเทศไทย

412 สุขุมวิท 71 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0 2711 3076 7

แฟกซ์ : 0 2392 6398

อีเมล์ : info@embnigeriabkk.com, 

nigeriabkk@hotmail.com
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สถานทูตบราซิล 

ประจำาประเทศไทย

ชั้น 34 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/101 

ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120 

โทร : 0 2679 8๕67 8 Operator ext : 0  

แฟกซ์ : 0 2679 8๕69 

เว็บไซต์ : http://www.brazilembassy.or.th  

สถานทูตปากีสถาน 

ประจำาประเทศไทย

31 ซอยนานาเหนือ สุขุมวิท ซ.3  

กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0 22๕3 0288 9, 0 22๕3 0290  

อีเมล์ : parepbangkok@gmail.com 

(Diplomatic Wing)

สถานทูตปานามา 

ประจำาประเทศไทย

1167/37 Lumpini Tower Building, 

16 th FloorTungmahamek, Sathorn,

Bangkok 10120, Thailand

โทร : 0 2679 7988 90

แฟกซ์ : 0 2679 7991

อีเมล์ : cosular@panathai.com

สถานทูตเปรู 

ประจำาประเทศไทย

ชั้น 16 อาคารกลาสเฮาส์ 1 สุขุมวิท 2๕ วัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0 2260 6243,4๕  

แฟกซ์ : 0 2260 6244  

สถานทูตโปรตุเกส 

ประจำาประเทศไทย

26 ถ.เจริญกรุง 30 ซ.กัปตันบุช กรุงเทพฯ 10๕00

โทร : 0 2234 743๕ 6, 0 2234 2123 

แฟกซ์ : 0 2639 6113 

อีเมล์ : ambassador@embassyofportugal.or.th
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สถานทูตโปแลนด์ 

ประจำาประเทศไทย

100/81-82 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 2๕ 

ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 0 2 64๕ 0367 9

แฟกซ์ : 0 264๕ 036๕ 

อีเมล์ : ambpolbkk@polemb.or.th

เว็บไซต์ : http://www.bangkok.polemb.net/

สถานทูตฝรั่งเศส 

ประจำาประเทศไทย

3๕ ซ.เจริญกรุง 36 ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ 10๕00

โทร : 0 26๕7 ๕100 

แฟ็กซ์ : 0 26๕7 ๕111

เว็บไซต์ : http://www.ambafrance-th.org/

แผนกวีซ่า : 29 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา  

กทม. 10120

โทร : 0 2627 21๕0  

แฟกซ์ : 0 2627 21๕๕

อีเมล์ : visa@ambafrance-th.org

สถานทูตพม่า 

ประจำาประเทศไทย

132 ถ.สาทรเหนือ ซ.71 กทม. 10๕00

โทร : 0 2333 72๕0, 0 2334 0278

แฟกซ์ : 0 2234 6898

วีซ่า : 0 2233 2237 

อีเมล์ : myanmarembassybkk@gmail.com

สถานทูตฟิลิปปินส์ 

ประจำาประเทศไทย

760 ถ.สุขุมวิท 30/1 กทม. 10110

โทร : 0 22๕9 0139 40 

แฟกซ์ : 0 22๕9 2809 

อีเมล์ : bangkokpe@gmail.com/ 

bangkokpe@dfa.gov.ph 

๑๒
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สถานทูตภูฏาน 

ประจำาประเทศไทย

37๕/1 ซ.รัชดานิเวศน์ ถ.ประชาอุทิศ 

สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร : 0 2274 4740 2 

แฟกซ์ : 0 2274 4743 

อีเมล์ : bht_emb_bkk@yahoo.com

สถานทูตมองโกเลีย 

ประจำาประเทศไทย : 

100  สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0 2381 1400 , 0 2392 1011

แฟกซ์ : 0 2392 4199

อีเมล์ : mongemb@loxinfo.co.th

สถานทูตมาเลเซีย 

ประจำาประเทศไทย

33 - 3๕ ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ  

กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2629 6800

แฟกซ์ : 0 2679อ2208 

อีเมล์ : mwbangkok@kln.gov.my

สถานทูตเม็กซิโก 

ประจำาประเทศไทย

21/60-62 ตึกไทวาทาวเวอร์ ชั้น20 ถ.สาทรใต้ 

กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 228๕ 099๕

แฟกซ์ : 0 228๕ 0667

อีเมล์ : mexthai@loxinfo.co.th

สถานทูตโมร็อกโก 

ประจำาประเทศไทย

17๕ อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2679 ๕604 6

แฟกซ์ : 0 2679 ๕603

อีเมล์ : ambmaroc@truemail.co.th
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สถานทูตเยอรมนี 

ประจำาประเทศไทย 

9 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2287 9000, 0 2287 3862 

แฟกซ์ : 0 2287 1776, 0 228๕ 6232 

(แผนกกงสุล)

ศูนย์บริการข้อมูล : 1900 222 343

สถานทูตรัสเซีย 

ประจำาประเทศไทย 

78 ถ. ทรัพย์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10๕00

โทร : 0 2234 9824, 0 2268 1169 

แฟกซ์ : 0 2237 8488

สถานทูตโรมาเนีย 

ประจำาประเทศไทย

3388/41 อาคารสิรินรัตน์ พระราม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0 2240 2๕22-4 

อีเมล์ : Bangkok@mae.ro

สถานทูตลักเซมเบิร์ก 

ประจำาประเทศไทย

ชั้น17 อาคารคิวเฮาส์ 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ 

กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0 2677 7360 

โทรสาร : 0 2677 7364

อีเมล์ : bangkok.amb@mae.etat.lu

สถานทูตลาว 

ประจำาประเทศไทย 

๕20,๕02/1-3 ซอยสหการประมูล ประชาอุทิศ 

วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 0 2๕39 6667

แฟกซ์ : 0 2๕39 6678

เว็บไซต์ : http://www.bkklaoembassy.com/



“บันได ๕ ขั้น สานฝัน ในต่างแดน”   // 73

สถานทูตเวียดนาม 

ประจำาประเทศไทย

83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330

โทร : 0 22๕1 3๕๕2, 0 22๕1 7202

แฟกซ์ : 0 26๕0 7๕2๕

อีเมล์ : vnemb.th@mofa.gov.vn

สถานทูตศรีลังกา 

ประจำาประเทศไทย

7๕/6-7 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 ซ.สุขุมวิท 19 

กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0 22611938, 0 266๕7299

แฟกซ์ : 0 2261 1936 

อีเมล์ : slemb@ksc.th.com

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ 

ประจำาประเทศไทย

3๕ ถนนวิทยุเหนือ,ลุมพินี,ปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330

โทร : 0 2674 6900

แฟกซ : 0 2674 6901, 0 2674 69 02 

อีเมล์ : ban.vertretung@eda.admin.ch

สถานทูตสวีเดน 

ประจำาประเทศไทย

140 อาคารแปซิฟิกเพลสวัน ถนนสุขุมวิท 

กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0 2263 7200

แฟกซ์ : 0 2263 7260  

วีซ่า : 0 2263 7211

อีเมล์ : visabkk@foreign.ministry.se 

สถานทูตสเปน 

ประจำาประเทศไทย

193/98-99 อาคาร เลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 23  

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0 22๕2 6112, 0 2661 8284 7

แฟกซ์ : 0 2661 9220, 0 22๕๕ 2388

อีเมล์ : emb.bangkok@maec.es

อีเมล์ : emb.bangkok.vis@maec.es
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สถานทูตสโลวัก 

ประจำาประเทศไทย

ชั้น 9 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้ 

กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2677 344๕ 6

แฟกซ์ : 0 2677 3447

อีเมล์ : slovakemb@actions.net

สถานทูตสิงคโปร์ 

ประจำาประเทศไทย

129 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120

โทร : Tel: 02 - 286 2111, 02 - 286 1434

แฟกซ์ : Fax: 02 - 286 6966

อีเมล์ : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg

สถานทูตออสเตรีย 

ประจำาประเทศไทย

1801 ชั้น 18 Q. House อาคารลุมพินี  

ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10120 

โทร : 0-2303-60๕7-8 ต่อ 43-44

แฟกซ์ : 02-287-392๕

อีเมล์ : bangkok-ob@bmaa.gv.at

สถานทูตอังกฤษ 

ประจำาประเทศไทย

The British Embassy 14 Wireless Road 

Lumpini เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 0 230๕ 8333 

แฟกซ์ : 0 230๕ 8372

อีเมล์ : info.Bangkok@fco.gov.uk

สถานทูตสหรัฐอเมริกา 

ประจำาประเทศไทย

120-122 Wireless Road,  

กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 0 220๕ 4000

แฟกซ์ : 0 220๕ 4131

อีเมล์ : acsbkk@state.gov
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๓. หน่วยงานให้คำาแนะนำาด้านสังคม

๓.๑ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิภ�ยหลังก�รสมรสกับช�วต่�งช�ติ 

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ

ประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) สำานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งบริการให้ความรู้ทางกฎหมาย ตอบปัญหา และ

ให้ข้อแนะนำาด้านกฎหมายในลักษณะคลินิกกฎหมายสัญจร ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ ตอบปัญหากฎหมายทางอินเตอร์เน็ตแก่คนไทยในต่างประเทศและ 

ชาวต่างประเทศในประเทศไทย เป็นคลินิกกฎหมายในประเทศท่ีชาวต่างประเทศ 

สามารถเดินเข้ามาขอรับคำาปรึกษาทางกฎหมายได้ ให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่คนไทยที่ต้องคดีในต่างประเด็น โดยร่วมมือกับกระทรวงการ 

ต่างประเทศ กระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คุ้มครองสิทธิประชาชน 

ชาวไทยท้ังในและต่างประเทศ และชาวต่างประเทศในประเทศไทย 

ตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

สำานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ 

(สฝคป.) สำานักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขที่  ๑๒๐ หมู่ที่  ๓  

ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๒-๑๕๓๒, ๐-๒๑๔๒-๑๕๓๓ โทรสาร : ๐-๒๑๔๓-๙๑๗๙ 

Website : http://www.humanrights.ago.go.th/ E-mail : humanrights@

ago.go.th

สำานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ส่วนกลาง)  

สำานักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ 

เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๒-๕๑๒๘, ๐-๒๑๔๒-๒๐๗๖-๗๗, ๐-๒๑๔๒-๒๐๙๙ 

ปรึกษาปัญหากฎหมาย : ๐-๒๑๔๒-๒๐๓๔ โทรสาร : ๐-๒๑๔๓-๙๑๖๙
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สำานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ส่วนกลาง)  

สำานักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่  ๓ แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ปรึกษากฎหมาย : ๐-๒๕๑๕-๔๐๔๒  

ผู้ จั ดการมรดก  :  ๐-๒๕๑๕-๔๐๕๔ โทรศัพท์   :  ๐-๒๕๑๕-๔๗๙๒  

โทรสาร : ๐-๒๕๑๕-๔๑๒๙ Website : http://www.lawaid.ago.go.th/  

E-mail : lawaid@ago.go.th

๓.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นในต่�งประเทศ

สามารถติดต่อได้ที่ สำานักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด, สำานักจัดหางาน 

เขตพื้นที่  ๑ - ๑๐ และสำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  

(ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปทำางาน ๒) อาคารสำานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี ๓  

ชั้น ๑๒ ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๒๔๕-๖๗๑๔-๕ 

ซึ่งการทำางานในต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย มี ๕ วิธี ได้แก่ 

บริษัทจัดหางานจัดส่งกรมการจัดหางานจัดส่ง เดินทางไปทำางานด้วยตนเอง  

นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำางาน และนายจ้างในประเทศไทย 

ส่งลูกจ้างไปฝึกงาน โดยสถานที่สามารถติดต่อได้ที่ ต่�งจังหวัด ติดต่อที่

สำานักงานจัดหางานทุกจังหวัด กรุงเทพฯ ติดต่อที่สำานักงานบริหารแรงงาน

ไทยไปต่างประเทศ (สรต.), กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๗๒-๒๙๐๓, 

๒๗๒-๒๙๑๒ ๒๗๒-๒๙๐๗ โทรสาร : (๐๒) ๒๗๒-๒๙๐๓, ๒๗๒-๒๙๑๒, 

๒๗๒-๒๙๐๗, ๒๗๒-๒๙๑๑

หรือ สำานักจัดหางานกรุงเทพ ๑-๙ ดังนี้

๑. สำ�นักจัดห�ง�นกรุงเทพ (วิภ�วดีรังสิต)

๑๙ อาคารพงษ์สุภี   ชั้น  ๒ ถ.วิภาวดี-รั งสิต แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๗-๖๕๖๖-๗๐ ,  

โทรสาร ๐-๒๖๑๗-๖๕๖๗-๙
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๒. สำ�นักจัดห�ง�นกรุงเทพ (จตุจักร)

๑๐๙๔/๓-๔ ใกล้ธนาคารกสิกรไทย ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๒-๐๕๐๗, ๐-๒๒๗๒-๐๓๙๖, ๐-๖๑๗-๗๔๖๓  

โทรสาร ๐-๒๒๗๒-๐๙๘๑, ๐-๒๒๗๒-๐๙๘๐

๓. สำ�นักจัดห�ง�นกรุงเทพ(บ�งรัก)

๑๐๖๐ ถ . เจริญกรุ ง   (ปากซอย เจริญกรุ ง  ๒๘)   เขตบางรั ก  

กทม. ๑๐๕๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๖๖-๐๖๔๒, ๐-๒๒๓๓-๓๓๘๔-๗, ๐-๒๒๓๖-๕๕๖๙  

โทรสาร ๐-๒๖๖-๐๖๔๓, ๐-๒๖๖-๐๖๔๕

๔. สำ�นักจัดห�ง�นกรุงเทพ (ร�ชดำ�เนิน)

๘๔-๘๖ ใกล้วัดมกุฎกษัตริยาราม ถ.ประชาธิปไตย เขตพระนคร 

กทม. ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๕, ๐-๒๒๘๐-๐๗๘๖  

โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๕, ๐-๒๒๘๑-๑๗๗๔

๕. สำ�นักจัดห�ง�นกรุงเทพ (ธนบุรี)

๓๖๑-๓๖๕ ถ.ประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 

กทม. ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๗-๕๘๕๕ , ๐-๒๔๓๙-๕๖๓๑ 

โทรสาร ๐-๒๔๓๗-๓๔๕๓ , ๐-๒๔๓๗-๕๑๔๗
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๖. สำ�นักจัดห�ง�นกรุงเทพ (ร�ษฎร์บูรณะ)

๔๘-๔๘/๑ ถ.สุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ กทม. ๑๐๑๕๐

โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๗-๖๑๐๙, ๐-๒๔๒๗-๕๙๑๘, ๐-๒๔๒๗-๔๑๑๓, 

๐-๒๔๒๗-๔๕๑๒ 

โทรสาร ๐-๒๔๒๗-๔๓๒๗

๗. สำ�นักจัดห�ง�นกรุงเทพ (พุทธมณฑล)

๒๗/๒๒ ซ.วัดบุณยประดิษฐ์ ถ.พุทธมณฑลสาย ๒ เขตภาษีเจริญ 

กทม. ๑๐๑๖๐

โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๓-๐๔๐๐, ๐-๒๘๐๓-๐๔๐๒, ๐-๒๔๕๕-๘๙๐๔, 

๐-๒๔๕๔-๒๒๐๓ 

โทรสาร ๐-๒๘๐๓-๐๔๐๐, ๐-๒๘๐๓-๐๔๐๒ , ๐-๒๔๕๕-๘๙๐๐

๘. สำ�นักจัดห�ง�นกรุงเทพ (ร�มอินทร�)

๔/๑๓๙๐-๑๓๙๑ ถ.สุขาภิบาล ๑ เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๓๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๑๐-๓๖๐๒, ๐-๒๕๑๐-๒๕๐๙, ๐-๒๕๑๐-๗๘๗๖ 

โทรสาร ๐-๒๕๑๐-๓๖๐๒, ๐-๒๕๑๐-๒๕๙๐

๙. สำ�นักจัดห�ง�นกรุงเทพ (พระโขนง)

ชั้น ๓ สำานักงานเขตพระโขนง ซ.สุขุมวิท ๕๔ ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง 

กทม. ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๓๓๒-๙๑๐๕, ๐-๒๓๑๑-๗๗๙๐ 

โทรสาร -๒๓๑๑-๗๗๗๐
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บริษัทจัดห�ง�นจัดส่ง

•  ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่ 

เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำานักงานที่ได้รับอนุญาต

•  ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำางานให้บริษัทไม่ใช่

สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน

•  เรียกเก็บค่าหัวตามกฎหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางาน 

ไว้เป็นหลักฐาน

•  เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่ง 

ไปทำางานตามกำาหนด ต้องคืนเงินให้ทันที

•  ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจัดหางาน

ประกาศรายชื่อไว้

•  ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต

•  ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน

ก่อนเดินทาง

•  ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำางานต่างประเทศผ่านด่านตรวจ 

คนหางานของกรมการจัดหางาน ติดต่อ : บริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับ

กรมการจัดหางาน
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กรมก�รจัดห�ง�นจัดส่ง

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำางานต่างประเทศโดยไม่ต้อง 

เสียค่าบริการนอกจากค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี 

สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำาหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

กรมการจัดหางานจะคัดเลือกคนหางานจากศูนย์ทะเบียนคนหางาน  

เว้นแต่ไม่มีผู้ลงทะเบียนตามที่นายจ้างต้องการ หรือมีแต่ไม่เพียงพอจึงจะ

ประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป

เอกส�รที่ต้องใช้ในก�รสมัคร 

 - รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๒ รูป

 - สำาเนาทะเบียนบ้าน

 - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

 - ใบรับรองทดสอบฝีมือ / ประสบการณ์ (ถ้ามี)

 - สำาเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

ขั้นตอนก�รจัดส่ง

๑. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมารายงานตัว ณ สถานที่ที่ เจ้าหน้าที่ 

แจ้งให้ทราบพร้อมเอกสาร ดังนี้

 - รูปถ่าย ๒ นิ้ว จำานวน ๑๔ รูป

 - หนังสือเดินทางพร้อมสำาเนา ๗ ฉบับ

 - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน ๗ ฉบับ

 - สำาเนาทะเบียนบ้าน ๗ ฉบับ

 - สำาเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร ๗ ฉบับ

 - ใบรับรองทดสอบฝีมือ (กรณีช่าง)

๒. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่กองกำากับการตำารวจสันติบาล 
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๓. ชำาระเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบิน ค่าวีซ่า 

ค่าบัตรสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักชั่วคราวเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง

๔. เข้ารับการอบรมก่อนเดินทาง

๕. ทำาบัตรสมาชิกกองทุนฯ

๖. ส่งคนหางานไปทำางานต่างประเทศ โดยผ่านด่านตรวจคนหางาน 

ของกรมการจัดหางาน

ข้อแนะนำ�

คนหางานที่ต้องการไปทำางานต่างประเทศ ควรเตรียมหนังสือเดินทางไว้ 

ล่วงหน้า เน่ืองจากนายจ้างจะพิจารณาคัดเลือกคนหางานท่ีมีหนังสือเดินทางก่อน 

สถ�นที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สำานักงานจัดหางานจังหวัด

กรุงเทพฯ ติดต่อที่  ฝ่ายการไปทำางานต่างประเทศ ๒ สำานักงาน

บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.) กรมการจัดหางาน ชั้น ๓ อาคาร

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

๑๐๔๐๐ โทรศัพท์  : (๐๒) ๒๗๒-๒๙๐๓, ๒๗๒-๒๙๑๒, ๒๗๒-๒๙๐๗  

โ ท ร ส า ร   :   ( ๐ ๒ )   ๒๗๒ -๒๙๐๓ ,   ๒๗๒ -๒๙๑๒ ,   ๒๗๒ -๒๙๐๗  

e-mail : service@overseas.doe.go.th 

หรือ สำานักจัดหางานกรุงเทพ ๑-๙
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เดินท�งไปทำ�ง�นด้วยตนเอง 

คนหางานติดต่อนายจ้างต่างประเทศด้วยตนเอง หรือคนงานที่ทำางาน

ครบสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อนในประเทศไทย

และจะเดินทางกลับไปทำางานอีก ต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางานก่อนวันเดินทาง

ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

เอกส�รที่ต้องใช้ในก�รแจ้งก�รเดินท�ง

๑. สำาเนาหนังสือเดินทาง 

๒. สำาเนาใบอนุญาตให้เข้าประเทศที่จะไปทำางาน (วีซ่า)

๓. สำาเนาใบอนุญาตทำางาน 

๔. สำาเนาหลักฐานการติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศ 

๕. สำาเนาสัญญาจ้าง (ผ่านการรับรองของสำานักงานแรงงานหรือ 

สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ) 

๖. สำาเนาตั๋วเครื่องบิน 

๗. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของคนหางานและผู้มารับทราบหรือ 

ให้ความยินยอม 

๘. สำาเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หรืออื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่ให้นำามา

ประกอบ 

๙. หลักฐานการทำางานเก่า (เฉพาะกรณี)

๑๐. หลักฐานนายจ้าง หรือหลักฐานผู้หางานให้ (เฉพาะกรณี) 

๑๑. หลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการแจ้งการเดินทาง

ของคนหางาน ซึ่งอาจมีบริษัทจัดหางาน หรือเรื่องการจัดหางาน โดยไม่ได้ 

รับอนุญาต หรือมีการเก็บค่าบริการมาเกี่ยวข้อง
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สถ�นที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สำานักงานจัดหางานจังหวัด

กรุงเทพฯ ติดต่อที่  ฝ่ายการไปทำางานต่างประเทศ ๒ สำานักงาน

บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.) กรมการจัดหางาน ชั้น ๓ อาคาร

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

๑๐๔๐๐ โทรศัพท์  : (๐๒) ๒๗๒-๒๙๐๓, ๒๗๒-๒๙๑๒, ๒๗๒-๒๙๐๗  

โ ท ร ส า ร   :   ( ๐ ๒ )   ๒๗๒ -๒๙๐๓ ,   ๒๗๒ -๒๙๑๒ ,   ๒๗๒ -๒๙๐๗  

e-mail : service@overseas.doe.go.th 

หรือ สำานักจัดหางานกรุงเทพ ๑-๙

น�ยจ้�งในประเทศไทยพ�ลูกจ้�งไปทำ�ง�น 

นายจ้างในประเทศไทยท่ีมีบริษัทในเครืออยู่ในต่างประเทศ หรือประมูลงาน 

ในต่างประเทศได้ ส่งลูกจ้างที่อยู่ในประเทศไทยไปทำางานต้องขออนุญาต 

ต่อกรมการจัดหางาน 

เอกส�รที่ต้องใช้ในก�รยื่นขออนุญ�ต

๑. คำาขออนุญาต (แบบ จง.๒๓) ซึ่งกรอกข้อความให้ครบถ้วน และ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามครบตามหนังสือรับรองนิติบุคคล 

๒. หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทฯ รับรองไม่เกิน ๖ เดือน

๓. รายละเอียดผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.๕) รับรองไม่เกิน ๖ เดือน 

๔. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

๕. สัญญาหรือเอกสารแสดงการได้งาน เช่น สัญญาที่นายจ้างประมูลงาน

ในต่างประเทศ ฯลฯ 

๖. หลักฐานแสดงว่าลูกจ้างเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ ภงด.๑ หรือ 

หลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม 
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๗. หลักฐานแสดงการอนุญาตให้นำาคนงานเข้าประเทศ เช่น วีซ่า เอ็น 

โอ ซี ฯลฯ 

๘. สัญญาจ้างงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเงื่อนไขดังนี้ (๕ ชุด) 

๘.๑ ระยะเวลาการทำางาน 

๘.๒ สวัสดิการอาหาร ที่พัก

๘.๓ ค่าโดยสารเครื่องบิน 

๘.๔ ค่ารักษาพยาบาล 

๘.๕ ค่าจ้าง (ไม่ต่ำากว่ามาตรฐานที่กรมการจัดหางานกำาหนด) 

๘.๖ การประกันชีวิตให้ลูกจ้างขณะส่งไปทำางานในต่างประเทศ 

๙. บัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ไปทำางาน ระบุตำาแหน่ง/สาขาที่ไปทำางาน 

๑๐. บัญชีรายช่ือลูกจ้างท่ีได้รับอนุญาตให้นายจ้างพาไปทำางาน (๕ ชุด )

๑๑. หนังสือมอบอำานาจของนายจ้างมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้

ดำาเนินการยื่นคำาขอแทน (ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) 

๑๒. หนังสือขอส่งพนักงานเข้ารับการปฐมนิเทศ

สถ�นที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สำานักงานจัดหางานจังหวัด

กรุงเทพฯ ติดต่อที่  ฝ่ายการไปทำางานต่างประเทศ ๒ สำานักงาน

บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.) กรมการจัดหางาน ชั้น ๓ อาคาร

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๗๒-๒๙๐๓, ๒๗๒-๒๙๑๒, ๒๗๒-๒๙๐๗  

โทรสาร : (๐๒) ๒๗๒-๒๙๐๓, ๒๗๒-๒๙๑๒, ๒๗๒-๒๙๐๗ e-mail : ser-

vice@overseas.doe.go.th 

หรือ สำานักจัดหางานกรุงเทพ ๑-๙
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น�ยจ้�งในประเทศไทยส่งลูกจ้�งไปฝึกง�น 

กรณีฝึกงานไม่เกิน ๔๕ วัน นายจ้างต้องแจ้งการเดินทางต่อกรมการ

จัดหางาน โดยยื่นแบบแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน  

๔๕ วัน (แบบ จง.๔๖)

เอกส�รที่ต้องใช้ในก�รยื่นขออนุญ�ต

๑. สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและรายละเอียดของ 

ผู้เป็นหุ้น 

๒. หลักฐานการอนุญาตให้ผู้ฝึกงานเข้าประเทศนั้น 

๓. หลักสูตรหรือกำาหนดการอบรม

๔. เอกสารแสดงว่าผู้ฝึกงานเป็นลูกจ้าง

๕. สัญญาฝึกงาน (๒ ชุด)

๖. บัญชีรายชื่อลูกจ้างซึ่งจะไปฝึกงานในต่างประเทศ (จง.๔๗) (๒ ชุด)

กรณีฝึกงานเกิน ๔๕ วัน นายจ้างต้องขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน 

โดยยื่นแบบคำาขออนุญาต ส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ (แบบ จง.๔๔)

เอกส�รที่ต้องใช้ในก�รยื่นขออนุญ�ต

๑. สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและรายละเอียดของ 

ผู้เป็นหุ้นส่วน 

๒. สำาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี)

๓. เอกสารแสดงว่าผู้ฝึกงานเป็นลูกจ้างของผู้ขออนุญาต เช่น ภงด.๑ หรือ

บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของสำานักงานประกันสังคม 

๔. หลักฐานการอนุญาตให้ผู้ฝึกงานเข้าประเทสนั้น 

๕. หลักสูตรการฝึกงานในต่างประเทศ 

๖. สัญญาการฝึกงานจำานวน ๕ ชุด ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปน้ี 
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(ก) ระยะเวลาการฝึกงาน

(ข) เงินหรือผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะพึงได้รับในต่างประเทศ

(ค) อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในประเทศไทยขณะไปฝึกงานใน 

ต่างประเทศ 

๗. บัญชีรายชื่อลูกจ้างซึ่งจะไปฝึกงานในต่างประเทศ

สถ�นที่ติดต่อ

ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สำานักงานจัดหางานจังหวัด

กรุงเทพฯ ติดต่อที่  ฝ่ายการไปทำางานต่างประเทศ ๒ สำานักงาน

บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.) กรมการจัดหางาน ช้ัน ๓ อาคาร

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๗๒-๒๙๐๓, ๒๗๒-๒๙๑๒, ๒๗๒-๒๙๐๗  

โ ท ร ส า ร   :   ( ๐ ๒ )   ๒๗๒ -๒๙๐๓ ,   ๒๗๒ -๒๙๑๒ ,   ๒๗๒ -๒๙๐๗  

e-mail : service@overseas.doe.go.th 

หรือ สำานักจัดหางานกรุงเทพ ๑-๙

ข้อมูลเกี่ยวกับสตรีและบุตรบุญธรรม

ศูนย์อำานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ภายในสถานสงเคราะห์เด็ก

หญิงบ้านราชวิถี ๒๕๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๓๐๖ 

๘๘๕๕ Fax ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๑๑ e-mail: adoption@loxinfo.co.th
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๔. หน่วยงานฝึกอบรมภาษา

ภ�ษ�เยอรมัน   

สามารถติดต่อได้ท่ี สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ๑๘/๑ ซอยเกอเธ่ สาทร๑  

กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ประเทศไทย 

Tel. (๖๖) ๒๑๐๘ ๘๒๐๐ Fax. (๖๖) ๒๑๐๘ ๘๒๙๙ 

E-mail :info@bangkok.goethe.org

ภ�ษ�ญี่ปุ่น 

สามารถติดต่อได้ที่  โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น 

เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสอน

ภาษาญี่ปุ่นหลากหลายหลักสูตรซึ่งมีหลายสถานที่ด้วยกันอาทิเช่น 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาพหลโยธิน ๔๐๘ อาคารพหลโยธินเพลส  

ช้ัน ๑๖ ห้องเลขที่ ๔๐๘/๖๕ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

Tel. (๖๖) ๒๓๕๗-๑๒๔๑-๕ Fax. (๖๖) ๒๓๕๗-๑๒๔๖ 

E-mail : school@ojsat.or.th

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาสีลม ๑/๗ อาคารสีบุญเรือง ๒ ชั้น ๒ 

ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ 

Tel.  (๖๖) ๒๒๓๔-๖๙๕๑, ๒๒๓๔-๖๙๕๔, ๒๒๓๔-๙๓๙๖-๗  

Fax. (๖๖) ๒๒๓๔-๓๗๒๕ 

E-mail : school@ojsat.or.th

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาปิ่นเกล้า ๗/๒๒๒ อาคารสำานักงาน

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น ๑๑ ถ.บรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 

Tel. (๖๖) ๒๘๘๔-๙๑๐๗-๘ Fax. (๖๖) ๒๘๘๔-๙๑๐๖ 

E-mail : school@ojsat.or.th
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ภ�ษ�ฝรั่งเศส 

โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศส เอฟวรี่เดย์ไทย อาคารพรีม่าสาทร ชั้น๒  

๘๒๐๒ เลขท่ี ๓๑/๑ ถนนนราธิวาสฯ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐  

(ติดกับอาคารเอ็มไพร์, ๓๐๐เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่องนนทรี) 

Tel .  ๐๒-๖๗๖-๒๐๓๐ E-mai l :   in fo@everyday-thai .com  

วันเวลาทำาการ : วันจันทร์-วันศุกร์ ๘.๐๐น. – ๑๖.๓๐น.

ภ�ษ�อังกฤษ

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล บริติช เคานซิล ประเทศไทย 

ซึ่งมีหลากหลายสถานที่ด้วยกัน อาทิเช่น 

สาขาสยามสแควร์ เลขที่ ๒๕๔ จุฬาลงกรณ์ ซอย ๖๔ สยามสแควร์  

ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ Tel.๐๒ ๖๕๗ ๕๖๗๘

สาขาลาดพร้าว ชั้น ๒ รสาทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร 

กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ Tel. ๐๒ ๖๕๗ ๕๖๗๘

สาขาป่ินเกล้า ช้ัน ๑๐ อาคารสำานักงาน A เซ็นทรัลป่ินเกล้า ถ.บรมราชชนนี  

บางกอกน้อย กรุงเทพฯ เวลาทำาการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๑:๐๐ - ๑๙:๓๐ น.  

เสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๘:๓๐ - ๑๘:๐๐ น. Tel. ๐๒ ๖๕๗ ๕๖๗๘

สาขาแจ้ ง วัฒนะ   ช้ัน  ๗ ยูนิ ต  ๗๒๑-๗๒๒  โซน Educa t i on  

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

Tel. ๐๒ ๖๕๗ ๕๖๗๘

สาขาศรีนครินทร์ ช้ัน ๓ ยูนิต ๓B๐๐๕B พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์  

หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ Tel. ๐ ๒๖๕๗ ๕๖๗๘

สาขาเชียงใหม่ ๑๙๘ ถ.บำารุงราษฎร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 

Tel. ๐๕๓๒๔ ๒๑๐๓
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๕. การขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ในสภาวะตกทุกข์ได้ยาก 

ในต่างประเทศ

เมื่อคนไทยเดินทางไปยังต่างประเทศ ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม  

ย่อมต้องประสบปัญหาต่างๆ ไม่มากก็น้อย และเมื่อพบว่าตนเองอยู่ในภาวะ 

ตกทุกข์ได้ยากและต้องการความช่วยเหลือ นอกจากสามารถติดต่อขอความ 

ช่วยเหลือได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ประเทศ

นั้นแล้ว ยังมีหน่วยงานของรัฐที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในภาวะ

ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ได้แก่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย

ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต้ังอยู่ เลขที่ ๑๒๓ 

ช้ัน ๓ อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

โทร. ๐-๒๕๗๕-๑๐๔๗-๕๑ (สายตรง), ๐-๒๙๘๑-๗๑๗๑-๙๙ (ต่อหมายเลข 

ภายใน) โทรสาร. ๐-๒๕๗๕-๑๐๕๒ หรือ ติดต่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือ 

ได้ที่ E-mail : consular02@mfa.go.th โดย 

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ มีภารกิจหลัก

ดังนี้

๕.๑ การให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากคนไทยเดินทางไปต่างประเทศ 

และประสบปัญหา ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เช่น นักท่องเท่ียวถูกโจรกรรมทรัพย์สิน  

หนังสือเดินทาง เจ็บป่วย ประสบปัญหาในการเดินทางกลับประเทศไทย  

ถูกจับกุมหรือขาดการติดต่อกับญาติพี่น้อง สามารถร้องขอให้ช่วยเหลือส่งตัว 

คนไทยท่ีตกทุกข์ได้ยากกลับประเทศไทย ช่วยตรวจสภาพความเป็นอยู่ของคน

ไทยในต่างประเทศ ช่วยติดตามหาญาติที่สูญหาย หรือขาดการติดต่อ 

หม�ยเหตุ การดำาเนินการจำาเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และ 

ในหลายกรณีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ



//   “บันได ๕ ขั้น สานฝัน ในต่างแดน”90

๕.๒ ช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศแรงงานไทยที่เดินทาง 

ไปทำางานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา  

เช่น ไม่ได้ทำางานในตำาแหน่งท่ีตกลงกันไว้ หรือไม่ได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์  

ตามท่ีได้ตกลงกันไว้หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน สามารถร้องขอ 

ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ หรือหน่วยงานของฝ่ายแรงงาน 

(หากมี) ช่วยเหลือเจรจากับนายจ้าง หรือหน่วยงานราชการของประเทศนั้น  

ให้ปฏิบัติตามสัญญา

๕.๓ ช่วยเหลือแรงงานไทยท่ีถูกหลอกลวงไปต่างประเทศ แล้วตกทุกข์ 

ได้ยาก สามารถขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่พิจารณา 

ช่วยเหลือส่งตัวกลับประเทศไทยได้  

๕.๔  ช่วยเหลือเรือประมงและลูกเรือ ท่ีถูกจับกุมในต่างประเทศ 

ในกรณีเรือประมงไทยและลูกเรือประมงถูกจับกุมในน่านน้ำาต่างประเทศ  

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่มีการจับกุมเรือประมง 

สามารถให้ความช่วยเหลือ ประสานงานกับทางการประเทศนั้นเพื่อเข้าไปดูแล

ช่วยเหลือ รวมทั้งประสานในขั้นตอนเกี่ยวกับการปล่อยเรือประมง และลูกเรือ 

ที่ถูกจับกุมเพ่ือให้ได้รับความยุติธรรมและช่วยเหลือส่งตัวกลับประเทศไทย 

เมื่อพ้นโทษแล้ว

หม�ยเหตุ โดยหลักการเจ้าของเรือจะต้องเป็นผู้ที่เข้าไปรับผิดชอบและ

ดำาเนินการช่วยเหลือในลำาดับแรก

๕.๕ ช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกลวงไปค้าประเวณี ปัจจุบันมีหญิงไทย

ถูกหลอกลวงและตั้งใจไปค้าประเวณีในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ  

เช่น ไปทำางานเป็นหมอนวดแผนโบราณ ไปทำางานในร้านอาหาร หรือไปรำาไทย  

แต่ปรากฏว่าเม่ือเดินทางไปถึง กลับถูกบังคับให้ค้าประเวณีหรือมีการบีบค้ันหรือ 

ผิดข้อตกลง เมื่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทราบหรือเมื่อได้รับ

แจ้งจากญาติในประเทศไทย ก็จะประสานงานกับตำารวจท้องถ่ินให้ไปช่วยเหลือ 

และประสานงานในการส่งตัวกลับประเทศไทย
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๕.๖ ช่วยเหลือดูแลคนไทยท่ีกระทำาความผิด ถูกจับกุม คุมขัง และถูกจำาคุก 

ในต่างประเทศการช่วยเหลือมีตั้ งแต่การดูแลให้ได้ รับความเป็นธรรม 

ในการพิจารณาคดี การเยี่ยมเยียนให้กำาลังใจหากถูกตัดสินให้จำาคุกไปจนถึง 

การพิจารณาความเป็นไปได้ในการขอลดโทษ และประสานงานในการท่ีผู้ต้องโทษ 

จะขออภัยโทษในกรณีประหารชีวิต 

หม�ยเหตุ การช่วยเหลือจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย

ของประเทศท่ีไปทำาความผิด และขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความตกลงระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศนั้น ๆ

๕.๗ ช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดภาวะสงครามหรือภัยธรรมชาติกรณีที่ 

เกิดภาวะสงครามหรือภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว โรคระบาด วินาศกรรม หรือ

เกิดเหตุการณ์วิกฤติทางการเมือง ซึ่งจะไม่ปลอดภัยต่อคนไทยที่อาศัยอยู่ 

ในประเทศนั้น ๆ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ จะจัดเตรียมแผน

และให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบ ต้ังแต่การแจ้งข่าวสาร 

การเตือนภัยการอพยพคนไทยไปอยู่ในที่ปลอดภัยอพยพไปอยู่ในประเทศ 

ข้างเคียงหรืออพยพกลับประเทศไทย และในกรณีที่คนไทยเกิดแผ่นดินไหว 

ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่ม สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 

จะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นได้รับผลกระทบ เช่น ในการช่วยเหลือ 

ในรูปแบบต่าง ๆ เท่าที่จะทำาได้ตามลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

๕.๘ คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยและธุรกิจไทยการช่วยเหลือ

คุ้มครองของกระทรวงการต่างประเทศ รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงาน 

ของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยติดตามทรัพย์สินที่สูญหายหรือผลประโยชน์

ของคนไทยในต่างประเทศ เช่น ติดตามเรือสินค้าที่ถูกโจรสลัดปล้น หรือ 

ช่วยประสานให้มีการบังคับตามคำาพิพากษาของศาล เช่น ให้ชำาระเงินค่าสินค้า 

หรือให้ส่งมอบท่ีดินหรืออาคารให้คนไทยหรือบริษัทไทยตามสิทธิและเป็นไป

ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ของประเทศนั้นๆ
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๕.๙ ช่วยเหลือกรณีคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศ ในกรณีท่ีคนไทย 

เสียชีวิตในต่างประเทศ จะให้ความอนุเคราะห์ในเร่ืองการจัดการศพตามคำาร้องขอ 

ของญาติในกรณีที่ไม่สามารถดำาเนินการเองได้ โดยช่วยเหลือประสานงาน 

ในการจัดส่งศพกลับประเทศไทยในกรณีที่กระทำาได้ หรือฌาปนกิจศพแล้วส่งอัฐิ

กลับประเทศไทยและในการออกมรณะบัตร

ทั้งน้ี คนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรวมท้ังประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี โดยเฉพาะท่านที่จะพำานักอยู่ในต่างประเทศเกินกว่า ๒ สัปดาห์ขึ้นไป  

ควรลงทะเบียนใน เว็ปไซต์ http://www.mfa.go.th/web/2274.php ซึ่งจะ 

เป็นประโยชน์อย่างย่ิงสำาหรับท่านที่จะเดินทางหรือพำานักในต่างประเทศ เพื่อที่ 

สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศจะสามารถติดต่อ

และส่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน  

ท้ังน้ี ข้อมูลจะถือเป็นความลับและจะใช้เพ่ือประโยชน์ในการท่ีหน่วยราชการไทย 

ในต่างประเทศจะติดต่อกับท่านเพื่อส่งข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือในกรณี

ฉุกเฉิน รวมท้ังการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจะทำาให้หน่วยราชการไทยสามารถ

ช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังสามารถขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศทาง 

อินเตอร์เน็ต ในกรณีที่ท่านมีญาติพ่ีน้องประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากใน 

ต่างประเทศ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง เช่น ถูกหลอกลวง สูญหาย  

เจ็บป่วย เสียชีวิต ต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือ โดยขอให้ 

ท่านกรอกข้อมูลและกดปุ่มตกลงท้ายคำาร้องใน http://www.mfa.go.th/

web/548.php โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ 

ในการให้ความช่วยเหลือ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะใช้ข้อมูลดังกล่าว 

ในทางราชการเท่านั้น
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