ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2562
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว กระทรวงมหาดไทย
หากเกิดน้ำท่วม
กระทรวงมหาดไทย
2. เตรียมตัวกลับเข้าบ้านหลังน้ำลด
กระทรวงสาธาณสุข
3. สาธารณสุขแนะวิธีป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์A H1N1
กระทรวงคมนาคม
4. ขนส่ง ระบุ!!! เงื่อนไขการใช้ป้ายแดงต้องใช้ควบคู่กับ
สมุดคู่มือประจำรถ
มาตรการด้านความมั่นคง
กระทรวงยุติธรรม
5. จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องมีใบอนุญาต
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงยุติธรรม
6. บังคับลูกจ้างทำงานล่วงเวลา มีความผิด ปรับ 1 แสน

เอกสารประกอบ
- อินโฟกราฟิค 1 ชุด
- อินโฟกราฟิค 1 ชุด
- อินโฟกราฟิค 1 ชุด
- อินโฟกราฟิค 1 ชุด

- อินโฟกราฟิค 1 ชุด
- อินโฟกราฟิค 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร
ช่องทางการติดต่อ โทร.0 2590 9556-7 หรือสายด่วน PEA Call Center 1129
1) หัวข้อเรื่อง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตือน
จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม
ทุกขณะ และมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิต ดังนี้
- ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็น
ไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง
- กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิด
สวิตซ์ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นอาจอยู่เหนือระดับน้ำเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
- กรณีเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตซ์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตซ์
ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง
- กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องไฟฟ้าที่ชั้นบน
โดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้ า
ปลดสวิตซ์ที่ชั้นล่างให้เพื่อความปลอดภัย
- ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย 2-3 เมตร เพื่อความ
ปลอดภัย หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส
ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข
- หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าหรือตัวนำ
ที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วย
- ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เช่น สายยางหรือพลาสติกที่แห้ง สนิท
ถุงมือยางหรือผ้าแห้ง พันมือให้หนาแล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ ว
หรือให้ผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิตซ์ จากนั้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่หาก
เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงให้หลีกเลี่ยงและรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
นอกจากนั ้ น เพื ่ อ ความปลอดภั ยสำหรับผู ้ พั กอาศั ย ตามอาคารสู ง ควรติ ด ตั ้ ง สายล่อฟ้า
เพื่อป้องกันฟ้าผ่า เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และอย่าติดตั้งเสาอากาศ
วิทยุหรือโทรทัศน์ใกล้กับสายไฟฟ้า
การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จำเป็นต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ย วกั บ
ไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า สายด่วน PEA โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม/หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารองค์กร
ช่องทางการติดต่อ โทร.0 2590 9556-7 หรือสายด่วน PEA Call Center 1129
1) หัวข้อเรื่อง เตรียมตัวกลับเข้าบ้านหลังน้ำลด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตรียมตัวกลับเข้าบ้านหลังน้ำลด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนเพื่อความปลอดภัย สำหรับ
พื ้ นที่ ที ่ถ ูกน้ ำท่ วมขังและระดับน้ำลดลงสู่ สภาวะปกติ ขอให้ เตรี ยมพร้ อมก่อนตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ดังนี้
- สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
- ปลดคัตเอาท์หรืออุปกรณ์ป้องกันภายในบ้าน เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ก่อนที่จะใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- ตรวจสอบสวิตซ์หรือปลั๊กไฟที่ถูกน้ำท่วม ให้ทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งหรือทำให้แห้ง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม ห้ามใช้งานทันที ควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญ
ช่วยตรวจสอบก่อนนำมาใช้งาน
- ยกคัตเอาท์เพื่อใช้ไฟฟ้า หากมีความชื้นหรือเปียก ฟิวส์ขาด ให้ปล่อยทิ้งไว้ 1 วัน เพื่อให้
ความชื้นระเหยออก หากพบการชำรุดให้ช่างไฟฟ้าดำเนินการแก้ไข
ทั้งนี้ ให้คำนึงเสมอว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ถูกน้ำท่วมไม่มีความปลอดภัยทั้งสิ้นและหากพื้นที่
ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่แห้งสนิท มีความเปียกชื้นหรือมีน้ำท่วมขัง ห้ามยืนแช่น้ำในขณะติ ด ตั้ง
อุปกรณ์หรือตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สอบถามข้ อ มูล แจ้ ง เหตุ ก ระแสไฟฟ้ าขัด ข้อ งหรื อขอความช่วยเหลื อเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้าได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า สายด่วน PEA โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมการแพทย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401-2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
ผู้ประสานงาน เพชรพราว ลาภไพศาล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
1) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขแนะวิธีป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A H1N1
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สาธารณสุขแนะวิธีป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A H1N1
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1 เป็นโรคติดต่อระหว่างคนสู่คน อาการจะคล้ายกับการเป็น
ไข้หวัดทั่วไป แต่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1 จะมีความรุนแรงมากกว่า โดยสามารถสังเกตอาการ
เบื้องต้นได้ หากท่านหรือคนใกล้ชิด มีอาการเบื่ออาหาร มีไข้สูง 38 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้น
มีอาการปวดเมื่อยตามตัว ตามข้อ มีอาการไอ มีเสมหะ และมีน้ำมูก ในบางรายมีอาการ ท้องเสีย
คลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1 สามารติดกันได้ ผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย การไอหรือจาม
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด หรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิ ผู้สูงอายุ คนอ้วน
ผู้ที่ตั้งครรภ์ เมื่อได้รับเชื้ออาจทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อน เช่น ปอดที่ติดเชื้อไวรัสอยู่แล้วอาจติดเชื้อ
แบคทีเรียซ้ำเข้าไปอีก ทำให้ตกอยู่ในภาวะอันตรายได้ จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกัน และ
หากติดเชือ้ ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับยาภายใน 48 ชั่วโมง จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้
วิธีการป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1 สามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้
ผู้ที่เป็นหวัด สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในที่ ๆ มีผู้คนจำนวนมาก ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
ใช้หลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ที่เป็นหวัดต้อง
สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และฉีดวัคซีนป้องกัน แต่ในกรณีนี้แพทย์
จะเน้นกลุ่มเสี่ยงในการเข้ารับวัคซีน เพราะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่า
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-2-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2271 8805 - 6
1) หัวข้อเรื่อง ขนส่ง ระบุ!!! เงื่อนไขการใช้ป้ายแดงต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถ
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขนส่ง ระบุ!!! เงื่อนไขการใช้ป้ายแดงต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถ
แผ่นป้ายทะเบียน “ป้ายแดง” เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัท
ตัวแทนจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซม หรือเพื่อไปใช้ติดตัวรถ
ที่จำหน่ายและอยู่ระหว่างจดทะเบียนเท่านั้น โดยแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและ
หมายเลขป้ายแดงหมุนเวียน ไม่ใช่ป้ายทะเบียนส่วนบุคคลที่ผู้ใดจะนำไปจำหน่ายต่อได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเข้มงวด
กวดขันการใช้ป้ายแดงอย่างเข้มข้นจริงจัง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสและเป็นช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพ
นำรถไปใช้ก่อปัญหาอาชญากรรมที่ส่ งผลกระทบต่อความปลอดภัย กำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้
ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรั บให้
เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย หากมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสามารถดำเนินการ
จดทะเบียนรถได้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ตรวจการทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาคจะตรวจสอบในทุกพื้นที่เข้มข้นจริงจัง หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด
มีความผิดฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
กรมการขนส่งทางบกจึงให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้ อรถเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้ป้ายแดงได้เป็นการ
ชั่วคราวระหว่างรอการจดทะเบียนรถเท่านั้น โดยต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถที่ออกโดยกรมการ
ขนส่งทางบก รวมถึงขอความร่วมมือผู้จำหน่ายรถอำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารดำเนินการ
จดทะเบียนรถ และผู้จำหน่ายรถต้องระบุวันที่ ผู้ซื้อรับรถให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบการใช้
ป้ายแดง
อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการกวดขันตรวจสอบปัญหาป้ายแดงปลอม
ทั้งที่มีการประกาศขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา เข้าข่ายความผิดฐาน
ใช้เอกสารทางราชการปลอม มีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับวิธีการสังเกตป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้อ งตาม
กฎหมาย สามารถสังเกตไดโดยดูที่ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา มีลายน้ำ
ตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน กระทรวงยุติธรรม โทร 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ประสานงาน นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทรศัพท์ 09 2742 6655
1) หัวข้อเรื่อง จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องมีใบอนุญาต
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องมีใบอนุญาต
นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจาก
ที่มีสิทธิจะทำได้ มีความผิดตามกฎหมาย ต้องถูกดำเนินคดี มีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท
หากกระทำผิดซ้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท
ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี
นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ
หากนายจ้างจำเป็นจะต้องจ้า งแรงงานต่างด้า ว สามารถจ้างได้เฉพาะแรงงานที่ เข้ า มา
ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและมีใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานเท่านั้น โดยแรงงานที่
เข้ามาทำงานได้ตามระบบ MOU มี 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา
สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยทางด้านกฎหมายสามารถขอรับคำปรึกษา
ด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน กระทรวงยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 18 / 2562 วันที่ กันยายน 2562
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน กระทรวงยุติธรรม โทร 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ประสานงาน นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทรศัพท์ 09 2742 6655
1) หัวข้อเรื่อง บังคับลูกจ้างทำงานล่วงเวลา มีความผิด ปรับ 1 แสน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง บังคับลูกจ้างทำงานล่วงเวลา มีความผิด ปรับ 1 แสน
ในสถานประกอบการที่มีการจ้างลูกจ้าง การทำงานของลูกจ้างโดยปกติต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ต่อวัน แต่หากงานมีความต่อเนื่องนายจ้างสามารถให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้ ซึ่งจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกจ้างก่อน พร้อมทั้งนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ และไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง
ในวันหยุด หากฝ่าฝืนนายจ้างจะมีความผิด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยทางด้านกฎหมายสามารถขอรับคำปรึกษา
ด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน กระทรวงยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
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