หนังสือแก้ ไขกฏและข้ อบังคับพืน้ ฐานของโครงการบริการดูแลชีวิตความเป็ นอยู่ของคนต่ างชาติ
1.กระทรวงแรงงาน（ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ากระทรวง）
เพื่อเป็ นการตรวจสอบนายจ้างตามกฏหมายการว่าจ้างหรื อการรับช่วงต่อการจ้างงานของชาวต่างชาติตามกฏหมายจ้างงานข้อบัญญัติที่
46 วรรค1 วรรค8 ถึงวรรค10 ตามข้อกาหนดการทางานของคนต่างชาติ
ในช่วงเวลาที่กฏหมายกาหนดควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นทาการตรวจสอบและควรแนบ(หนังสื อโครงการการบริ การดูแลชีวิตความเ
ป็ นอยูข่ องคนต่างชาติ) เป็ นพื ้นฐานสาหรับการพิจารณาตามที่เห็นสมควร
2.นายจ้างควร「การอนุญาตและวิธีการบริ หารสาหรับนายจ้างที่จา้ งแรงงานต่างชาติ」ตามข้อกาหนดมาตราที่ 19 วรรค1
กาหนดหนังสื อโครงการดูแลชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนต่างชาติ โดยข้อกาหนดและเกณฑ์มาตรฐานมีดงั ต่อไปนี้
一. งานประมงทะเล（ที่อยูอ่ าศัยบนบก） งานผูด้ ูแลในสถานอนุบาล งานด้านการผลิตงานก่อสร้างและงานด้านการฆ่าสัต
（ตารางตามแบบแนบ1）
รายการ

มาตรฐาน

อาห

(1)น้ าดื่มต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของน้ าดื่ม
และจะต้องมีสญ
ั ลักษณ์หรื อตัวหนังสื อที่คนต่างชาติสามารถแยกแยะและเข้าใ

ารแล

จได้ง่าย.

ะน ้า

(2)ไม่ควรติดตังภาชนะเครื
้
่ องดื่มเพื่อใช้ ร่วมกัน.

ดื่ม

(3)แหล่งน ้าที่ไม่ใช้ น ้าดื่ม（เช่นน้ าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

หนึง่

1.น ้าดื่ม

น้ าที่ใช้ดบั เพลิงเป็ นต้น）
และจะต้องมีสญ
ั ลักษณ์หรื อตัวหนังสื อที่คนต่างชาติสามารถแยกแยะและเข้าใ
จได้ง่าย.
2.ห้องอาหาร ครัว(หากติดตั้งควร

(1)ห้ องอาหาร ห้ องควรแยกออกจากกัน

สอดคล้องกับมาตรฐาน）

ควรจัดและทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
และควรมีแสงสว่างสองผ่านอย่างเพียงพอ
อากาศถ่ายเทสะดวกและมีมาตรการป้ องกันยุง แมลงวัน แมลงสาบและหนู.
(2)ควรทาความสะอาดเครื่ องมือทาอาหารโต๊ะและเก้าอี้ให้สะอาด
(3)ชาวต่างชาติที่เข้ารับการตรวจสุ ขภาพ
และผลตรวจสุ ขภาพไม่ผา่ นตามมาตรฐานระหว่างที่รอส่ งกลับประเทศนั้น
ควรใช้ภาชนะที่
จัดเตรี ยมไว้ ไม่ควรใช้ภาชนะร่ วมกับผูอ้ ื่น
(4)โรงอาหาร
และห้องครัวจะต้องมีประตูฉุกเฉิ น(สองประตูข้ ึนไป)เพื่อใช้เป็ นเส้นทางหลบ
หนีในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
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(5)โรงอาหาร ห้ องครัวเพื่อสุขอนามัยแล้ ว
ควรสร้ างห่างจากห้ องน ้าอย่างน้ อย30เมตรขึ ้นไป.ถ้ าเป็ นห้ องน ้าแบบชักโครก
ไม่รวมอยู่ในข้ อกาหนดนี ้
(6)รักษาความสะอาดเป็ นประจาตรวจร่ างกายโดยบุคลากรพิเศษและทาบันทึ
ก
3.อาหาร

(1)นายจ้ างเตรี ยมอาหารให้ ชาวต่างชาติ
จะต้ องให้ ความเคารพในความต้ องการและข้ อห้ ามทางศาสนาของชาวต่างช
าติ ต้ องสะอาดถูกหลักอนามัย เพียงพอกับความต้ องการและราคายุติธรรม
(2)ชาวต่างชาติจ่ายค่าอาหารเองแต่นายขจ้างเตรียมอาหาร
ต้องจะให้ความเคารพในความต้องการและข้ อห้ ามทางศาสนาของชาวต่างช
าติ ต้ องสะอาดถูกหลักอนามัย และเพียงพอกับความต้ องการ。
ถ้ าชาวต่างชาติมีจานวนไม่ถงึ 30คน
จะต้ องพิจารณาถึงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในประเภทของอาหาร
ถ้ามี30คนขึน้ ไป นายจ้างและชาวต่างชาติตอ้ งมีคณะกรรมการเป็ นผูต้ ดั สิน
คะแนนเสียงของการตัดสินต้องไม่น้อยกว่า2ใน3ส่วน。

2.ห 1.ทางเดินในหอพัก

(1)พีน้ ทีห่ อพักควรจัดให้กว้างมีชอ่ งว่างและเปิ ดกว้าง

อพัก

ห้องนอนควรมีชอ่ งเปิ ดกว้างทัง้ 2ด้าน ควรกว้าง1.6เมตรขึน้ ไป
ส่วนสถานทีอ่ น่ี ๆควรกว้าง1.2เมตรขึน้ ไป
ภายในชัน้ เดียวกันถ้าพีน้ ทีไ่ ม่เกิน200 ตารางเมตร
（ถ้าชัน้ ใต้ดนิ กว้างไม่เกิน100 ตารางเมตร）ควรกว้าง1.2เมตร。
(2)สิง่ อานวยความสะดวกเพีอ่ การปกป้องอันตราย
ต้องมีสญ
ั ลักษณ์หรือตัวอักษรเพือ่ ให้ชาวต่างชาติเข้าใจ
ระบุทศิ ทางการหลบหนีในกรณีฉุกเฉิน
วัตถุที่ง่ายต่อการติดไฟ

2.หอพักไม่ไม่ควรสร้ างขึ้นในสถานที่

(1)วัตถุระเบิด

ทางาน

สารที่ทาให้เกิดการลุกไหม้ก๊าซที่ติดไฟ

สารออกซิ ไดซ์

(2)ใช้เตาเผา สถานทีป่ ฎิบตั งิ านของหม้อไอน้า
(3)การแผ่รงั สีของแก๊สทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ไอน้าหรือฝุน่ ในสถานทีท่ างาน
(4)แรงสัน่ สะเทือนหรื อสัญญาณรบกวนของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในบริ เวณ
ใกล้เคียง
3.พื้นที่ใช้สอย

พืน้ ทีท่ อ่ี ยูอ่ าศัยของชาวต่างชาติ นายจ้างให้พน้ี ทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ชาวต่างชาติ
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เนื้อทีจ่ ะแบ่งตามจานวนคน ในแต่ละคนควรมี3.2ตารางเมตรขึน้ ไป
4.ประการที่สี่หอพักควรตั้งค่าให้ตรงตามข้อ (1)จานวนห้ องสุขาชาย ต้ องขึ ้นอยู่กบั จานวนของชาวต่างชาติชาติ
กาหนดของห้องสุ ขา อุปกรณ์ลา้ ง

ทุก25คนควรมี1ห้ องขึ ้นไป จานวนโถชักโครก
ทุก15คนควรมีจานวนชักโครก1ที่ข้ ึนไป
(2)จานวนห้องสุขาหญิง ต้องขึน้ อยูก่ บั จานวนของชาวต่างชาติหญิง
ทุก15คนควรมีจานวนชักโครก1ทีข่ น้ึ ไป
(3)ห้องอาบน้าควรติดตัง้ ให้มคี วามปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
และควรมีการติดตังเครื
้ ่ องทาน ้าอุน่ และน ้าเย็น
(4)รักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ แบ่งแยกตามเพศอย่างถูกต้อง
และให้ความสาคัญกับความเป็ นส่ วนตัว

5.มาตรการการแยก

เมื่อได้รับการตรวจสุ ขภาพจากหน่วยงานสาธารณะสุ ข
พบว่าชาวต่างชาติเป็ นโรคติดต่อตามกฏหมายกาหนด
และในระหว่างรอเพื่อส่ งกลับประเทศนั้น ควรจัดให้มีการแยกไปพักยังที่อื่น

6.ประการที่หกตั้งกฎการจัดการที่พกั ชาวต่าง ตั้งกฎสาหรับการจัดการที่พกั ของชาวต่างชาติ
ชาติ
และประกาศใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจสาหรับชาวต่างชาติ
7.การปกป้ องความปลอดภัยส่ วน

นายจ้างต้องจะต้องรับผิดชอบในการปกป้ องความปลอดภัยส่ วนบุคคลของชา

บุคคลของชาวต่างชาติ

วต่างชาติและจะต้องปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของชาวต่างชาติตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศและการป้ องกันการล่วงละเมิดทาง
เพศ ในทานองเดียวกัน
สถานที่ที่ชาวต่างชาติพกั อาศัยต้องมีกล้องสวงจรปิ ดที่คอยเฝ้ าระวังความปลอ
ดภัย

สาม

1.กาหนดคาแนะนาสาหรัชาวต่างชาติ

การจั เกี่ยวกับชีวิตการแนะนาสภาพแวดล้อมและ

เขียนคาแนะนาในชีวิตเป็ นภาษาที่ชาวต่างชาติอ่านเข้าใจได้ง่ายรวมถึงการแนะ
นาของสิ่ งแวดล้อมคาแนะนาในการใช้อุปกรณ์และการแนะนาสถานีวิทยุต่าง

ดการใช้อุปกรณ์

ประเทศเป็ นต้น)ประกาศในสถานที่ที่ชดั เจน

ก

และอธิ บายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายก่อนที่พกั ชาวต่างชาติจะเข้าพักอยูอ่ าศัย

า 2.นายจ้ างหรื อหน่วยงานที่

(1)จ้างคนงานจานวน10คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน15คน

รได้ รับมอบอานาจตาม

อย่างน้อยควรจัดเตรี ยม1คน

กฏหมายว่าด้ วยการจ้ างงาน

(2)จ้างคนงานจานวน50คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน100คน

ควรจัดหาผู้ให้ ความช่วยเหลือเรื่ องความเป็

อย่างน้อยควรจัดเตรี ยม2คน

นอยู่ประจาวันแก่คนต่างชาติ

(3)จ้างคนงานจานวน100คนขึ้นไป อย่างน้อยควรจัดเตรี ยม3คน
ทุกครัง้ ที่มีการเพิ่มจานวนการจ้ างงาน100คน อย่างน้ อยควรเพิ่มจานวน1คน
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3.การจ้ างงานคนงานต่างชาติควรมีการจัดเ

(1)จ้างคนงานจานวน30คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน100คน

ตรี ยม(ภาษาจีนและภาษาแม่ที่ใช่ของคนต่า อย่างน้อยควรจัดเตรี ยม1คน
งชาติ)เจ้ าหน้ าที่มีความสามารถในการใช้ ภา (2)จ้างคนงานจานวน100คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน200คน
อย่างน้อยควรจัดเตรี ยม2คน

ษา

(3)จ้างคนงานจานวน200คนขึ้นไป อย่างน้อยควรจัดเตรี ยม3คน
ทุกครัง้ ที่มีการเพิ่มจานวนการจ้ างงาน100คน อย่างน้ อยควรเพิ่มจานวน1คน
4.ก่อนเริ่ มทางานควรมีการจัด

การดาเนิน(การจัดอบรมก่อนการทางาน)ของคนต่างชาติ

อบรมเกี่ยวกับการทางานและ

ควรแนะนาข้อปฏิบตั ิตามแนวทางกฏหมายในช่วงระยะเวลาการทางานในไต้

กฏหมาย

หวัน เช่นการตรวจสุ ขภาพและโรคติดต่อ
ตามกฏหมายสุ ขภาพและสาธารณสุ ข กฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่
กฏหมายคุม้ ครองสัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเทศกาลวันหยุดเป็ นต้น

5.จัดเตรี ยมสถานที่พกั ผ่อน

(1)จ้างคนงานจานวน10คนขึ้นไป

นันทนาการและสถานที่

ควรจัดเตรี ยมสถานที่พกั ผ่อนอย่างเหมาะสม

ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา

(2)จ้างคนงานจานวน50คนขึ้นไป
ควรจัดเตรี ยมสถานที่ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาหรื อข้อมูลข่าวสารทางศาสน
า

6.จัดตังระบบการประกาศ
้

(1)นายจ้ างควรจัดตังประกาศและระบบการร้
้
องเรี ยนภายในองค์กร

ร้ องเรี ยนและการแก้ ไข

แก้ ไขปั ญหาการจัดการคนต่างชาติ ปั ญหาอาหารหรื อที่พกั

ปั ญหา

และมีการแก้ ไขปั ญหาโดยเฉพาะส่วน
(2)นายจ้ างควรประกาศหน่วยงานบริ การสอบถามแต่ละเขตของรัฐบาลและหน่วยงานบริ ก
ารสอบถามและร้ องเรี ยนของกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาแรงงาน
(3)นายจ้ างควรแจ้ ง1955สายด่วนบริ การสอบถาม(สายด่วน1955)ให้ ทราบ
(4)นายจ้ างควรประกาศสายด่วนกรมตารวจ
110(รวมไปถึงการคุกคามทางเพศและการโดนทาร้ ายร่ างกาย)113สายด่วน
คุ้มครองเด็กและสตรี (รวมไปถึงการคุกคามทางเพศ
การสอบถามเพื่อป้องกันการลวนลามทางเพศ

二. งานประมงทะเลในส่ วนของ（ที่อยูอ่ าศัยบนเรื อ）（ตามตารางแบบแนบ1）
รายการ

มาตรฐาน

อาหา

(1)น้ าที่ดื่มต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของน้ าดื่ม
และจะต้องมีสญ
ั ลักษณ์หรื อตัวหนังสื อที่คนต่างชาติสามารถแยกแยะและเข้าใจได้ง่าย.

รและ

(2)ไม่ควรติดตังภาชนะเครื
้
่ องดื่มเพื่อใช้ ร่วมกัน.

หนึง่

1.น ้าดื่ม
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น ้าดื่ม 2.อาหาร

(1)ควรจัดเตรี ยมภาชนะเครื่ องใช้ในการทานอาหารที่สะอาดและถูกสุ ขอนามัย
(2)นายจ้างที่จดั เตรี ยมอาหารให้กบั ชาวต่างชาติ
ควรคานึกถึงความสมัครใจและข้อห้ามตามศาสนาของชาวต่างชาติ
มีความสะอาดถูกหลักอนามัยมีความเพียงพอและราคายุติธรรม
(3)ควรจัดหาเครื่ องอานวยความสะดวกในการประกอบอาหารตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องแก่จานวน
คนต่างชาติ

สอง
ที่พกั

1.ที่อยู่อาศัย

(1)พิจารณาลักษณะและความต้ องการของเรื อให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อให้ ชาวต่างชาติสามารถรั

บนเรื อ บอากาศและแสงสว่างได้ สงู สุด
(2)ควรให้ความปลอดภัยแก่ชาวต่างชาติ ให้ความสาคัญกับความสะอาดและสุ ขอนามัย
เพื่อป้ องกันชาวต่างชาติจากได้รับอันตรายต่อสุ ขภาพ หรื ออยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เป็ นอันตราย
(3)ห้ องพักและที่นอนควรสอดคล้ องกับข้ อกาหนดต่อไปนี ้
1.คนต่างชาติทกุ คนควรมีที่นอนเป็ นของตัวเอง แต่ไม่รวมถึงคนต่างชาติที่ไม่ได้ พกั อยู่บนเรื อ
2.โครงเตียงหรื อแผ่นรองเตียงควรเลือกใช้ วสั ดุที่มีความแข็งแรง
เนียนเรี ยบ ไม่ผพุ งั ง่ายหรื อเป็ นวัสดุที่ซอ่ นตัวของแมลงต่าง ๆ
(4)บนเรื อควรจัดตังอุ
้ ปกรณ์ที่ถกู สุขลักษณะ ควรรักษาสะอาดอย่างสม่าเสมอ
2.ที่พานักฉุกเ (1)รัฐบาลทุกระดับต้องพึ่งพาวิธีการป้ องกันและช่วยเหลือภัยพิบตั ิ
ฉิ นชัว่ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้มาตรการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ¸เทศบาลและมณฑลที่มีเรื อประมงอยู(่ เมือง)เ
คราว

มื่อรัฐบาลออกคาสัง่ ให้ล้ ีภยั ชาวต่างชาติควรไห้ความร่ วมมือไปที่เทศบาล, มณฑล (เมือง)
ตามการวางแผนของรัฐบาลแลเสถานที่พกั พิง หรื อสถานที่ต้ ทั ี่พกั พิงชัว่ คราวที่นายจ้างจัดเตรี ยมใว้ไห้
(2)สถานที่พงั พิงชัว่ คราวที่เตรี ยมโดยนายจ้าง
ควรมีพ้ืนที่พกั ผ่อนที่เหมาะสมและสิ่ งอานวยความสะดวกด้านสุ ขาภิบาลไห้ และเตรี ยมอาหารให้เพียงพอ

มาตรการแย
กตัว

เมื่อได้รับการตรวจสุ ขภาพจากหน่วยงานสาธารณะสุ ข
พบว่าชาวต่างชาติเป็ นโรคติดต่อตามกฏหมายกาหนดและในระหว่างรอเพื่อส่ งกลับประเทศนั้น
ควรจัดให้มีการแยกไปพักยังที่อื่น

จัดการกับอุบ ั อันเป็ นผลมาจากเพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉิ นนายจ้างควรมีขอ้ ความหรื อภาษาภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อแนะนาชาว
ติเหตุ

ต่างชาติกบั สิ่ งแวดล้อมบนเรื อ เบอร์โทรศัพท์ร้องขอความช่วยเหลือ

ฉุกเฉิ

มาตรการการจัดการเหตุฉุกเฉิ นเช่นสถานที่ต้ งั อุปกรณ์ช่วยชีวิตและเส้นทางหลบหนี

น
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สี่

(1)เรื อประมงควรติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ดบั เพลิงที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของเรื อและกฎหม

การจั

ายที่เกี่ยวข้อง

ดการ

(2)นายจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของชาวต่างชาติและจะต้ องปกป้อง
ความเป็ นส่วนตัวของชาวต่างชาติอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายป้องกันการล่วงละเมิดทางเ
พศและกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
2.ดาเนินกา การดาเนิน(การจัดอบรมก่อนการทางาน)ของคนต่างชาติ
รอบร

ควรแนะนาข้อปฏิบตั ิตามแนวทางกฏหมายในช่วงระยะเวลาการทางานในไต้หวัน

มก่อนเ เช่นการตรวจสุ ขภาพและโรคติดต่อ ตามกฏหมายสุ ขภาพและสาธารณสุ ข กฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่
ริ่ มทา

กฏหมายคุม้ ครองสัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเทศกาลวันหยุดเป็ นต้น

และ
การอบรมเกี่ย
วกับก
ฏหมา
ย
3.ประกาศหน่ (1)นายจ้ างควรแจ้ งสายด่วน1955บริ การสอบถาม(สายด่วน1955)ให้ ทราบ
วยงานร้ องเรี

(2)นายจ้างควรแจ้งหน่วยงานฝ่ ายปกครองลาดตระเวนยามฝั่ง สายด่วนของความช่วยเหลือ118

ยนเพื่อ

กรมตารวจ110สายด่วนแจ้งความทัว่ ประเทศ

แก้ ไขปั ญหา

และ113สายด่วนคุ้มครองเด็กและสตรี (รวมไปถึงการคุกคามทางเพศ
การสอบถามเพื่อป้องกันการลวนลามทางเพศะ)

หมายเหตุ ชาวต่างชาติที่ทางานประมงทะเล(อาศัยอยูบ่ นเรื อ)ผูท้ ี่อาศัยที่อยูอ่ าศัยบนที่ดินหรื อทั้งที่อยูบ่ นบกและบนที่พกั ควร
ตรวจสอบ
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละสภาพความเป็ นอยูบ่ นเรื อ
三. ผู้ทางานแม่บ้านและผู้อนุบาล （ตามตารางแบบแนบ1）
รายการ

มาตรฐาน

อาหาร

(1)น้ าดื่มต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของน้ าดื่ม
และจะต้องมีสญ
ั ลักษณ์หรื อตัวหนังสื อที่คนต่างชาติสามารถแยกแยะและเข้าใจได้ง่าย.

และ

(2)ไม่ควรติดตังภาชนะเครื
้
่ องดื่มเพื่อใช้ ร่วมกัน.

น ้าดื่ม 2.อาหาร

(1)คนงานเป็ นคนจ่ายค่าอาหารเองและนายจ้ างเป็ นคนจัดเตรี ยมอาหารนัน้

หนึง่

1.น ้าดื่ม

จะต้ องเคารพในความต้ องการและข้ อห้ ามทางศาสนาของชาวต่างชาติ
(2)นายจ้างจัดเตรี ยมอาหารให้แก่ชาวต่างชาติ
จะต้ องเคารพในความต้ องการและข้ อห้ ามทางศาสนาของชาวต่างชาติ
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สอง

1.ที่อยู่อาศัย ควรให้ความปลอดภัยแก่ชาวต่างชาติ ให้ความสาคัญกับความสะอาดและสุ ขอนามัย

ที่พกั

2.มาตรการ
แยก

เมื่อได้รับการตรวจสุ ขภาพจากหน่วยงานสาธารณะสุ ข
พบว่าชาวต่างชาติเป็ นโรคติดต่อตามกฏหมายกาหนดและในระหว่างรอเพื่อส่ งกลับประเทศนั้น

ที่พกั ควรจัดให้มีการแยกไปพักยังที่อื่น
3.จัดการกับ ในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่เกิดขึ้น
สถา

ควรใช้ตวั หนังสื อที่เข้าใจง่ายแก่คนต่างชาติหรื อคาอธิ บายเบอร์โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ

นการ เส้นทางหลบหนีเป็ น เป็ นมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิ น
ณ์
ฉุกเฉิน
สาม

1.ปกป้องคุ้

นายจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของชาวต่างชาติและจะต้ องปกป้องควา

การจัด

มคร

มเป็ นส่วนตัวของชาวต่างชาติอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศแ

การ

องคว ละกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
าม
ปลอดภัยชา
วต่าง
ชาติ
2.กฏหมาย นายจ้างควรแจ้งชาวต่างชาติระหว่างการทางานในประเทศคาสัง่ ที่จะต้องปฏิบตั ิตามเช่นการตรวจสุ ขภาพแล
พระราชบัญ ะโรคติดเชื้อวิธีการป้ องกันสูบบุหรี่ กฎหมายคุม้ ครองสัตว์เป็ นต้น และเทศกาลศุลกากรของจีนและข้อมูลอื่น
ญัติการ

ๆ

สนับสนุนแ
ละเท
ศกาล
ศุลกา
กร
3.กลไกการ

(1)นายจ้างควรประกาศ1955สายด่วนไห้ขอ้ มุลคาปรึ กษาคุม้ ครองแรงงาน รับเรื่ องร้องเรี ยน

จัดกา (สายด่วน1955)
รเรื่ อ (2)นายจ้างควรแจ้งสายด่วนกรมตารวจ110รับแจ้งความทัว่ ประเทศและ113สายด่วนป้ องผูห้ ญิงและเด็ก(การ
งร้อง ให้คาปรึ กษาด้านการป้ องกันการละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ)
เรี ยน
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