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ก่อนท่ีคุณจะไปฟินแลนด์
ไม่จำาเป็นต้องจ่ายเงินในการจัดหางาน

คณุไม่ควรจะตอ้งจ่�ยเงินให้กับบุคคลหรอืบรษัิทที่เสนอหรอืจัดห�ง�นให้คณุ ภ�ยใตก้ฎหม�ย

ของฟินแลนด ์บุคคลหรอืบรษัิทใดไม่ควรขอให้คณุจ่�ยค�่ธรรมเนียมใด ๆ ไม่ว�่จะเป็นเวล�

ใดก็ต�ม และไม่ควรขอหลังจ�กที่คณุกลับบ้�นเช่นกัน ค�่ใช้จ่�ยของคณุมีเพียง

• ค่าสมัคร

• ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับเอกสาร และ

• ค่าต๋ัวของคุณในการเดินทางมาท่ีฟินแลนด์

โปรดเก็บใบเสรจ็ทุกค�่ใช้จ่�ยของคณุไว้

สญัญาจ้างงาน ค่าแรง และเง่ือนไขการจ้างงาน

ก่อนที่คณุจะออกเดนิท�งไปฟินแลนด ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจว�่ง�นที่คณุจะทำ�น้ันมีอยู่

จรงิ ห�กคณุไม่แน่ ใจโปรดตดิตอ่สถ�นเอกอัครร�ชทูตหรอืสถ�นกงสุลของฟินแลนดท์ี่ ใกล้

ที่สุด

ตรวจสอบค�่แรงและช่ัวโมงทำ�ง�นใน

• สญัญาจ้างงาน

• ข้อเสนองานท่ีมีพันธะผูกพันทางกฎหมาย 

• แบบฟอรม์ TEM054 หรอื

• แบบฟอรม์แนบ TY6_plus (งานตามฤดูกาล)

ค�่แรงของคณุจะตอ้งเพียงพอตอ่ก�รดำ�รงชีวติ ประเทศฟินแลนดเ์ป็นประเทศที่มีค�่ครอง

ชีพสูง

น�ยจ้�งไม่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงสัญญ�ก�รจ้�งง�นให้แย่ลงในภ�ยหลังได ้แตน่�ยจ้�งส�ม�รถ

เพิ่มค�่แรงและสวสัดกิ�รของคณุได้

เงื่อนไขก�รจ้�งง�นทัง้หมดจะตอ้งบันทึกไวเ้ป็นเอกส�รหรอืในอีเมล เช่น เก็บเอกส�รทุกแผ่น

และอีเมลทุกฉบับ ส่ิงเหล่�น้ีจะเป็นส่ิงจำ�เป็นที่ตอ้งใช้ ในกรณีที่มีข้อพิพ�ท 
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เม่ือคุณมาถึงฟินแลนด์
สญัญาจ้างงานและการเริม่ทำางาน

คณุส�ม�รถเริม่ทำ�ง�นในประเทศฟินแลนด์ ไดเ้มื่อคณุไดร้บัใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัย ใบรบัรอง

สำ�หรบัทำ�ง�นต�มฤดกู�ล หรอืวซ่ี�ทำ�ง�นต�มฤดกู�ล ห�กคณุม�ทำ�ง�นไม่ถึงส�มเดอืน คณุ

อ�จไม่จำ�เป็นตอ้งใช้ ใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัย โดยส�ม�รถตรวจสอบกับหน่วยตรวจคนเข้�เมือง

ฟินแลนด ์ migri.fi/en/work-without-residence-permit. (ภ�ษ�อังกฤษ)

ในฟินแลนด ์สหภ�พน�ยจ้�งและสหภ�พลูกจ้�งจะตกลงค�่แรงและเงื่อนไขก�รจ้�งง�น

 สหภ�พจะทำ�ก�รร�่งข้อตกลงรว่มโดยจะตกลงกันเรือ่ง ค�่แรงขัน้ต่ำ�และเวล�ก�รทำ�ง�น

 เป็นตน้ โดยปกตคิ�่จ้�งร�ยช่ัวโมงขัน้ต่ำ�คอื 8 ยูโร โดยในระหว�่งก�รฝึกง�นก็จะไดร้บัค�่จ้�ง

เช่นกัน

จะมีก�รอธิบ�ยเกี่ยวกับเงื่อนไขในก�รทำ�ง�นในประเทศฟินแลนด์ ในหล�ยๆภ�ษ�ในคูม่ือของ

หน่วยง�นของฟินแลนดด์�้นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยในฐ�นะแรงง�นช�วต�่งช�ติ ใน

ประเทศฟินแลนด ์tyosuojelu.fi/work-in-finland

น�ยจ้�งและลูกจ้�งยังคงตอ้งทำ�สัญญ�จ้�งง�นโดยละเอียดรว่มกัน โดยควรทำ�สัญญ�จ้�งง�น

เป็นล�ยลักษณ์อักษรในภ�ษ�ที่คณุเข้�ใจได ้ทัง้น�ยจ้�งและลูกจ้�งควรลงล�ยมือช่ือในสัญญ�

รว่มกัน น�ยจ้�งและลูกจ้�งยังส�ม�รถผูกพันกันดว้ยสัญญ�ป�กเปล่�ไดด้ว้ย แตสั่ญญ�ป�ก

เปล่�เป็นเรือ่งย�กที่จะพิสูจน์ 

อย่�ลงล�ยมือช่ือในสัญญ�จ้�งง�นหรอืเอกส�รใด ๆ ห�กคณุไม่เข้�ใจเน้ือห�ของเอกส�ร โปรด

สอบถ�มห�กมีส่วนใดในเอกส�รที่ ไม่ชัดเจนสำ�หรบัคณุ ห�กคณุและน�ยจ้�งทำ�สัญญ�ดว้ย

ป�กเปล่� น�ยจ้�งของคณุจะตอ้งให้คำ�ชีแ้จงเกี่ยวกับเงื่อนไขในก�รทำ�ง�นแก่คณุเป็นล�ย

ลักษณ์อักษรดว้ย ห�กคณุไม่ ไดร้บัคำ�ชีแ้จง ถึงแม้ว�่คณุจะไดข้อไปแล้ว ให้ตดิตอ่ไปยังหน่วย

ง�นของฟินแลนดด์�้นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

น�ยจ้�งอ�จขอสำ�เน�หนังสือเดนิท�งและใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัยของคณุเอ�ไว ้แตน่�ยจ้�ง

ของคณุไม่ส�ม�รถเก็บเอกส�รตวัจรงิเอ�ไว ้อย่�งไรก็ต�มคณุส�ม�รถให้น�ยจ้�งของคณุเก็บ

หนังสือเดนิท�งไว้ ให้ ห�กคณุไม่มีที่เก็บที่ปลอดภัยในที่พักของคณุ 

http://migri.fi/en/work-without-residence-permit
http://tyosuojelu.fi/work-in-finland
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สทิธิและหน้าท่ีรบัผิดชอบของนายจ้างและลูกจ้าง

ในฐ�นะช�วต�่งช�ต ิคณุมีสิทธิและหน้�ที่รบัผิดชอบในที่ทำ�ง�นเช่นเดยีวกับลูกจ้�งช�ว

ฟินแลนด ์แม้ว�่คณุจะไม่มี ใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัยก็ต�ม

ในประเทศฟินแลนด ์หน่วยง�นด�้นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยจะควบคมุดแูลสถ�นที่

ทำ�ง�น โดยส�ม�รถตดิตอ่ม�ยังหน่วยง�นด�้นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยไดเ้สมอห�ก

คณุมีปัญห�ในที่ทำ�ง�น เช่น ในกรณีที่คณุไดร้บัก�รจ่�ยเงินเดอืนที่น้อยเกินไป หรอืห�กมี

คว�มไม่ปลอดภัยในที่ทำ�ง�น ห�กคณุตอ้งก�ร คณุก็ส�ม�รถตดิตอ่ม�แบบไม่ระบุช่ือได้

คณุส�ม�รถเข้�รว่มสหภ�พแรงง�นและหลังก�รทำ�ง�นเป็นระยะเวล�สองส�มเดอืนแล้วก็

ส�ม�รถเข้�รว่มกองทุนก�รว�่งง�นได ้กองทุนว�่งง�นจะจ่�ยเบีย้เลีย้งร�ยวนัให้คณุ ห�กคณุ

ว�่งง�น สหภ�พแรงง�นส�ม�รถช่วยเหลือคณุ ห�กคณุมีปัญห�กับน�ยจ้�ง

น�ยจ้�งของคณุตอ้งดแูลคว�มปลอดภัยในที่ทำ�ง�น คณุตอ้งไดร้บัคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับสภ�พ

แวดล้อม อุปกรณ์ และข้อบังคบัในก�รทำ�ง�น นอกจ�กน้ันน�ยจ้�งตอ้งทำ�ประกันอุบัตเิหตใุห้

คณุดว้ย

ช่ัวโมงก�รทำ�ง�นสูงสุดในฟินแลนดค์อื 40 ช่ัวโมงตอ่สัปด�ห์ ช่ัวโมงทัง้หมดที่คณุใช้ ในท่ี

ทำ�ง�นจะนับรวมเป็นช่ัวโมงทำ�ง�นแม้ว�่คณุจะไม่มีง�นหรอืไม่มีลูกค�้ก็ต�ม คณุมีสิทธิ ได้

รบัวนัหยุดในทุกสัปด�ห์ กล่�วอีกนัยหน่ึงคอืคณุไม่จำ�เป็นตอ้งทำ�ง�นทุกวนัโดยไม่ ไดพ้ักผ่อน 

คณุยังมีสิทธิ ไดร้บัวนัหยุดพักผ่อนประจำ�ปี ซ่ึงจะไดร้บัค�่ตอบแทนอีกดว้ย

คณุควรทำ�ง�นที่คณุและน�ยจ้�งตกลงกันไว้ ในสัญญ�เท่�น้ัน ต�มกฎหม�ยและข้อตกลง

ก�รทำ�ง�นล่วงเวล�ตอ้งไดร้บัคว�มยินยอมจ�กคณุ นอกจ�กน้ันคณุจะตอ้งไดร้บัก�รชดเชย

สำ�หรบัก�รทำ�ง�นล่วงเวล�ต�มข้อตกลงอีกดว้ย ตรวจสอบให้แน่ ใจว�่คณุไดร้บัค�่จ้�งทุก

ช่ัวโมงที่คณุทำ�ง�น และตรวจสอบจำ�นวนวนัหยุดที่คณุไดร้บั

บันทึกช่ัวโมงก�รทำ�ง�นของคณุในสมุดบันทึกหรอืโทรศัพท์ของคณุทุกวนั คณุยังส�ม�รถถ่�ย

รปูต�ร�งเวล�ทำ�ง�นหรอืร�ยก�รกะทำ�ง�นที่แสดงช่ัวโมงก�รทำ�ง�นของคณุ คณุอ�จตอ้งก�ร

ข้อมูลน้ีภ�ยหลัง

ไม่ควรมี ใครบังคบัให้คณุมีเพศสัมพันธ์หรอืกระทำ�ผิดกฎหม�ย ก�รคกุค�มและคว�มรนุแรง

ในที่ทำ�ง�นเป็นอ�ชญ�กรรม คณุมีสิทธิ์ที่จะไปไหนม�ไหนไดอ้ย่�งอิสระ เมื่อคณุไม่อยู่ ในที่

ทำ�ง�น

ห�กคณุถูกคกุค�ม ให้ออกไปยังสถ�นที่ที่ปลอดภัยนอกที่ทำ�ง�นและโทรเบอรฉุ์กเฉิน 112 

คณุจะไดร้บัคว�มช่วยเหลือ แม้ว�่คณุจะไม่มี ใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัยในฟินแลนดก็์ต�ม
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บัญชีธนาคารสำาหรบัจ่ายค่าจ้าง และการจ่ายค่าจ้าง 

ในฟินแลนด ์ค�่แรงน้ันจ่�ยผ่�นบัญชีธน�ค�ร (เช่น ก�รทำ�ง�นต�มฤดกู�ลจะส�ม�รถจ่�ยเป็น

เงินสดได)้ โดยบัญชีธน�ค�รเป็นบัญชีส่วนตวั ไม่มีผู้ ใดมีสิทธิ์ที่จะใช้บัญชีธน�ค�รของคณุ 

บัตร ATM ของคณุ หรอืรหัสธน�ค�รออนไลน์ของคณุ 

คณุจะตอ้งไดร้บัใบแจ้งเงินเดอืนเมื่อมีก�รจ่�ยค�่จ้�งในแตล่ะครัง้ ซ่ึงใบแจ้งยอดจะแสดง

• ค่าจ้าง (และวธีิการคำานวณค่าจ้าง)

• ค่าตอบแทนพิเศษ

• สทิธิประโยชน์ (ตัวอย่างเช่น ท่ีพัก)

• ภาษี

• ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมายกำาหนด

น�ยจ้�งไม่ส�ม�รถหักค�่ใช้จ่�ยที่ ไม่ชอบดว้ยกฎหม�ยออกจ�กค�่จ้�งได ้น�ยจ้�งจะไม่ส�ม�รถ

นำ�ค�่จ้�งของคณุหรอืบ�งส่วนของค�่จ้�งของคณุออกจ�กบัญชีธน�ค�รของคณุไปยังอีกบัญชี

หน่ึงได้

ห�กคณุไม่ ไดร้บัใบแจ้งยอดค�่จ้�งถึงแม้ว�่คณุจะขอไปแล้วก็ต�ม ให้ตดิตอ่ม�ยังหน่วยง�น

ของฟินแลนดด์�้นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย
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หากสถานการณ์ของคุณเปล่ียนแปลง

ห�กใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัยของคณุกำ�ลังจะหมดอ�ยุ ให้ยื่นคำ�ขอใบอนุญ�ตฉบับใหม่ก่อนที่

จะหมดอ�ยุ แสดงใบรบัรองก�รยื่นคำ�ขอใบอนุญ�ตฉบับใหม่ ให้น�ยจ้�งและใบอนุญ�ตพำ�นัก

อ�ศัยเมื่อคณุไดร้บั

คณุส�ม�รถล�ออกจ�กง�นไดต้ลอดเวล� โดยทั่วไปมักจะตอ้งแจ้งล่วงหน้� 14 วนั ในกรณีดงั

กล่�วสิทธิ์ ในก�รอ�ศัยอยู่ ในฟินแลนดข์องคณุอ�จสิน้สุดลง เวน้แตค่ณุจะมีง�นใหม่หรอืมี

เหตผุลอื่นที่ตอ้งอยู่ ในฟินแลนด ์โดยปกตคิณุจะไดร้บัอนุญ�ตให้ห�น�ยจ้�งใหม่ ในส�ข�หรอื

ส�ยอ�ชีพเดยีวกันเท่�น้ัน ห�กคณุจะเปลี่ยนส�ยอ�ชีพ คณุตอ้งยื่นขอใบอนุญ�ตพำ�นักอ�ศัย

ใหม่

ตดิตอ่หน่วยง�นของฟินแลนดด์�้นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย ห�กน�ยจ้�งของคณุไม่

ปฏิบัตติ�มกฎหม�ยหรอืข้อตกลง ห�กคณุไดร้บัก�รปฏิบัตทิี่ขัดตอ่ต�มกฏหม�ยอ�ญ�ในที่

ทำ�ง�น คณุส�ม�รถขอคำ�แนะนำ�ไดจ้�กหม�ยเลขของผู้เสียห�ยจ�กก�รค�้มนุษย์ +358 295 

463 177 หรอืเวบ็ไซต ์(ihmiskauppa.fi/en) ในกรณีเหล่�น้ีคณุส�ม�รถตอ่ใบอนุญ�ตพำ�นัก

อ�ศัยและย้�ยไปทำ�ง�นให้กับน�ยจ้�งร�ยอื่นได้

ห�กคณุสงสัยว�่คณุตกเป็นผู้เสียห�ยจ�กอ�ชญ�กรรม โปรดตดิตอ่ตำ�รวจ (หม�ยเลขฉุกเฉิน

 112) คณุส�ม�รถตดิตอ่หน่วยง�นให้คว�มช่วยเหลือผู้เสียห�ยจ�กอ�ชญ�กรรมไดท้�งอีเมล 

(help@riku.fi) หรอืผ่�นท�งโทรศัพท์หรอืส่งข้อคว�ม ( โทร +358 40 632 9293) 

คณุส�ม�รถเขียนถึงหน่วยง�นให้คว�มช่วยเหลือผู้เสียห�ยจ�กอ�ชญ�กรรม และ เวบ็ไซตข์อง

ผู้เสียห�ยจ�กก�รค�้มนุษย์ ไดด้ว้ยภ�ษ�ของคณุ หรอืขอล่�มเพื่อช่วยเหลือคณุ จะไม่มีก�ร

แจ้งเกี่ยวกับก�รตดิตอ่ของคณุให้ผู้ ใดทร�บ โดยไม่ ไดร้บัอนุญ�ตจ�กคณุ

http://ihmiskauppa.fi/en
http://help@riku.fi


ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสทิธิของลูกจ้างในฟินแลนด์

แอนิเมชัน (หลายภาษา): 

riku.fi/en/various+crimes/labor+exploitation

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟินแลนด์: 

คำ�แนะนำ�และข้อมูลก�รตดิตอ่เป็นภ�ษ�ฟินแลนด ์สวเีดน และอังกฤษ: 

migri.fi/en/problems-at-work-

หน่วยงานของฟินแลนด์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: 

คูม่ือในฐ�นะแรงง�นช�วต�่งข�ติ ในประเทศฟินแลนด์ ในหล�ย ๆ ภ�ษ�: 

tyosuojelu.fi/work-in-finland 

หม�ยเลขโทรศัพท์ ให้คำ�ปรกึษ�ของหน่วยง�นด�้นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย 

0295 016  620, tyosuojelu.fi/web/en/home

ศูนย์ ให้ความช่วยเหลือผู้เสยีหายจากอาชญากรรม: 

riku.fi/laborexploitation, โทรศัพท์ 040 632 9293

ระบบให้ความช่วยเหลือผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์: 

ihmiskauppa.fi/en, โทรศัพท์ +358 295 463 177

สหภาพแรงงานกลางของฟินแลนด์ ให้คำาปรกึษาด้านสถานภาพการจ้างงาน: 

tyoelamanpelisaannot.fi/en, โทรศัพท์ 0800 414 004

หมายเลขฉุกเฉินท่ัวไปในฟินแลนด์: 112
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