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ระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้ วยอาสาสมัครแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๘
___________________________
โดยที่ปัจจุบนั กระทรวงแรงงานมีงานอาสาสมัครด้านต่าง ๆ ที่มีความซ้ าซ้อนกัน ดังนั้นเพื่อ
ความเป็ นเอกภาพและมีประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานด้านแรงงาน และเพื่อให้ประชาชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้เข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นเครื อข่ายช่วยเหลืองานกระทรวงแรงงาน จึงสมควรให้มีอาสาสมัคร
แรงงานขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินพ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
( ๑ ) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการดาเนิ นงานของอาสาสมัคร
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐
( ๒ ) ระเบียบกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานว่าด้วยการแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานประจา
หมู่บา้ น พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“อาสาสมัครแรงงาน” หมายความว่า อาสาสมัครแรงงานในประเทศ และอาสาสมัครแรงงาน
ในต่างประเทศ
“หัวหน้าคณะผูแ้ ทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะผูแ้ ทนตามระเบียบพิธีการทูต หรื อระเบียบพิธีการกงสุ ล ในกรณี ของ
คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่ วนราชการ ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
อาสาสมัครแรงงานในประเทศ
___________________________
ข้อ ๖ ให้มีอาสาสมัครช่วยเหลืองานในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานในประเทศไทย
เรี ยกว่า “อาสาสมัครแรงงานในประเทศ” โดยใช้ชื่อย่อเป็ นภาษาไทยว่า “อสร.ท.”
ข้อ ๗ อาสาสมัครแรงงานในประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยและอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บปี
(๒) มีความประพฤติเรี ยบร้อย ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
(๓) สมัครใจและเสี ยสละเพื่อช่วยเหลือการดาเนิ นงานของกระทรวงแรงงาน
ข้อ ๘ ในเขตกรุ งเทพมหานครให้กลุ่มสนับสนุนเครื อข่ายและประสานภูมิภาค สานักตรวจ
และประเมินผล และในส่ วนภูมิภาคให้สานักแรงงานจังหวัดเป็ นผูร้ ับสมัครบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ ๗
จากกรรมการชุมชน กรรมการหมู่บา้ น กรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บา้ น ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ
บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม
ข้อ ๙ เมื่อได้ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แล้ว ในเขตกรุ งเทพมหานครให้เสนอชื่อ
บุคคลดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงแรงงาน สาหรับในส่ วนภูมิภาคให้สานักงานแรงงานจังหวัดเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติดงั กล่าวต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาและมีคาสั่งแต่งตั้งเป็ นอาสาสมัครแรงงานใน
ประเทศ
ข้อ ๑๐ ให้อาสาสมัครแรงงานในประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ระหว่างประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชนกับกระทรวง
แรงงานหรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการขยายบริ การด้านแรงงาน ไปสู่ ประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชน
อย่างทัว่ ถึง
(๒) เป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ ให้คาปรึ กษา และแนะนา
ด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชน
(๓) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงแรงงานสามารถนามาใช้
วางแผนในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๔) ส่ งเสริ มประชาชนให้มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาด้านแรงงานในหมู่บา้ น
และชุมชนของตนเอง
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หมวด ๒
อาสาสมัครแรงงานในต่ างประเทศ
_________________________
ข้อ ๑๑ ให้มีอาสาสมัครช่วยเหลืองานในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานใน
ต่างประเทศ เรี ยกว่า “อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ” โดยใช้ชื่อย่อเป็ นภาษาไทยว่า “อสร.ต.”
ข้อ ๑๒ อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บปี
(๒) มีภูมิลาเนา หรื อมีถิ่นพานัก หรื อประกอบอาชีพ หรื อเป็ นแรงงานอยูใ่ นประเทศนั้น
(๓) มีความประพฤติเรี ยบร้อย ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
(๔) สมัครใจ และเสี ยสละเวลาเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของกระทรวงแรงงาน
ข้อ ๑๓ ให้หวั หน้าคณะผูแ้ ทนในการบริ หารราชการในต่างประเทศเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ เป็ นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศแล้วรายงานการแต่งตั้งให้
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ
ข้อ ๑๔ ให้อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) ให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบด้านแรงงานให้กบั คนไทย
ในต่างประเทศ
(๒) รวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ และปั ญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และรายงานต่อสานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ หรื อสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
(๓) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านแรงงานของสานักงานแรงงานไทยต่างประเทศ
หรื อสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศให้แก่คนไทยในต่างประเทศ
(๔) สารวจติดตามสภาพความเป็ นอยูข่ องแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็ นข้อมูลในการให้
ความช่วยเหลือ
(๕) ส่ งเสริ มให้มีการรวมตัวของแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมด้านแรงงาน
อันเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
(๖) ประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในต่างประเทศ
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หมวด ๓
สิ ทธิประโยชน์
_________________
ข้อ ๑๕ อาสาสมัครแรงงานอาจได้รับค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่และสิ ทธิ
ประโยชน์อย่างอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงแรงงานกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๖ อาสาสมัครแรงงานที่ปฏิบตั ิงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทน คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัคร
แรงงานดีเด่น
หมวด ๔
ระยะเวลา และการสิ้นสุ ดสภาพ
__________________________
ข้อ ๑๗ อาสาสมัครแรงงานมีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
(๑) อาสาสมัครแรงงานตามหมวด ๑ มีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่คราวละสามปี
(๒) อาสาสมัครแรงงานตามหมวด ๒ มีระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่คราวละหนึ่งปี อาสาสมัคร
แรงงานซึ่ งพ้นจากหน้าที่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
ข้อ ๑๘ อาสาสมัครแรงงานย่อมสิ้ นสุ ดลงด้วยสาเหตุ ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ปลัดกระทรวงแรงงาน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทนให้ออก เพราะขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ ๗ หรื อข้อ ๑๒ หรื อกระทาการที่อาจเป็ นผลเสี ยหายแก่ทางราชการ
ข้อ ๑๙ ให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ ฝ่ ายแรงงานประจาสถานเอกอัครราชทูต หรื อสถานกงสุ ล จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับภารกิจ
ของกระทรวงแรงงานและชี้แจงหน้าที่แก่อาสาสมัครแรงงาน เมื่อผ่านการอบรมแล้วให้อาสาสมัครแรงงาน
ได้รับวุฒิบตั รและบัตรประจาตัว
ข้อ ๒๐ บัตรประจาตัวอาสาสมัครแรงงานให้เป็ นไปตามที่ปลัดกระทรวงแรงงานกาหนด
และในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานต้องแสดงบัตรประจาตัว
ให้ยกเลิกบัตรประจาตัวอาสาสมัครแรงงานของส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ออกให้
ก่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับและให้ใช้บตั รประจาตัวตามระเบียบนี้แทน
ข้อ ๒๑ การพ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ ๑๗ (๓) ในเขตกรุ งเทพมหานครให้สานักตรวจ
และประเมินผลเป็ นผูเ้ สนอปลัดกระทรวงแรงงาน ในส่ วนภูมิภาค ให้สานักงานแรงงานจังหวัดเป็ นผูเ้ สนอ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในต่างประเทศให้สานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ฝ่ ายแรงงานประจาสถาน
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เอกอัครราชทูต หรื อสถานกงสุ ล เป็ นผูเ้ สนอหัวหน้าคณะผูแ้ ทนเพื่อมีคาสั่งให้พน้ จากหน้าที่
ข้อ ๒๒ อาสาสมัครแรงงานของส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นอาสาสมัครแรงงานตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

( นายสมศักด์ิ เทพสุ ทิน)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน

