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สารจากกงสลุใหญ่ ณ นครแวนคเูวอร ์

สถานกงสลุใหญ่ ณ นครแวนคเูวอร ์มทีีต่ ัง้อยูใ่นมณฑลบรติชิโคลมัเบยี หรอื บ.ีซ.ี ซึง่ถอืวา่เป็นมณฑล

ทีอ่ยูฝ่ ัง่ตะวนัตกของประเทศแคนาดา เป็นมณฑลทีม่คีวามใกลช้ดิกบัภมูภิาคเอเชยีมากทีส่ดุในทวปีอเมรกิา

เหนือ โดยนครแวนคเูวอรแ์ละมณฑลบรติชิโคลมัเบยี รวมทัง้มณฑลใกลเ้คยีง มชีมุชนและวฒันธรรมทีม่คีวาม

หลากหลายทางดา้นเชือ้ชาต ิศาสนาและวฒันธรรม ผูค้นมคีวามเป็นมติรและมทีศันคตเิปิดกวา้ง สภาพ

การเมอืงเศรษฐกจิมคีวามเป็นระเบยีบและยดึถอืกฎระเบยีบและมาตรฐานทีจ่ะตอ้งเคารพและปฏบิตัติาม ภมูิ

ประเทศมสีภาพสิง่แวดลอ้มและภูมทิศัน์ทีส่ะอาดและงดงาม มทีรพัยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์แหง่หนึ่งของ

โลก  มรีะบบการใหบ้รกิารทางดา้นการศกึษาและสขุภาพทีค่รบครนั  

เมือ่คาํนึงถงึโอกาสดา้นเศรษฐกจิและสงัคมดงักลา่ว ปจัจุบนัจงึม ีพีน้่องชาวไทยเขา้มาพาํนกัอาศยัอยู่

ในมณฑลบรติชิโคลมัเบยีเป็นจาํนวนมาก ทัง้ในรปูของนกัท่องเทีย่ว นกัศกึษา นกัวชิาการ นกัธุรกจิ แรงงาน

โดยเฉพาะในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทัง้ผูท้ ีย่า้ยเขา้มาพาํนกัอยูใ่นมณฑลเป็นการถาวร สถานกงสลุ

ใหญ่ฯ จงึไดจ้ดัทาํเอกสารคูม่อืคนไทยใน บ.ีซ.ี นี้ข ึน้ เพือ่อาํนวยความสะดวกในดา้นขอ้มลูพืน้ฐานทีจ่าํเป็น

สาํหรบัการใชช้วีติในมณฑล บ.ีซ.ี แก่พีน้่องชาวไทย  

 อน่ึง เอกสารคูม่อืนี้ไดจ้ดัทาํขึน้โดยการรวบรวมขอ้มลูจากสมาคมไทยแหง่บซี ีและหน่วยงาน

ทอ้งถิน่ใน บ.ีซ.ี ขอ้มลูจงึอาจมกีารคลาดเคลือ่นไปตามกาลเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้นี้สถานกงสลุใหญ่ฯ ได้

ระบุแหลง่ทีม่าของขอ้มลูไวใ้นแต่ละชว่งของเน้ือหาในเอกสารเพือ่ใหท้กุทา่นสามารถทราบในรายละเอยีดและ

ตดิตามการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูขา่วสารได ้และหากมขีอ้มลูใดคลาดเคลือ่น สถานกงสลุใหญ่ฯ ขอน้อมรบั

ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ตลอดจนขอ้เสนอแนะจากทุกทา่น เพือ่นํามาปรบัปรงุเอกสารคูม่อืฉบบันี้ใหม้คีวามสมบรูณ์มาก

ขึน้ 

 

นายอรรถยทุธ ์ศรสีมทุร 
กงสลุใหญ่ ณ นครแวนคเูวอร ์

ตุลาคม 2554 
 

 

 



  3

สารบญั 

       หน้า 

สารจากกงสลุใหญ่ ณ นครแวนคเูวอร ์  2 
สารบญั  3 
1. การใช้ชีวิตใน บี.ซี.  6  

1.1 การรายงานตวัของคนไทยเมือ่มาถงึ บ.ีซ.ี  6 
1.1.1. เอกสารและวธิกีารรายงานตวัคนไทยใน บ.ีซ.ี   6 

1.2 การจบัจา่ยใชส้อย  6 
1.2.1. ระบบการเงนิของแคนาดา  6 
1.2.2. การใชบ้ตัรเดบติและบตัรเครดติ  6 
1.2.3. คา่ครองชพีใน บ.ีซ.ี  6 
1.2.4. เราตอ้งเสยีภาษเีพิม่เตมิเมือ่เราซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคตามรา้นคา้อกีหรอืไม ่  7 
1.2.5. เราสามารถขอเงนิภาษสีนิคา้คนืไดห้รอืไม ่  8 

1.3 ระบบสาธารณูปโภค  8 
1.3.1. การใชบ้รกิารรถแทก็ซีใ่น บ.ีซ.ีเป็นอยา่งไรบา้ง อตัราคา่โดยสารเทา่ไหร ่  8 
1.3.2. ระบบขนสง่มวลชนใน บ.ีซ ีมกีีป่ระเภท และคา่โดยสารราคาเทา่ไหร ่  8 
1.3.3. เราสามารถหาซือ้บตัรโดยสารไดจ้ากทีใ่ด  10 
1.3.4. เราสามารถนําสตัวเ์ลีย้งขึน้ไปบนรถโดยสารไดห้รอืไม ่  10 
1.3.5. ถา้ทาํของหลน่หายระหวา่งการใชบ้รกิารรถโดยสารจะทาํอยา่งไร  10 
1.3.6. อายกุารใชง้านของบตัรโดยสารขณะเดนิทาง (1 Zone: 2.5 CAD)  11 
1.3.7. ระบบไฟฟ้าใน บ.ีซ.ี  11 
1.3.8. การเชา่บา้นพกัและทีอ่ยูอ่าศยั  11 

1.4 การขบัขี ่ยานยนตแ์ละกฎจราจร  13 
1.4.1. การขบัขีย่านพาหนะใน บ.ีซ.ี  13 
1.4.2. การขอมใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนตใ์น บ.ีซ.ี  13 

1.5 ธนาคารและไปรษณยี ์  14 
1.5.1. การเปิดบญัชธีนาคารใน บ.ีซ.ี  14 
1.5.2. ตู ้ATM ในบ.ีซ.ี มอียูท่ีไ่หนบา้ง และมคีา่ธรรมเนยีมในการกดเงนิสดหรอืไม ่  15 
1.5.3. สามารถใชบ้ตัรเดบติ / บตัรเครดติจากธนาคารในประเทศไทยไปกดเงนิสด 

    จากตู ้ATM ใน บ.ีซ.ีไดห้รอืไม ่  15 
1.5.4. สถานทีใ่หบ้รกิารสง่จดหมายและพสัดใุน บ.ีซ.ี มทีีไ่หนบา้ง  15 

1.6 กรณฉุีกเฉินในชวีติประจาํวนั  15 
1.6.1. กรณปีระสบอุบตัเิหตุทางรถยนตใ์นระหวา่งเดนิทางควรทาํอยา่งไร  15 



  4

1.6.2. การเตรยีมการดา้นความปลอดภยัในทีพ่กัเพือ่รบัเหตุการณ์แผน่ดนิไหว  
ควรทาํอยา่งไร  15 

1.6.3. การโทรแจง้เหตุฉุกเฉินจากโทรศพัทส์าธารณะตอ้งทาํอยา่งไร       15 
1.7 เครอืขา่ยและกจิกรรมของคนไทยใน บ.ีซ.ี  16 

1.7.1. สว่นราชการไทยใน บ.ีซ.ี  16 
1.7.2. วดัไทยในบ.ีซ.ี  16 
1.7.3. สมาคมคนไทยใน บ.ีซ.ี  16 
1.7.4. กจิกรรมประจาํปี และกจิกรรมอื่นๆ  16 

1.8 หมายเลขโทรศพัทท์ีค่วรทราบ  16 
1.9 การขอเป็น Canadian Citizen   17 

1.9.1. ทาํอยา่งไรจงึจะขอเป็น Canadian Citizen ได ้  17 
1.9.2. ระเบยีบและขัน้ตอนการขอเป็น Canadian Citizen มอีะไรบา้ง  17 

2. การศึกษาใน บี.ซี.  18 
2.1 การศกึษาใน บ.ีซ.ี  18 

2.1.1 ระบบการศกึษาใน บ.ีซ.ี  18 
2.1.2 สามารถหาขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีนตอ่ใน บ.ีซ.ี ไดท้ีไ่หนบา้ง  18 
2.1.3 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการศกึษาใน บ.ีซ.ี  19 

2.2 การทาํงานระหวา่งเรยีน  19 
2.2.1 เราสามารถทาํงานไปดว้ยเรยีนไปดว้ยทาํงานไปดว้ยไดห้รอืไม ่  19 
2.2.2 เงือ่นไขการทาํงานของใบอนุญาตทาํงานนอกสถานศกึษา  

(Off Campus Work Permit) มอีะไรบา้ง  20 
2.3 การต่อใบอนุญาตการเรยีน (Study Permit)  20 

2.3.1 สามารถตอ่อาย ุStudy Permit ไดท้ีส่ถานกงสลุใหญ่ฯ หรอืไม ่  20 
3. การทาํงานใน บี.ซี.  21 

3.1 การหางานทาํใน บ.ีซ.ี  21 
3.2 สถานการณ์และแนวโน้มความตอ้งการแรงงานใน บ.ีซ.ี  21 
3.3 การเสยีภาษ ีและการยืน่ขอคนืภาษ ี  22 
3.4 การขอเลขทีป่ระกนัสงัคม  23 
3.5 ชัว่โมงการทาํงาน  23 

3.5.1 ชัว่โมงทาํงานปกตใิน บ.ีซ.ี เป็นอยา่งไร  23 
3.5.2 ระบบการทาํงานใน บ.ีซ.ี มคีา่จา้งลว่งเวลาหรอืไม ่หากมอีตัราเป็นอยา่งไร  24 

3.6 อตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ตํ่า  24 
3.6.1 กฎหมายใน บ.ีซ.ี กาํหนดคา่แรงขัน้ตํ่าไวห้รอืไม ่  24 
3.6.2 คา่จา้งโดยเฉลีย่ของแตล่ะอาชพีเป็นอยา่งไร  25 



  5

3.7 การจา้งและการเลกิจา้ง  27 
3.7.1 นายจา้งมสีทิธยิดึหนงัสอืเดนิทางไทยของลกูจา้งไวห้รอืไม ่  27 
3.7.2 นายจา้งสามารถบอกเลกิจา้งลกูจา้งไดท้นัทหีรอืไม ่  27 
3.7.3 หากอยากรอ้งเรยีนวา่ถกูละเมดิสทิธิข์องลกูจา้ง ตอ้งไปรอ้งเรยีนทีใ่ด  27 

3.8 กรณไีดร้บัอุบตัเิหตุจากการทาํงาน  27 
3.9 Work Permit  27 

3.9.1 สามารถตอ่อาย ุWork Permit ไดท้ีส่ถานกงสลุใหญ่ฯ หรอืไม ่  27 
4. การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย  28 

4.1 กรณถีกูตาํรวจจบักุม  28 
4.1.1 ถกูเจา้หน้าทีต่าํรวจตรวจคนเขา้เมอืงจบักุมตวัไปเพราะวซีา่หมดอาย ุ

จะตอ้งทาํอยา่งไร  28 
4.1.2 เมือ่ถกูจบักุม จะแจง้สถานกงสลุใหญ่ฯ ไดอ้ยา่งไร  28 

4.2 กรณเีจบ็ปว่ย  28 
4.2.1 สถานพยาบาลใน บ.ีซ.ี มทีีไ่หนบา้ง  28 

4.3 หนงัสอืเดนิทางไทย / การเดนิทางกลบัประเทศไทย  28 
4.3.1 หนงัสอืเดนิทางไทย (Thai Passport) หมดอาย ุใกลจ้ะหมดอาย ุหรอืสญูหาย  

ตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง  28 
4.3.2 ตอ้งการทาํหนงัสอืเดนิทางไทยใหบ้ตุรทีเ่กดิใน บ.ีซ.ี ตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง  29 
4.3.3 สามารถขอตอ่วซี่าเขา้ประเทศแคนาดาไดท้ีส่ถานกงสลุใหญ่ฯ หรอืไม ่  29 
4.3.4 ถา้สาม/ีภรรยา/ลกู ทีม่ ีCanadian Passport ตอ้งการเดนิทางกลบั                             

ประเทศไทยดว้ย ตอ้งขอวซีา่ปะเภทไหน  29 
4.4 บทลงโทษสาํหรบัผูท้ีอ่ยูใ่น บ.ีซ.ี อยา่งผดิกฎหมาย  29 

5. แหล่งข้อมลูเพ่ิมเติมสาํหรบัการใช้ชีวิตใน บี.ซี. และประเทศแคนาดา  29 
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง   30 

 

 

 

 



  6

1. การใช้ชีวิตใน บี.ซี. 

1.1 การรายงานตวัของคนไทยเม่ือมาถึง บี.ซี. 
1.1.1 เอกสารและวิธีการรายงานตวัคนไทยใน บี.ซี.  

 เมือ่ทา่นเดนิทางมาถงึ บ.ีซ.ี (รวมทัง้ Alberta และ Yukon) ทา่นควรรายงานตวัตอ่สถานกงสลุ
ใหญ่ แหง่นครแวนคเูวอรภ์ายใน 30 วนั นบัตัง้แตเ่ดนิทางมาถงึประเทศแคนาดา 

 โดยทา่นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์การรายงานตวัไดท้ี ่ 
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/docs/consular_forms/ThaiReport.pdf 
แลว้จดัสง่เอกสารใหส้ถานกงสลุใหญฯ่ ดว้ยตนเองหรอืสง่ทางไปรษณยีไ์ดท้ี ่ 
Royal Thai Consulate General - Vancouver  
1040 Burrard Street, Vancouver, BC   V6Z 2R9  
Tel : (604) 687-1143    Fax: (604) 687-4434 
Email address:  info@thaicongenvancouver.org  / www.thaicongenvancouver.org 

1.2 การจบัจ่ายใช้สอย 
1.2.1 ระบบการเงินของแคนาดา 

o แคนาดาใชห้น่วยสกุลเงนิเป็นดอลลา่ร ์ซึง่เทา่กบั 100 เซนต ์ 
เหรียญแคนาดา  ธนบตัรแคนาดา 

เพนนี (Penny) 1 เซนต ์(cent)  5 dollar bill 5 ดอลล่าร ์

นิกเกลิ (Nickel) 5 เซนต ์(cent)  10 dollar bill 10 ดอลลา่ร ์
เดมม ์(Dime) 10 เซนต ์(cent)  20 dollar bill 20 ดอลลา่ร ์
ควอเตอร ์(Quarter) 25 เซนต ์(cent)  50 dollar bill 50 ดอลลา่ร ์
ลนูนี่ (Loonie) 1 ดอลลา่ร ์  100 dollar bill 100 ดอลลา่ร ์
ทนูี่ (Toonie) 2 ดอลล่าร ์  5 dollar bill 5 ดอลล่าร ์

 

1.2.2 การใช้บตัรเดบิตและบตัรเครดิต 

 นอกจากเงนิสดแลว้ ทา่นสามารถใชบ้ตัรเดบติหรอืบตัรเครดติ ชาํระคา่สนิคา้และบรกิารได้
ตามรา้นคา้ทัว่ไปดว้ย (ชาวแคนาดาจงึไมน่ิยมพกเงนิสดตดิตวัคราวละมากๆ) 

1.2.3 ค่าครองชีพใน บี.ซี.  

 คา่ครองชพีใน บ.ีซ.ี นัน้ มคีวามแตกต่างกนัไปตามเมอืงทีอ่ยู ่หากทา่นอยูใ่นวคิตอเรยี หรอืใน
เขต lower mainland เชน่ นครแวนคเูวอร ์รชิมอนด ์หรอื นอรธ์แวนคเูวอร ์คา่ครองชพีจะสงู
กวา่เมอืงอื่นๆ ใน บ.ีซ.ี ทา่นสามารถเขา้ไปสาํรวจคา่ครองชพีใน บ.ีซ.ี ไดท้ีเ่วบ็ไซต ์
http://www.bccheckup.com  ซึง่ประเดน็ทีนํ่ามาพจิารณาเป็นคา่ครองชพีในบ.ีซ.ีไดแ้ก ่
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1.) รายไดแ้ละภาษ ี (ดรูายละเอยีดในหวัขอ้ ภาษ)ี 
2.) คา่บา้นพกั/ทีอ่ยูอ่าศยั 
3.) คา่สาธารณูปโภคต่างๆ เชน่คา่น้ํา คา่ไฟ คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 
4.) คา่เดนิทาง (ดคูา่บรกิารไดท้ี ่http://www.bctransit.com/ และ www.translink.ca )และหากทา่น

ขบัรถ ทา่นสามารถเชค็ราคาแก๊สไดท้ี ่http://www.bcgasprices.com  
5.) คา่เลา่เรยีน ซึง่ม ี2 อตัรา คอื คา่เลา่เรยีนของ BC Resident Students และInternational 

Students (รายละเอยีดดงัหวัขอ้ 2.1.3) 
6.) คา่บรกิารสาธารณสขุ รฐับาล บ.ีซ.ีมรีะบบประกนัสขุภาพทีด่สีาํหรบัชาว บ.ีซ.ี ซึง่รวมผูม้า

ตัง้ถิน่ฐานและผูท้ีม่าทาํงานในพืน้ทีด่ว้ย เน่ืองจากการประกนัสขุภาพถอืเป็นขอ้บงัคบัของ
ชาว บ.ีซ.ี โดยอตัราคา่ธรรมเนียมคดิเป็นรายเดอืน โดยดไูดจ้ากwww.health.gov.bc.ca/msp/ 
สว่นคนทีม่รีายไดน้้อย ทางรฐัจะใหค้วามชว่ยเหลอืโดยพจิารณาตามเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้

7.)  อตัราดอกเบีย้ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการฝากเงนิ (รอ้ยละ 0.1-1, พ.ศ.2554) และการกูเ้งนิ 
(ขัน้ตํ่าประมาณรอ้ยละ 6-8, พ.ศ.2554)  

 ในปี 2009 คา่ใชจ้่ายโดยเฉลีย่ตอ่ปีของครวัเรอืนใน บ.ีซ.ี มรีายละเอยีดตามตารางดา้นลา่ง 
และดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่http://www.bcstats.gov.bc.ca/data/dd/handout/shs2009.pdf 

รายการ จาํนวนเงิน  รายการ จาํนวนเงิน 
คา่ใชจ้่ายรวม 73,571  คา่พกัผอ่นหยอ่นใจ 4,561 
คา่อาหาร 7,570  คา่หนงัสอื 214 
คา่ทีพ่กัอาศยั 16,336  คา่เลา่เรยีน 1,760 
คา่สาธารณูปโภค 3,483  คา่บุหรีแ่ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ 1,630 
คา่อุปกรณ์ตกแต่งบา้น 2,017  คา่การเลน่เสีย่งโชค/การพนนั 200 
คา่เสือ้ผา้ 2,878  คา่เบด็เตลด็ 1,426 
คา่เดนิทาง 9,318  ภาษรีายได ้ 13,157 
คา่รกัษาพยาบาล 2,455  ประกนั/เงนิสาํรองเกษยีณ 3,482 
คา่ Personal Care 1,160  Gifts of money and contributions 1,922 

 

1.2.4 เราต้องเสียภาษีเพ่ิมเติมเมื่อเราซ้ือสินค้าอปุโภคบริโภคตามร้านค้าอีกหรอืไม ่

 ราคาสนิคา้ทีต่ดิไวใ้นรา้น สว่นใหญ่เป็นราคาทีย่งัไมร่วมภาษ ี(12%) เพราะฉะนัน้เมือ่ไป
จา่ยเงนิทีแ่คชเชยีร ์เราจะตอ้งจา่ยเงนิเพิม่ขึน้จากราคาทีต่ดิป้ายไวอ้กี 12% ซึง่ภาษนีี้เรยีกวา่ 
Harmonized Sales Tax (HST) เป็นการรวมเอาภาษ ีGoods and Services Tax: GST (5%) 
และ Provincial Sales Tax: PST (7%) เขา้ไวด้ว้ยกนั  

 สนิคา้ทีไ่มไ่ดผ้า่นการแปรรปู เชน่ ไข ่นม จะไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีHST  

Publish: Statistics Canada, 2010 
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 อยา่งไรกต็าม รฐับาล บ.ีซ.ีไดจ้ดัใหม้กีารลงประชามตเิมือ่เดอืนสงิหาคม 2554 วา่ ชาวเมอืง
ตอ้งการจะใหม้ภีาษ ีHST ต่อไปหรอืไม ่ซึง่ผลการลงประชามตอิอกมาวา่ ชาวเมอืงไมต่อ้งการ
ใหม้ ีHST อกีต่อไป รฐับาลบ.ีซ.ีจงึจะทาํการเปลีย่นระบบภาษขีองบ.ีซ.ีใหก้ลบัไปเป็นรปู
แบบเดมิ นัน่คอื ภาษ ีGST (5%) และภาษ ีPST (7%) โดยจะบงัคบัใชใ้นชว่งเดอืนมกราคม 
2013 

1.2.5 ธรุกิจต่างๆ สามารถขอเงินภาษีสินค้าคืนได้หรือไม่ 

 ในขณะทีภ่าษ ียงัเป็นรปูแบบของ HST ธุรกจิไมส่ามารถขอเงนิภาษสีนิคา้คนืได ้แตห่ากมกีาร
ปรบัเป็นระบบ GST/PST แลว้ ธุรกจิสามารถขอคนืเงนิภาษสีนิคา้ได ้โดยเขา้ไปศกึษา
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/rbts/vstrs/fctp-eng.html  

1.3 ระบบสาธารณูปโภค 
1.3.1 การใช้บริการรถแทก็ซ่ีใน บี.ซี.เป็นอย่างไรบา้ง อตัราค่าโดยสารเท่าไหร่  

 ทา่นสามารถคาํนวณอตัราคา่โดยสารรถแทก็ซีใ่น บ.ีซ.ี และทัว่แคนาดาไดจ้ากเวบ็ไซต์
http://www.taxifarefinder.com/main.php?city=Vancouver  โดยอตัราเริม่ตน้เริม่ที ่$3.00 

 หากทา่นอยูใ่นนครแวนคเูวอร ์ทา่นสามารถโทรศพัทเ์รยีกใชบ้รกิารแทก็ซีไ่ดจ้าก 
Yellow Cabs: (604) 681-1111  Black Top Cabs: (604) 731-1111 
Vancouver Taxi: (604) 225-5111  MacLure’s Cabs: (604) 731-9211 

1.3.2 ระบบขนส่งมวลชนใน บี.ซี มีก่ีประเภท และค่าโดยสารราคาเท่าไหร ่

 ระบบขนสง่มวลชนใน บ.ีซ.ี ประกอบดว้ย รถโดยสารประจาํทาง (Bus) รถไฟฟ้า (Skytrain) 
เรอื (Seabus) รถไฟ (BC Rail) และเครือ่งบนิ  

 โดยทา่นสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบขนสง่มวลชนใน บ.ีซ.ี ไดท้ี ่
http://www.bctransit.com/ และรายละเอยีดสนามบนิใน บ.ีซ.ี ไดท้ี ่ 
 

http://www.th.gov.bc.ca/airports/bcairports.htm 

 สาํหรบัทา่นทีอ่าศยัอยูใ่นนครแวนคเูวอร ์ 
o ทา่นสามารถตรวจสอบเวลาเดนิรถและวางแผนการเดนิทางดว้ยพาหนะทัง้หมดขา้งตน้ได้

ในเวบ็ไซตน์ี้ http://tripplanning.translink.ca/  
o สาํหรบัคา่โดยสาร จะขึน้อยูก่บัเขตทีท่า่นจะเดนิทางไป โดยแบง่ออกเป็น 3 เขตคอื เขต 1 

(zone1) เขต2 (zone2) และเขต3 (zone3) (ดแูผนทีป่ระกอบ) 
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1.3.6 อายกุารใช้งานของบตัรโดยสารขณะเดินทาง (1 Zone: 2.5 CAD) 

 ทา่นสามารถใชบ้ตัรโดยสาร 1 ใบ ขึน้รถประจาํทางภายในเขตเดยีวกนัไดห้ลายคนัภายใน
เวลา 90 นาท ีหลงัจากตอกบตัรครัง้แรก  

 ขอ้มลูอื่นๆ เพิม่เตมิ 
o เดก็อายไุมเ่กนิ 4 ขวบไมต่อ้งเสยีคา่โดยสาร (แตต่อ้งเดนิทางพรอ้มผูใ้หญ่) 
o คนตาบอด คนพกิาร (ตอ้งมบีตัรประจาํตวัแสดง) อาจใชบ้รกิารไดโ้ดยไมเ่สยีคา่บรกิาร 
o สาํหรบัผูถ้อืบตัรรายเดอืน (Monthly หรอื Fare card) บตัร West Coast Express 28-day 

Pass หรอืบตัร Annual Employer Transit Pass ในวนัอาทติยแ์ละวนัหยดุราชการ ผูถ้อื
บตัรสามารถพาผูร้ว่มเดนิทางไปไดอ้กี 5 คน โดยไมต่อ้งเสยีคา่บรกิารอกี  โดยในจาํนวน 
6 คน (ต่อ fare card /West Coast Express 28-day Pass/ Annual Employer Transit 
Pass 1 ใบ)จะตอ้งเป็นผูใ้หญ่ (อาย ุ14 ปีขึน้ไป) 2 คน และเดก็ (อายไุมเ่กนิ 13 ปี) 4 คน  

1.3.7 ระบบไฟฟ้าใน บี.ซี.  

 ระบบไฟฟ้าของแคนาดาเป็นระบบ 110 โวลต ์เพราะฉะนัน้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าบางอยา่งทีนํ่ามา
จากประเทศไทย จะไมส่ามารถใชไ้ด ้(หรอืตอ้งใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในการแปลงไฟ) 
เชน่ เครือ่งเปา่ผม เตารดี เป็นตน้ แต่คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ทีช่ารต์
โทรศพัทม์อืถอื สว่นใหญ่จะสามารถรบัรองไฟขนาด 110/220 โวลตอ์ยูแ่ลว้ (สามารถดทูี่
ตวัเครือ่งได)้  

 หวัปลัก๊จะเป็นลกัษณะ 3 ร ู( ‘.‘ ) ซึง่สามารถหาซือ้ไดจ้ากเมอืงไทย  
1.3.8 การเช่าบา้นพกัและท่ีอยูอ่าศยั 

 ประเภทของทีอ่ยูอ่าศยั 
o โรงแรม (Hotel/Hostel/Motel) ราคาคอ่นขา้งสงู เหมาะสาํหรบัการพกัแบบชัว่คราวสามารถ

หาขอ้มลูไดจ้ากสมดุหน้าเหลอืงของแคนาดา ตามเวบ็ไซต:์ http://www.yellowpages.ca/ 
o อพารท์เมนต ์(Apartment) มทีัง้แบบใหเ้ชา่และขาย โดยประเภทของอพารท์เมนตไ์ดแ้ก ่

หอ้งสตดูโิอ (Studio) หนึ่งหอ้งนอนและสองหอ้งนอน นอกจากราคาเชา่หรอืซือ้แลว้ ยงัตอ้ง
จา่ยคา่สว่นกลางดว้ย (Strata fee) [ในกรณซีือ้เทา่นัน้] เชน่คา่ตดัหญา้ ทีจ่อดรถ หรอืคา่
เกบ็ขยะ เป็นตน้ 

o ดเูพลก็ซ ์(Duplex) บา้นทีแ่บง่ออกเป็นอพารท์เมนตส์องหลงั (สาํหรบัเชา่หรอืซือ้) 
o ทาวน์เฮา้ส ์(Townhouse) สาํหรบัเชา่หรอืซือ้ ซึง่นอกจากราคาเชา่หรอืซือ้แลว้ยงัตอ้งจา่ย

คา่สว่นกลางดว้ย  [ในกรณซีือ้เทา่นัน้] 
o บา้นเคลือ่นที ่(Mobile Home) หรอืทีเ่รยีกวา่ “Trailer” สามารถยา้ยไดง้า่ยและราคาถกูกวา่

ซือ้บา้น โดยจะตอ้งซือ้หรอืเชา่ทีด่นิกอ่น จงึจะตดิตัง้ Mobile Home ได ้
o ทีพ่กัทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืโดยรฐับาล (Housing Cooperatives หรอื Housing            

Co-op) การจา่ยคา่เชา่ของ Housing Co-op จะขึน้อยูก่บัรายไดข้องครอบครวัทีอ่ยูอ่าศยั 
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หากรายไดน้้อย กจ็า่ยคา่เชา่น้อย โดยคา่เชา่สว่นทีเ่หลอื รฐับาลจะใหค้วามชว่ยเหลอื 
อยา่งไรกต็าม หากสนใจ Housing Co-op ตอ้งลงชือ่ไว ้และตอ้งรอควินานมาก สามารถ
ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์http://www.chf.bc.ca/ 

o บา้นพกัชัว่คราว (ISS of BC: Immigrant Services Society of British Columbia) สาํหรบั
ผูเ้ขา้มาตัง้ถิน่ฐานใหม ่หรอืผูอ้พยพทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล(Government-
assisted refugees: GAR) โดย ISS ไมไ่ดใ้หค้วามชว่ยเหลอืเฉพาะดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเทา่นัน้ 
แต่ยงัใหค้าํปรกึษาและความชว่ยเหลอืในรปูแบบตา่งๆ แกผู่ท้ีก่าํลงัหางานทาํ นายจา้ง 
และนกัเรยีนต่างชาตดิว้ย เป็นตน้ ทัง้น้ีตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขของ ISS ทีก่าํหนด โดย
ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์http://www.issbc.org/  

 สามารถมองหาบา้นเชา่หรอืซือ้บา้นไดจ้ากทีไ่หนไดบ้า้ง 
o เดนิคน้หาป้ายประกาศใหเ้ชา่ตามตกึต่างๆ ดว้ยตนเอง หรอืใหเ้พือ่นชว่ย 
o คน้หาตามเวบ็ไซตเ์ชน่  www.mls.ca และ www.rentsline.com  

o คน้หาในหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่หรอืหนงัสอืพมิพท์ัว่ไปแผนกบา้น 
o คน้หาในเวบ็ไซต ์http://vancouver.en.craigslist.ca/   (ในหมวดบา้น) ซึง่เป็นทีน่ิยมกนัมาก 

เน่ืองจากผูต้อ้งการขายบา้น หรอืผูต้อ้งการซือ้บา้นจะมาลงโฆษณาไวเ้อง และตดิตอ่
กนัเองไดโ้ดยตรง  

 กฎระเบยีบบางประการในการเชา่ทีพ่กัในบ.ีซ.ี 
o อพารท์เมนตบ์างแหง่ใหเ้ชา่เป็นรายเดอืน บางแหง่ตอ้งเซน็สญัญา 6 เดอืน หรอื 12 เดอืน 

โดยทัว่ไป ในสญัญาจะระบเุวลาเชา่ คา่มดัจาํ มสีตัวเ์ลีย้งไดห้รอืไม ่อุปกรณ์ในบา้นมี
อะไรบา้ง ใครเป็นคนรบัผดิชอบคา่น้ําคา่ไฟ เคเบลิ โทรศพัท ์ฯลฯ 

o การจา่ยคา่เชา่ทีพ่กั โดยทัว่ไปจะจา่ยวนัที ่1 ของเดอืน เจา้ของทีพ่กัมสีทิธิข์ ึน้คา่เชา่ได้
เพยีงปีละหน่ึงครัง้เทา่นัน้ และตอ้งจา่ยผูเ้ชา่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 3 เดอืนลว่งหน้า 

o การจา่ยคา่มดัจาํ สว่นมากประมาณ 50% ของคา่เชา่ โดยเป็นการประกนัวา่เมือ่ทา่นยา้ย
ออก และหากทาํทีพ่กัเสยีหาย (หรอืไมอ่ยูใ่นสภาพเดยีวกบัทีย่า้ยเขา้มา) เจา้ของทีพ่กัมี
สทิธิท์ ีจ่ะหกัคา่มดัจาํเพือ่มาซ่อมแซม แตห่ากทุกอยา่งอยูใ่นสภาพทีเ่รยีบรอ้ยตามเดมิ 
เจา้ของทีพ่กักจ็ะคนืเงนิมดัจาํใหท้า่นทัง้หมดพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ภายใน 15 วนัทีท่า่นยา้ย
ออก (หากเจา้ของทีพ่กัจา่ยคนืใหไ้มเ่ตม็จาํนวน ทา่นตอ้งเหน็ดว้ยและยอมรบัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร) 

o เจา้ของทีพ่กัไมม่สีทิธิป์ฏเิสธคนเชา่ ดว้ยสาเหตุวา่มลีกู หรอืสาเหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาย ุเพศ 
เผา่พนัธุ ์สผีวิ ถิน่กาํเนิด ศาสนา สถานะครอบครวั ความพกิาร หรอืระดบัรายได ้แต่
เจา้ของสามารถปฏเิสธไดใ้นกรณดีงัตอ่ไปนี้ คอื กรณมีสีตัวเ์ลีย้ง หรอืคนเชา่สบูบหุรี ่หาก
ทา่นไดร้บัการปฎเิสธดว้ยสาเหตุประการแรก สามารถตดิต่อไดท้ี ่ 
 B.C. Human Rights Coalition: 1205-510 Hasting Street, Vancouver, B.C.       

V6B 1L8 Tel: 604-689-8474 (Toll Free: 1-877-689-8474) Fax: 604-689-7511 
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 B.C. Human Rights Tribunal: Suite 1170-605 Robson Street, Vancouver, B.C. 
V6B 5J3 Tel: 604-775-2000 (Toll Free: 1-888-440-8844) Fax: 604-775-2020 

 Tenants’ Rights Action Coalition: Lower Mainland Tenants’ Rights Information 
Line, Vancouver area Tel: 604-255-0546 (Outside of the Lower Mainland Tel: 
1-800-665-1185) 

 หากตอ้งการทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการเชา่ทีพ่กัในบ.ีซ.ี เพิม่เตมิ  
o สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/after-

housing.asp ซึง่มรีายละเอยีดตัง้แต่การเริม่หาบา้น การทาํสญัญาเชา่หรอืซือ้ รวมถงึ
สทิธิแ์ละความรบัผดิชอบตา่งๆ ในฐานะผูเ้ชา่ (ทัง้เป็นเอกสารและเป็นวดีโิอแนะนํา) 
และทา่นสามารถหาคูม่อืเกีย่วกบัผูเ้ขา้มาตัง้ถิน่ฐานใหมไ่ดต้ามหน่วยงานต่อไปน้ี 
Immigrant Settlement Agencies (http://www.issbc.org/) C.A.N.N. Information for 
Newcomers Booklet 
(http://www.successbc.ca/eng/images/stories/pdf/cannbooklets_eng.pdf) และ  Affiliation 
of Multi-Cultural Societies and Service Agencies of BC: AMSSA 
(http://www.amssa.org/)  

1.4 การขบัข่ี ยานยนตแ์ละกฎจราจร 
1.4.1 การขบัข่ียานพาหนะใน บี.ซี. 

 สาํหรบัทา่นทีต่อ้งการขบัรถใน บ.ีซ.ี ทา่นตอ้งมใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนตแ์ละขบัรถทีม่ปีระกนั
จาก the Insurance Corporation of British Columbia (ICBC)  

 ในกรณทีีท่า่นมใีบขบัขีส่ากลจากประเทศไทยหรอืมใีบขบัขีจ่ากมณฑลอื่นในแคนาดา ทา่นตอ้ง
ดาํเนินการขอใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต ์(B.C. license) จาก ICBC ภายใน 90 วนัหลงัจากทีย่า้ย
เขา้มา โดยทา่นสามารถดรูายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต:์ www.icbc.com/driver-
licensing/moving-bc 

 ในกรณทีีท่า่นเขา้มาในฐานะนกัทอ่งเทีย่วและมใีบอนุญาตขบัขีส่ากล ทา่นสามารถขบัรถใน บ.ี
ซ.ี ไดไ้มเ่กนิ 6 เดอืน โดยทา่นตอ้งมใีบอนุญาตขบัขีส่ากลและใบอนุญาตขบัขีข่องไทย ทีไ่ดร้บั
การแปลเป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัแปลและลา่มแหง่บรติชิโคลมัเบยี (The Society of 
Translation and interpreters of BC)                                                                                                                                                                           

1.4.2 การขอมีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนตใ์น บี.ซี. 

 ผูท้ีส่ามารถขอมใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนตใ์น บ.ีซ.ี ไดต้อ้งมอีายตุัง้แต ่16 ปีขึน้ไป สาํหรบัผูท้ีม่ ี

อายตุํ่ากวา่ 19 ปี ตอ้งใหผู้ป้กครองลงนามในคาํรอ้งขอใบอนุญาตขบัขี ่
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 ในการขอมใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนตใ์น บ.ีซ.ี ทา่นตอ้งผา่นการทดสอบ 2 ครัง้ ดงันี้ 

1. การสอบขอ้เขยีน (Knowledge Test) 

 ขอ้สอบมทีัง้หมด 50 ขอ้ โดยทา่นตอ้งตอบใหถ้กูตอ้งอยา่งน้อย 40 ขอ้ จงึจะถอืวา่
ทา่นสอบผา่น 

 ทา่นสามารถศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบักฎระเบยีบการขบัรถใน บ.ีซ.ี ไดจ้ากเอกสาร 
Learn to drive smart ซึง่ทา่นสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.icbc.com/driver-
licensing/getting-licensed/pass-veh/roadsense-drivers 

 หลงัจากสอบผา่นขอ้เขยีนและทดสอบการมองเหน็ ทา่นจะไดร้บัใบอนุญาตขบัขี่
รถยนตส์าํหรบัผูเ้รยีน (Learner’s license) ซึง่อนุญาตใหท้า่นขบัขีร่ถยนตไ์ดโ้ดย
ตอ้งมผีูส้อนทีม่ใีบอนุญาตขบัขีถ่าวรทีม่อีายมุากกวา่ 25 ปีขึน้ไป นัง่ควบคูไ่ปใน
รถทีม่กีารตดิสญัลกัษณ์ “L” (Learner stage)ดว้ย เป็นเวลา 2 ปี  

2. การสอบปฏบิตั ิ(Road Test)  

 ในกรณทีีท่า่นไมเ่คยมใีบอนุญาตขบัขีม่ากอ่น ทา่นตอ้งเขา้เรยีนในหลกัสตูร the 
B.C.’s Graduated Licensing Program ของ ICBC และตอ้งเขา้รบัการสอบ
ปฏบิตัหิลงัจากไดร้บัใบอนุญาตขบัขีร่ถยนตส์าํหรบัผูเ้รยีน (Learne’s license) 
มาแลว้ 12 เดอืน 

 เมือ่ทา่นผา่นการสอบปฏบิตั ิทา่นจะไดร้บัใบอนุญาตขบัขีป่ระเภท “First driver’s 
license” ซึง่อนุญาตใหท้า่นขบัขีร่ถยนตไ์ดโ้ดยตอ้งมผีูส้อนทีม่ใีบอนุญาตขบัขี่
ถาวรทีม่อีายมุากกวา่ 25 ปีขึน้ไป หรอืสมาชกิในครอบครวันัง่ควบคูไ่ปในรถทีม่ ี
การตดิสญัลกัษณ์ “N” (Novice stage) ดว้ย เป็นเวลา 2 ปี และหา้มขบัรถ
ภายหลงัการดืม่ Alcoholโดยเดด็ขาด 

 เมือ่ครบ 2 ปี หลงัจากไดร้บั  “First driver’s license” ทา่นสามารถขอรบัการ
ทดสอบภาคปฏบิตัคิรัง้ที ่2 เพือ่ใหไ้ดใ้บอนุญาตขบัขีร่ถยนตถ์าวร “Full-privilege 
license”  

 ทา่นสามารถดรูายละเอยีดขอ้มลูการขอมใีบอนุญาตขบัขี ่ระเบยีบการทดสอบ ระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทางจราจร และบทลงโทษในกรณทีาํผดิกฎจราจรต่างๆ เพิม่เตมิไดท้ี ่www.icbc.com 
และ http://vancouver.ca/bylaws/2849c.pdf 
 

1.5 ธนาคารและไปรษณีย ์
1.5.1 การเปิดบญัชีธนาคารใน บี.ซี.  

 ธนาคารใน บ.ีซ.ี มบีรกิารทัว่ไปดา้นการรบัฝาก ถอน ชาํระคา่บรกิาร และใหบ้รกิารกูย้มืเงนิ
เป็นปกต ิและบางธนาคารอาจมบีรกิารพเิศษเพิม่เตมิ ทัง้นี้ทา่นตอ้งสอบถามขอ้มลูในบรกิารที่
ทา่นตอ้งการจากธนาคารใหด้กีอ่นตดัสนิใจเลอืกเปิดบญัช ี
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 ทา่นสามารถเปิดบญัชไีดม้ากกวา่ 1 แหง่ 
1.5.2 ตู้ ATM ในบี.ซี. มีอยู่ท่ีไหนบา้ง และมีค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดหรอืไม่ 

 ตู ้ATM มกัตดิตัง้ในธนาคาร หา้งสรรพสนิคา้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว และภายในรา้นคา้ทัว่ไปทีร่ะบุ
วา่มตีู ้ATM อยูภ่ายในรา้น  

 ในกรณทีีท่า่นใชบ้ตัร ATM ของธนาคารอืน่ซึง่ไมต่รงกบัธนาคารเจา้ของตู ้ATM  กจ็ะมี
คา่ธรรมเนียมในการกดเงนิสดเกดิขึน้ ทัง้นี้อตัราคา่ธรรมเนยีมขึน้อยูก่บัธนาคารนัน้ๆ  

1.5.3 สามารถใช้บตัรเดบิต / บตัรเครดิต จากธนาคารในประเทศไทยไปกดเงินสดจากตู้ ATM ใน 
บี.ซี.ได้หรอืไม ่

 ได ้โดยในการกดเงนิสดจากตู ้ATM แตล่ะครัง้จะมวีงเงนิการกด และมคีา่ธรรมเนยีมเกดิขึน้ 
ตามขอ้กาํหนดของธนาคารเจา้ของตู ้ATM ซึง่จะแสดงใหเ้หน็ทีห่น้าจอตู ้ATM และ สลปิ ATM 
ของทา่น 

1.5.4 สถานท่ีให้บริการส่งจดหมายและพสัดใุน บี.ซี. มีท่ีไหนบา้ง 

 ใน บ.ีซ.ี มหีน่วยงานใหบ้รกิารสง่จดหมายและพสัดหุลายหน่วยงาน เชน่ Canada post, UPS 
Canada, FedEx เป็นตน้ 

 จุดใหบ้รกิารสง่ไปรษณยีข์อง Canada post สว่นใหญ่อยูใ่นรา้นคา้ทีม่ป้ีายระบุไวห้น้ารา้น โดย
ทา่นสามารถคน้หาจุดใหบ้รกิารทีอ่ยูใ่กลท้า่นมากทีส่ดุไดจ้าก www.canadapost.ca 

1.6 กรณีฉุกเฉินในชีวิตประจาํวนั 
1.6.1 กรณีประสบอบุติัเหตทุางรถยนตใ์นระหว่างเดินทางควรทาํอย่างไร 

 มองหาคูก่รณ ีและพยาน โดยบนัทกึรายละเอยีดของตา่งๆ ไว ้เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่หมายเลข
โทรศพัท ์เลขทีใ่บอนุญาตขบัขีร่ถยนต ์เลขประกนัรถยนต ์เป็นตน้ 

 ใหข้อ้มลูของทา่นแกคู่ก่รณี 
 ในกรณทีีท่า่นตอ้งการเรยีกตาํรวจทา่นสามารถโทรหมายเลข 9-1-1 ไดท้นัท ี
 ตดิตอ่ ICBC ซึง่เป็นหน่วยงานดแูลเรือ่งการขบัขีแ่ละการประกนัยานพาหนะพืน้ฐานใน บ.ีซ.ี 

ทีห่มายเลข (604) 520-8222 หรอื 1-800-910-4222 ในกรณทีีเ่กดิเหตุนอกพืน้ที ่บ.ีซ.ี 
 รายงานและตดิต่อประกนัแบบออนไลน์ไดท้ี:่ www.icbc.com และคลกิที ่“New Claim?” 

1.6.2 การเตรียมการด้านความปลอดภยัในท่ีพกัเพื่อรบัเหตกุารณ์แผน่ดินไหวควรทาํอยา่งไร  

 ทา่นสามารถศกึษาไดจ้ากเอกสาร 
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/docs/announcements/emergency.pdf 

1.6.3 การโทรแจ้งเหตฉุุกเฉินจากโทรศพัทส์าธารณะต้องทาํอยา่งไร  

 ในกรณฉุีกเฉนิ ทา่นสามารถโทรเรยีกตาํรวจ รถดบัเพลงิ และรถพยาบาลไดท้ีห่มายเลข  9-1-
1 จากโทรศพัทไ์ดท้กุประเภทโดยไมเ่สยีคา่ใชจ่า่ยใดๆ 
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1.7 เครือข่ายและกิจกรรมของคนไทยใน บี.ซี. 
1.7.1 ส่วนราชการไทยใน บี.ซี. 

 สถานกงสลุใหญ่ ณ นครแวนคเูวอร ์1040 Burrard Street, Vancouver, BC V3Z 2R9 Tel: 
(604) 687-1143 Fax: (604) 687-4434 E-mail: info@thaicongenvancouver.org 

 สาํนกังานสง่เสรมิการคา้ต่างประเทศ ณ นครแวนคเูวอร ์(Thai Trade Center) 
ทีอ่ยู:่ 1009-1166 Alberni Street, Vancouver, BC V6E 3Z3 
Tel: (604) -687-6400 Fax: (604) 683-6775 E-mail: ttevan@telus.net 

1.7.2 วดัไทยในบี.ซี.  

 วดัญาณวริยิาราม นครแวนคเูวอร ์2004 E.Pender Street, Vancouver, BC V5L 1W9 Tel: 
(604) 251-5326  E-mail: watyanviriya_1@hotmail.com  

 วดัพทุธปญัญานนัทาราม 4796 Canada way, Burnaby, BC V5G 1L5  
Tel: (604) 439-1911, (778) 859-7928  E-mail: tawatchai955@hotmail.com, 
bbncanada@gmail.com  

 วดัพระธรรมกาย (บซี)ี 3331 Capella Pl. Richmond, BC V6X 3N3  
Tel: (604) 304-3031 E-mail: meditationofbc@yahoo.ca  

1.7.3 สมาคมคนไทยใน บี.ซี. 

 สมาคมไทยใน บ.ีซ.ี (Thai Association of B.C.) Tel: (604) 715-6424 
1.7.4 กิจกรรมประจาํปี และกิจกรรมอ่ืนๆ 

 ทา่นสามารถตดิตามกจิกรรมของคนไทยตลอดจน กจิกรรมอื่นๆ ของสถานกงสลุใหญ่ฯ ไดจ้าก
หน้าแรกของเวบ็ไซตส์ถานกงสลุใหญ่ฯ http://www.thaicongenvancouver.org/ ภายใตห้วัขอ้ 
“Consulate Events” 

1.8 หมายเลขโทรศพัทท่ี์ควรทราบ 
 หมายเลขโทรศพัท ์สาํหรบัแจง้เหตุฉุกเฉนิ: 9-1-1 
 หน่วยงานรบัผดิชอบเรือ่งฉุกเฉินใน บ.ีซ.ี (Provincial Emergency Program: PEP)        

Tel: 1-800-663-3456  
 ศนูยบ์รกิารเพือ่ชว่ยเหลอืผูอ้พยพเขา้มาใหมใ่น บ.ีซ.ี (Immigrant Service Society of British 

Columbia : ISS): 530 Drake Street, Vancouver, Vancouver, BC, V6B 2H3 
Tel: (604) 684-7498 Fax: (604) -684-5683  
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1.9 การขอเป็น Canadian Citizen  
1.9.1 ทาํอย่างไรจงึจะขอเป็น Canadian Citizen ได้  

 ทา่นสามารถขอเป็นประชาชนแคนาดาไดโ้ดยตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้  
o มอีายุตัง้แต ่18 ปีขึน้ไป 
o เป็นบคุคลทีอ่าศยัอยูใ่นแคนาดาเป็นการถาวร (มวีซ่ีาถาวร) และมถีิน่ทีอ่ยูช่ดัเจน 
o อาศยัอยูใ่นแคนาดาอยา่งถาวรเป็นเวลา 3 ปี ในชว่งเวลา 4 ปีทีผ่า่นมา 
o สามารถพดูภาษาองักฤษหรอืฝรัง่เศสได ้
o ทราบเรือ่งราวเกีย่วกบัประวตัศิาสตร ์สภาพภมูปิระเทศ และระบบการเมอืงการ

ปกครองของประเทศแคนาดา 
o ทราบสทิธแิละหน้าทีข่องประชาชนชาวแคนาดา และไมม่ปีระวตัดิา้นอาชญากรรม 
o สาํหรบัเยาวชนอายตุํ่ากวา่ 18 ปี ผูป้กครองสามารถทาํเรือ่งขอเป็นประชาชนชาว

แคนาดาแทนได ้โดยทาํเรือ่งพรอ้มกบัผูป้กครอง 
1.9.2 ระเบียบและขัน้ตอนการขอเป็น Canadian Citizen มีอะไรบา้ง 

 กรอกแบบฟอรม์ (the application for citizenship forms) และยืน่เอกสารประกอบการขอเป็น
ประชาชนชาวแคนาดา ไดท้ี ่Citizenship and Immigration Canada (CIC)  

 เขา้เรยีน Citizenship classes 
 เขา้รบัการทดสอบ Citizenship test (หากทา่นมอีายตุัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป ทา่นไดร้บัสทิธิย์กเวน้

เขา้รบัการทดสอบ) 
 ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก Citizenship and Immigration Canada 

(CIC) call center: 1 888 242-2100  หรอืที ่www.cic.gc.ca. 
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2. การศึกษาใน บี.ซี. 

2.1 การศึกษาใน บี.ซี. 
2.1.1 ระบบการศึกษาใน บี.ซี. 

 แบง่เป็น 6 ระดบั คอื 
o ระดบักอ่นวยัเรยีน (Pre-School) รบันกัเรยีนทีม่อีายตุํ่ากวา่ 5 ปี เพือ่ชว่ยใหเ้ดก็มี

ทกัษะทางภาษาองักฤษกอ่นเขา้โรงเรยีน 
o ระดบัอนุบาล (Kindergarten) รบันกัเรยีนทีม่อีาย ุ5 ปี  
o ระดบัประถมศกึษา (Elementary school) รบันกัเรยีนอาย ุ5-12 ปี 
o ระดบัมธัยมศกึษา (Secondary school / High school) รบันกัเรยีนอาย ุ13-18 ปี  
o ระดบัสงูกวา่มธัยมศกึษา (Post-secondary study) ซึง่จะเรยีนในวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยั และสถาบนัวชิาชพี 
o ระดบัศกึษาผูใ้หญ่ (Adult Education) เป็นการฝึกฝนทกัษะในการทาํงาน รวมถงึการ

หาความรูเ้พิม่เตมิจากการศกึษาในระดบัอื่นๆ  
o  ใน บ.ีซ.ี มขีอ้บงัคบัใหเ้ดก็ทีม่อีายตุัง้แต ่5-16 ปีตอ้งไดร้บัการศกึษาทีโ่รงเรยีน โดย

โรงเรยีนประถมและมธัยมของรฐับาลจะไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่เล่าเรยีน 
2.1.2 สามารถหาขอ้มลูเก่ียวกบัการเรียนต่อใน บี.ซี. ได้ท่ีไหนบา้ง 

 โรงเรยีนประถมและมธัยมศกึษาของรฐับาล : www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do. 
 โรงเรยีนประถมและมธัยมศกึษาของเอกชน : www.fisabc.ca. และ 

www.bced.gov.bc.ca/independentschools. 
 แนะแนวการศกึษาสาํหรบันกัเรยีน/นกัศกึษานานาชาต ิในหลกัสตูร Post-secondary study 

โดย Ministry of Advanced Education:  www.learnlivebc.ca/welcome.htm  และ    
www.aved.gov.bc.ca/institutions. 

 หลกัสตูรภาษาองักฤษสาํหรบัผูใ้หญ่ English as a Second Language (ESL) class: 
www.aved.gov.bc.ca/adulteducation/abesap.htm. และ www.elsanet.org/esldirectory/index.php. 

 หลกัสตูรการศกึษาสาํหรบัผูใ้หญ่: www.aved.gov.bc.ca/abe/postsec.htm.  และ  
www.aved.gov.bc.ca/institutions  และ www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do. 

 หลกัสตูรเรยีนทางอนิเตอรเ์นตสาํหรบัผูใ้หญ่: www.openlearning.tru.ca. และ   
www.bccampus.ca.  
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2.1.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยสาํหรบัการศีกษาใน บี.ซี. 

 คา่ธรรมเนียมและคา่เล่าเรยีนตลอดปีในหลกัสตูรตา่งๆ ของ บ.ีซ.ี มรีายละเอยีดดงันี้ 
o High school และ ESL  
 คา่ใชจ้่ายตลอดปีประมาณ 12,800 CAD (รวมคา่เลา่เรยีน คา่ประกนัสขุภาพ

พืน้ฐานตลอดปี และคา่หนงัสอืเรยีน) 
 คา่ใชจ้่ายประจาํเดอืนขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก ่

 คา่ทีพ่กัโฮมสเตย:์ 800-950 CAD  
 คา่รถประจาํทาง: 50-81 CAD / Month / 1 Zone 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั: 150-200 CAD 

o International University tuition fee (for non B.C. students) [ขอ้มลูเดอืนกนัยายน 
2011] 
 คา่เลา่เรยีนหลกัสตูรปรญิญาตร:ี 6,900 CAD/ภาคการศกึษา 
 คา่เลา่เรยีนหลกัสตูรปรญิญาโท: 22,266 CAD/ภาคการศกึษา 
 คา่ธรรมเนียม: 468.96 CAD/ภาคการศกึษา 
 หลกัสตูรปรญิญาตรดีา้นการแพทยแ์ละกฎหมาย: คา่เลา่เรยีน 9,500 CAD/ภาค

การศกึษา และคา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิ 665.21 CAD/ภาคการศกึษา 
o คา่เลา่เรยีนหลกัสตูร Undergraduate สาํหรบันกัเรยีนชาว บ.ีซ.ี (for B.C. Students) 

ในปีการศกึษา 2012 โดยประมาณคอื 4,200 – 16,000 CAD/ปีการศกึษา ทัง้นี้ขึน้กบั
การกาํหนดของแตล่ะหลกัสตูรและมหาวทิยาลยั โดยมหาวทิยาลยัของรฐัจะคดิคา่เลา่
เรยีนถกูวา่มหาวทิยาลยัเอกชน 

 

2.2 การทาํงานระหว่างเรียน 
2.2.1 เราสามารถทาํงานไปด้วยเรียนไปด้วยทาํงานไปด้วยได้หรอืไม ่

 ใน บ.ีซ.ี ไมอ่นุญาตใหน้กัศกึษาชาวต่างชาตทิาํงานได ้ 
 แต่ในบางสถานศกึษาอนุญาตใหน้กัศกึษามปีระสบการณ์ในการทาํงานในประเทศแคนาดาได ้

โดยทา่นตอ้งขอใบอนุญาตทาํงานนอกสถานศกึษา (Off Campus Work Permit) 
 นกัเรยีนทีเ่ขา้มาเรยีนภาษา (ESL) / นกัเรยีนแลกเปลีย่น / นกัเรยีนทีไ่ดร้บัทนุบางประเภท 

ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะขอใบอนุญาตทาํงานนอกสถานศกึษาได ้
หมายเหตุ: สาํหรบัหลกัสตูร ESL ของบางโรงเรยีนทีม่ ีconnection จะอนุญาตใหน้กัเรยีน
ทาํงานได ้หากปฏบิตัติามเงือ่นทีก่าํหนด 

 ในกรณทีีน่กัศกึษาแอบทาํงานโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากสถานศกึษาและ Citizenship and 
Immigration Canada (CIC) จะถกูสง่ตวัออกจากประเทศแคนาดา 
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2.2.2 เง่ือนไขการทาํงานของใบอนุญาตทาํงานนอกสถานศึกษา (Off Campus Work Permit) มี
อะไรบ้าง 

 นกัเรยีน/นกัศกึษาสามารถทาํงานไดไ้มเ่กนิ 20 ชัว่โมงต่อสปัดาหใ์นภาคการศกึษา และ
สามารถทาํงานไดเ้ตม็เวลาในชว่งปิดภาคเรยีน 

 นกัศกึษาถกูหกัเงนิคา่ภาษเีงนิได ้(income tax) คา่ประกนัการวา่จา้ง (employment 
insurance: IE) และคา่บาํนาญ (the Canada Pension Plan: CPP) จากเงนิเดอืนทกุครัง้ 
เชน่เดยีวกบัชาวแคนาดาทีท่าํงานในประเทศแคนาดา 

 ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.cic.gc.ca/ENGLISH/study/work-offcampus.asp 
 

2.3 การต่อใบอนุญาตการเรียน (Study Permit) 
2.3.1 สามารถต่ออาย ุStudy Permit ได้ท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ หรือไม ่ 

 สถานกงสลุใหญ่ฯ ไมส่ามารถต่ออาย ุStudy Permit ใหท้า่นได ้เนื่องจากเป็นการดาํเนินงาน
อนุญาตของทางการแคนาดา  

 ทา่นตอ้งดาํเนินการขอต่ออาย ุStudy Permit อยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัหมดอาย ุโดยทา่นตอ้ง
ใชห้นงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีไ่มห่มดอายตุลอดชว่งเวลาทีท่า่นตอ้งการอยูใ่น บ.ีซ.ี 

 สาํหรบัรายละเอยีดการการขอต่ออาย ุStudy Permit ทา่นสามารถศกึษาไดจ้ากเวบ็ไซดข์อง
หน่วยงาน CIC : http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/student.asp 
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3. การทาํงานใน บี.ซี. 

3.1 การหางานทาํในบี.ซี.  
 ตดิต่อสาํนกังานแรงงานของแคนาดาหรอื Service Canada ซึง่มหีลายสาขา ดงันี้ 

o แวนคเูวอร:์ Sinclair Centre, Suite 415, 757 Hasting Street West, Vancouver, B.C. V6C 
1A1 

o เบอรน์าบี:้ 4279 Canada Way, Burnaby, B.C. V5G 1H1  
 ทางอนิเตอรเ์น็ต เชน่ Job Bank (เวบ็ไซตข์องรฐับาล) ซึง่จะมปีระกาศรบัสมคัรงานประมาณ 

40,000 งาน และมงีานใหมเ่ขา้มาทกุวนั วนัละประมาณ 2,000 งาน 
 ทางหนงัสอืพมิพ ์ในคอลมัน์ Classified Advertising 
 หางานผา่นทางองคก์รชว่ยผูอ้พยพใหม ่เชน่ ISS (Immigrant Services Society of B.C.) และ 

S.U.C.C.E.S.S. ซึง่มหีลายสาขา ดงันี้ 
o ISS แวนคเูวอร:์ 530 Drake Street, Vancouver: 604-684-7498 

501-333 Terminal Avenue, Vancouver, Tel: (604) 684-2561 
o ISS เบอรน์าบี:้ #207-7355 Canada Way, Burnaby, B.C. V3N 4Z6, Tel: (604) 395-8000 
o S.U.C.C.E.S.S. แวนคเูวอร:์ 300-530 Hornby Street, Vancouver, B.C. V6C 2E7, Tel: 

(604) 689-7772 
o S.U.C.C.E.S.S. เบอรน์าบี:้ 118-5021 Kingsway, Burnaby B.C. V5H 4A5, Tel: (604) 438-

2100 
 บรษิทัจดัหางานทีเ่กีย่วกบัสายงานโดยตรงของทา่น ทา่นไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม เนื่องจาก บรษิทั

จะเกบ็คา่ธรรมเนียมจากนายจา้ง 
 

3.2 สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการแรงงานใน บี.ซี. 
 ประเทศแคนาดาและบ.ีซ.ี กาํลงัประสบปญัหาทางโครงสรา้งอายปุระชากร เนื่องจากแรงงานสว่น

หนึ่ง (ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทัง้หมด) ของบ.ีซ.ี อยูใ่นวยัผูส้งูอายแุละกาํลงัจะเกษยีณออก
จากตลาดแรงงานไป นอกจากนี้ อตัราการเกดิทีล่ดลง กเ็ป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหต้ลาดแรงงานของ
บ.ีซ.ี อยูใ่นภาวะขาดแคลนแรงงาน (ในวยัแรงงาน) อยา่งมากทเีดยีว ซึง่ทีผ่า่นมาแหลง่แรงงานที่
สาํคญัของบ.ีซ.ี กค็อืผูอ้พยพมาจากต่างประเทศนัน่เอง (บ.ีซ.ี รบัผูอ้พยพใหมเ่ขา้มา ประมาณปีละ 
40,000 คน) และจนถงึปจัจุบนักม็ผีูอ้พยพทีเ่ขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของตลาดแรงงานบ.ีซ.ีแลว้ถงึ 
600,000 คน  

 สาํหรบัอาชพีทีค่าดวา่จะเป็นทีต่อ้งการมากในชว่งระยะเวลา 10 ปีนบัจากน้ี (2010-2020) (จากการ
คาดการณ์ WorkBC) มดีงัตารางหน้า 22 [หมายเหตุ: งานประเภท Professional เชน่ แพทย ์
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o 29% ของรายไดท้ีต่อ้งจา่ยภาษ ี(taxable income) ทีม่ากกวา่ $128,800 
 ภาษเีงนิไดท้ีต่อ้งจา่ยภาษสีว่นมณฑล (Provincial Tax rate, อพัเดตปี 2011) 

o 5.06% ของรายไดท้ีต่อ้งจา่ยภาษ ี(taxable income) ทีไ่มเ่กนิ $36,146  
o 7.7% ของรายไดท้ีต่อ้งจา่ยภาษ ี(taxable income) ระหวา่ง $36,147 ถงึ 10,708 
o 10.5% ของรายไดท้ีต่อ้งจา่ยภาษ ี(taxable income) ระหวา่ง $10,708  ถงึ $17,786 
o 12.29% ของรายไดท้ีต่อ้งจา่ยภาษ ี(taxable income) ระหวา่ง $17,786 ถงึ $100,787 
o 14.7% ของรายไดท้ีต่อ้งจา่ยภาษ ี(taxable income) ทีม่ากกวา่ $100,787 

 ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-
eng.html 

 หากทา่นมปีญัหาในการคาํนวณหรอืกรอกแบบฟอรม์ยืน่ขอคนืภาษ ีทา่นสามารถรบัความชว่ยเหลอื
จากโครงการ Community Volunteer Income Tax Program ไดฟ้ร ีโดยดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/goc/community_volunteer.shtml 
 

3.4 การขอเลขท่ีประกนัสงัคม 
 เลขทีป่ระกนัสงัคม (Social Insurance Number: SIN) เป็นบตัรสาํหรบัผูท้ีท่าํงานและเสยีภาษใีน

แคนาดาทกุคน มปีระโยชน์ในการรบัเงนิชว่ยเหลอืกรณตีกงาน การเสยีภาษ ีการรบับาํนาญ และ
การรบัสวสัดกิารจากรฐับาล โดยทัว่ไป ผูอ้พยพใหมจ่ะไดร้บับตัรประกนัสงัคมเมือ่มาถงึ แต่หากยงั
ไมไ่ด ้สามารถสมคัรและศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin/index.shtml 

3.5 ชัว่โมงการทาํงาน 
3.5.1 ชัว่โมงทาํงานปกติใน บี.ซี. เป็นอยา่งไร 

 ทาํงานไมเ่กนิ 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์(วนัละประมาณ 8 ชัว่โมง) 
 ใน 1 สปัดาห ์ลกูจา้งตอ้งไดร้บัเวลาหยดุพกัรวม 32 ชัว่โมงตดิตอ่กนั เชน่ เสาร-์อาทติย ์หรอื

หากตอ้งทาํงานในเวลาทีค่วรหยดุพกัดงักลา่ว กจ็ะตอ้งไดร้บัคา่จา้งเป็นจาํนวน 1.5 เทา่ของ
อตัราจา้งรายวนัปกต ิ

 หา้มทาํงานเกนิ 5 ชัว่โมงโดยไมไ่ดร้บัเวลาพกัรบัประทานอาหาร (30 นาท)ี สาํหรบัคา่อาหาร 
นายจา้งไมจ่าํเป็นตอ้งจ่ายให ้

 ลกูจา้ง (ทีท่าํงานเป็นกะ) จะตอ้งไดร้บัเวลาพกัผอ่นอยา่งน้อย 8 ชัว่โมง ก่อนเขา้กะใหม ่
ยกเวน้ไดร้บัการขอรอ้งใหม้าทาํงานเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉนิ 

 ทา่นสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “Hours of Work and Overtime” ในเวบ็ไซต ์
www.labour.gov.bc.ca/esb  
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3.5.2 ระบบการทาํงานใน บี.ซี. มีค่าจา้งล่วงเวลาหรือไม่ หากมีอตัราเป็นอยา่งไร 

 หากทาํงานเกนิ 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์(หรอื เกนิ 8 ชัว่โมงต่อวนั) นายจา้งตอ้งจา่ยคา่จา้ง
ลว่งเวลาเป็นจาํนวนหน่ึงเทา่ครึง่ของคา่จา้งปกต ิเชน่ ถา้ทาํงานทัง้หมด 45 ชัว่โมง จะตอ้งจ่าย
คา่จา้งในอตัราปกต ิ40 ชัว่โมง และจา่ยคา่จา้งลว่งเวลาอกี 5 ชัว่โมง และหากทาํงานเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั นายจา้งตอ้งจา่ยคา่จา้งลว่งเวลาเป็นจาํนวนสองเทา่ของคา่จา้งปกต ิ

3.6 อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ตํา่ 
3.6.1 กฎหมายใน บี.ซี. กาํหนดค่าแรงขัน้ตํา่ไว้หรือไม ่ 

 Employment Standards Act กาํหนดไวว้า่ คา่จา้งขัน้ตํ่ามอีตัราดงัตอ่ไปน้ี 
o เทา่กบั $8.75 ต่อชัว่โมง (พฤษภาคม 2011)  
o เทา่กบั $9.50 ต่อชัว่โมง (พฤศจกิายน 2011) 
o เทา่กบั $10.25 ต่อชัว่โมง (พฤษภาคม 2012) 

 สาํหรบั resident caretaker จะไดร้บัคา่จา้งขัน้ตํ่าดงัตอ่ไปนี้  
o สาํหรบัอพารท์เมนตท์ีม่จีาํนวนหอ้ง 9 ถงึ 60 หอ้ง ลกูจา้งตอ้งไดร้บัคา่จา้ง $525 ต่อ

เดอืนและ $21.05 ตอ่หอ้ง 
o สาํหรบัอพารท์เมนตท์ีม่จีาํนวนหอ้ง 61 หอ้งขึน้ไป ลกูจา้งตอ้งไดร้บัคา่จา้ง $1,788.28 

ต่อเดอืน 
 สาํหรบั farm worker (ตอ้งใชม้อืเกบ็ผลผลติ) จะตอ้งไดร้บัคา่จา้งขัน้ตํ่า และเงนิพกัผอ่น 4%  

ดงันี้ 
o Apples   $17.06 a bin (27.1 cu.ft.) 
o Apricots  $19.62 a ½ bin (13.7 cu.ft.) 
o Beans   $0.234 a pound 
o Blueberries  $0.396 a pound 
o Brussels sprouts $0.163 a pound 
o Cherries  $0.224 a pound 
o Grapes   $18.13 a ½ bin (13.7 cu.ft.) 
o Mushrooms  $0.235 a pound 
o Peaches   $18.13 a ½ bin (12.6 cu.ft.) 
o Pears   $19.21 a bin (27.1 cu.ft.) 
o Peas   $0.292 a pound 
o Prune plums  $19.21 a ½ bin (13.7 cu.ft.) 
o Raspberries  $0.357 a pound 
o Strawberries  $0.343 a pound 
o Daffodils  $0.137 a bunch (10 stems) 
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3.6.2 ค่าจา้งโดยเฉล่ียของแต่ละอาชีพเป็นอย่างไร  

 คา่จา้งโดยเฉลีย่ตอ่ชัว่โมงของลกูจา้งในบ.ีซ.ี (จาํแนกตามอาย ุเพศ และสาขาอาชพี) มดีงันี้ 

 September 2010 September 2011 
September 2010 

to September 
2011 

 
number of 

employees1 

(thousands) 

average 
hourly 

wage ($) 

number of 
employees1 

(thousands) 

average 
hourly 

wage ($) 

% change in 
hourly wage 

15 years and over 1,838.9 22.97 1,888.7 23.27 1.3 

15 to 24 years 301.7 13.58 306.5 13.15 -3.2 

25 to 54 years 1,259.8 24.82 1,290.9 25.06 1.0 

55 years and over 277.4 24.76 291.3 25.99 5.0 

Men 913.9 25.16 938.4 25.50 1.4 

Women 925.0 20.80 950.3 21.07 1.3 

Full-time 1,454.5 24.54 1,505.9 24.79 1.0 

Part-time 384.4 17.02 382.8 17.31 1.7 

Union coverage2 594.0 26.94 547.9 27.42 1.8 

No union coverage3 1,244.9 21.07 1,340.8 21.58 2.4 

Permanent job4 1,608.2 23.54 1,644.6 23.95 1.7 

Temporary job5 230.8 18.96 244.1 18.68 -1.5 

Management occupations 121.9 33.59 151.6 34.00 1.2 

Business, finance and 
administrative occupations 

332.6 21.92 343.6 21.63 -1.3 

Natural and applied 
sciences and related 
occupations 

128.1 31.18 120.6 33.77 8.3 

Health occupations 136.4 28.76 127.5 28.35 -1.4 

Occupations in social 
science, education, 
government service and 

153.3 28.94 163.4 29.17 0.8 
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 September 2010 September 2011 
September 2010 

to September 
2011 

 
number of 

employees1 

(thousands) 

average 
hourly 

wage ($) 

number of 
employees1 

(thousands) 

average 
hourly 

wage ($) 

% change in 
hourly wage 

religion 

Occupations in art, culture, 
recreation and sport 

45.5 23.31 42.0 24.77 6.3 

Sales and service 
occupations 

539.1 15.86 537.0 15.93 0.4 

Trades, transport and 
equipment operators and 
related occupations 

272.2 24.40 299.5 24.30 -0.4 

Occupations unique to 
primary industry 

43.4 20.60 43.9 18.96 -8.0 

Occupations unique to 
processing, manufacturing 
and utilities 

66.2 20.23 59.6 20.28 0.2 

Remarks: 
1. Those who work as employees of a private firm or business or the public sector.  
2. Employees who are members of a union and employees who are not union members but who 

    are covered by a collective agreement or a union contract. 
3.    Employees who are not members of a union or not covered by a collective agreement or a union contract. 
4.    A permanent job is one that is expected to last as long as the employee wants it, given that business 
conditions permit. That is, there is no pre-determined termination date. 
5.    A temporary job has a predetermined end date, or will end as soon as a specified project is completed. 
Includes seasonal jobs; temporary, term or contract jobs including work done through a temporary help agency; 
casual jobs; and other temporary work. 
Sources: Statistics Canada, CANSIM tables (for fee) 282-0069 and 282-0073., Last modified: 2011-10-07. 
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3.7 การจ้างและการเลิกจ้าง 
3.7.1 นายจ้างมีสิทธิยึดหนังสือเดินทางไทยของลูกจ้างไว้หรือไม ่

 นายจา้งไมม่สีทิธิย์ดึหนงัสอืเดนิทางไทยของลกูจา้งไว ้
3.7.2 นายจ้างสามารถบอกเลิกจ้างลูกจา้งได้ทนัทีหรือไม ่

 นายจา้งไมส่ามารถบอกเลกิลกูจา้งไดท้นัท ีเนื่องจากกอ่นการจา้งงานมกีารระบุระยะเวลาจา้งที่
ชดัเจน ซึง่ตอ้งปฏบิตัติามนัน้ นอกเสยีจากลกูจา้งประพฤตติวัไมเ่หมาะสมอนัเป็นเหตุให้
นายจา้งบอกเลกิสญัญาจา้งได ้

3.7.3 หากอยากรอ้งเรียนว่าถกูละเมิดสิทธ์ิของลูกจา้ง ต้องไปร้องเรียนท่ีใด 

 กรณนีายจา้งละเมดิกฎหมาย workplace employment standards สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
Employment Standards Branch (Ministry of Labour)  
Tel: 1-800-663-3316 เวบ็ไซต:์ www.labour.gov.bc.ca/esb/  

 กรณนีายจา้งการละเมดิกฎหมายเกีย่วกบัการรวมกลุม่สหภาพแรงงาน สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
BC Labour Relations Board Tel:660-1300 
เวบ็ไซต ์www.lrb.bc.ca  

 ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดของสทิธิแ์ละประโยชน์ของลกูจา้งไดจ้าก Employment 
Standards Act ตามเวบ็ไซตน์ี้ 
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96113_01  

 

3.8 กรณีได้รบัอบุติัเหตจุากการทาํงาน 
 ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัการใชส้ทิธิก์รณไีดร้บัอุบตัเิหตุหรอืเจบ็ปว่ยขณะ

ทาํงานไดจ้าก http://www.worksafebc.com/default.asp  หรอืจากกฎหมาย “workers 
compensation act” 
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/96492_00 

3.9 Work Permit  
3.9.1 สามารถต่ออาย ุWork Permit ได้ท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ หรือไม่  

 สถานกงสลุใหญ่ฯ ไมส่ามารถต่ออาย ุWork Permit ใหท้า่นได ้เนื่องจากเป็นการดาํเนินงาน
อนุญาตของทางการแคนาดา (Citizenship and Immigration Canada) 

 ทา่นสามารถสมคัรออนไลน์ทีเ่วบ็ไซตน์ี้ http://www.cic.gc.ca/english/e-services/index.asp หรอืสง่
ไปรษณยีค์าํรอ้งขอตอ่อาย ุwork permit ไปที ่Case Processing Centre in Vegreville, 
Alberta ตามรายละเอยีดในเวบ็ไซตน้ี์ 
http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/canada/vegreville.asp 
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4. การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย 

4.1 กรณีถกูตาํรวจจบักมุ 
4.1.1 ถกูเจ้าหน้าท่ีตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองจบักมุตวัไปเพราะวีซ่าหมดอายจุะต้องทาํอย่างไร 

 กรณทีีท่า่นมงีานทาํในบ.ีซ.ีอยูแ่ลว้ หากวซีา่หมดอาย ุแต ่work permit ยงัไมห่มดอาย ุทา่นก็
ยงัสามารถอยูเ่พือ่ทาํงานตอ่ไปได ้จนกวา่ work permit จะหมดอาย ุแต่ในระหวา่งนี้ หาก
ตอ้งการเดนิทางกลบัประเทศไทย เมือ่กลบัไปแลว้จะไมส่ามารถเดนิทางกลบัมาแคนาดาไดอ้กี 
(เพราะไมม่วีซีา่แลว้) 

 หากทา่นขอวซี่าประเภททอ่งเทีย่วมา และตอ้งการอยูใ่นบ.ีซ.ี ต่อ ควรวางแผนขอต่ออายวุซี่า
ไวก้อ่นทีว่ซีา่เดมิจะหมดอายลุง 30 วนั เพราะหากถกูตาํรวจจบักุม ทา่นจะตอ้งถกูสง่กลบั
ประเทศทนัท ี

4.1.2 เม่ือถกูจบักมุ จะแจ้งสถานกงสลุใหญ่ฯ ได้อยา่งไร 

 เมือ่ทา่นโดนจบักุมตวั โดยปกตติาํรวจจะรบีตดิตอ่ญาตแิละคนรูจ้กัโดยเรว็ทีส่ดุ และหากตดิตอ่
ไมไ่ด ้กเ็ป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิีจ่ะตดิตอ่มายงัสถานกงสลุใหญ่ฯ เพือ่ดาํเนินการชว่ยเหลอืคน
ไทยอยา่งสดุความสามารถ ภายใตก้ฎหมายขอ้บงัคบัของประเทศแคนาดา  

 

4.2 กรณีเจบ็ป่วย 
ประเทศแคนาดาเป็นประเทศหนึ่งทีม่รีะบบประกนัสขุภาพทีด่ทีีส่ดุในโลก ระบบประกนัสขุภาพ
หมายความวา่ทา่นไมต่อ้งจา่ยเงนิสดเวลาไปพบแพทย ์เพยีงถอืบตัรประกนัสขุภาพไปเทา่นัน้ ผูอ้พยพ
ใหมค่วรลงทะเบยีนกบัสาํนกังานระบบสขุภาพทนัททีีม่าอยู ่

4.2.1 สถานพยาบาลใน บี.ซี. มีท่ีไหนบา้ง 

 โรงพยาบาล: ท่านสามารถดรูายชือ่โรงพยาบาลทัง้หมดในบ.ีซ.ี ไดจ้ากเวบ็ไซตต์่อไปน้ี 
http://www.health.gov.bc.ca/socsec/pdf/hospitallist.pdf 

 หรอืหาสถานพยาบาล คลนิิกใกลบ้า้นทา่นได ้จาก http://www.yellowpages.ca/ โดยใสส่ถานทีท่ี่
ตอ้งการคน้หา (เชน่ medical clinic) ตรงชอ่ง What? และใสท่ีอ่ยูข่องทา่นตรงชอ่ง Where?  
ระบบกจ็ะคาํนวณหาสถานพยาบาลทีใ่กลบ้า้นทา่นทีส่ดุให ้

4.3 หนังสือเดินทางไทย / การเดินทางกลบัประเทศไทย 
4.3.1 หนังสือเดินทางไทย (Thai Passport) หมดอาย ุใกล้จะหมดอาย ุหรอืสญูหาย ต้องทาํ

อยา่งไรบา้ง 

 กรณหีมดอายุ: ตดิตอ่สถานกงสลุใหญ่ฯ เพือ่นดัวนัและเวลาเขา้มาทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่
 กรณสีญูหาย: แจง้ความกบัเจา้หน้าทีต่าํรวจทอ้งถิน่ และปฏบิตัติามรายละเอยีดทีร่ะบุใน  

http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=98 
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 เอกสารสาํหรบัการขอมหีนงัสอืเดนิทางไทยเลม่ใหม ่(แทนเลม่เดมิ/เลม่ทีส่ญูหาย) ทา่น
สามารถดรูายละเอยีดและดาวน์โหลดเอกสารไดท้ี:่ 
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=96 

4.3.2 ต้องการทาํหนังสือเดินทางไทยให้บตุรท่ีเกิดใน บี.ซี. ต้องทาํอยา่งไรบ้าง 

 ในกรณทีีบ่ตุรของทา่นมสีตูบิตัรไทยแลว้ ทา่นสามารถโทรศพัทน์ดัวนัและเวลาเขา้มาทาํ
หนงัสอืเดนิทางไทยทีส่ถานกงสลุใหญ่ฯไดท้นัท ีรวมทัง้เตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุใน 
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=96 

 ในกรณทีีบ่ตุรของทา่นยงัไมม่สีตูบิตัรไทย ทา่นตอ้งดาํเนนิการขอสตูบิตัรไทยใหก้บับุตรของ
ทา่นกอ่น แลว้จงึจะดาํเนินการขอทาํหนงัสอืเดนิทางไทยไดต้อ่ไป โดยทา่นสามารถดู
รายละเอยีดการขอสตูบุิตรไทยไดท้ี:่ 
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=101 

4.3.3 สามารถขอต่อวีซ่าเขา้ประเทศแคนาดาได้ท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ หรอืไม ่

 ไมไ่ด ้เนื่องจากเป็นการอนุญาตของทางการแคนาดา ดงันัน้ทา่นตอ้งตดิต่อขอขอ้มลูจาก 
Citizenship and Immigration Canada (CIC) และสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี:่ 
www.cic.gc.ca 

4.3.4 ถ้าสามี/ภรรยา/ลูก ท่ีมี Canadian Passport ต้องการเดินทางกลบัประเทศไทยด้วย ต้องขอ
วีซ่าปะเภทไหน 

 กรณตีอ้งการเขา้ไปอยูใ่นประเทศไทยน้อยกวา่ 30 วนั ผูท้ีถ่อื Canadian Passport สามารถ
เดนิทางเขา้ประเทศไทยและพาํนกัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั โดยไมจ่าํเป็นตอ้งขอวซี่าเขา้ประเทศ
ไทย ทัง้นี้ตอ้งดตูราประทบับน passport จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงเป็นสาํคญั 

 กรณตีอ้งการเขา้ไปอยูใ่นประเทศไทยนานกวา่ 30 วนั ผูท้ีถ่อื Canadian Passport สามารถ
ขอวซ่ีาประเภท Tourist Visas และ Non-Immigrant Visas ทัง้นี้ข ึน้กบัความตอ้งการของทา่น 
โดยทา่นสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี:่ 
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=272 
 

4.4 บทลงโทษสาํหรบัผู้ท่ีอยู่ใน บี.ซี. อย่างผิดกฎหมาย 
 ทางการแคนาดาจะสง่ทา่นกลบัประเทศไทย และไมอ่นุญาตใหท้า่นเขา้ประเทศแคนาดาอกี 

 
 

5. แหล่งข้อมลูเพ่ิมเติมสาํหรบัการใช้ชีวิตใน บี.ซี. และประเทศแคนาดา 
 www.welcomebc.ca 
 www.cic.gc.ca 
 www.hellobc.com 
 www.thaicongenvancouver.org 
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