คูม่มือื คนนไทยยในบีบี.ซี.

จัดทําโดยย สถานนกงสุลใหญ่ ณ นครแววนคูเวอรร์
(ข้ออมูล พ.ศศ. 2554)
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สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ มีทต่ี งั ้ อยูใ่ นมณฑลบริตชิ โคลัมเบีย หรือ บี.ซี. ซึง่ ถือว่าเป็ นมณฑล
ั ่ นตกของประเทศแคนาดา เป็นมณฑลทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับภูมภิ าคเอเชียมากทีส่ ดุ ในทวีปอเมริกา
ทีอ่ ยูฝ่ งตะวั
เหนือ โดยนครแวนคูเวอร์และมณฑลบริตชิ โคลัมเบีย รวมทัง้ มณฑลใกล้เคียง มีชมุ ชนและวัฒนธรรมทีม่ คี วาม
หลากหลายทางด้านเชือ้ ชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ผูค้ นมีความเป็นมิตรและมีทศั นคติเปิดกว้าง สภาพ
การเมืองเศรษฐกิจมีความเป็นระเบียบและยึดถือกฎระเบียบและมาตรฐานทีจ่ ะต้องเคารพและปฏิบตั ติ าม ภูม ิ
ประเทศมีสภาพสิง่ แวดล้อมและภูมทิ ศั น์ทส่ี ะอาดและงดงาม มีทรัพยากรธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของ
โลก มีระบบการให้บริการทางด้านการศึกษาและสุขภาพทีค่ รบครัน
ั บนั จึงมี พีน่ ้องชาวไทยเข้ามาพํานักอาศัยอยู่
เมือ่ คํานึงถึงโอกาสด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว ปจจุ
ในมณฑลบริตชิ โคลัมเบียเป็ นจํานวนมาก ทัง้ ในรูปของนักท่องเทีย่ ว นักศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจ แรงงาน
โดยเฉพาะในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทัง้ ผูท้ ย่ี า้ ยเข้ามาพํานักอยูใ่ นมณฑลเป็นการถาวร สถานกงสุล
ใหญ่ฯ จึงได้จดั ทําเอกสารคูม่ อื คนไทยใน บี.ซี. นี้ขน้ึ เพือ่ อํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ น
สําหรับการใช้ชวี ติ ในมณฑล บี.ซี. แก่พน่ี ้องชาวไทย
อนึ่ง เอกสารคูม่ อื นี้ได้จดั ทําขึน้ โดยการรวบรวมข้อมูลจากสมาคมไทยแห่งบีซี และหน่วยงาน
ท้องถิน่ ใน บี.ซี. ข้อมูลจึงอาจมีการคลาดเคลือ่ นไปตามกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้
ระบุแหล่งทีม่ าของข้อมูลไว้ในแต่ละช่วงของเนื้อหาในเอกสารเพือ่ ให้ทกุ ท่านสามารถทราบในรายละเอียดและ
ติดตามการเปลีย่ นแปลงของข้อมูลข่าวสารได้ และหากมีขอ้ มูลใดคลาดเคลือ่ น สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอน้อมรับ
ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพือ่ นํามาปรับปรุงเอกสารคูม่ อื ฉบับนี้ให้มคี วามสมบูรณ์มาก
ขึน้

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
ตุลาคม 2554
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สารบัญ
หน้า
สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
สารบัญ
1. การใช้ชีวิตใน บี.ซี.
1.1 การรายงานตัวของคนไทยเมือ่ มาถึง บี.ซี.
1.1.1. เอกสารและวิธกี ารรายงานตัวคนไทยใน บี.ซี.
1.2 การจับจ่ายใช้สอย
1.2.1. ระบบการเงินของแคนาดา
1.2.2. การใช้บตั รเดบิตและบัตรเครดิต
1.2.3. ค่าครองชีพใน บี.ซี.
1.2.4. เราต้องเสียภาษีเพิม่ เติมเมือ่ เราซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าอีกหรือไม่
1.2.5. เราสามารถขอเงินภาษีสนิ ค้าคืนได้หรือไม่
1.3 ระบบสาธารณูปโภค
1.3.1. การใช้บริการรถแท็กซีใ่ น บี.ซี.เป็นอย่างไรบ้าง อัตราค่าโดยสารเท่าไหร่
1.3.2. ระบบขนส่งมวลชนใน บี.ซี มีกป่ี ระเภท และค่าโดยสารราคาเท่าไหร่
1.3.3. เราสามารถหาซือ้ บัตรโดยสารได้จากทีใ่ ด
1.3.4. เราสามารถนําสัตว์เลีย้ งขึน้ ไปบนรถโดยสารได้หรือไม่
1.3.5. ถ้าทําของหล่นหายระหว่างการใช้บริการรถโดยสารจะทําอย่างไร
1.3.6. อายุการใช้งานของบัตรโดยสารขณะเดินทาง (1 Zone: 2.5 CAD)
1.3.7. ระบบไฟฟ้าใน บี.ซี.
1.3.8. การเช่าบ้านพักและทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.4 การขับขี่ ยานยนต์และกฎจราจร
1.4.1. การขับขีย่ านพาหนะใน บี.ซี.
1.4.2. การขอมีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ใน บี.ซี.
1.5 ธนาคารและไปรษณีย์
1.5.1. การเปิดบัญชีธนาคารใน บี.ซี.
1.5.2. ตู้ ATM ในบี.ซี. มีอยูท่ ไ่ี หนบ้าง และมีคา่ ธรรมเนียมในการกดเงินสดหรือไม่
1.5.3. สามารถใช้บตั รเดบิต / บัตรเครดิตจากธนาคารในประเทศไทยไปกดเงินสด
จากตู้ ATM ใน บี.ซี.ได้หรือไม่
1.5.4. สถานทีใ่ ห้บริการส่งจดหมายและพัสดุใน บี.ซี. มีทไ่ี หนบ้าง
1.6 กรณีฉุกเฉินในชีวติ ประจําวัน
1.6.1. กรณีประสบอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ในระหว่างเดินทางควรทําอย่างไร
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1.6.2. การเตรียมการด้านความปลอดภัยในทีพ่ กั เพือ่ รับเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ควรทําอย่างไร
1.6.3. การโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินจากโทรศัพท์สาธารณะต้องทําอย่างไร
1.7 เครือข่ายและกิจกรรมของคนไทยใน บี.ซี.
1.7.1. ส่วนราชการไทยใน บี.ซี.
1.7.2. วัดไทยในบี.ซี.
1.7.3. สมาคมคนไทยใน บี.ซี.
1.7.4. กิจกรรมประจําปี และกิจกรรมอื่นๆ
1.8 หมายเลขโทรศัพท์ทค่ี วรทราบ
1.9 การขอเป็น Canadian Citizen
1.9.1. ทําอย่างไรจึงจะขอเป็น Canadian Citizen ได้
1.9.2. ระเบียบและขันตอนการขอเป็
้
น Canadian Citizen มีอะไรบ้าง
2. การศึกษาใน บี.ซี.
2.1 การศึกษาใน บี.ซี.
2.1.1 ระบบการศึกษาใน บี.ซี.
2.1.2 สามารถหาข้อมูลเกีย่ วกับการเรียนต่อใน บี.ซี. ได้ทไ่ี หนบ้าง
2.1.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยสําหรับการศึกษาใน บี.ซี.
2.2 การทํางานระหว่างเรียน
2.2.1 เราสามารถทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยได้หรือไม่
2.2.2 เงือ่ นไขการทํางานของใบอนุญาตทํางานนอกสถานศึกษา
(Off Campus Work Permit) มีอะไรบ้าง
2.3 การต่อใบอนุญาตการเรียน (Study Permit)
2.3.1 สามารถต่ออายุ Study Permit ได้ทส่ี ถานกงสุลใหญ่ฯ หรือไม่
3. การทํางานใน บี.ซี.
3.1 การหางานทําใน บี.ซี.
3.2 สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการแรงงานใน บี.ซี.
3.3 การเสียภาษี และการยืน่ ขอคืนภาษี
3.4 การขอเลขทีป่ ระกันสังคม
3.5 ชั ่วโมงการทํางาน
3.5.1 ชัวโมงทํ
่
างานปกติใน บี.ซี. เป็นอย่างไร
3.5.2 ระบบการทํางานใน บี.ซี. มีคา่ จ้างล่วงเวลาหรือไม่ หากมีอตั ราเป็ นอย่างไร
3.6 อัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ตํ่า
3.6.1 กฎหมายใน บี.ซี. กําหนดค่าแรงขัน้ ตํ่าไว้หรือไม่
3.6.2 ค่าจ้างโดยเฉลีย่ ของแต่ละอาชีพเป็ นอย่างไร
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3.7

การจ้างและการเลิกจ้าง
3.7.1 นายจ้างมีสทิ ธิยดึ หนังสือเดินทางไทยของลูกจ้างไว้หรือไม่
3.7.2 นายจ้างสามารถบอกเลิกจ้างลูกจ้างได้ทนั ทีหรือไม่
3.7.3 หากอยากร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิ ์ของลูกจ้าง ต้องไปร้องเรียนทีใ่ ด
3.8 กรณีได้รบั อุบตั เิ หตุจากการทํางาน
3.9 Work Permit
3.9.1 สามารถต่ออายุ Work Permit ได้ทส่ี ถานกงสุลใหญ่ฯ หรือไม่
4. การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย
4.1 กรณีถกู ตํารวจจับกุม
4.1.1 ถูกเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมตัวไปเพราะวีซา่ หมดอายุ
จะต้องทําอย่างไร
4.1.2 เมือ่ ถูกจับกุม จะแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อย่างไร
4.2 กรณีเจ็บปว่ ย
4.2.1 สถานพยาบาลใน บี.ซี. มีทไ่ี หนบ้าง
4.3 หนังสือเดินทางไทย / การเดินทางกลับประเทศไทย
4.3.1 หนังสือเดินทางไทย (Thai Passport) หมดอายุ ใกล้จะหมดอายุ หรือสูญหาย
ต้องทําอย่างไรบ้าง
4.3.2 ต้องการทําหนังสือเดินทางไทยให้บตุ รทีเ่ กิดใน บี.ซี. ต้องทําอย่างไรบ้าง
4.3.3 สามารถขอต่อวีซ่าเข้าประเทศแคนาดาได้ทส่ี ถานกงสุลใหญ่ฯ หรือไม่
4.3.4 ถ้าสามี/ภรรยา/ลูก ทีม่ ี Canadian Passport ต้องการเดินทางกลับ
ประเทศไทยด้วย ต้องขอวีซา่ ปะเภทไหน
4.4 บทลงโทษสําหรับผูท้ อ่ี ยูใ่ น บี.ซี. อย่างผิดกฎหมาย
5. แหล่งข้อมูลเพิ่ มเติ มสําหรับการใช้ชีวิตใน บี.ซี. และประเทศแคนาดา
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิ ง
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1. การใช้ชีวิตใน บี.ซี.
1.1 การรายงานตัวของคนไทยเมื่อมาถึง บี.ซี.
1.1.1 เอกสารและวิ ธีการรายงานตัวคนไทยใน บี.ซี.
 เมือ่ ท่านเดินทางมาถึง บี.ซี. (รวมทัง้ Alberta และ Yukon) ท่านควรรายงานตัวต่อสถานกงสุล
ใหญ่ แห่งนครแวนคูเวอร์ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่เดินทางมาถึงประเทศแคนาดา
 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานตัวได้ท่ี
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/docs/consular_forms/ThaiReport.pdf

แล้วจัดส่งเอกสารให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณียไ์ ด้ท่ี
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 การจับจ่ายใช้สอย
1.2.1 ระบบการเงิ นของแคนาดา
o แคนาดาใช้หน่วยสกุลเงินเป็นดอลล่าร์ ซึง่ เท่ากับ 100 เซนต์
ธนบัตรแคนาดา
เหรียญแคนาดา
เพนนี (Penny)
1 เซนต์ (cent)
5 dollar bill
5 ดอลล่าร์
นิกเกิล (Nickel)
เดมม์ (Dime)
ควอเตอร์ (Quarter)
ลูนนี่ (Loonie)
ทูน่ี (Toonie)

5 เซนต์ (cent)
10 เซนต์ (cent)
25 เซนต์ (cent)
1 ดอลล่าร์
2 ดอลล่าร์

10 dollar bill
20 dollar bill
50 dollar bill
100 dollar bill
5 dollar bill

10 ดอลล่าร์
20 ดอลล่าร์
50 ดอลล่าร์
100 ดอลล่าร์
5 ดอลล่าร์

1.2.2 การใช้บตั รเดบิตและบัตรเครดิ ต
 นอกจากเงินสดแล้ว ท่านสามารถใช้บตั รเดบิตหรือบัตรเครดิต ชําระค่าสินค้าและบริการได้
ตามร้านค้าทั ่วไปด้วย (ชาวแคนาดาจึงไม่นิยมพกเงินสดติดตัวคราวละมากๆ)
1.2.3 ค่าครองชีพใน บี.ซี.
 ค่าครองชีพใน บี.ซี. นัน้ มีความแตกต่างกันไปตามเมืองทีอ่ ยู่ หากท่านอยูใ่ นวิคตอเรีย หรือใน
เขต lower mainland เช่น นครแวนคูเวอร์ ริชมอนด์ หรือ นอร์ธแวนคูเวอร์ ค่าครองชีพจะสูง
กว่าเมืองอื่นๆ ใน บี.ซี. ท่านสามารถเข้าไปสํารวจค่าครองชีพใน บี.ซี. ได้ทเ่ี ว็บไซต์
http://www.bccheckup.com ซึง่ ประเด็นทีน่ ํามาพิจารณาเป็ นค่าครองชีพในบี.ซี.ได้แก่
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1.) รายได้และภาษี (ดูรายละเอียดในหัวข้อ ภาษี)
2.) ค่าบ้านพัก/ทีอ่ ยูอ่ าศัย
3.) ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
4.) ค่าเดินทาง (ดูคา่ บริการได้ท่ี http://www.bctransit.com/ และ www.translink.ca )และหากท่าน
ขับรถ ท่านสามารถเช็คราคาแก๊สได้ท่ี http://www.bcgasprices.com
5.) ค่าเล่าเรียน ซึง่ มี 2 อัตรา คือ ค่าเล่าเรียนของ BC Resident Students และInternational
Students (รายละเอียดดังหัวข้อ 2.1.3)
6.) ค่าบริการสาธารณสุข รัฐบาล บี.ซี.มีระบบประกันสุขภาพทีด่ สี าํ หรับชาว บี.ซี. ซึง่ รวมผูม้ า
ตัง้ ถิน่ ฐานและผูท้ ม่ี าทํางานในพืน้ ทีด่ ว้ ย เนื่องจากการประกันสุขภาพถือเป็นข้อบังคับของ
ชาว บี.ซี. โดยอัตราค่าธรรมเนียมคิดเป็นรายเดือน โดยดูได้จากwww.health.gov.bc.ca/msp/
ส่วนคนทีม่ รี ายได้น้อย ทางรัฐจะให้ความช่วยเหลือโดยพิจารณาตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้
7.) อัตราดอกเบีย้ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการฝากเงิน (ร้อยละ 0.1-1, พ.ศ.2554) และการกูเ้ งิน
(ขัน้ ตํ่าประมาณร้อยละ 6-8, พ.ศ.2554)
 ในปี 2009 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อปีของครัวเรือนใน บี.ซี. มีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
และดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ http://www.bcstats.gov.bc.ca/data/dd/handout/shs2009.pdf
รายการ
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าอาหาร
ค่าทีพ่ กั อาศัย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
ค่าเสือ้ ผ้า
ค่าเดินทาง
ค่ารักษาพยาบาล
ค่า Personal Care

จํานวนเงิ น
73,571
7,570
16,336
3,483
2,017
2,878
9,318
2,455
1,160

รายการ
ค่าพักผ่อนหย่อนใจ
ค่าหนังสือ
ค่าเล่าเรียน
ค่าบุหรีแ่ ละเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ค่าการเล่นเสีย่ งโชค/การพนัน
ค่าเบ็ดเตล็ด
ภาษีรายได้
ประกัน/เงินสํารองเกษียณ
Gifts of money and contributions

จํานวนเงิ น
4,561
214
1,760
1,630
200
1,426
13,157
3,482
1,922

Publish: Statistics Canada, 2010

1.2.4 เราต้องเสียภาษี เพิ่ มเติ มเมื่อเราซื้อสิ นค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าอีกหรือไม่
 ราคาสินค้าทีต่ ดิ ไว้ในร้าน ส่วนใหญ่เป็ นราคาทีย่ งั ไม่รวมภาษี (12%) เพราะฉะนัน้ เมือ่ ไป
จ่ายเงินทีแ่ คชเชียร์ เราจะต้องจ่ายเงินเพิม่ ขึน้ จากราคาทีต่ ดิ ป้ายไว้อกี 12% ซึง่ ภาษีน้เี รียกว่า
Harmonized Sales Tax (HST) เป็ นการรวมเอาภาษี Goods and Services Tax: GST (5%)
และ Provincial Sales Tax: PST (7%) เข้าไว้ดว้ ยกัน
 สินค้าทีไ่ ม่ได้ผา่ นการแปรรูป เช่น ไข่ นม จะได้รบั การยกเว้นภาษี HST
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 อย่างไรก็ตาม รัฐบาล บี.ซี.ได้จดั ให้มกี ารลงประชามติเมือ่ เดือนสิงหาคม 2554 ว่า ชาวเมือง
ต้องการจะให้มภี าษี HST ต่อไปหรือไม่ ซึง่ ผลการลงประชามติออกมาว่า ชาวเมืองไม่ตอ้ งการ
ให้ม ี HST อีกต่อไป รัฐบาลบี.ซี.จึงจะทําการเปลีย่ นระบบภาษีของบี.ซี.ให้กลับไปเป็นรูป
แบบเดิม นันคื
่ อ ภาษี GST (5%) และภาษี PST (7%) โดยจะบังคับใช้ในช่วงเดือนมกราคม
2013
1.2.5 ธุรกิ จต่างๆ สามารถขอเงิ นภาษี สินค้าคืนได้หรือไม่
 ในขณะทีภ่ าษี ยังเป็นรูปแบบของ HST ธุรกิจไม่สามารถขอเงินภาษีสนิ ค้าคืนได้ แต่หากมีการ
ปรับเป็ นระบบ GST/PST แล้ว ธุรกิจสามารถขอคืนเงินภาษีสนิ ค้าได้ โดยเข้าไปศึกษา
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/rbts/vstrs/fctp-eng.html

1.3 ระบบสาธารณูปโภค
1.3.1 การใช้บริ การรถแท็กซี่ใน บี.ซี.เป็ นอย่างไรบ้าง อัตราค่าโดยสารเท่าไหร่
 ท่านสามารถคํานวณอัตราค่าโดยสารรถแท็กซีใ่ น บี.ซี. และทัวแคนาดาได้
่
จากเว็บไซต์
http://www.taxifarefinder.com/main.php?city=Vancouver โดยอัตราเริม่ ต้นเริม่ ที่ $3.00
 หากท่านอยูใ่ นนครแวนคูเวอร์ ท่านสามารถโทรศัพท์เรียกใช้บริการแท็กซีไ่ ด้จาก
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 มีกี่ประเภท และค่าโดยสารราคาเท่าไหร่
 ระบบขนส่งมวลชนใน บี.ซี. ประกอบด้วย รถโดยสารประจําทาง (Bus) รถไฟฟ้า (Skytrain)
เรือ (Seabus) รถไฟ (BC Rail) และเครือ่ งบิน
 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับระบบขนส่งมวลชนใน บี.ซี. ได้ท่ี
http://www.bctransit.com/ และรายละเอียดสนามบินใน บี.ซี. ได้ท่ี
http://www.th.gov.bc.ca/airports/bcairports.htm

 สําหรับท่านทีอ่ าศัยอยูใ่ นนครแวนคูเวอร์
o ท่านสามารถตรวจสอบเวลาเดินรถและวางแผนการเดินทางด้วยพาหนะทัง้ หมดข้างต้นได้
ในเว็บไซต์น้ี http://tripplanning.translink.ca/
o สําหรับค่าโดยสาร จะขึน้ อยูก่ บั เขตทีท่ า่ นจะเดินทางไป โดยแบ่งออกเป็น 3 เขตคือ เขต 1
(zone1) เขต2 (zone2) และเขต3 (zone3) (ดูแผนทีป่ ระกอบ)
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o หหากเดินทางขข้ามเขต ก็ตอองเสี
้ ยค่าใช้จ่าายมากขึน้ ตามตารางดังนี้
Regulaar fares

zonne

วันนธรรมดา (จันนทร์-ศุกร์)
ก่ออน 18.30 น.

1 zone
2 zone
3 zone

aduult
$2.50
$3.75
$5.00

Dayypass

FFaresaver
((10 times)
$9.000
$221.00
(ทัง้ วัน ทุกวัน $331.50
และทุกเขต) $442.00

Monthly
$81.00
$110.00
$151.00

หลัลัง 18.30 น. (ของทุกวัน)
All zones $2.50
หรืรือเดินทางวันเสาร์
น -อาทิตย์ยวันนหยุด การเดินนทางทุกเขตใช้
ตัวราคาเดี
๋ว
ยวหมด คือ $2.500
o อย่างไรก็ตามม หากท่านมีตัต ๋วโดยสารปรระเภท Dayppasses, Monthly Farecarrds,
Faresaver, W
West Coast Express weeekly and 288-day passess, U-Passess, Employer
Passes หรือ Governmennt Bus Passses ท่านจะไดด้รบั การยกเว้ว้น $5 Canadda Line YVRR
AAddFare ดังกล่าวนี้ รายลละเอียดเพิม่ เติมสามารถศึศึกษาจากเว็บบไซต์
hhttp://www.trranslink.ca/een/Fares-andd-Passes/Caanada-Line-YYVR-AddFaare.aspx

9

o มมีรถไฟสาย CCanada Linee ให้บริการถึงึ สนามบิน Vancouver
V
Innternational Airport
((YVR) ซึง่ ท่าานสามารถใช้ช้ต ั ๋วโดยสาร
เดียวกับระบบบขนส่งมวลชชนอื่นข้างต้นไได้
แต่หากท่านเเดินทางออกจจากสถานี
YYVR-Airportt สถานี Sea Island Centre
หหรือสถานี Teempleton (33 สถานีบน Sea
Island) เพือ่ เเดินทางไปยังสถานี
ง
Bridgeport หหรือสถานีอ่นื ๆ ตามที่
ปปรากฏในแผนที่ ท่านจะต้ต้องเสียค่า
เดินทางเพิม่ อีก 5 เหรียญ (Canada
Line YVR AAddFare) โดยยเครือ่ ง
จจําหน่ายตั ๋วจะหักเงินท่านนโดยอัตโนมัตติิ
1.3.3 เราสามารถหาซื้อบัตั รโดยสารไได้จากที่ใด
 การหหาซือ้ บัตรโดดยสาร สามารรถทําได้ 2
กรณี
ณี คือ
1. ซือ้ บัตรขณ
ณะเดินทางโดดย
o หยอดเงินลงในกล่องด้
อ านข้างคนนขับรถประจําทาง
า (ควรเตตรียมเงินตามมจํานวนค่า
โดยสาาร เนื่องจากไไม่มรี ะบบการรทอนเงิน)
o หยอดเงินในตูจ้ า่ ยตตั ๋วบริเวณหน้น้าสถานีรถไฟฟและเรือ ซึง่ ทท่านสามารถชชําระเป็นเงิน
สดและะบัตรเครดิตไได้
2. ซือ้ บัตรล่ววงหน้า ประเภภท faresaveer, daypass และ
แ monthlyy ได้จากร้านคค้าต่างๆ เช่น
ร้านสะดวกกซือ้ 7-11 ร้าานหนังสือ เป็ป็ นต้น
1.3.4 เราสามารถนําสัตว์เ์ ลี้ยงขึน้ ไปบบนรถโดยสาารได้หรือไม่
 สามารถนําสัตว์เลีย้ งขึน้ ไปด้วยได้ แต่ตอ้ งใใส่กรงให้เรียบบร้อย และคววรเป็ นกรงขนนาดเล็ก
พอทีทีจ่ ะวางบนตักกหรือหิว้ ได้
1.3.5 ถ้าทําขอองหล่นหายรระหว่างการรใช้บริ การรถถโดยสารจะททําอย่างไร
 ติดตต่อแผนก Losst & Found ตามรายละเอี
ต
ยดข้างล่างนี้
1.. Stadium Skkytrain Statioon: 590 Beaatty St., Vancouver, โทรรศัพท์ (604) 9953-3334 วันั
จันั ทร์-ศุกร์ เวลลา 8.30-17.000 น. Email:: lost.propertty@traslink.cca
2.. West Vanccouver Blue Bus: โทรศัพพท์ (604) 9855-7777 หรือ (604) 682-55167
3.. West Coasst Express: โโทรศัพท์ (6004) 488-89066
4.. Langley annd New Wesstminster Coommunity Shhuttles: โทรศัศัพท์ (604) 5574-9396
1
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1.3.6 อายุการใช้งานของบัตรโดยสารขณะเดิ นทาง (1 Zone: 2.5 CAD)
 ท่านสามารถใช้บตั รโดยสาร 1 ใบ ขึน้ รถประจําทางภายในเขตเดียวกันได้หลายคันภายใน
เวลา 90 นาที หลังจากตอกบัตรครัง้ แรก
 ข้อมูลอื่นๆ เพิม่ เติม
o เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบไม่ตอ้ งเสียค่าโดยสาร (แต่ตอ้ งเดินทางพร้อมผูใ้ หญ่)
o คนตาบอด คนพิการ (ต้องมีบตั รประจําตัวแสดง) อาจใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าบริการ
o สําหรับผูถ้ อื บัตรรายเดือน (Monthly หรือ Fare card) บัตร West Coast Express 28-day
Pass หรือบัตร Annual Employer Transit Pass ในวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ผูถ้ อื
บัตรสามารถพาผูร้ ว่ มเดินทางไปได้อกี 5 คน โดยไม่ตอ้ งเสียค่าบริการอีก โดยในจํานวน
6 คน (ต่อ fare card /West Coast Express 28-day Pass/ Annual Employer Transit
Pass 1 ใบ)จะต้องเป็นผูใ้ หญ่ (อายุ 14 ปีขน้ึ ไป) 2 คน และเด็ก (อายุไม่เกิน 13 ปี) 4 คน
1.3.7 ระบบไฟฟ้ าใน บี.ซี.
 ระบบไฟฟ้าของแคนาดาเป็นระบบ 110 โวลต์ เพราะฉะนัน้ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าบางอย่างทีน่ ํามา
จากประเทศไทย จะไม่สามารถใช้ได้ (หรือต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในการแปลงไฟ)
เช่น เครือ่ งเปา่ ผม เตารีด เป็ นต้น แต่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทีช่ าร์ต
โทรศัพท์มอื ถือ ส่วนใหญ่จะสามารถรับรองไฟขนาด 110/220 โวลต์อยูแ่ ล้ว (สามารถดูท่ี
ตัวเครือ่ งได้)
 หัวปลักจะเป็
๊
นลักษณะ 3 รู ( ‘.‘ ) ซึง่ สามารถหาซือ้ ได้จากเมืองไทย
1.3.8 การเช่าบ้านพักและที่อยูอ่ าศัย
 ประเภทของทีอ่ ยูอ่ าศัย
o โรงแรม (Hotel/Hostel/Motel) ราคาค่อนข้างสูง เหมาะสําหรับการพักแบบชั ่วคราวสามารถ
หาข้อมูลได้จากสมุดหน้าเหลืองของแคนาดา ตามเว็บไซต์: http://www.yellowpages.ca/
o อพาร์ทเมนต์ (Apartment) มีทงั ้ แบบให้เช่าและขาย โดยประเภทของอพาร์ทเมนต์ได้แก่
ห้องสตูดโิ อ (Studio) หนึ่งห้องนอนและสองห้องนอน นอกจากราคาเช่าหรือซือ้ แล้ว ยังต้อง
จ่ายค่าส่วนกลางด้วย (Strata fee) [ในกรณีซอ้ื เท่านัน้ ] เช่นค่าตัดหญ้า ทีจ่ อดรถ หรือค่า
เก็บขยะ เป็นต้น
o ดูเพล็กซ์ (Duplex) บ้านทีแ่ บ่งออกเป็ นอพาร์ทเมนต์สองหลัง (สําหรับเช่าหรือซือ้ )
o ทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse) สําหรับเช่าหรือซือ้ ซึง่ นอกจากราคาเช่าหรือซือ้ แล้วยังต้องจ่าย
ค่าส่วนกลางด้วย [ในกรณีซอ้ื เท่านัน้ ]
o บ้านเคลือ่ นที่ (Mobile Home) หรือทีเ่ รียกว่า “Trailer” สามารถย้ายได้งา่ ยและราคาถูกกว่า
ซือ้ บ้าน โดยจะต้องซือ้ หรือเช่าทีด่ นิ ก่อน จึงจะติดตัง้ Mobile Home ได้
o ทีพ่ กั ทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือโดยรัฐบาล (Housing Cooperatives หรือ Housing
Co-op) การจ่ายค่าเช่าของ Housing Co-op จะขึน้ อยูก่ บั รายได้ของครอบครัวทีอ่ ยูอ่ าศัย
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หากรายได้น้อย ก็จา่ ยค่าเช่าน้อย โดยค่าเช่าส่วนทีเ่ หลือ รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตาม หากสนใจ Housing Co-op ต้องลงชือ่ ไว้ และต้องรอคิวนานมาก สามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ http://www.chf.bc.ca/
o บ้านพักชั ่วคราว (ISS of BC: Immigrant Services Society of British Columbia) สําหรับ
ผูเ้ ข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ หรือผูอ้ พยพทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาล(Governmentassisted refugees: GAR) โดย ISS ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเท่านัน้
แต่ยงั ให้คาํ ปรึกษาและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ แก่ผทู้ ก่ี าํ ลังหางานทํา นายจ้าง
และนักเรียนต่างชาติดว้ ย เป็นต้น ทัง้ นี้ตอ้ งเป็นไปตามเงือ่ นไขของ ISS ทีก่ าํ หนด โดย
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ http://www.issbc.org/
 สามารถมองหาบ้านเช่าหรือซือ้ บ้านได้จากทีไ่ หนได้บา้ ง
o เดินค้นหาป้ายประกาศให้เช่าตามตึกต่างๆ ด้วยตนเอง หรือให้เพือ่ นช่วย
o ค้นหาตามเว็บไซต์เช่น www.mls.ca และ www.rentsline.com
o ค้นหาในหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ หรือหนังสือพิมพ์ทวไปแผนกบ้
ั่
าน
o ค้นหาในเว็บไซต์ http://vancouver.en.craigslist.ca/ (ในหมวดบ้าน) ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมกันมาก
เนื่องจากผูต้ อ้ งการขายบ้าน หรือผูต้ อ้ งการซือ้ บ้านจะมาลงโฆษณาไว้เอง และติดต่อ
กันเองได้โดยตรง
 กฎระเบียบบางประการในการเช่าทีพ่ กั ในบี.ซี.
o อพาร์ทเมนต์บางแห่งให้เช่าเป็ นรายเดือน บางแห่งต้องเซ็นสัญญา 6 เดือน หรือ 12 เดือน
โดยทัวไป
่ ในสัญญาจะระบุเวลาเช่า ค่ามัดจํา มีสตั ว์เลีย้ งได้หรือไม่ อุปกรณ์ในบ้านมี
อะไรบ้าง ใครเป็ นคนรับผิดชอบค่านํ้าค่าไฟ เคเบิล โทรศัพท์ ฯลฯ
o การจ่ายค่าเช่าทีพ่ กั โดยทัวไปจะจ่
่
ายวันที่ 1 ของเดือน เจ้าของทีพ่ กั มีสทิ ธิ ์ขึน้ ค่าเช่าได้
เพียงปีละหนึ่งครัง้ เท่านัน้ และต้องจ่ายผูเ้ ช่าเป็นลายลักษณ์อกั ษร 3 เดือนล่วงหน้า
o การจ่ายค่ามัดจํา ส่วนมากประมาณ 50% ของค่าเช่า โดยเป็นการประกันว่าเมือ่ ท่านย้าย
ออก และหากทําทีพ่ กั เสียหาย (หรือไม่อยูใ่ นสภาพเดียวกับทีย่ า้ ยเข้ามา) เจ้าของทีพ่ กั มี
สิทธิ ์ทีจ่ ะหักค่ามัดจําเพือ่ มาซ่อมแซม แต่หากทุกอย่างอยูใ่ นสภาพทีเ่ รียบร้อยตามเดิม
เจ้าของทีพ่ กั ก็จะคืนเงินมัดจําให้ทา่ นทัง้ หมดพร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ภายใน 15 วันทีท่ า่ นย้าย
ออก (หากเจ้าของทีพ่ กั จ่ายคืนให้ไม่เต็มจํานวน ท่านต้องเห็นด้วยและยอมรับเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร)
o เจ้าของทีพ่ กั ไม่มสี ทิ ธิ ์ปฏิเสธคนเช่า ด้วยสาเหตุวา่ มีลกู หรือสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับอายุ เพศ
เผ่าพันธุ์ สีผวิ ถิน่ กําเนิด ศาสนา สถานะครอบครัว ความพิการ หรือระดับรายได้ แต่
เจ้าของสามารถปฏิเสธได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้ คือ กรณีมสี ตั ว์เลีย้ ง หรือคนเช่าสูบบุหรี่ หาก
ท่านได้รบั การปฎิเสธด้วยสาเหตุประการแรก สามารถติดต่อได้ท่ี
 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)
 หากต้องการทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเช่าทีพ่ กั ในบี.ซี. เพิม่ เติม
o สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทเ่ี ว็บไซต์ http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/afterhousing.asp ซึง่ มีรายละเอียดตัง้ แต่การเริม่ หาบ้าน การทําสัญญาเช่าหรือซือ้ รวมถึง
สิทธิ ์และความรับผิดชอบต่างๆ ในฐานะผูเ้ ช่า (ทัง้ เป็ นเอกสารและเป็นวีดโิ อแนะนํา)
และท่านสามารถหาคูม่ อื เกีย่ วกับผูเ้ ข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ได้ตามหน่วยงานต่อไปนี้
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 การขับขี่ ยานยนต์และกฎจราจร
1.4.1 การขับขี่ยานพาหนะใน บี.ซี.
 สําหรับท่านทีต่ อ้ งการขับรถใน บี.ซี. ท่านต้องมีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์และขับรถทีม่ ปี ระกัน
จาก the Insurance Corporation of British Columbia (ICBC)
 ในกรณีทท่ี า่ นมีใบขับขีส่ ากลจากประเทศไทยหรือมีใบขับขีจ่ ากมณฑลอื่นในแคนาดา ท่านต้อง
ดําเนินการขอใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ (B.C. license) จาก ICBC ภายใน 90 วันหลังจากทีย่ า้ ย
เข้ามา โดยท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์: www.icbc.com/driverlicensing/moving-bc

 ในกรณีทท่ี า่ นเข้ามาในฐานะนักท่องเทีย่ วและมีใบอนุญาตขับขีส่ ากล ท่านสามารถขับรถใน บี.
ซี. ได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยท่านต้องมีใบอนุญาตขับขีส่ ากลและใบอนุญาตขับขีข่ องไทย ทีไ่ ด้รบั
การแปลเป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันแปลและล่ามแห่งบริตชิ โคลัมเบีย (The Society of
Translation and interpreters of BC)
1.4.2 การขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ใน บี.ซี.
 ผูท้ ส่ี ามารถขอมีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ใน บี.ซี. ได้ตอ้ งมีอายุตงั ้ แต่ 16 ปีขน้ึ ไป สําหรับผูท้ ม่ี ี
อายุต่าํ กว่า 19 ปี ต้องให้ผปู้ กครองลงนามในคําร้องขอใบอนุญาตขับขี่
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 ในการขอมีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ใน บี.ซี. ท่านต้องผ่านการทดสอบ 2 ครัง้ ดังนี้
1. การสอบข้อเขียน (Knowledge Test)
 ข้อสอบมีทงั ้ หมด 50 ข้อ โดยท่านต้องตอบให้ถกู ต้องอย่างน้อย 40 ข้อ จึงจะถือว่า
ท่านสอบผ่าน
 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับกฎระเบียบการขับรถใน บี.ซี. ได้จากเอกสาร
Learn to drive smart ซึง่ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.icbc.com/driverlicensing/getting-licensed/pass-veh/roadsense-drivers

 หลังจากสอบผ่านข้อเขียนและทดสอบการมองเห็น ท่านจะได้รบั ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์สาํ หรับผูเ้ รียน (Learner’s license) ซึง่ อนุญาตให้ทา่ นขับขีร่ ถยนต์ได้โดย
ต้องมีผสู้ อนทีม่ ใี บอนุญาตขับขีถ่ าวรทีม่ อี ายุมากกว่า 25 ปีขน้ึ ไป นังควบคู
่
ไ่ ปใน
รถทีม่ กี ารติดสัญลักษณ์ “L” (Learner stage)ด้วย เป็นเวลา 2 ปี
2. การสอบปฏิบตั ิ (Road Test)
 ในกรณีทท่ี า่ นไม่เคยมีใบอนุญาตขับขีม่ าก่อน ท่านต้องเข้าเรียนในหลักสูตร the
B.C.’s Graduated Licensing Program ของ ICBC และต้องเข้ารับการสอบ
ปฏิบตั หิ ลังจากได้รบั ใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์สาํ หรับผูเ้ รียน (Learne’s license)
มาแล้ว 12 เดือน
 เมือ่ ท่านผ่านการสอบปฏิบตั ิ ท่านจะได้รบั ใบอนุญาตขับขีป่ ระเภท “First driver’s
license” ซึง่ อนุญาตให้ทา่ นขับขีร่ ถยนต์ได้โดยต้องมีผสู้ อนทีม่ ใี บอนุญาตขับขี่
่
ไ่ ปในรถทีม่ ี
ถาวรทีม่ อี ายุมากกว่า 25 ปีขน้ึ ไป หรือสมาชิกในครอบครัวนังควบคู
การติดสัญลักษณ์ “N” (Novice stage) ด้วย เป็ นเวลา 2 ปี และห้ามขับรถ
ภายหลังการดืม่ Alcoholโดยเด็ดขาด
 เมือ่ ครบ 2 ปี หลังจากได้รบั “First driver’s license” ท่านสามารถขอรับการ
ทดสอบภาคปฏิบตั คิ รัง้ ที่ 2 เพือ่ ให้ได้ใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ถาวร “Full-privilege
license”
 ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการขอมีใบอนุญาตขับขี่ ระเบียบการทดสอบ ระเบียบ
ข้อบังคับทางจราจร และบทลงโทษในกรณีทาํ ผิดกฎจราจรต่างๆ เพิม่ เติมได้ท่ี www.icbc.com
และ http://vancouver.ca/bylaws/2849c.pdf

1.5 ธนาคารและไปรษณี ย์
1.5.1 การเปิ ดบัญชีธนาคารใน บี.ซี.
 ธนาคารใน บี.ซี. มีบริการทัวไปด้
่ านการรับฝาก ถอน ชําระค่าบริการ และให้บริการกูย้ มื เงิน
เป็นปกติ และบางธนาคารอาจมีบริการพิเศษเพิม่ เติม ทัง้ นี้ทา่ นต้องสอบถามข้อมูลในบริการที่
ท่านต้องการจากธนาคารให้ดกี อ่ นตัดสินใจเลือกเปิดบัญชี
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 ท่านสามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 แห่ง
1.5.2 ตู้ ATM ในบี.ซี. มีอยู่ที่ไหนบ้าง และมีค่าธรรมเนี ยมในการกดเงิ นสดหรือไม่
 ตู้ ATM มักติดตัง้ ในธนาคาร ห้างสรรพสินค้า สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และภายในร้านค้าทั ่วไปทีร่ ะบุ
ว่ามีตู้ ATM อยูภ่ ายในร้าน
 ในกรณีทท่ี า่ นใช้บตั ร ATM ของธนาคารอืน่ ซึง่ ไม่ตรงกับธนาคารเจ้าของตู้ ATM ก็จะมี
ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดเกิดขึน้ ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมขึน้ อยูก่ บั ธนาคารนัน้ ๆ
1.5.3 สามารถใช้บตั รเดบิต / บัตรเครดิ ต จากธนาคารในประเทศไทยไปกดเงิ นสดจากตู้ ATM ใน
บี.ซี.ได้หรือไม่
 ได้ โดยในการกดเงินสดจากตู้ ATM แต่ละครัง้ จะมีวงเงินการกด และมีคา่ ธรรมเนียมเกิดขึน้
ตามข้อกําหนดของธนาคารเจ้าของตู้ ATM ซึง่ จะแสดงให้เห็นทีห่ น้าจอตู้ ATM และ สลิป ATM
ของท่าน
1.5.4 สถานที่ให้บริ การส่งจดหมายและพัสดุใน บี.ซี. มีที่ไหนบ้าง
 ใน บี.ซี. มีหน่วยงานให้บริการส่งจดหมายและพัสดุหลายหน่วยงาน เช่น Canada post, UPS
Canada, FedEx เป็นต้น
 จุดให้บริการส่งไปรษณียข์ อง Canada post ส่วนใหญ่อยูใ่ นร้านค้าทีม่ ปี ้ ายระบุไว้หน้าร้าน โดย
ท่านสามารถค้นหาจุดให้บริการทีอ่ ยูใ่ กล้ทา่ นมากทีส่ ดุ ได้จาก www.canadapost.ca

1.6 กรณี ฉุกเฉินในชีวิตประจําวัน
1.6.1 กรณี ประสบอุบตั ิ เหตุทางรถยนต์ในระหว่างเดิ นทางควรทําอย่างไร
 มองหาคูก่ รณี และพยาน โดยบันทึกรายละเอียดของต่างๆ ไว้ เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ เลขทีใ่ บอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ เลขประกันรถยนต์ เป็ นต้น
 ให้ขอ้ มูลของท่านแก่คกู่ รณี
 ในกรณีทท่ี า่ นต้องการเรียกตํารวจท่านสามารถโทรหมายเลข 9-1-1 ได้ทนั ที
 ติดต่อ ICBC ซึง่ เป็นหน่วยงานดูแลเรือ่ งการขับขีแ่ ละการประกันยานพาหนะพืน้ ฐานใน บี.ซี.
ทีห่ มายเลข (604) 520-8222 หรือ 1-800-910-4222 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุนอกพืน้ ที่ บี.ซี.
 รายงานและติดต่อประกันแบบออนไลน์ได้ท:่ี www.icbc.com และคลิกที่ “New Claim?”
1.6.2 การเตรียมการด้านความปลอดภัยในที่พกั เพื่อรับเหตุการณ์แผ่นดิ นไหวควรทําอย่างไร
 ท่านสามารถศึกษาได้จากเอกสาร
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/docs/announcements/emergency.pdf

1.6.3 การโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิ นจากโทรศัพท์สาธารณะต้องทําอย่างไร
 ในกรณีฉุกเฉิน ท่านสามารถโทรเรียกตํารวจ รถดับเพลิง และรถพยาบาลได้ทห่ี มายเลข 9-11 จากโทรศัพท์ได้ทกุ ประเภทโดยไม่เสียค่าใช่จา่ ยใดๆ
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1.7 เครือข่ายและกิ จกรรมของคนไทยใน บี.ซี.
1.7.1 ส่วนราชการไทยใน บี.ซี.
 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ 1040 Burrard Street, Vancouver, BC V3Z 2R9 Tel:
(604) 687-1143 Fax: (604) 687-4434 E-mail: info@thaicongenvancouver.org
 สํานักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ (Thai Trade Center)
ทีอ่ ยู:่ 1009-1166 Alberni Street, Vancouver, BC V6E 3Z3
Tel: (604) -687-6400 Fax: (604) 683-6775 E-mail: ttevan@telus.net
1.7.2 วัดไทยในบี.ซี.
 วัดญาณวิรยิ าราม นครแวนคูเวอร์ 2004 E.Pender Street, Vancouver, BC V5L 1W9 Tel:
(604) 251-5326 E-mail: watyanviriya_1@hotmail.com
ั
 วัดพุทธปญญานั
นทาราม 4796 Canada way, Burnaby, BC V5G 1L5
Tel: (604) 439-1911, (778) 859-7928 E-mail: tawatchai955@hotmail.com,
bbncanada@gmail.com

 วัดพระธรรมกาย (บีซ)ี 3331 Capella Pl. Richmond, BC V6X 3N3
Tel: (604) 304-3031 E-mail: meditationofbc@yahoo.ca
1.7.3 สมาคมคนไทยใน บี.ซี.
 สมาคมไทยใน บี.ซี. (Thai Association of B.C.) Tel: (604) 715-6424
1.7.4 กิ จกรรมประจําปี และกิ จกรรมอื่นๆ
 ท่านสามารถติดตามกิจกรรมของคนไทยตลอดจน กิจกรรมอื่นๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จาก
หน้าแรกของเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ http://www.thaicongenvancouver.org/ ภายใต้หวั ข้อ
“Consulate Events”

1.8 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ
 หมายเลขโทรศัพท์ สําหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน: 9-1-1
 หน่วยงานรับผิดชอบเรือ่ งฉุกเฉินใน บี.ซี. (Provincial Emergency Program: PEP)
Tel: 1-800-663-3456
 ศูนย์บริการเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ พยพเข้ามาใหม่ใน บี.ซี. (Immigrant Service Society of British
Columbia : ISS): 530 Drake Street, Vancouver, Vancouver, BC, V6B 2H3
Tel: (604) 684-7498 Fax: (604) -684-5683

16

1.9 การขอเป็ น Canadian Citizen
1.9.1 ทําอย่างไรจึงจะขอเป็ น Canadian Citizen ได้
 ท่านสามารถขอเป็ นประชาชนแคนาดาได้โดยต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
o มีอายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไป
o เป็ นบุคคลทีอ่ าศัยอยูใ่ นแคนาดาเป็นการถาวร (มีวซี ่าถาวร) และมีถนิ่ ทีอ่ ยูช่ ดั เจน
o อาศัยอยูใ่ นแคนาดาอย่างถาวรเป็ นเวลา 3 ปี ในช่วงเวลา 4 ปีทผ่ี า่ นมา
o สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือฝรั ่งเศสได้
o ทราบเรือ่ งราวเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ สภาพภูมปิ ระเทศ และระบบการเมืองการ
ปกครองของประเทศแคนาดา
o ทราบสิทธิและหน้าทีข่ องประชาชนชาวแคนาดา และไม่มปี ระวัตดิ า้ นอาชญากรรม
o สําหรับเยาวชนอายุต่าํ กว่า 18 ปี ผูป้ กครองสามารถทําเรือ่ งขอเป็ นประชาชนชาว
แคนาดาแทนได้ โดยทําเรือ่ งพร้อมกับผูป้ กครอง
1.9.2 ระเบียบและขัน้ ตอนการขอเป็ น Canadian Citizen มีอะไรบ้าง
 กรอกแบบฟอร์ม (the application for citizenship forms) และยืน่ เอกสารประกอบการขอเป็ น
ประชาชนชาวแคนาดา ได้ท่ี Citizenship and Immigration Canada (CIC)
 เข้าเรียน Citizenship classes
 เข้ารับการทดสอบ Citizenship test (หากท่านมีอายุตงั ้ แต่ 55 ปีขน้ึ ไป ท่านได้รบั สิทธิ ์ยกเว้น
เข้ารับการทดสอบ)
 ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก Citizenship and Immigration Canada
(CIC) call center: 1 888 242-2100 หรือที่ www.cic.gc.ca.
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2. การศึกษาใน บี.ซี.
2.1 การศึกษาใน บี.ซี.
2.1.1 ระบบการศึกษาใน บี.ซี.
 แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ
o ระดับก่อนวัยเรียน (Pre-School) รับนักเรียนทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 5 ปี เพือ่ ช่วยให้เด็กมี
ทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าโรงเรียน
o ระดับอนุบาล (Kindergarten) รับนักเรียนทีม่ อี ายุ 5 ปี
o ระดับประถมศึกษา (Elementary school) รับนักเรียนอายุ 5-12 ปี
o ระดับมัธยมศึกษา (Secondary school / High school) รับนักเรียนอายุ 13-18 ปี
o ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา (Post-secondary study) ซึง่ จะเรียนในวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิชาชีพ
o ระดับศึกษาผูใ้ หญ่ (Adult Education) เป็ นการฝึกฝนทักษะในการทํางาน รวมถึงการ
หาความรูเ้ พิม่ เติมจากการศึกษาในระดับอื่นๆ
o ใน บี.ซี. มีขอ้ บังคับให้เด็กทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 5-16 ปีตอ้ งได้รบั การศึกษาทีโ่ รงเรียน โดย
โรงเรียนประถมและมัธยมของรัฐบาลจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าเล่าเรียน
2.1.2 สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อใน บี.ซี. ได้ที่ไหนบ้าง
 โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาของรัฐบาล : www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do.
 โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาของเอกชน : www.fisabc.ca. และ
www.bced.gov.bc.ca/independentschools.

 แนะแนวการศึกษาสําหรับนักเรียน/นักศึกษานานาชาติ ในหลักสูตร Post-secondary study
โดย Ministry of Advanced Education: www.learnlivebc.ca/welcome.htm และ
www.aved.gov.bc.ca/institutions.

 หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับผูใ้ หญ่ English as a Second Language (ESL) class:
www.aved.gov.bc.ca/adulteducation/abesap.htm. และ www.elsanet.org/esldirectory/index.php.
 หลักสูตรการศึกษาสําหรับผูใ้ หญ่: 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.
 หลักสูตรเรียนทางอินเตอร์เนตสําหรับผูใ้ หญ่: www.openlearning.tru.ca. และ
www.bccampus.ca.
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2.1.3 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยสําหรับการศีกษาใน บี.ซี.
 ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนตลอดปีในหลักสูตรต่างๆ ของ บี.ซี. มีรายละเอียดดังนี้
o High school และ ESL
 ค่าใช้จ่ายตลอดปีประมาณ 12,800 CAD (รวมค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ
พืน้ ฐานตลอดปี และค่าหนังสือเรียน)
 ค่าใช้จ่ายประจําเดือนขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่
 ค่าทีพ่ กั โฮมสเตย์: 800-950 CAD
 ค่ารถประจําทาง: 50-81 CAD / Month / 1 Zone
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว: 150-200 CAD
o International University tuition fee (for non B.C. students) [ข้อมูลเดือนกันยายน
2011]
 ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี: 6,900 CAD/ภาคการศึกษา
 ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท: 22,266 CAD/ภาคการศึกษา
 ค่าธรรมเนียม: 468.96 CAD/ภาคการศึกษา
 หลักสูตรปริญญาตรีดา้ นการแพทย์และกฎหมาย: ค่าเล่าเรียน 9,500 CAD/ภาค
การศึกษา และค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม 665.21 CAD/ภาคการศึกษา
o ค่าเล่าเรียนหลักสูตร Undergraduate สําหรับนักเรียนชาว บี.ซี. (for B.C. Students)
ในปีการศึกษา 2012 โดยประมาณคือ 4,200 – 16,000 CAD/ปีการศึกษา ทัง้ นี้ขน้ึ กับ
การกําหนดของแต่ละหลักสูตรและมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยของรัฐจะคิดค่าเล่า
เรียนถูกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน

2.2 การทํางานระหว่างเรียน
2.2.1 เราสามารถทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยได้หรือไม่
 ใน บี.ซี. ไม่อนุญาตให้นกั ศึกษาชาวต่างชาติทาํ งานได้
 แต่ในบางสถานศึกษาอนุญาตให้นกั ศึกษามีประสบการณ์ในการทํางานในประเทศแคนาดาได้
โดยท่านต้องขอใบอนุญาตทํางานนอกสถานศึกษา (Off Campus Work Permit)
 นักเรียนทีเ่ ข้ามาเรียนภาษา (ESL) / นักเรียนแลกเปลีย่ น / นักเรียนทีไ่ ด้รบั ทุนบางประเภท
ไม่มสี ทิ ธิ ์ทีจ่ ะขอใบอนุญาตทํางานนอกสถานศึกษาได้
หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตร ESL ของบางโรงเรียนทีม่ ี connection จะอนุญาตให้นกั เรียน
ทํางานได้ หากปฏิบตั ติ ามเงือ่ นทีก่ าํ หนด
 ในกรณีทน่ี กั ศึกษาแอบทํางานโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากสถานศึกษาและ Citizenship and
Immigration Canada (CIC) จะถูกส่งตัวออกจากประเทศแคนาดา
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2.2.2 เงื่อนไขการทํางานของใบอนุญาตทํางานนอกสถานศึกษา (Off Campus Work Permit) มี
อะไรบ้าง
 นักเรียน/นักศึกษาสามารถทํางานได้ไม่เกิน 20 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ในภาคการศึกษา และ
สามารถทํางานได้เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียน
 นักศึกษาถูกหักเงินค่าภาษีเงินได้ (income tax) ค่าประกันการว่าจ้าง (employment
insurance: IE) และค่าบํานาญ (the Canada Pension Plan: CPP) จากเงินเดือนทุกครัง้
เช่นเดียวกับชาวแคนาดาทีท่ าํ งานในประเทศแคนาดา
 ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.cic.gc.ca/ENGLISH/study/work-offcampus.asp

2.3 การต่อใบอนุญาตการเรียน (Study Permit)
2.3.1 สามารถต่ออายุ Study Permit ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือไม่
 สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถต่ออายุ Study Permit ให้ทา่ นได้ เนื่องจากเป็นการดําเนินงาน
อนุญาตของทางการแคนาดา
 ท่านต้องดําเนินการขอต่ออายุ Study Permit อย่างน้อย 30 วันก่อนวันหมดอายุ โดยท่านต้อง
ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ทีไ่ ม่หมดอายุตลอดช่วงเวลาทีท่ า่ นต้องการอยูใ่ น บี.ซี.
 สําหรับรายละเอียดการการขอต่ออายุ Study Permit ท่านสามารถศึกษาได้จากเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน CIC : http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/student.asp
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3. การทํางานใน บี.ซี.
3.1 การหางานทําในบี.ซี.
 ติดต่อสํานักงานแรงงานของแคนาดาหรือ Service Canada ซึง่ มีหลายสาขา ดังนี้
o แวนคูเวอร์: Sinclair Centre, Suite 415, 757 Hasting Street West, Vancouver, B.C. V6C
1A1
o เบอร์นาบี:้ 4279 Canada Way, Burnaby, B.C. V5G 1H1
 ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Job Bank (เว็บไซต์ของรัฐบาล) ซึง่ จะมีประกาศรับสมัครงานประมาณ
40,000 งาน และมีงานใหม่เข้ามาทุกวัน วันละประมาณ 2,000 งาน
 ทางหนังสือพิมพ์ ในคอลัมน์ Classified Advertising
 หางานผ่านทางองค์กรช่วยผูอ้ พยพใหม่ เช่น ISS (Immigrant Services Society of B.C.) และ
S.U.C.C.E.S.S. ซึง่ มีหลายสาขา ดังนี้
o ISS แวนคูเวอร์: 530 Drake Street, Vancouver: 604-684-7498
501-333 Terminal Avenue, Vancouver, Tel: (604) 684-2561
o ISS เบอร์นาบี:้ #207-7355 Canada Way, Burnaby, B.C. V3N 4Z6, Tel: (604) 395-8000
o S.U.C.C.E.S.S. แวนคูเวอร์: 300-530 Hornby Street, Vancouver, B.C. V6C 2E7, Tel:
(604) 689-7772
o S.U.C.C.E.S.S. เบอร์นาบี:้ 118-5021 Kingsway, Burnaby B.C. V5H 4A5, Tel: (604) 4382100
 บริษทั จัดหางานทีเ่ กีย่ วกับสายงานโดยตรงของท่าน ท่านไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม เนื่องจาก บริษทั
จะเก็บค่าธรรมเนียมจากนายจ้าง

3.2 สถานการณ์และแนวโน้ มความต้องการแรงงานใน บี.ซี.
 ประเทศแคนาดาและบี.ซี. กําลังประสบปญั หาทางโครงสร้างอายุประชากร เนื่องจากแรงงานส่วน
หนึ่ง (ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทัง้ หมด) ของบี.ซี. อยูใ่ นวัยผูส้ งู อายุและกําลังจะเกษียณออก
ั ยหนึ่งทีท่ าํ ให้ตลาดแรงงานของ
จากตลาดแรงงานไป นอกจากนี้ อัตราการเกิดทีล่ ดลง ก็เป็ นอีกปจจั
บี.ซี. อยูใ่ นภาวะขาดแคลนแรงงาน (ในวัยแรงงาน) อย่างมากทีเดียว ซึง่ ทีผ่ า่ นมาแหล่งแรงงานที่
สําคัญของบี.ซี. ก็คอื ผูอ้ พยพมาจากต่างประเทศนันเอง
่
(บี.ซี. รับผูอ้ พยพใหม่เข้ามา ประมาณปีละ
ั บนั ก็มผี อู้ พยพทีเ่ ข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแรงงานบี.ซี.แล้วถึง
40,000 คน) และจนถึงปจจุ
600,000 คน
 สําหรับอาชีพทีค่ าดว่าจะเป็นทีต่ อ้ งการมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีนบั จากนี้ (2010-2020) (จากการ
คาดการณ์ WorkBC) มีดงั ตารางหน้า 22 [หมายเหตุ: งานประเภท Professional เช่น แพทย์
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พยาบาล ฯลฯ มีขนั ้ ตออนการรับรองงวุฒแิ ละมาตรฐานงานทีสสงมาก
ู่
ส่วนใหหญ่สาํ รองให้เฉพาะชาว
เ
แคนาดาททีจ่ บหลักสูตรรภายในประเเทศ]

Source: British Columbiia Labour Marrket Outlook 22010-

3.3 การรเสียภาษี แและการยื่นนขอคืนภาษีษี
 ภาษีเงินไได้ทจ่ี ะต้องจ่าายภาษีสว่ นกกลาง (Federaal tax rate, อัพเดตปี 2011)
o 115% ของรายยได้ทต่ี อ้ งจ่ายยภาษี (taxabble income) ททีไ่ ม่เกิน $41,544
o 222% ของรายยได้ทต่ี อ้ งจ่ายยภาษี (taxabble income) รระหว่าง $41,,544 ถึง $833,088
o 226% ของรายยได้ทต่ี อ้ งจ่ายยภาษี (taxabble income) รระหว่าง $83,,088 ถึง $1228,800
2
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o 29% ของรายได้ทต่ี อ้ งจ่ายภาษี (taxable income) ทีม่ ากกว่า $128,800
 ภาษีเงินได้ทต่ี อ้ งจ่ายภาษีสว่ นมณฑล (Provincial Tax rate, อัพเดตปี 2011)
o 5.06% ของรายได้ทต่ี อ้ งจ่ายภาษี (taxable income) ทีไ่ ม่เกิน $36,146
o 7.7% ของรายได้ทต่ี อ้ งจ่ายภาษี (taxable income) ระหว่าง $36,147 ถึง 10,708
o 10.5% ของรายได้ทต่ี อ้ งจ่ายภาษี (taxable income) ระหว่าง $10,708 ถึง $17,786
o 12.29% ของรายได้ทต่ี อ้ งจ่ายภาษี (taxable income) ระหว่าง $17,786 ถึง $100,787
o 14.7% ของรายได้ทต่ี อ้ งจ่ายภาษี (taxable income) ทีม่ ากกว่า $100,787
 ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrtseng.html

 หากท่านมีปญั หาในการคํานวณหรือกรอกแบบฟอร์มยืน่ ขอคืนภาษี ท่านสามารถรับความช่วยเหลือ
จากโครงการ Community Volunteer Income Tax Program ได้ฟรี โดยดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/goc/community_volunteer.shtml

3.4 การขอเลขที่ประกันสังคม
 เลขทีป่ ระกันสังคม (Social Insurance Number: SIN) เป็ นบัตรสําหรับผูท้ ท่ี าํ งานและเสียภาษีใน
แคนาดาทุกคน มีประโยชน์ในการรับเงินช่วยเหลือกรณีตกงาน การเสียภาษี การรับบํานาญ และ
การรับสวัสดิการจากรัฐบาล โดยทัวไป
่ ผูอ้ พยพใหม่จะได้รบั บัตรประกันสังคมเมือ่ มาถึง แต่หากยัง
ไม่ได้ สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin/index.shtml

3.5 ชัวโมงการทํ
่
างาน
3.5.1 ชัวโมงทํ
่
างานปกติ ใน บี.ซี. เป็ นอย่างไร
 ทํางานไม่เกิน 40 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (วันละประมาณ 8 ชั ่วโมง)
 ใน 1 สัปดาห์ ลูกจ้างต้องได้รบั เวลาหยุดพักรวม 32 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน เช่น เสาร์-อาทิตย์ หรือ
หากต้องทํางานในเวลาทีค่ วรหยุดพักดังกล่าว ก็จะต้องได้รบั ค่าจ้างเป็นจํานวน 1.5 เท่าของ
อัตราจ้างรายวันปกติ
 ห้ามทํางานเกิน 5 ชัวโมงโดยไม่
่
ได้รบั เวลาพักรับประทานอาหาร (30 นาที) สําหรับค่าอาหาร
นายจ้างไม่จาํ เป็นต้องจ่ายให้
่ ก่อนเข้ากะใหม่
 ลูกจ้าง (ทีท่ าํ งานเป็นกะ) จะต้องได้รบั เวลาพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชัวโมง
ยกเว้นได้รบั การขอร้องให้มาทํางานเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน
 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหัวข้อ “Hours of Work and Overtime” ในเว็บไซต์
www.labour.gov.bc.ca/esb
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3.5.2 ระบบการทํางานใน บี.ซี. มีค่าจ้างล่วงเวลาหรือไม่ หากมีอตั ราเป็ นอย่างไร
 หากทํางานเกิน 40 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (หรือ เกิน 8 ชัวโมงต่
่
อวัน) นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง
ล่วงเวลาเป็นจํานวนหนึ่งเท่าครึง่ ของค่าจ้างปกติ เช่น ถ้าทํางานทัง้ หมด 45 ชัวโมง
่ จะต้องจ่าย
ค่าจ้างในอัตราปกติ 40 ชัวโมง
่ และจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาอีก 5 ชัวโมง
่ และหากทํางานเกิน 12
ชัวโมงต่
่
อวัน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาเป็นจํานวนสองเท่าของค่าจ้างปกติ

3.6 อัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ตํา่
3.6.1 กฎหมายใน บี.ซี. กําหนดค่าแรงขันตํ
้ า่ ไว้หรือไม่
 Employment Standards Act กําหนดไว้วา่ ค่าจ้างขันตํ
้ ่ามีอตั ราดังต่อไปนี้
o เท่ากับ $8.75 ต่อชัวโมง
่ (พฤษภาคม 2011)
o เท่ากับ $9.50 ต่อชัวโมง
่ (พฤศจิกายน 2011)
่ (พฤษภาคม 2012)
o เท่ากับ $10.25 ต่อชัวโมง
 สําหรับ resident caretaker จะได้รบั ค่าจ้างขัน้ ตํ่าดังต่อไปนี้
o สําหรับอพาร์ทเมนต์ทม่ี จี าํ นวนห้อง 9 ถึง 60 ห้อง ลูกจ้างต้องได้รบั ค่าจ้าง $525 ต่อ
เดือนและ $21.05 ต่อห้อง
o สําหรับอพาร์ทเมนต์ทม่ี จี าํ นวนห้อง 61 ห้องขึน้ ไป ลูกจ้างต้องได้รบั ค่าจ้าง $1,788.28
ต่อเดือน
 สําหรับ farm worker (ต้องใช้มอื เก็บผลผลิต) จะต้องได้รบั ค่าจ้างขัน้ ตํ่า และเงินพักผ่อน 4%
ดังนี้
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Apples
Apricots
Beans
Blueberries
Brussels sprouts
Cherries
Grapes
Mushrooms
Peaches
Pears
Peas
Prune plums
Raspberries
Strawberries
Daffodils

$17.06 a bin (27.1 cu.ft.)
$19.62 a ½ bin (13.7 cu.ft.)
$0.234 a pound
$0.396 a pound
$0.163 a pound
$0.224 a pound
$18.13 a ½ bin (13.7 cu.ft.)
$0.235 a pound
$18.13 a ½ bin (12.6 cu.ft.)
$19.21 a bin (27.1 cu.ft.)
$0.292 a pound
$19.21 a ½ bin (13.7 cu.ft.)
$0.357 a pound
$0.343 a pound
$0.137 a bunch (10 stems)
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3.6.2 ค่าจ้างโดยเฉลี่ยของแต่ละอาชีพเป็ นอย่างไร
 ค่าจ้างโดยเฉลีย่ ต่อชัวโมงของลู
่
กจ้างในบี.ซี. (จําแนกตามอายุ เพศ และสาขาอาชีพ) มีดงั นี้
September 2010
September 2010
September 2011
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
25 to 54 years
55 years and over
Men
Women
Full-time
Part-time
Union coverage2
No union coverage3
Permanent job4
Temporary job5
Management occupations
Business, finance and
administrative occupations
Natural and applied
sciences and related
occupations
Health occupations
Occupations in social
science, education,
government service and

301.7
1,259.8
277.4
913.9
925.0
1,454.5
384.4
594.0
1,244.9
1,608.2
230.8
121.9

13.58
24.82
24.76
25.16
20.80
24.54
17.02
26.94
21.07
23.54
18.96
33.59

306.5
1,290.9
291.3
938.4
950.3
1,505.9
382.8
547.9
1,340.8
1,644.6
244.1
151.6

13.15
25.06
25.99
25.50
21.07
24.79
17.31
27.42
21.58
23.95
18.68
34.00

-3.2
1.0
5.0
1.4
1.3
1.0
1.7
1.8
2.4
1.7
-1.5
1.2

332.6

21.92

343.6

21.63

-1.3

128.1

31.18

120.6

33.77

8.3

136.4

28.76

127.5

28.35

-1.4

153.3

28.94

163.4

29.17

0.8
25

September 2010
number of
employees1
(thousands)

average
hourly
wage ($)

September 2011
number of
employees1
(thousands)

average
hourly
wage ($)

September 2010
to September
2011
% change in
hourly wage

religion
Occupations in art, culture,
recreation and sport
Sales and service
occupations
Trades, transport and
equipment operators and
related occupations
Occupations unique to
primary industry
Occupations unique to
processing, manufacturing
and utilities

45.5

23.31

42.0

24.77

6.3

539.1

15.86

537.0

15.93

0.4

272.2

24.40

299.5

24.30

-0.4

43.4

20.60

43.9

18.96

-8.0

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 การจ้างและการเลิ กจ้าง
3.7.1 นายจ้างมีสิทธิ ยึดหนังสือเดิ นทางไทยของลูกจ้างไว้หรือไม่
 นายจ้างไม่มสี ทิ ธิ ์ยึดหนังสือเดินทางไทยของลูกจ้างไว้
3.7.2 นายจ้างสามารถบอกเลิ กจ้างลูกจ้างได้ทนั ทีหรือไม่
 นายจ้างไม่สามารถบอกเลิกลูกจ้างได้ทนั ที เนื่องจากก่อนการจ้างงานมีการระบุระยะเวลาจ้างที่
ชัดเจน ซึง่ ต้องปฏิบตั ติ ามนัน้ นอกเสียจากลูกจ้างประพฤติตวั ไม่เหมาะสมอันเป็นเหตุให้
นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้
3.7.3 หากอยากร้องเรียนว่าถูกละเมิ ดสิ ทธิ์ ของลูกจ้าง ต้องไปร้องเรียนที่ใด
 กรณีนายจ้างละเมิดกฎหมาย workplace employment standards สามารถร้องเรียนได้ท่ี
Employment Standards Branch (Ministry of Labour)
Tel: 1-800-663-3316 เว็บไซต์: www.labour.gov.bc.ca/esb/
 กรณีนายจ้างการละเมิดกฎหมายเกีย่ วกับการรวมกลุม่ สหภาพแรงงาน สามารถร้องเรียนได้ท่ี
BC Labour Relations Board Tel:660-1300
เว็บไซต์ www.lrb.bc.ca
 ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของสิทธิ ์และประโยชน์ของลูกจ้างได้จาก Employment
Standards Act ตามเว็บไซต์น้ี
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96113_01

3.8 กรณี ได้รบั อุบตั ิ เหตุจากการทํางาน
 ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิ ์กรณีได้รบั อุบตั เิ หตุหรือเจ็บปว่ ยขณะ
ทํางานได้จาก http://www.worksafebc.com/default.asp หรือจากกฎหมาย “workers
compensation act”
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/96492_00

3.9 Work Permit
3.9.1 สามารถต่ออายุ Work Permit ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือไม่
 สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถต่ออายุ Work Permit ให้ทา่ นได้ เนื่องจากเป็นการดําเนินงาน
อนุญาตของทางการแคนาดา (Citizenship and Immigration Canada)
 ท่านสามารถสมัครออนไลน์ทเ่ี ว็บไซต์น้ี http://www.cic.gc.ca/english/e-services/index.asp หรือส่ง
ไปรษณียค์ าํ ร้องขอต่ออายุ work permit ไปที่ Case Processing Centre in Vegreville,
Alberta ตามรายละเอียดในเว็บไซต์น้ี
http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/canada/vegreville.asp
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4. การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย
4.1 กรณี ถกู ตํารวจจับกุม
4.1.1 ถูกเจ้าหน้ าที่ตาํ รวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมตัวไปเพราะวีซ่าหมดอายุจะต้องทําอย่างไร
 กรณีทท่ี า่ นมีงานทําในบี.ซี.อยูแ่ ล้ว หากวีซา่ หมดอายุ แต่ work permit ยังไม่หมดอายุ ท่านก็
ยังสามารถอยูเ่ พือ่ ทํางานต่อไปได้ จนกว่า work permit จะหมดอายุ แต่ในระหว่างนี้ หาก
ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย เมือ่ กลับไปแล้วจะไม่สามารถเดินทางกลับมาแคนาดาได้อกี
(เพราะไม่มวี ซี า่ แล้ว)
 หากท่านขอวีซ่าประเภทท่องเทีย่ วมา และต้องการอยูใ่ นบี.ซี. ต่อ ควรวางแผนขอต่ออายุวซี ่า
ไว้กอ่ นทีว่ ซี า่ เดิมจะหมดอายุลง 30 วัน เพราะหากถูกตํารวจจับกุม ท่านจะต้องถูกส่งกลับ
ประเทศทันที
4.1.2 เมื่อถูกจับกุม จะแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อย่างไร
 เมือ่ ท่านโดนจับกุมตัว โดยปกติตาํ รวจจะรีบติดต่อญาติและคนรูจ้ กั โดยเร็วทีส่ ดุ และหากติดต่อ
ไม่ได้ ก็เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ จ่ี ะติดต่อมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เพือ่ ดําเนินการช่วยเหลือคน
ไทยอย่างสุดความสามารถ ภายใต้กฎหมายข้อบังคับของประเทศแคนาดา

4.2 กรณี เจ็บป่ วย
ประเทศแคนาดาเป็ นประเทศหนึ่งทีม่ รี ะบบประกันสุขภาพทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลก ระบบประกันสุขภาพ
หมายความว่าท่านไม่ตอ้ งจ่ายเงินสดเวลาไปพบแพทย์ เพียงถือบัตรประกันสุขภาพไปเท่านัน้ ผูอ้ พยพ
ใหม่ควรลงทะเบียนกับสํานักงานระบบสุขภาพทันทีทม่ี าอยู่
4.2.1 สถานพยาบาลใน บี.ซี. มีที่ไหนบ้าง
 โรงพยาบาล: ท่านสามารถดูรายชือ่ โรงพยาบาลทัง้ หมดในบี.ซี. ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
http://www.health.gov.bc.ca/socsec/pdf/hospitallist.pdf

 หรือหาสถานพยาบาล คลินิกใกล้บา้ นท่านได้ จาก http://www.yellowpages.ca/ โดยใส่สถานทีท่ ่ี
ต้องการค้นหา (เช่น medical clinic) ตรงช่อง What? และใส่ทอ่ี ยูข่ องท่านตรงช่อง Where?
ระบบก็จะคํานวณหาสถานพยาบาลทีใ่ กล้บา้ นท่านทีส่ ดุ ให้

4.3 หนังสือเดินทางไทย / การเดินทางกลับประเทศไทย
4.3.1 หนังสือเดิ นทางไทย (Thai Passport) หมดอายุ ใกล้จะหมดอายุ หรือสูญหาย ต้องทํา
อย่างไรบ้าง
 กรณีหมดอายุ: ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพือ่ นัดวันและเวลาเข้ามาทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 กรณีสญ
ู หาย: แจ้งความกับเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจท้องถิน่ และปฏิบตั ติ ามรายละเอียดทีร่ ะบุใน
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=98
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 เอกสารสําหรับการขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ (แทนเล่มเดิม/เล่มทีส่ ญ
ู หาย) ท่าน
สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ท:่ี
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=96

4.3.2 ต้องการทําหนังสือเดิ นทางไทยให้บตุ รที่เกิ ดใน บี.ซี. ต้องทําอย่างไรบ้าง
 ในกรณีทบ่ี ตุ รของท่านมีสตู บิ ตั รไทยแล้ว ท่านสามารถโทรศัพท์นดั วันและเวลาเข้ามาทํา
หนังสือเดินทางไทยทีส่ ถานกงสุลใหญ่ฯได้ทนั ที รวมทัง้ เตรียมเอกสารตามทีร่ ะบุใน
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=96

 ในกรณีทบ่ี ตุ รของท่านยังไม่มสี ตู บิ ตั รไทย ท่านต้องดําเนินการขอสูตบิ ตั รไทยให้กบั บุตรของ
ท่านก่อน แล้วจึงจะดําเนินการขอทําหนังสือเดินทางไทยได้ตอ่ ไป โดยท่านสามารถดู
รายละเอียดการขอสูตบิ ตุ รไทยได้ท:่ี
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=101

4.3.3 สามารถขอต่อวีซ่าเข้าประเทศแคนาดาได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือไม่
 ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการอนุญาตของทางการแคนาดา ดังนัน้ ท่านต้องติดต่อขอข้อมูลจาก
Citizenship and Immigration Canada (CIC) และสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท:่ี
www.cic.gc.ca

4.3.4 ถ้าสามี/ภรรยา/ลูก ที่มี Canadian Passport ต้องการเดิ นทางกลับประเทศไทยด้วย ต้องขอ
วีซ่าปะเภทไหน
 กรณีตอ้ งการเข้าไปอยูใ่ นประเทศไทยน้อยกว่า 30 วัน ผูท้ ถ่ี อื Canadian Passport สามารถ
เดินทางเข้าประเทศไทยและพํานักอยูไ่ ด้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่จาํ เป็นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ
ไทย ทัง้ นี้ตอ้ งดูตราประทับบน passport จากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองเป็ นสําคัญ
 กรณีตอ้ งการเข้าไปอยูใ่ นประเทศไทยนานกว่า 30 วัน ผูท้ ถ่ี อื Canadian Passport สามารถ
ขอวีซ่าประเภท Tourist Visas และ Non-Immigrant Visas ทัง้ นี้ขน้ึ กับความต้องการของท่าน
โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท:่ี
http://www.thaicongenvancouver.org/cms/index.php?option=content&task=view&id=272

4.4 บทลงโทษสําหรับผู้ที่อยู่ใน บี.ซี. อย่างผิดกฎหมาย
 ทางการแคนาดาจะส่งท่านกลับประเทศไทย และไม่อนุญาตให้ทา่ นเข้าประเทศแคนาดาอีก

5. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการใช้ชีวิตใน บี.ซี. และประเทศแคนาดา





www.welcomebc.ca
www.cic.gc.ca
www.hellobc.com
www.thaicongenvancouver.org
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