
ขอ้ควรรูสํ้าหรับแรงงานขา้มชาติ
ที�ไดรั้บผลกระทบจากการระบาด
ของโควดิ-19

คณุกงัวลเกี�ยวกบัโควดิ-19 อยูห่รอืไม?่

ขอ้ควรรูท้ี�
ปฏบิตัไิด ้
งา่ย ๆ เพื�อ
ลดความ
เสี�ยงใน
การตดิเชื�อ

หลกีเลี�ยงการสมัผัสผูม้อีาการดงัตอ่ไปนี�: ไอ นํ�ามกูไหล เจ็บคอ อาการหายใจลําบาก
หรอืมไีขส้งูกวา่ 37.5 องศาเซลเซยีส

 หลกีเลี�ยงการสมัผัสตา จมกู และปาก

ลา้งมอืบอ่ยๆ ดว้ยสบูน่าน 20 วนิาท ีหรอืทําความสะอาดมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลเ์ชด็มอืที�มแีอลกอฮอล์
อยา่งนอ้ย 70%

หากคณุหรอืคนรอบตวัคณุมอีาการทางระบบทางเดนิหายใจอยา่งใดอยา่งหนึ�งขา้งตน้ โปรดสวม
หนา้กากอนามยั รักษาระยะหา่งจากที�สาธารณะ และขอคําแนะนําจากบคุลากรทางการแพทย์

ใหข้อ้มลูแกผู่อ้ ื�นเพื�อรับทราบสถานการณ ์และไมเ่ผยแพรข่อ้มลูอนัเป็นเท็จ ตรวจสอบขอ้มลูเกี�ยวกบัสถานการณโ์ควดิ-19 ที�เป็น
ทางการไดท้ี�เว็บไซตก์ระทรวงสาธารณสขุของไทย https://ddc.moph.go.th ซึ�งมทีั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เว็บไซต์
กระทรวงสาธารณสขุของเมยีนมา www.mohs.gov.mm เว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุกมัพชูา
www.cdcmoh.gov.kh และเว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุ สปป ลาว www.covid19.gov.la

คณุกําลงัคดิจะกลบับา้นอยูห่รอืไม?่

ทราบหรอืไม่
วา่การเดนิ
ทางในเวลานี�มี
ความเสี�ยง
หลายประการ?

การเดนิทางขา้มแดนมกัจะตอ้งผา่นพื�นที�ที�มคีนพลกุพลา่นและอาจนําไปสูก่ารแพรก่ระจาย
ของโควดิ-19 ผา่นการไอ จาม และสมัผัสพื�นผวิที�ปนเปื�อน

หากมคีนเจ็บป่วย โควดิ-19 อาจแพรสู่ส่าธารณะซึ�งรวมถงึสถานที�ทํางานของคณุดว้ย

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจปิดใหบ้รกิารเนื�องจากโควดิ-19 ซึ�งจะสง่ผลตอ่การกลบัเขา้มาอกีครั �ง
และสง่ผลตอ่การกลบัมาทํางานในประเทศไทย

เที�ยวบนิบางเที�ยวและจดุผา่นแดนบางจดุอาจปิดใหบ้รกิารโดยแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในเวลากระชั �นชดิ
หรอืปิดใหบ้รกิารเป็นระยะเวลานาน มาตรการปฏบิตังิานและควบคมุพื�นที�ชายแดนอาจแตกตา่งกนัใน
แตล่ะพื�นที� โปรดตดิตอ่สถานทตูหรอืสถานกงสลุของคณุเพื�อขอคําแนะนําและขอ้มลูที�เป็นปัจจบุนั

แรงงานขา้มชาตทิี�กลบัเขา้ประเทศไทยหลงัจากออกไปแลว้ ตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมทางราชการ
1,000 บาท สําหรับการขออนุญาตกลบัเขา้มาอกีครั �งแบบสามารถออกไปนอกประเทศไดเ้พยีง 1 ครั�ง
และ 3,800 บาท สําหรับการขออนุญาตกลบัเขา้มาอกีครั �งแบบสามารถออกไปนอกประเทศไดไ้ม่
จํากดัจํานวนครั�ง

ในชว่งที�ไมม่คีวามแน่นอนนี� ขอแนะนําใหเ้ดนิทางในกรณีจําเป็นเทา่นั�นและควรทบทวนแผนการเดนิทาง
ที�เป็นไปเพื�อการพักผอ่นจนกวา่สถานการณจ์ะดขีึ�น เพื�อป้องกนัตวัเองและคนรอบขา้ง หากจําเป็นตอ้งเดนิทาง
กลบับา้นดว้ยเหตผุลใดกต็าม กรณุาตดิตอ่สถานทตูหรอืสถานกงสลุเพื�อขอขอ้มลูและความชว่ยเหลอื

ขอ้ควรรู ้



คณุเป็นแรงงานขา้มชาตทิี�ไดรั้บผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 หรอืไม?่

คณุเป็นพนักงานประจําหรอืไม?่

หากคณุพนักงานประจําและถกูยกเลกิสญัญาจา้ง
คณุมสีทิธไิดรั้บเงนิชดเชย หากคณุทํางานใหน้ายจา้งคนเดมิตดิตอ่
กนัอยา่งนอ้ย 120 วนั

120 วนั แตไ่มถ่งึหนึ�งปี: คา่จา้งปกตเิทา่กบั 30 วนัทํางาน
1-3 ปี: คา่จา้งปกตเิทา่กบั 90 วนัทํางาน
3-6 ปี: คา่จา้งปกตเิทา่กบั 180 วนัทํางาน
6-10 ปี: คา่จา้งปกตเิทา่กบั 240 วนัทํางาน
10-20 ปี: คา่จา้งปกตเิทา่กบั 300 วนัทํางาน
มากกวา่ 20 ปี: คา่จา้งปกตเิทา่กบั 400 วนัทํางาน

หากคณุไมแ่น่ใจวา่คณุมสีทิธไิดรั้บเงนิชดเชยตามกฎหมายหรอืไม่
คณุสามารถตดิตอ่กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานที�หมายเลข
สายดว่น 1506

หากคณุตอ้งการสื�อสารเป็นภาษากมัพชูา ลาว และเมยีนมา
กรณุากด 2 เมื�อเขา้สูเ่มนูหลกั

คณุทําประกนัผา่นกองทนุ
ประกนัสงัคมหรอืไม?่

ลกูจา้งที�จา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมไมน่อ้ย
กวา่ 6 เดอืน ตลอด 15 เดอืนที�ผา่นมาและกําลงัตกงาน
เชน่ เกดิจากเหตสุดุวสิยัจากการแพรร่ะบาดของโค
วดิ-19 มสีทิธติามแผนชดเชยตา่งๆ ดงันี� 
(ขอ้มลู ณ วนัที� 17 เมษายน พ.ศ. 2563) 

คณุเป็นแรงงานขา้มชาตทิี�ถอืบตัรสชีมพหูรอื
ไดรั้บการสรรหาผา่น
ระบบ MOU ระหวา่งประเทศไทย
กบัประเทศบา้นเกดิของคณุหรอืไม?่

หากคณุเป็นลกูจา้ง MOU จากประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา
และเวยีดนาม และนายจา้งของคณุลม้ละลาย หรอืลดขนาดการ
ดําเนนิธรุกจิ เนื�องจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 คณุจะไดรั้บ
อนุญาตใหส้ามารถเปลี�ยนนายจา้งได ้และมสีทิธขิยายระยะเวลาใบ
อนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางาน (ดรูายละเอยีดดา้นลา่งนี�)

คณุจําเป็นตอ้งเปลี�ยนนายจา้งหรอืไม?่

ไดรั้บแจง้อยา่งเป็นทางการจากนายจา้งที�ระบวุา่ไดย้กเลกิ
สญัญาของคณุ
นายจา้งใหมจ่ะใชเ้อกสารฉบบันี�ในการลงทะเบยีนคณุกบั
สํานักงานของกรมการจัดหางาน
แสดงหนังสอืเดนิทางและใบอนุญาตทํางานในปัจจบุนัเพื�อลง
ทะเบยีนกบันายจา้งรายใหม่

ขอ้ควรรู ้ อยา่ลมืวา่ ควรพกเอกสารแสดงตวัตนเหลา่นี�ตดิตวั
ตลอดเวลา

คณุมปัีญหาดา้นกฎหมาย
ที�ไมส่ามารถตกลงกบันายจา้ง
ดว้ยการเจรจา
ใชห่รอืไม?่

คณุสามารถยื�นคํารอ้งผา่นผูต้รวจการแรงงานหรอืศาล
แรงงานในพื�นที�ที�คณุทํางานหรอืที�นายจา้งอาศยัอยูห่าก
ศาลอนุญาต

โทรหาสายดว่นกระทรวงแรงงาน ที�หมายเลข 1506
กด 2 เพื�อตดิตอ่เจา้หนา้ที�ภาษากมัพชูา เมยีนมา
และลาว

คณุอาจมอบหมายเจา้หนา้ที�ของรัฐหรอืผูแ้ทนสมาคม
ลกูจา้งใหย้ื�นเรื�องตอ่ศาลแทนคณุ โดยไมต่อ้งเสยี
คา่ธรรมเนยีมศาล

ลกูจา้ง (รวมถงึแรงงานขา้มชาต)ิ ในธรุกจิตา่งๆ
ที�ตอ้งถกูกกัตวัเนื�องจากการแพรร่ะบาดหรอื
เหตสุดุวสิยัมสีทิธไิดรั้บเงนิเดอืนพื�นฐานรอ้ยละ
62 สงูสดุไมเ่กนิ 9,300 บาทตอ่เดอืน เป็นระยะ
เวลา 90 วนั
ลกูจา้ง (รวมถงึแรงงานขา้มชาต)ิ ของธรุกจิ
ตา่งๆ ที�โดนระงับจากรัฐบาลไทย เชน่ ผับและ
สถานบนัเทงิ มสีทิธไิดรั้บเงนิเดอืนพื�นฐานรอ้ย
ละ 62 สงูสดุไมเ่กนิ 9,300 บาทตอ่เดอืน เป็น
ระยะเวลา 90 วนั
ลกูจา้ง (รวมถงึแรงงานขา้มชาต)ิ ที�ถกูเลกิจา้ง
มสีทิธไิดรั้บเงนิเดอืนพื�นฐานรอ้ยละ 70 สงูสดุ
ไมเ่กนิ 10,500 บาทตอ่เดอืน เป็นระยะเวลา
200 วนั
ลกูจา้ง (รวมถงึแรงงานขา้มชาต)ิ ที�ลาออกจาก
การจา้งงานมสีทิธไิดรั้บเงนิเดอืนพื�นฐานรอ้ยละ
45 สงูสดุไมเ่กนิ 6,750 บาทตอ่เดอืน เป็นระยะ
เวลา 90 วนั
ลกูจา้งและนายจา้งตอ้งลงทะเบยีนรับสทิธทิี�
https://www.sso.go.th

https://www.sso.go.th/


คณุกงัวลเกี�ยวกบัใบอนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางานที�หมดอายหุรอืไม?่

รัฐบาลไทยไดใ้หก้ารนริโทษกรรมเนื�องจากการระบาดของโควดิ-19 สําหรับแรงงานขา้มชาต ิ4 กลุม่ ภายใตเ้งื�อนไขเฉพาะ เพื�อใหย้งั
คงทํางานและอาศยัอยูใ่นประเทศไทยตอ่ไปกบัผูต้ดิตามที�ลงทะเบยีนไวก้อ่นหนา้นี�จนถงึวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 หากคณุอยูใ่น
กลุม่แรงงานขา้มชาตกิลุม่ใดกลุม่หนึ�งในสี�กลุม่ตอ่ไปนี� ตอ้งลงทะเบยีนขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานกอ่นวนัที� 31 ตลุาคม
พ.ศ. 2563 กลุม่ที�หา้ ไดแ้ก ่ผูต้ดิตามแรงงานขา้มชาตสิามารถมสีทิธิ�ลงทะเบยีนขอใบอนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางาน

หากคณุลงทะเบยีนแลว้ นายจา้งของคณุจะมรีายชื�อที�ออกโดยกรมการจัดหางาน คณุสามารถแสดงรายชื�อตอ่เจา้หนา้ที�พรอ้มกบั
หนังสอืเดนิทางและใบอนุญาตทํางานฉบบัปัจจบุนัเพื�อจะไดทํ้างานในประเทศไทยกบันายจา้งรายเดมิไดจ้นถงึสิ�นเดอืนมนีาคม พ.ศ.
2565 อยา่งไรกต็าม ตอ้งทําเรื�องขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานใหเ้สร็จสิ�นภายในวนัที� 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 และตอ้ง
ขยายระยะเวลาการตรวจลงตราหรอืวซีา่เป็นประจําทกุปี โปรดตรวจสอบรายละเอยีดคณุสมบตัแิละขั �นตอนขยายระยะเวลาดา้นลา่งนี�

กลุม่แรงงานขา้มชาตแิละผูต้ดิตามมสีทิธจิดทะเบยีนขอใบอนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางาน

กลุม่ 1 – แรงงานที�มสีทิธทิี�ทํางานครบ 4 ปี: สามารถตอ่อายใุบอนุญาตทํางานไดส้งูสดุสองปี นอกจากนี� ยงัสามารถขยาย
ระยะเวลาวซีา่ Non-LA เป็นเวลาหนึ�งปี โดยอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาไดน้านตราบเทา่ที�ใบอนุญาตทํางานและ
หนังสอืเดนิทางของคณุมผีลบงัคบัใช ้
กลุม่ 2 – ผูม้สีทิธทิี�ไดเ้ปลี�ยนหรอืกําลงัเปลี�ยนนายจา้ง: หากใบอนุญาตทํางานและใบอนุญาตพํานักไมม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้
เนื�องจากมกีารเปลี�ยนแปลงนายจา้ง คณุสามารถตอ่อายใุบอนุญาตทํางานและใบอนุญาตพํานักผา่นกระบวนการเดยีวกบั
กลุม่ที� 1 โดยไดรั้บการรับรองจากนายจา้งใหม่
กลุม่ 3 – ผูม้สีทิธทิี�ถอืบตัรสชีมพ:ู หากคณุไดผ้า่นขั �นตอนพสิจูนส์ญัชาตเิรยีบรอ้ยแลว้ แตย่งัไมไ่ดล้งทะเบยีนในรายการชื�อ
กอ่นวนัสดุทา้ยวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 กย็งัคงสามารถดําเนนิกระบวนการตอ่ใบอนุญาตทํางานของคณุภายในวนัที� 31
ตลุาคม พ.ศ. 2563
กลุม่ 4 – แรงงานผูม้สีทิธทิี�ขา้มแดนตามฤดกูาล: หากบตัรผา่นแดนของคณุหมดอายแุละคณุตดิอยูใ่นประเทศไทยเนื�องจาก
การระบาดของโควดิ-19 กส็ามารถตอ่อายบุตัรผา่นแดนได ้ในการตอ่อายบุตัรแตล่ะครั �ง จะใชไ้ด ้90 วนั สงูสดุจนถงึวนัที� 31
มนีาคม พ.ศ. 2565
กลุม่ 5 – ผูต้ดิตามแรงงานขา้มชาตทิี�มสีทิธ ิ(กลุม่ 1-3): หากคณุเป็นผูต้ดิตามที�ไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นแรงงานขา้มชาติ
และมอีายคุรบหรอืยา่ง 18 ปี สามารถยื�นขอใบอนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางานหากคณุอายคุรบ 18 ปีในวนัที� 31 ตลุาคม
พ.ศ. 2563 หรอืกอ่นหนา้นั�น และประสงคท์ี�จะทํางานในประเทศไทย ตอ้งไดรั้บจดหมายรับรองจากนายจา้งรายใหมแ่ละยื�น
คําขอกอ่นวนัที� 31 ตลุาคม พ.ศ. 2563หากคณุมอีายคุรบ 18 ปี หลงัจากวนัที� 31 ตลุาคม พ.ศ. 2563 และประสงคท์ี�จะทํางาน
ในประเทศไทย ตอ้งไดรั้บจดหมายรับรองจากนายจา้งรายใหมแ่ละยื�นคํารอ้งขอใบอนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางาน
ภายใน 60 วนักอ่นอายคุรบ 18 ปี

ขั �นตอนการขยายเวลาใบอนุญาตสําหรับกลุม่แรงงานขา้มชาตแิละผูต้ดิตามที�มสีทิธิ�

ขั �นตอนการขยายเวลาใบอนุญาตสําหรับ กลุม่ 1 (แรงงานที�มสีทิธทิี�ทํางานครบ 4 ปี) กลุม่ 2 (ผูม้สีทิธทิี�ไดเ้ปลี�ยนหรอืกําลงั
เปลี�ยนนายจา้ง) และ กลุม่ 3 (ผูม้สีทิธทิี�ถอืบตัรสชีมพ)ู ไดแ้ก่

ก) ขอรับใบรับรองแทพยท์ี�โรงพยาบาลของไทยที�กําหนดไวเ้พื�อยนืยนัวา่คณุไมม่โีรคเรื�อน โรคเทา้ชา้ง ซฟิิลสิ การตดิ
ยา โรคพษิสรุาเรื�อรัง และโรคจติ
ข) ซื�อประกนัสขุภาพสําหรับผูย้า้ยถิ�น (Migrant Health Insurance Scheme หรอื MHIS) ระยะเวลา 2 ปี ซึ�งซื�อ
ไดท้ี�โรงพยาบาลที�กําหนดหากคณุไมม่สีทิธใินกองทนุประกนัสงัคมหรอื MHIS แบบสามเดอืน ซึ�งซื�อไดท้ี�โรงพยาบาล
ที�กําหนด คณุจะมสีทิธิ�ไดรั้บ SSF
ค) ขอวซีา่ Non-LA ที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงประจําจังหวดั/กรงุเทพมหานคร
ง) ขอรับบตัร E-Work Permit ไดท้ี�สํานักงานของกรมการจัดหางานของแตล่ะจังหวดั/กรงุเทพมหานคร

ขั �นตอนการขยายเวลาใบอนุญาตหากคณุมสีทิธภิายใต ้กลุม่ 4 (แรงงานผูม้สีทิธทิี�ขา้มแดนตามฤดกูาล) คอื:
ขั �น ก) และ ข) เหมอืนกบัขา้งบนสําหรับกลุม่ 1 – 3;
ค) ยื�นใบอนุญาตทางการแพทยแ์ละการประกนัสขุภาพที�สํานักงานของกรมการจัดหางานในแตล่ะจังหวดั/กรงุเทพ
   เพื�อขอรับบตัรผา่นแดนที�ตอ่อายุ

ขั �นตอนการขยายเวลาใบอนุญาตหากคณุมสีทิธภิายใต ้กลุม่ 5 (ผูต้ดิตามแรงงานขา้มชาตทิี�มสีทิธทิี�มอีายคุรบหรอืยา่ง
    18 ปี) ไดแ้ก่

ขั �น ก) และ ข) เหมอืนกบัขา้งบนสําหรับกลุม่ 1 – 3
ค) ยื�นคําขอไดท้ี�สํานักงานของกรมการจัดหางานในแตล่ะจังหวดั/กรงุเทพมหานคร
ง) ขอรับบตัร E-Work Permit ไดท้ี�สํานักงานของกรมการจัดหางานของแตล่ะจังหวดั/กรงุเทพมหานคร



คณุป่วยและตอ้งการเขา้รับ
การรักษาพยาบาลหรอืไม?่

กรณุาไปที�โรงพยาบาลหรอืศนูยก์ารแพทยท์ี�คณุขึ�น
ทะเบยีนไว ้แสดงบตัรประกนัสงัคมหรอืประกนัสขุภาพ
ทกุคนที�ป่วยจากโควดิ-19 จะไดรั้บการรักษาพยาบาล
แบบฉุกเฉนิตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
ลงวนัที� 3 มนีาคม พ.ศ. 2563

กรณุาเขา้ไปที� MitrThai.com
สําหรับขอ้มลูที�เป็นปัจจบุนั เชน่
ขอ้มลูหลกัสตูรฝึกอบรมพัฒนา
ทกัษะตา่งๆ เชน่ทกัษะ ภาษา
ไทยการทําอาหาร งานบรกิาร
การกอ่สรา้ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณุตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิหรอื
กําลงัมองหากจิกรรมที�จะทําใน
ชว่งการระบาดของโควดิ-19
หรอืไม?่

คณุตอ้งการขอ้มลูและความชว่ยเหลอืเพิ�มเตมิหรอืไม?่

กด 1422 ตอ่ 81 สําหรับภาษาเขมร 82 ภาษาลาว และ 83 สําหรับภาษาพมา่ สําหรับสายดว่นโควดิ-19 ที�ดําเนนิการโดยกรม
ควบคมุโรคและองคก์ารอนามยัโลก สายดว่นใหบ้รกิารทกุวนั (ยกเวน้วนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์) ระหวา่งเวลา
8.00 - 20.00 น. โปรดทราบวา่ผูโ้ทรจะถกูเรยีกเกบ็คา่โทรตามอตัราในประเทศและสามารถตดิตอ่สายดว่นไดจ้ากหมายเลข
โทรศพัทใ์นประเทศไทยเทา่นั�น

สําหรับขอ้มลูที�เชื�อถอืไดแ้ละเป็นปัจจบุนั โปรดตรวจสอบกบันายจา้งของคณุ สถานทตูหรอืสถานกงสลุของคณุ
สมาคมแรงงาน และองคก์รภาคประชาสงัคม เชน่ เครอืขา่ยองคก์รดา้นประชากรขา้มชาต ิ(Migrant Working Group)
(contact@mwgthailand.org)

1. อคัรราชทตูที�ปรกึษาดา้นแรงงาน สถานเอกอคัรราชทตูกมัพชูา
ที�อยู:่ 518/4 ถนนประชาอทุศิ เขตวงัทองหลาง
กรงุเทพ ฯ 10310
โทร: 02-957-5851-2

2.เอกอคัรราชทตูที�ปรกึษาดา้นแรงงาน
สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว
ที�อยู:่ 520, 520/13 ซอยสหการประมลู ถนนประชาอทุศิ
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพ ฯ 10310
โทร: 02-539-6679

ขอ้มลูเกี�ยวกบัความชว่ยเหลอืตา่ง ๆ ในประเทศไทย

3. เอกอคัรราชทตูที�ปรกึษาดา้นแรงงานเมยีนมา
ที�อยู:่ 132 ถนนสาทรเหนอื กรงุเทพ ฯ 10500
โทร: 094-884-5484

4.เครอืขา่ยองคก์รที�ทํางานดา้นประชากรขา้มชาติ
อเีมล: contact@mwgthailand.org

5. สายดว่นกระทรวงแรงงาน
โทร 1506 กด 2 สําหรับภาษากมัพชูา ลาว และเมยีนมา

6. สายดว่นโควดิ-19 กรมควบคมุโรคและองคก์ารอนามยัโลก
โทร 1506 กด 81 สําหรับภาษากมัพชูา 82 ลาว และ 83 เมยีนมา

คณุเป็นแรงงานขา้มชาตทิี�ไดรั้บผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 หรอืไม?่

ไอโอเอ็ม ประเทศไทย ชั �น 18 อาคารรัจนาการ เลขที� 3 ถนนสาทรใต ้กรงุเทพ ฯ 10120 ประเทศไทย 
โทร: (+66) 2 343 9300 (สํานักงานหลกั) อเีมล: ThailandLHD@iom.int  

https://www.mitrthai.com/
https://mitrthai.com/services_category/thai-language-training-through-video-clips
mailto:contact@mwgthailand.org

