ข ้อควรรู ้สําหรับแรงงานข ้ามชาติ
ทีได ้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโควิด-19
คุณกังวลเกียวกับโควิด-19 อยูห
่ รือไม่?

ข ้อควรรู ้ที
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
ง่าย ๆ เพือ
ลดความ
ี
เสยงใน
ื
การติดเชอ

ั ผัสผู ้มีอาการดังต่อไปนี: ไอ นํ ามูกไหล เจ็บคอ อาการหายใจลําบาก
หลีกเลียงการสม
ี ส
หรือมีไข ้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซย
ั ผัสตา จมูก และปาก
หลีกเลียงการสม
็ มือทีมีแอลกอฮอล์
ล ้างมือบ่อยๆ ด ้วยสบูน
่ าน 20 วินาที หรือทําความสะอาดมือด ้วยเจลแอลกอฮอล์เชด
อย่างน ้อย 70%
หากคุณหรือคนรอบตัวคุณมีอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึงข ้างต ้น โปรดสวม
หน ้ากากอนามัย รักษาระยะห่างจากทีสาธารณะ และขอคําแนะนํ าจากบุคลากรทางการแพทย์

ให ้ข ้อมูลแก่ผู ้อืนเพือรับทราบสถานการณ์ และไม่เผยแพร่ข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ตรวจสอบข ้อมูลเกียวกับสถานการณ์โควิด-19 ทีเป็ น
ึ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ทางการได ้ทีเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขของไทย https://ddc.moph.go.th ซงมี
ั
งกฤษ เว็บไซต์
กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมา www.mohs.gov.mm เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา
www.cdcmoh.gov.kh และเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข สปป ลาว www.covid19.gov.la

คุณกําลังคิดจะกลับบ ้านอยูห
่ รือไม่?

ทราบหรือไม่
ว่าการเดิน
ทางในเวลานีมี
ี
ความเสยง
หลายประการ?

่ ารแพร่กระจาย
การเดินทางข ้ามแดนมักจะต ้องผ่านพืนทีทีมีคนพลุกพล่านและอาจนํ าไปสูก
ั ผัสพืนผิวทีปนเปื อน
ของโควิด-19 ผ่านการไอ จาม และสม
ู่ าธารณะซงรวมถึ
ึ
หากมีคนเจ็บป่ วย โควิด-19 อาจแพร่สส
งสถานทีทํางานของคุณด ้วย
ึ
ด่านตรวจคนเข ้าเมืองอาจปิ ดให ้บริการเนืองจากโควิด-19 ซงจะส
ง่ ผลต่อการกลับเข ้ามาอีกครัง
และสง่ ผลต่อการกลับมาทํางานในประเทศไทย
ั ด
ิ
เทียวบินบางเทียวและจุดผ่านแดนบางจุดอาจปิ ดให ้บริการโดยแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในเวลากระชนช
หรือปิ ดให ้บริการเป็ นระยะเวลานาน มาตรการปฏิบต
ั งิ านและควบคุมพืนทีชายแดนอาจแตกต่างกันใน
แต่ละพืนที โปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของคุณเพือขอคําแนะนํ าและข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบน
ั
แรงงานข ้ามชาติทกลั
ี บเข ้าประเทศไทยหลังจากออกไปแล ้ว ต ้องจ่ายค่าธรรมเนียมทางราชการ
1,000 บาท สําหรับการขออนุญาตกลับเข ้ามาอีกครังแบบสามารถออกไปนอกประเทศได ้เพียง 1 ครัง
และ 3,800 บาท สําหรับการขออนุญาตกลับเข ้ามาอีกครังแบบสามารถออกไปนอกประเทศได ้ไม่
จํากัดจํานวนครัง

ข ้อควรรู ้

ในชว่ งทีไม่มค
ี วามแน่นอนนี ขอแนะนํ าให ้เดินทางในกรณีจําเป็ นเท่านันและควรทบทวนแผนการเดินทาง
ทีเป็ นไปเพือการพักผ่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขน
ึ เพือป้ องกันตัวเองและคนรอบข ้าง หากจําเป็ นต ้องเดินทาง
กลับบ ้านด ้วยเหตุผลใดก็ตาม กรุณาติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลเพือขอข ้อมูลและความชว่ ยเหลือ

คุณเป็ นแรงงานข ้ามชาติทได
ี ้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือไม่?
คุณทําประกันผ่านกองทุน
ประกันสงั คมหรือไม่?
ลูกจ ้างทีจ่ายเงินสมทบเข ้ากองทุนประกันสงั คมไม่น ้อย
กว่า 6 เดือน ตลอด 15 เดือนทีผ่านมาและกําลังตกงาน
่ เกิดจากเหตุสด
ั จากการแพร่ระบาดของโค
เชน
ุ วิสย
ิ ธิตามแผนชดเชยต่างๆ ดังนี
วิด-19 มีสท
(ข ้อมูล ณ วันที 17 เมษายน พ.ศ. 2563)

ลูกจ ้าง (รวมถึงแรงงานข ้ามชาติ) ในธุรกิจต่างๆ
ทีต ้องถูกกักตัวเนืองจากการแพร่ระบาดหรือ
ั มีสท
ิ ธิได ้รับเงินเดือนพืนฐานร ้อยละ
เหตุสด
ุ วิสย
62 สูงสุดไม่เกิน 9,300 บาทต่อเดือน เป็ นระยะ
เวลา 90 วัน
ลูกจ ้าง (รวมถึงแรงงานข ้ามชาติ) ของธุรกิจ
่ ผับและ
ต่างๆ ทีโดนระงับจากรัฐบาลไทย เชน
ิ ธิได ้รับเงินเดือนพืนฐานร ้อย
สถานบันเทิง มีสท
ละ 62 สูงสุดไม่เกิน 9,300 บาทต่อเดือน เป็ น
ระยะเวลา 90 วัน
ลูกจ ้าง (รวมถึงแรงงานข ้ามชาติ) ทีถูกเลิกจ ้าง
ิ ธิได ้รับเงินเดือนพืนฐานร ้อยละ 70 สูงสุด
มีสท
ไม่เกิน 10,500 บาทต่อเดือน เป็ นระยะเวลา
200 วัน
ลูกจ ้าง (รวมถึงแรงงานข ้ามชาติ) ทีลาออกจาก
ิ ธิได ้รับเงินเดือนพืนฐานร ้อยละ
การจ ้างงานมีสท
45 สูงสุดไม่เกิน 6,750 บาทต่อเดือน เป็ นระยะ
เวลา 90 วัน
ิ ธิท ี
ลูกจ ้างและนายจ ้างต ้องลงทะเบียนรับสท
https://www.sso.go.th

คุณมีปัญหาด ้านกฎหมาย
ทีไม่สามารถตกลงกับนายจ ้าง
ด ้วยการเจรจา
่ รือไม่?
ใชห
คุณสามารถยืนคําร ้องผ่านผู ้ตรวจการแรงงานหรือศาล
ั อยูห
แรงงานในพืนทีทีคุณทํางานหรือทีนายจ ้างอาศย
่ าก
ศาลอนุญาต
โทรหาสายด่วนกระทรวงแรงงาน ทีหมายเลข 1506
กด 2 เพือติดต่อเจ ้าหน ้าทีภาษากัมพูชา เมียนมา
และลาว
คุณอาจมอบหมายเจ ้าหน ้าทีของรัฐหรือผู ้แทนสมาคม
ี
ลูกจ ้างให ้ยืนเรืองต่อศาลแทนคุณ โดยไม่ต ้องเสย
ค่าธรรมเนียมศาล

คุณเป็ นพนักงานประจําหรือไม่?
ั ญาจ ้าง
หากคุณพนักงานประจําและถูกยกเลิกสญ
ิ ธิได ้รับเงินชดเชย หากคุณทํางานให ้นายจ ้างคนเดิมติดต่อ
คุณมีสท
กันอย่างน ้อย 120 วัน

120 วัน แต่ไม่ถงึ หนึงปี : ค่าจ ้างปกติเท่ากับ 30 วันทํางาน
1-3 ปี : ค่าจ ้างปกติเท่ากับ 90 วันทํางาน
3-6 ปี : ค่าจ ้างปกติเท่ากับ 180 วันทํางาน
6-10 ปี : ค่าจ ้างปกติเท่ากับ 240 วันทํางาน
10-20 ปี : ค่าจ ้างปกติเท่ากับ 300 วันทํางาน
มากกว่า 20 ปี : ค่าจ ้างปกติเท่ากับ 400 วันทํางาน

ิ ธิได ้รับเงินชดเชยตามกฎหมายหรือไม่
หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีสท
คุณสามารถติดต่อกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานทีหมายเลข
สายด่วน 1506
ื
หากคุณต ้องการสอสารเป็
นภาษากัมพูชา ลาว และเมียนมา
กรุณากด 2 เมือเข ้าสูเ่ มนูหลัก

ี มพูหรือ
คุณเป็ นแรงงานข ้ามชาติทถื
ี อบัตรสช
ได ้รับการสรรหาผ่าน
ระบบ MOU ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศบ ้านเกิดของคุณหรือไม่?

หากคุณเป็ นลูกจ ้าง MOU จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
และเวียดนาม และนายจ ้างของคุณล ้มละลาย หรือลดขนาดการ
ดําเนินธุรกิจ เนืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คุณจะได ้รับ
ิ ธิขยายระยะเวลาใบ
อนุญาตให ้สามารถเปลียนนายจ ้างได ้ และมีสท
อนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางาน (ดูรายละเอียดด ้านล่างนี)

คุณจําเป็ นต ้องเปลียนนายจ ้างหรือไม่?

ได ้รับแจ ้งอย่างเป็ นทางการจากนายจ ้างทีระบุวา่ ได ้ยกเลิก
ั ญาของคุณ
สญ
้
นายจ ้างใหม่จะใชเอกสารฉบั
บนีในการลงทะเบียนคุณกับ
สํานักงานของกรมการจัดหางาน
ื เดินทางและใบอนุญาตทํางานในปั จจุบน
แสดงหนังสอ
ั เพือลง
ทะเบียนกับนายจ ้างรายใหม่

ข ้อควรรู ้

อย่าลืมว่า ควรพกเอกสารแสดงตัวตนเหล่านีติดตัว
ตลอดเวลา

คุณกังวลเกียวกับใบอนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางานทีหมดอายุหรือไม่?
รัฐบาลไทยได ้ให ้การนิรโทษกรรมเนืองจากการระบาดของโควิด-19 สําหรับแรงงานข ้ามชาติ 4 กลุม
่ ภายใต ้เงือนไขเฉพาะ เพือให ้ยัง
ั อยูใ่ นประเทศไทยต่อไปกับผู ้ติดตามทีลงทะเบียนไว ้ก่อนหน ้านีจนถึงวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 หากคุณอยูใ่ น
คงทํางานและอาศย
ี ม
กลุม
่ แรงงานข ้ามชาติกลุม
่ ใดกลุม
่ หนึงในสกลุ
่ ต่อไปนี ต ้องลงทะเบียนขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานก่อนวันที 31 ตุลาคม
ิ ธิลงทะเบียนขอใบอนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางาน
พ.ศ. 2563 กลุม
่ ทีห ้า ได ้แก่ ผู ้ติดตามแรงงานข ้ามชาติสามารถมีสท
ื ออกโดยกรมการจัดหางาน คุณสามารถแสดงรายชอต่
ื อเจ ้าหน ้าทีพร ้อมกับ
หากคุณลงทะเบียนแล ้ว นายจ ้างของคุณจะมีรายชอที
ื เดินทางและใบอนุญาตทํางานฉบับปั จจุบน
ิ อนมีนาคม พ.ศ.
หนังสอ
ั เพือจะได ้ทํางานในประเทศไทยกับนายจ ้างรายเดิมได ้จนถึงสนเดื
ิ
2565 อย่างไรก็ตาม ต ้องทําเรืองขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานให ้เสร็จสนภายในวั
นที 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และต ้อง
ขยายระยะเวลาการตรวจลงตราหรือวีซา่ เป็ นประจําทุกปี โปรดตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัตแ
ิ ละขันตอนขยายระยะเวลาด ้านล่างนี

ิ ธิจดทะเบียนขอใบอนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางาน
กลุม
่ แรงงานข ้ามชาติและผู ้ติดตามมีสท
ิ ธิททํ
กลุม
่ 1 – แรงงานทีมีสท
ี างานครบ 4 ปี : สามารถต่ออายุใบอนุญาตทํางานได ้สูงสุดสองปี นอกจากนี ยังสามารถขยาย
ระยะเวลาวีซา่ Non-LA เป็ นเวลาหนึงปี โดยอนุญาตให ้ขยายระยะเวลาได ้นานตราบเท่าทีใบอนุญาตทํางานและ
ื เดินทางของคุณมีผลบังคับใช ้
หนังสอ
ิ ธิทได
้ ้ว
กลุม
่ 2 – ผู ้มีสท
ี ้เปลียนหรือกําลังเปลียนนายจ ้าง: หากใบอนุญาตทํางานและใบอนุญาตพํานักไม่มผ
ี ลบังคับใชแล
เนืองจากมีการเปลียนแปลงนายจ ้าง คุณสามารถต่ออายุใบอนุญาตทํางานและใบอนุญาตพํานักผ่านกระบวนการเดียวกับ
กลุม
่ ที 1 โดยได ้รับการรับรองจากนายจ ้างใหม่
ิ ธิทถื
ี มพู: หากคุณได ้ผ่านขันตอนพิสจ
ั ชาติเรียบร ้อยแล ้ว แต่ยงั ไม่ได ้ลงทะเบียนในรายการชอ
ื
กลุม
่ 3 – ผู ้มีสท
ี อบัตรสช
ู น์สญ
ก่อนวันสุดท ้ายวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ก็ยงั คงสามารถดําเนินกระบวนการต่อใบอนุญาตทํางานของคุณภายในวันที 31
ตุลาคม พ.ศ. 2563
ิ ธิทข
กลุม
่ 4 – แรงงานผู ้มีสท
ี ้ามแดนตามฤดูกาล: หากบัตรผ่านแดนของคุณหมดอายุและคุณติดอยูใ่ นประเทศไทยเนืองจาก
้ ้ 90 วัน สูงสุดจนถึงวันที 31
การระบาดของโควิด-19 ก็สามารถต่ออายุบต
ั รผ่านแดนได ้ ในการต่ออายุบต
ั รแต่ละครัง จะใชได
มีนาคม พ.ศ. 2565
ิ ธิ (กลุม
กลุม
่ 5 – ผู ้ติดตามแรงงานข ้ามชาติทมี
ี สท
่ 1-3): หากคุณเป็ นผู ้ติดตามทีได ้รับการขึนทะเบียนเป็ นแรงงานข ้ามชาติ
และมีอายุครบหรือย่าง 18 ปี สามารถยืนขอใบอนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางานหากคุณอายุครบ 18 ปี ในวันที 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 หรือก่อนหน ้านัน และประสงค์ทจะทํ
ี
างานในประเทศไทย ต ้องได ้รับจดหมายรับรองจากนายจ ้างรายใหม่และยืน
คําขอก่อนวันที 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563หากคุณมีอายุครบ 18 ปี หลังจากวันที 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และประสงค์ทจะทํ
ี
างาน
ในประเทศไทย ต ้องได ้รับจดหมายรับรองจากนายจ ้างรายใหม่และยืนคําร ้องขอใบอนุญาตพํานักและใบอนุญาตทํางาน
ภายใน 60 วันก่อนอายุครบ 18 ปี
ิ ธิ
ขันตอนการขยายเวลาใบอนุญาตสําหรับกลุม
่ แรงงานข ้ามชาติและผู ้ติดตามทีมีสท
ิ ธิททํ
ิ ธิทได
ขันตอนการขยายเวลาใบอนุญาตสําหรับ กลุม
่ 1 (แรงงานทีมีสท
ี างานครบ 4 ปี ) กลุม
่ 2 (ผู ้มีสท
ี ้เปลียนหรือกําลัง
ิ ธิทถื
ี มพู) ได ้แก่
เปลียนนายจ ้าง) และ กลุม
่ 3 (ผู ้มีสท
ี อบัตรสช
้ ซฟ
ิ ิ ลส
ก) ขอรับใบรับรองแทพย์ทโรงพยาบาลของไทยที
ี
กําหนดไว ้เพือยืนยันว่าคุณไม่มโี รคเรือน โรคเท ้าชาง
ิ การติด
ยา โรคพิษสุราเรือรัง และโรคจิต
ื
ึ อ
ื
ข) ซอประกั
นสุขภาพสําหรับผู ้ย ้ายถิน (Migrant Health Insurance Scheme หรือ MHIS) ระยะเวลา 2 ปี ซงซ
ิ ธิในกองทุนประกันสงั คมหรือ MHIS แบบสามเดือน ซงซ
ึ อได
ื
ได ้ทีโรงพยาบาลทีกําหนดหากคุณไม่มส
ี ท
้ทีโรงพยาบาล
ิ ธิได ้รับ SSF
ทีกําหนด คุณจะมีสท
ค) ขอวีซา่ Non-LA ทีสํานักงานตรวจคนเข ้าเมืองประจําจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ง) ขอรับบัตร E-Work Permit ได ้ทีสํานักงานของกรมการจัดหางานของแต่ละจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ิ ธิภายใต ้ กลุม
ิ ธิทข
ขันตอนการขยายเวลาใบอนุญาตหากคุณมีสท
่ 4 (แรงงานผู ้มีสท
ี ้ามแดนตามฤดูกาล) คือ:
ขัน ก) และ ข) เหมือนกับข ้างบนสําหรับกลุม
่ 1 – 3;
ค) ยืนใบอนุญาตทางการแพทย์และการประกันสุขภาพทีสํานักงานของกรมการจัดหางานในแต่ละจังหวัด/กรุงเทพ
เพือขอรับบัตรผ่านแดนทีต่ออายุ
ิ ธิภายใต ้ กลุม
ิ ธิทมี
ขันตอนการขยายเวลาใบอนุญาตหากคุณมีสท
่ 5 (ผู ้ติดตามแรงงานข ้ามชาติทมี
ี สท
ี อายุครบหรือย่าง
18 ปี ) ได ้แก่
ขัน ก) และ ข) เหมือนกับข ้างบนสําหรับกลุม
่ 1–3
ค) ยืนคําขอได ้ทีสํานักงานของกรมการจัดหางานในแต่ละจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ง) ขอรับบัตร E-Work Permit ได ้ทีสํานักงานของกรมการจัดหางานของแต่ละจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

คุณเป็ นแรงงานข ้ามชาติทได
ี ้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือไม่?
คุณต ้องการข ้อมูลเพิมเติมหรือ
กําลังมองหากิจกรรมทีจะทําใน
ชว่ งการระบาดของโควิด-19
หรือไม่?
กรุณาเข ้าไปที MitrThai.com
่
สําหรับข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบน
ั เชน
ข ้อมูลหลักสูตรฝึ กอบรมพัฒนา
่ ทักษะ ภาษา
ทักษะต่างๆ เชน
ไทยการทําอาหาร งานบริการ
การก่อสร ้าง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คุณป่ วยและต ้องการเข ้ารับ
การรักษาพยาบาลหรือไม่?

กรุณาไปทีโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ทคุ
ี ณขึน
ทะเบียนไว ้ แสดงบัตรประกันสงั คมหรือประกันสุขภาพ
ทุกคนทีป่ วยจากโควิด-19 จะได ้รับการรักษาพยาบาล
แบบฉุกเฉินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ลงวันที 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

คุณต ้องการข ้อมูลและความชว่ ยเหลือเพิมเติมหรือไม่?
ื อได ้และเป็ นปั จจุบน
สําหรับข ้อมูลทีเชอถื
ั โปรดตรวจสอบกับนายจ ้างของคุณ สถานทูตหรือสถานกงสุลของคุณ
่ เครือข่ายองค์กรด ้านประชากรข ้ามชาติ (Migrant Working Group)
สมาคมแรงงาน และองค์กรภาคประชาสงั คม เชน
(contact@mwgthailand.org)
กด 1422 ต่อ 81 สําหรับภาษาเขมร 82 ภาษาลาว และ 83 สําหรับภาษาพม่า สําหรับสายด่วนโควิด-19 ทีดําเนินการโดยกรม
ควบคุมโรคและองค์การอนามัยโลก สายด่วนให ้บริการทุกวัน (ยกเว ้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ระหว่างเวลา
8.00 - 20.00 น. โปรดทราบว่าผู ้โทรจะถูกเรียกเก็บค่าโทรตามอัตราในประเทศและสามารถติดต่อสายด่วนได ้จากหมายเลข
ั ท์ในประเทศไทยเท่านัน
โทรศพ

ข ้อมูลเกียวกับความชว่ ยเหลือต่าง ๆ ในประเทศไทย
1. อัครราชทูตทีปรึกษาด ้านแรงงาน สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา
ทีอยู:่ 518/4 ถนนประชาอุทศ
ิ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพ ฯ 10310
โทร: 02-957-5851-2
2.เอกอัครราชทูตทีปรึกษาด ้านแรงงาน
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีอยู:่ 520, 520/13 ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทศ
ิ
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310
โทร: 02-539-6679

3. เอกอัครราชทูตทีปรึกษาด ้านแรงงานเมียนมา
ทีอยู:่ 132 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพ ฯ 10500
โทร: 094-884-5484
4.เครือข่ายองค์กรทีทํางานด ้านประชากรข ้ามชาติ
อีเมล: contact@mwgthailand.org
5. สายด่วนกระทรวงแรงงาน
โทร 1506 กด 2 สําหรับภาษากัมพูชา ลาว และเมียนมา
6. สายด่วนโควิด-19 กรมควบคุมโรคและองค์การอนามัยโลก
โทร 1506 กด 81 สําหรับภาษากัมพูชา 82 ลาว และ 83 เมียนมา

ั 18 อาคารรัจนาการ เลขที 3 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพ ฯ 10120 ประเทศไทย
ไอโอเอ็ม ประเทศไทย ชน
โทร: (+66) 2 343 9300 (สํานักงานหลัก) อีเมล: ThailandLHD@iom.int

