
ຂໍແ້ນະນາໍສໍາລບັແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົທາງດາ້ນວຽກງານ ເນື່ ອງຈາກເຊືອ້ພະຍາດ

ໂຄວດິ-19

ຂໍແ້ນະນາໍສໍາລບັແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19

ຂໍແ້ນະນາໍ

ງ່າຍໆເພື່ ອ

ຫຼຸດຜ່ອນ

ຄວາມສ່ຽງ

ຈາກການ

ຕດິເຊືອ້

 ຫຼກີລ່ຽງການສໍາຜດັໃກຊ້ດິກບັບຸກຄນົທີ່ ມອີາການຕ່ໍໄປນີ:້ ໄອ, ນໍາ້ມູກໄຫຼ, ເຈບັຄໍ, ຫາຍໃຈຖີ່  ຫຼ ືມໄີຂເ້ກນີ 37.5 ອງົສາເຊ.

 ຫຼກີລ່ຽງການຈບັຕາ, ດງັ ແລະ ປາກ.

 ລາ້ງມເືປນັປະຈາໍດວ້ຍສະບູໃນໄລຍະເວລາ 20 ວນິາທ ີຫຼ ືອະນາໄມມຂືອງເຈົາ້ດວ້ຍເຈວລາ້ງມທືີ່ ມສ່ີວນປະສມົຂອງເຫຼ ົາ້ຢ່າງຕ່ໍາ 70%.

ກະລຸນາໃສ່ຜາ້ອດັປາກຖາ້ຫາກວ່າເຈົາ້ ຫຼ ືຄນົໃກຊ້ດິຂອງເຈົາ້ກາໍລງັມອີາການກ່ຽວກບັທາງເດນີຫາຍໃຈທີ່ ໄດກ່້າວໄວຂ້າ້ງເທງິ,

ໃຫກ້ກັບໍລເິວນຕນົເອງຈາກສງັຄມົ ແລະ ປກຶສາກບັແພດໝໍກ່ຽວກບັອາການດັ່ ງກ່າວ.

ແບ່ງປນັຂໍມູ້ນໃຫກ້ບັຄນົອື່ ນເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ວກເຂາົຮບັຮູກ່້ຽວກບັເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ ແລະ ບ່ໍເຜຍີແຜ່ຂ່າວທີ່ ບ່ໍມມີູນຄວາມຈງິ. ຊ່ອງທາງການລາຍງານ

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ເປນັທາງການກ່ຽວກບັເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19 ປະກອບມ ີເວບັໄຊຂ້ອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ https://covid19.moph.go.th ທີ່ ມີ

ທງັພາສາໄທ ແລະ ອງັກດິ, ເວບັໄຊຂ້ອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກປະເທດມຽນມາ www.mohs.gov.mm ໃນພາສາມຽນມາ, ເວບັໄຊຂ້ອງກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດກາໍປູເຈຍ http://www.cdcmoh.gov.kh ແລະ ເວບັໄຊຂ້ອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ

www.covid19.gov.la.

ເຈ ົາ້ກາໍລງັຄດິຢາກກບັບາ້ນບໍ?

ເຈ ົາ້ຮູບ່ໍ້ວ່າ

ການ

ເດນີທາງ

ໃນເວລານີ ້

ແມ່ນມີ

ຄວາມສ່ຽງ

ຫຼາຍຢ່າງ?

ການເດນີທາງຜ່ານຊາຍແດນເພື່ ອກບັບາ້ນຕນົເອງ ຕອ້ງໄດຜ່້ານເຂດທີ່ ມຄີນົຈາໍນວນຫຼາຍ ເຊິ່ ງອາດເຮດັໃຫເ້ກດີມກີານແຜ່ເຊືອ້

ເກດີຂຶນ້ດວ້ຍການໄອ, ຈາມ ແລະ ການສໍາຜດັສິ່ ງທີ່ ມເີຊືອ້ຕກົຄາ້ງຢູ່.

ຖາ້ບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງຕດິເຊືອ້ ຈະສາມາດນາໍເຊືອ້ໄປແຜ່ລະບາດໃນສະຖານທີ່ ສາທາລະນະໄດ ້ລວມທງັສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກຂອງເຈົາ້.

ເນື່ ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19, ດ່ານກວດຄນົເຂົາ້-ອອກເມອືງຈະຖກືປດິ ເຊິ່ ງອາດຈະກະທບົຕ່ໍກບັການ

ເດນີທາງກບັຄນື ແລະ ການຈາ້ງງານໃນປະເທດໄທ.

ຖຽ້ວບນິບາງຖຽ້ວ ແລະ ການຂາ້ມຊາຍແດນອາດຈະຖກືປດິເປນັການຊົ່ ວຄາວ ຫຼ ືໃນໄລຍະຍາວ, ການປະຕບິດັງານ ແລະ ມາດຕະ

ການການຄຸມ້ຄອງຊາຍແດນແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໃນແຕ່ລະຂງົເຂດ, ກະລຸນາຕດິຕ່ໍຫາສະຖານທດູ ຫຼ ືກງົສຸນເພື່ ອປກຶສາ ແລະ

ສອບຖາມຂໍມູ້ນ.

 ແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ອອກຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຕອ້ງການກບັຄນື ຕອ້ງໄດເ້ສຍຄ່າທໍານຽມຈາໍນວນ 1000 ບາດຕ່ໍການເຂົາ້ເມອືງ

ໜຶ່ ງຄັງ້ ແລະ 3,800 ສໍາລບັການເຂົາ້ເມອືງຫຼາຍຄັງ້.

ຂໍແ້ນະນາໍ: ໃນໄລຍະເວລາທີ່ ບ່ໍແນ່ບ່ໍນອນແບບນີ ້ພວກເຮາົຄວນມກີານຈາໍກດັການເດນີທາງ ແລະ ພຈິາລະນາແຜນການເດນີທາງຄນືໃໝ່ຈນົ

ກວ່າສະຖານະການຈະດຂີຶນ້ເພື່ ອປກົປອ້ງຕວົເຈົາ້ເອງ ແລະ ຄນົອອ້ມຂາ້ງ. ກະລຸນາຕດິຕ່ໍຫາສະຖານທດູ ຫຼ ືກງົສຸນ ຖາ້ເຈົາ້ມເີຫດຜນົທີ່ ຕອ້ງກບັ

ຄນືບາ້ນຂອງຕນົ.
Tip
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ເຈ ົາ້ແມ່ນແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນການເຮດັວຽກເນື່ ອງຈາກເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19 ບໍ?

 

ເຈ ົາ້ເຮດັວຽກປະຈາໍທີ່ ເຕມັເວລາບໍ?

ຖ�າແມ�ນ, ທ�ານມີສິດທີ່ຈະໄດ�ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຕາມການຕ�່ສັນຍາຂອງນາຍຈ�າງຂອງທ�ານ
ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກຢ�າງໜ�ອຍ 120 ວັນ ຕິດຕ�່ກັນກັບນາຍຈ�າງຄົນດຽວກັນ, ດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

120 ວນັ ແຕ່ຫນອ້ຍກວ່າ 1 ປ ີ-> ຄ່າຈາ້ງແຮງງານປກົກະຕໃິນຈາໍນວນ 30 ວນັ

ຂອງການເຮດັວຽກ

1-3 ປ ີ-> ຄ່າຈາ້ງແຮງງານປກົກະຕໃິນຈາໍນວນ 90 ວນັຂອງການເຮດັວຽກ

3-6 ປ ີ-> ຄ່າຈາ້ງແຮງງານປກົກະຕໃິນຈາໍນວນ 180 ວນັຂອງການເຮດັວຽກ

6-10 ປ ີ-> ຄ່າຈາ້ງແຮງງານປກົກະຕໃິນຈາໍນວນ 240 ວນັຂອງການເຮດັວຽກ

10-20 ປ ີ-> ຄ່າຈາ້ງແຮງງານປກົກະຕໃິນຈາໍນວນ 300 ວນັຂອງການເຮດັວຽກ

ຫຼາຍກວ່າ 20 ປ ີ-> ຄ່າຈາ້ງແຮງງານປກົກະຕໃິນຈາໍນວນ 400 ວນັຂອງການເຮດັ

ວຽກ 

ຖາ້ເຈົາ້ບ່ໍໝັນ້ໃຈວ່າເຈົາ້ຈະໄດຮ້ບັເງນິອອກການຫຼບໍື ເຈ ົາ້ສາມາດຕດິຕ່ໍສອບຖາມກບັກມົ

ສະຫວດັດກີານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຮງງານ ໂດຍຜ່ານສາຍດ່ວນກະຊວງແຮງງານໝາຍເລກ

1506.

ຖາ້ເຈົາ້ຕອ້ງການປກຶສາກບັຜູຮ້ບັສາຍທີ່ ສາມາດເວົາ້ພາສາກາໍປູເຈຍ, ລາວ ຫຼ ືມຽນມາ,

ກະລຸນາກດົ 2 ເມື່ ອເຈົາ້ໄດຍ້ນິຕວົເລກໃຫເ້ລອືກ.

ເຈ ົາ້ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກປະກນັ

ສງັຄມົບໍ?

ລູກຈາ້ງທີ່ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ກອງທນຶປະກນັສງັຄມົຕ່ໍາກວ່າ 6 ເດອືນ

ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 15 ເດອືນຜ່ານມາ ແລະ ສໍາລບັບຸກຄນົທີ່ ຕກົງານທີ່

ເນື່ ອງຈາກເຫດສຸດວໄິສ ເຊັ່ ນ: ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ແມ່ນ

ຈະໄດຮ້ບັສດິຫຼາຍຢ່າງພາຍໃຕແ້ຜນການໃຫເ້ງນິທດົແທນ (17 ເມສາ

2020). ລາຍລະອຽດການໃຫເ້ງນິທດົແທນ ໄດຖ້ກືສະຫຼຸບໄວດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້

ເຈ ົ ້
້
າແມ່ນແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ຖບືດັສບີວົ ຫຼ ືຖກືຈາ້ງ

ງານໂດຍຜ່ານບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈລະຫວ່າງ

ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດບາ້ນເກດີຂອງເຈົາ້ບໍ?

ຖາ້ເຈົາ້ແມ່ນແຮງງານຕາມບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ (MOU) ຈາກກາໍປູເຈຍ, ລາວ,

ມຽນມາ ຫຼ ື ຫວຽດນາມ, ແລະ ຖາ້ຫາກວ່ານາຍຈາ້ງຂອງເຈົາ້ລົມ້ລະລາຍ ຫຼ ື ຕອ້ງຫຼຸດ

ຜ່ອນຂະໜາດຂອງທຸລະກດິລງົເນື່ ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19,

ເຈົາ້ຈະໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫປ່້ຽນນາຍຈາ້ງຄນົໃໝ່ ແລະ ເຈົາ້ຍງັມສີດິໃນການຕ່ໍອາຍຸການ

ພກັເຊາົ ແລະ ໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກ (ເບິ່ ງລາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ)້. 

ເຈ ົາ້ຕອ້ງການປ່ຽນນາຍຈາ້ງຄນົໃໝ່ບໍ?

ສະເໜີຂ�ໜັງສືທ່ີເປັນທາງການຈາກນາຍຈ�າງເພ່ືອຍົກເລີກສັນຍາການຈ�າງງານກັບເຈ້ົາ,
ນາຍຈ�າງຄົນໃໝ�ຂອງເຈ້ົາຈະໃຊ�ເອກະສານດ່ັງກ�າວນ້ີເພ່ືອໄປລົງທະບຽນກັບ
ຫ�ອງການຂອງກົມການຈັດຫາງານ, ຍ່ືນໜັງສືຜ�ານແດນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດເຮັດ
ວຽກສະບັບປັດຈຸບັນເພ່ືອລົງທະບຽນກັບນາຍຈ�າງຄົນໃຫມ�.

Tip
ຂໍແ້ນະນາໍ: ໃຫຈ້ ື່ ຈາໍວ່າເຈ ົາ້ຕອ້ງເກບັຮກັສາເອກະສານສ່ວນຕວົດັ່ ງກ່າວໄວ ້

ກບັເຈົາ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ເຈ ົາ້ມບີນັຫາທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ບ່ໍ

ສາມາດແກໄ້ຂໂດຍການເຈລະຈາກບັ

ນາຍຈາ້ງຂອງເຈົາ້ບໍ?

ເຈ ົາ້ສາມາດສົ່ ງຄໍາຮອ້ງຟອ້ງໃຫກ້ບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດສອບແຮງງານ ຫຼ ືສານ

ແຮງງານໃນເຂດທີ່ ເຈ ົາ້ເຮດັວຽກຢູ່ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ນາຍຈາ້ງຂອງເຈົາ້ອາໄສຢູ່ ຖາ້

ຫາກວ່າສານໄດອ້ະນຸຍາດ.

ກະລຸນາໂທຫາສາຍດ່ວນກະຊວງແຮງງານທີ່ ໝາຍເລກ 1506 ແລະ

ກດົ 2 ເພື່ ອການສື່ ສານໃນພາສາກາໍປູເຈຍ, ລາວ ຫຼ ືມຽນມາ.

ເຈົາ້ສາມາດມອບໝາຍໃຫພ້ະນກັງານລດັ ຫຼ ື ພະນກັງານໃນສະມາຄມົໃນ

ການດໍາເນນີຄະດຕີາງໜາ້ເຈົາ້ ໂດຍບ່ໍມກີານເສຍຄ່າທໍານຽມໃດໆ.

ລູກຈາ້ງ (ລວມເຖງິແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ) ຂອງຂະແໜງທຸລະກດິທີ່

ຕອ້ງໄດກ້ກັບໍລເິວນເນື່ ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ຫຼ ື

ເຫດສຸດວໄິສ ຈະໄດຮ້ບັເງນິຕອບແທນຈາໍນວນ 62% ຂອງເງນິ

ເດອືນພືນ້ຖານຂອງຕນົ ເຊິ່ ງສູງເຖງິ ແລະ ບ່ໍເກນີ 9,300 ບາດຕ່ໍ

ເດອືນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 90 ວນັ.

ລູກຈາ້ງ (ລວມເຖງິແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ) ພາຍໃຕທຸ້ລະກດິທີ່ ໄດຖ້ກື

ໂຈາະໂດຍລດັຖະບານໄທ ເຊັ່ ນ ເທກັບາ ແລະ ສະຖານທີ່ ບນັເທງີ

ຕ່າງໆ ຈະໄດຮ້ບັເງນິຕອບແທນຈາໍນວນ 62% ຂອງເງນິເດອືນ

ພືນ້ຖານຂອງຕນົ ເຊິ່ ງສູງເຖງິ ແລະ ບ່ໍເກນີ 9,300 ບາດຕ່ໍເດອືນ

ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 90 ວນັ. 

ລູກຈາ້ງ (ລວມເຖງິແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ) ຜູທ້ີ່ ຕອ້ງໄດຂ້າດວຽກໃນ

ໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງ ຈະໄດຮ້ບັເງນິຕອບແທນຈາໍນວນ 70% ຂອງ

ເງນິເດອືນພືນ້ຖານຂອງຕນົ ເຊິ່ ງສູງເຖງິ ແລະ ບ່ໍເກນີ 10,500

ບາດຕ່ໍເດອືນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 200 ມື.້

ລູກຈາ້ງ (ລວມເຖງິຜູເ້ຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານ) ຜູທ້ີ່ ຕອ້ງໄດລ້າອອກ

ເນື່ ອງຈາກຜນົກະທບົຂອງເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19 ຈະໄດຮ້ບັເງນິ

ຕອບແທນຈາໍນວນ 45% ຂອງເງນິເດອືນພືນ້ຖານຂອງຕນົ ເຊິ່ ງສູງ

ເຖງິ ແລະ ບ່ໍເກນີ 7,500 ບາດຕ່ໍເດອືນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 3

ເດອືນ. 

ແຮງງານ ແລະ ນາຍຈາ້ງຕອ້ງໄດລ້ງົທະບຽນທີ່
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ເຈ ົາ້ກງັວນົກ່ຽວກບັການໝດົກາໍນດົການພກັເຊາົ ແລະ ໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກຂອງເຈົາ້ບໍ?

ລດັຖະບານໄທໄດອ້ອກນະໂຍບາຍຍກົເວັນ້ ເນື່ ອງຈາກສະຖານະການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19 ໃຫແ້ກ່ແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍຈາໍນວນ 4 ກຸ່ມ

ເພື່ ອສາມາດສບືຕ່ໍເຮດັວຽກ ແລະ ພກັເຊາົໃນປະເທດໄທໄດກ້ບັລູກຫຼານຂອງຕນົທີ່ ເຄຍີໄດລ້ງົທະບຽນ ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂສະເພາະຈນົເຖງິວນັທີ່  31 ມນີາ

2022. ຖາ້ເຈ ົາ້ຖກືພຈິາລະນາວ່າເປນັແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍໃນ 4 ກຸ່ມນີ ້ເຈ ົາ້ຕອ້ງລງົທະບຽນຕ່ໍອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກກ່ອນວນັທີ່  31 ພະຈກິ 2020. ກຸ່ມທີ່

5 ທີ່ ເປນັລູກຫຼານຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍກໍ່ ສາມາດລງົທະບຽນສໍາລບັການຂໍອະນຸຍາດພກັເຊາົ ແລະ ເຮດັວຽກໄດ.້

ຖາ້ຫາກວ່າເຈົາ້ໄດລ້ງົທະບຽນແລວ້ ນາຍຈາ້ງຂອງເຈົາ້ຈະມລີາຍຊື່ ທີ່ ອອກໃຫໂ້ດຍກມົການຈດັຫາງານ, ເຈ ົາ້ສາມາດຍື່ ນລາຍການດັ່ ງກ່າວພອ້ມກບັໜງັສເືດນີທາງ

ແລະ ໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກສະບບັປດັຈບຸນັໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ເພື່ ອສບືຕ່ໍເຮດັວຽກຢູ່ປະເທດໄທກບັນາຍຈາ້ງຄນົເກົ່ າຈນົເຖງິທາ້ຍເດອືນຕຸລາ 2022. ເຖງິແນວໃດກໍ່

ຕາມ ເຈົາ້ຕອ້ງສໍາເລດັການຕ່ໍອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກຂອງເຈົາ້ກ່ອນເດອືນພະຈກິ 2020, ແລະ ວຊ່ີາຕອ້ງໄດຖ້ກືຕ່ໍອາຍຸທຸກໆປ.ີ ກະລຸນາກວດສອບເບິ່ ງ

ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂະບວນການຕ່ໍອາຍຸເອກະສານດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

ກຸ່ມຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ລູກຫຼານຂອງພວກເຂາົທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂໃນການລງົທະບຽນເພື່ ອຂໍໃບອະນຸຍາດພກັເຊາົ ແລະ ເຮດັວຽກ:

ກຸ່ມທ ີ1 - ແຮງງານທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂທີ່ ສໍາເລດັການເຮດັວຽກໃນໄລຍະເວລາ 4 ປ:ີ ເຈ ົາ້ສາມາດຕ່ໍອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກໄດອ້ກີ 2 ປ,ີ ວຊ່ີາປະເພດ

ການພກັເຊາົຊົ່ ວຄາວຂອງເຈົາ້ສາມາດຕ່ໍອາຍຸໄດອ້ກີ 1 ປ ີແລະ ໃນເທື່ ອຕ່ໍໆໄປຖາ້ຫາກວ່າໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກ ແລະ ໜງັສເືດນີທາງຂອງເຈົາ້ບ່ໍໝດົ

ອາຍຸ.

 ກຸ່ມທ ີ2 - ແຮງງານທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດປ່້ຽນ ຫຼ ືກາໍລງັຈະປ່ຽນນາຍຈາ້ງ: ຖາ້ຫາກວ່າໃບອະນຸຍາດພກັເຊາົ ແລະ ໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກບ່ໍມຜີນົນາໍໃຊ ້

ໄດ ້ເນື່ ອງຈາກວ່າເຈົາ້ໄດປ່້ຽນນາຍຈາ້ງຄນົໃໝ່ ເຈົາ້ສາມາດຕ່ໍອາຍຸໃບອະນຸຍາດພກັເຊາົ ແລະ ໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກຄກືນັກບັຂະບວນການຂອງກຸ່ມທີ

1 ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງນາຍຈາ້ງຄນົໃໝ່.

ກຸ່ມທ ີ3 - ບຸກຄນົທີ່ ຖບືດັສບີວົທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ: ຖາ້ເຈ ົາ້ສໍາເລດັຂະບວນການຢນືຢນັເຊືອ້ຊາດ ແຕ່ຍງັບ່ໍໄດລ້ງົທະບຽນໃນລາຍຊື່ ກ່ອນວນັທ ີ31 ມນີາ

2020 ເຈົາ້ສາມາດດໍາເນນີການຕ່ໍອາຍຸໃບອະນຸຍາດເຮດັວຽກຂອງເຈົາ້ກ່ອນວນັທີ່  31 ຕຸລາ 2020.

 ກຸ່ມທ ີ4 - ແຮງງານຂາ້ມຊາຍແດນເພື່ ອເຮດັວຽກຕາມລະດູການທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ: ຖາ້ປື ້ມຜ່ານແດນເຈົາ້ໝດົອາຍຸ ແລະ ເຈົາ້ບ່ໍສາມາດອອກຈາກປະເທດ

ໄທໄດເ້ນື່ ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນກລໍະນນີີເ້ຈ ົາ້ສາມາດຕ່ໍອາຍຸປື ້ມຜ່ານແດນຂອງເຈົາ້ໄດ ້ເຊິ່ ງການຕ່ໍອາຍຸແຕ່ລະຄັງ້ແມ່ນ

ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດໃ້ນໄລຍະເວລາ 90 ວນັ ຈນົເຖງິວນັທ ີ31 ມນີາ 2022.

 ກຸ່ມທ ີ5 – ລູກຫຼານຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ (ຂອງກຸ່ມທ ີ1 – 3): ຖາ້ເຈ ົາ້ເປນັລູກຫຼານຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ມອີາຍຸ 18 ປ ີຫຼ ືກາໍ

ລງັຈະຮອດ 18 ປ ີເຈ ົາ້ສາມາດສະໝກັເອາົໃບອະນຸຍາດພກັເຊາົ ແລະ ເຮດັວຽກໄດ,້ ຖາ້ເຈ ົາ້ຕອ້ງການຢາກເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ ແລະ ອາຍຸຂອງ

ເຈົາ້ກາໍລງັຈະຮອດ 18 ປ ີໃນວນັທ ີ31 ຕຸລາ 2020 ເຈົາ້ສາມາດຍື່ ນເອກະສານໂດຍການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງນາຍຈາ້ງຂອງເຈົາ້ກ່ອນວນັທ ີ31 ຕຸລາ

2020. ຖາ້ເຈ ົາ້ຕອ້ງການຢາກເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ ແລະ ອາຍຸຂອງເຈົາ້ຈະຮອດ 18 ປ ີຫຼງັຈາກວນັທ ີ31 ຕຸລາ 2020 ເຈົາ້ສາມາດຍື່ ນເອກະສານ

ຂໍໃບອະນຸຍາດພກັເຊາົ ແລະ ເຮດັວຽກໂດຍການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງນາຍຈາ້ງເຈົາ້ພາຍໃນ 60 ວນັ ກ່ອນເຈົາ້ຈະຮອດ 18 ປ.ີ 

ຂະບວນການຕ່ໍໃບອະນຸຍາດສໍາລບັກຸ່ມແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ລູກຫຼາຍຂອງພວກເຂາົມດີັ່ ງນີ:້

ຂະບວນການຕ່ໍໃບອະນຸຍາດສໍາລບັກຸ່ມທ ີ1 (ແຮງງານທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂທີ່ ສໍາເລດັການເຮດັວຽກໃນໄລຍະເວລາ 4 ປ)ີ, ກຸ່ມທ ີ2 (ແຮງງານທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດປ່້ຽນ

ຫຼ ືກາໍລງັຈະປ່ຽນນາຍຈາ້ງ) ແລະ ກຸ່ມທ ີ3 (ບຸກຄນົທີ່ ຖບືດັສບີວົທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ) ມດີັ່ ງນີ:້ 

ກ) ເອາົໃບຢັງ້ຢນືສຸຂະພາບໃນໂຮງໝໍໄທທີ່ ຢູ່ໃນລາຍການ ເພື່ ອຢນືຢນັວ່າເຈ ົາ້ບ່ໍໄດເ້ປນັໂລກຂີເ້ຮືອ້ນ, ໂລກຕນີຊາ້ງ, ຊຟີລີບິ, ບ່ໍໄດຢູ່້ໃນພາວະຕດິຢາ -

ຕດິເຫຼ ົາ້ ແລະ ບ່ໍມບີນັຫາທາງຈດິ; 

ຂ) ຊືປ້ະກນັສຸຂະພາບຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ປ ີທີ່ ໂຮງໝໍໄທທີ່ ຢູ່ໃນລາຍການ ຖາ້ເຈົາ້ບ່ໍໄດຢູ່້ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງກອງທນຶປະກນັ

ສງັຄມົ ຫຼ ືຊືປ້ະກນັສຸຂະພາບຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍໃນໄລຍະເວລາ 3 ປ ີທີ່ ໂຮງໝໍໄທທີ່ ຢູ່ໃນລາຍການ ຖາ້ເຈົາ້ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງກອງທນຶປະກນັ

ສງັຄມົ; 

ຄ) ສະໝກັເອາົວຊ່ີາປະເພດການພກັເຊາົຊົ່ ວຄາວທີ່ ຫອ້ງການກວດຄນົເຂົາ້ອອກເມອືງໃນຫອ້ງການຂັນ້ແຂວງ ຫຼ ືບາງກອກ; 

ງ) ສະໝກັເອາົບດັອະນຸຍາດເຮດັວຽກອເີລກັໂຕຣນກິກບັກມົການຈດັຫາງານໃນຫອ້ງການຂັນ້ແຂວງ ຫຼ ືບາງກອກ. 

ຂະບວນການຕ່ໍໃບອະນຸຍາດສໍາລບັກຸ່ມທ ີ4 (ແຮງງານຂາ້ມຊາຍແດນເພື່ ອເຮດັວຽກຕາມລະດູການທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ) ແມ່ນມດີັ່ ງນີ:້ 

ຂັນ້ຕອນ ກ) ແລະ ຂ) ແມ່ນຄກືນັກບັຂາ້ງເທງິພາຍໃຕກຸ່້ມ 1 – 3;  

ຄ) ຍື່ ນໃບຢັງ້ຢນືສຸຂະພາບ ແລະ ປະກນັສຸຂະພາບໃຫກ້ບັຫອ້ງການກມົການຈດັຫາງານໃນຫອ້ງການຂັນ້ແຂວງ ຫຼ ືບາງກອກເພື່ ອຮບັເອາົປື ້ມເດນີທາງທີ່ ຖກື

ຕ່ໍອາຍຸ.

ຂະບວນການຕ່ໍໃບອະນຸຍາດສໍາລບັກຸ່ມທ ີ5 (ລູກຫຼານຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂທີ່ ມອີາຍຸ 18 ປ ີຫຼ ືກາໍລງັຈະຮອດ 18 ປ)ີ ແມ່ນມດີັ່ ງນີ:້  

ຂັນ້ຕອນ ກ) ແລະ ຂ) ແມ່ນຄກືນັກບັຂາ້ງເທງິພາຍໃຕກຸ່້ມ 1 – 3; 

c) ຍື່ ນແບບຟອມການສະໝກັໃຫກ້ບັຫອ້ງການກມົການຈດັຫາງານໃນຫອ້ງການຂັນ້ແຂວງ ຫຼ ືບາງກອກ; 

d) ເອາົວຊ່ີາປະເພດການພກັເຊາົຊົ່ ວຄາວທີ່ ຫອ້ງການກມົການຈດັຫາງານໃນຫອ້ງການຂັນ້ແຂວງ ຫຼ ືບາງກອກ. 
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ເຈ ົາ້ແມ່ນແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນການເຮດັວຽກເນື່ ອງຈາກເຊືອ້ພະຍາດ

ໂຄວດິ-19 ບໍ?  

ເຈ ົາ້ກາໍລງັບ່ໍສະບາຍ ແລະ

ຕອ້ງການການປິ່ ນປວົບໍ?

ກະລຸນາໄປໂຮງໝ� ຫຼື ສູນການແພດໃນເຂດທີ່ເຈົ້າໄດ�
ລົງທະບຽນໄວ�, ຍື່ນໃບຢັ້ງຢືນທາງດ�ານການປະກັນ
ສັງຄົມ ຫຼື ບັດປະກັນສຸຂະພາບຖ�າເຈົ້າມີໃຫ�ກັບ
ພະນັກງານ. ອີງຕາມການແຈ�ງການຂອງກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2020 ທຸກຄົນທີ່ບ�່
ສະບາຍເນື່ອງຈາກເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະໄດ�ຮັບ
ການປິ່ນປົວໃນທັນທີທັນໃດ.

ກະລຸນາເຂົາ້ເວບັໄຊ ້

MitrThai.com ສໍາລບັຂໍມູ້ນໃໝ່ໆ

ທີ່ ລວມເອາົຫຼກັສູດການພດັທະນາ

ສມີແືຮງງານ ເຊັ່ ນ ການຮຽນພາສາ

ໄທ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການ

ບໍລກິານການໂຮງແຮມ, ການກໍ່ ສາ້ງ

ແລະ ທກັສະດາ້ນ IT.

ເຈ ົາ້ກາໍລງັຊອກຫາຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ

ເຈົາ້ຕອ້ງການຂໍມູ້ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືເພີ່ ມເຕມີບໍ?

ກດົ 1422 ແລະ ຕ່ໍສາຍເລກທີ່  81 ສໍາລບັພາສາກາໍປູເຈຍ, 82 ສໍາລບັພາສາລາວ ແລະ 83 ສໍາລບັພາສາມຽນມາ ສາຍດ່ວນການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19

ຂອງກມົຄຸມ້ຄອງພະຍາດ ແລະ ອງົການອະນາໄມໂລກ. ເຈົາ້ສາມາດໂທຫາສາຍດ່ວນໄດທຸ້ກມື ້(ຍກົເວັນ້ສນັເສາົ-ອາທດິ ແລະ ວນັພກັລດັຖະການ) ໃນລະຫວ່າງ

8:00 ເຊົາ້ ເຖງິ 8:00 ໂມງແລງ. ເຊິ່ ງຜູໂ້ທຈະຖກືຕດັເງນິໃນມຖືຕືາມຄ່າທໍານຽມປກົກະຕ ິແລະ ສາຍດ່ວນສາມາດໂທເຂົາ້ໄດໂ້ດຍເບໄີທເທົ່ ານັນ້.

ກະລຸນາກວດສອບກັບນາຍຈ�າງ, ສະຖານທູດ, ຫຼື ກົງສຸນ, ສະມາຄົມແຮງງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຊັ່ນ ເຄືອຂ�າຍອົງກອນດ�ານປະຊາກອນຂ�າມ
ຊາດ (contact@mwgthailand.org) ສ�າລັບຂ�້ມູນທີ່ນ�າເຊື່ອຖື ແລະ ການລາຍງານຢ�າງທັນເວລາ.

1. ຜູຊ່້ວຍທດູຝ່າຍແຮງງານ, ສະຖານທດູ ສປປ ລາວ 

ທີ່ ຢູ່: 520, 502/13 ຊອຍສະຫະການປະມູນ, ຖະໜນົປະຊາອຸທດິ,

ວາງທອງລ່າງ, ບາງກອກ 10310  

ໂທ: 02-539-6679  

2. ເຄືອືຂ່າຍອງົກອນດາ້ນປະຊາກອນຂາ້ມຊາດ 

ອເີມວ: contact@mwgthailand.org 

ອງົການ IOM ປະຈາໍປະເທດໄທ, ຊັນ້ທ ີ18, ອາຄານລາຈານະການ, ຖະໜນົສາທອນໃຕ ້3, ບາງກອກ 10120, ປະເທດໄທ ໂທ: (+66) 2 343 9300 (ສໍານກັງານຫຼກັ) | ອເີມວ: ThailandLHD@iom.int

ການສອບຖາມຂໍມູ້ນໃນປະເທດໄທ

3. ສາຍດ່ວນກະຊວງແຮງງານ 

ໂທ 1506 ແລະ ກດົ 2 ເພື່ ອຕດິຕ່ໍຫາຜູຮ້ບັສາຍທີ່ ສາມາດເວົາ້ພາສາກາໍປູເຈຍ,

ລາວ ຫຼ ືມຽນມາ. 

4. ສາຍດ່ວນກ່ຽວກບັການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ຂອງກມົຄຸມ້ຄອງ

ພະຍາດ ແລະ ອງົການອະນາໄມໂລກ, ກດົ 1244 ແລະ ຕ່ໍສາຍເລກທີ່  81 ສໍາ

ລບັພາສາກາໍປູເຈຍ, 82 ສໍາລບັພາສາລາວ ແລະ 83 ສໍາລບັພາສາມຽນມາ.
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