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កំណត់េហតុព័ត៌មានពលករចំណាក្រសុក 

ចបោប់េចញផសោយៃថ្ងទី ២៧ ឧសាភា ២០១៥ 

 

េនះជាការេចញផសោយរបស់ IOM ស្តីពីកំណត់េហតុព័ត៌មានពលករចំណាក្រសុក(MIN) លក្ខណៈពិេសស

របស់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងនីតិវិធីៃនការបន្តលិខិតសាក់/កែន្លងេធ្វើការនិងលិខិតអនុ តេធ្វើការងាររបស់

ពលករចំណាក្រសុក និងសមាជិកក្នុងបន្ទុកេនៅមជឈមណលេសវាកម្ម្រចកេចញែតមួយ(OSSCs),ការចុះ

េឈាះពលករចំណាក្រសុកេនៅក្នុងឧសសោហកម្មេនសាទ របស់ OSSCs, និងការេធ្វើបច្ចុបបន្នភាពស្ថិតិពលករ

ចំណាក្រសុក។ 

 

1. បន្តប័ណ្ណសមា្គលខ់្លួននងិលខិិតអនុ តេធ្វើការងាររបស់ពលករចំណាក្រសកុេនៅឯមជឈមណលេសវាកម្ម

្រចកេចញចូលែតមយួ (OSSCs) 

ពលករចំណាក្រសុក និងអ្នកេនៅក្នុងបន្ទុករបស់ពួកេគមានលិខិតអនុ តសាក់េនៅ/េធ្វើការងារ 

ែដលបានេចញឱយេដាយ OSSCs  ផុតកំណត់េនៅៃថ្ងទី៣១ មីនា ២០១៥ េហើយេនៅមិនទាន់បានទទួល

លិខិតឆ្លងែដន ឬឯកសារស្រមាប់េធ្វើដំេណើរែដលភាប់ជាមួយទិដាការ ្រតូវមកបងាញខ្លួនេដាយមាននិ

េយាយជករបស់ខ្លួនមកជាមួយ ឬអ្នកតំណាងនិេយាជករបស់ពួកេគេនៅក្នុងេគាលបំណងេដើមបីអនុវត្តការ

េធ្វើប័ណ្ណការងារថ្មីេនៅឯOSSCs  រវាងៃថ្ងទី1 ែខេមសាឆាំ 2015 និង 30 ែខមិថុនាឆាំ 2015។ចំេពាះពល

ករចំណាក្រសុកនិងអ្នកែដលអ្នកេនៅក្នុងបន្ទុករបស់េគ េហើយកំពុងកាន់ប័ណ្ណសាក់េនៅ/ប័ណ្ណការងារ (ប័ណ្ណ

ពណ៌ផា្កឈូក) មានសិទ្ធិដាក់ពាកយសុំបន្តបាន។   ទាំងេនះរួមបញ្ចូលទាំងពលករចំណាក្រសុកែដលមាន

កំពុងែតេធ្វើការជាមួយនឹងនិេយាជកែដលបានប ក់ក្នុងលិខិតអនុ តការងារចុងេ្រកាយនិងអ្នកែដល

កំពុងេធ្វើការជាមួយនិេយាជកថ្មី។ ប័ណ្ណអនុ តេធ្វើការងារថ្មីេនះក៏នឹងរួមបញ្ចូលេឈាះរបស់មន្ទីរេពទយ

ែដលផ្តល់េសវាសុខភាពដល់អ្នកកាន់លិខិតអនុ តផងែដរ។ 
 

ឯកសារស្រមាប់បន្តប័ណ្ណសមា្គល់ខ្លួន និងលិខិតអនុ តការងារ 
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េដើមបីដាក់ពាកយេស្នើសំុបន្តលិខិតសាក់និង/លិខិត្តអនុ តការងារស្រមាប់ពលករចំណាក្រសុក, 

និេយាជក ឬអ្នកតំណាង្រតូវេធ្វើរបាយការណ៍េទៅ OSSCsជាមួយនឹងពលករចំណាក្រសុក េហើយ្រតូវដាក់

ពាកយេដាយេ្របើ្របាស់ឯកសារមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖  

1) ពាកយេស្នើសំុលិខិតអនុ តេធ្វើការងារ (តថ.8/ต.ท.8) 

2) បញ្ជីេឈាះពលករចំណាក្រសុកេដើមបីដំេណើរការេផ្ទៀងផាត់ស តិ (្របសិនេបើបានដាក់េស្នើ

រួចេហើយ អាចេ្របើចបោប់ចម្លង) 

3) ប័ណ្ណសមា្គល់មិនែមនពលរដ្ឋៃថ (កាតពណ៌ផា្កឈូក) ភាប់ជាមួយនឹងចបោប់ចម្លងមួយចបោប់ ឬ

ចបោប់ចម្លងៃនឯកសារ ថរ៉ 38 / 1 (ท.ร. 38/1) 

4) វិ បនប្រតការងារ (ក្នុងករណីពលករេលើសពីមាក់អាចផ្តល់វិ បនប្រតែតមួយបាន

េហើយប ក់នេនៅែផ្នកខាងេ្រកាមៃនឯកសារ“វិ បនប្រតេនះស្រមាប់ការងាររបស់ពល

ករចំណាក្រសុកែដលមានរាយនាមេនៅក្នុងឯកសារភាប់េដើមបីេធ្វើការេផ្ទៀងផាត់ស តិ”) 

5) ឯកសាររបស់និេយាជកដូចជាការចុះបញ្ជីប័ណ្ណសមា្គល់ខ្លួន/េសៀវេភៅបញ្ជក់ទីលំេនៅក្នុងករណី

និេយាជកជាបុគ្គលឬលិខិតប ក់ការចុះេឈាះក្នុងករណីជានិតិបុគ្គល។ 

6) ែផនទីប ក់ទីកែន្លេធ្វើការ 

7) រូបថត3x4 cm  ចំនួន 3 សន្លឹក 
 

តៃម្លេសវាកម្ម 

1) ប័ណ្ណសមា្គល់ខ្លួនមិនែមនពលរដ្ឋៃថ   60 បាត 

2) ពាកយេស្នើសំុលិខិតអនុ តេធ្វើការងារ   100 បាត 

3) លិខិតអនុ តេធ្វើការងាររយៈេពល1 ឆាំ 900 បាត  

4) ពិនិតយសុខភាព    500 បាត* 

5) ធានារ៉ាប់រងជីវិតរយៈេពល១ឆាំ   1,600 បាត 

សរុប     3,160 បាត 

កំណត់ចំណំា៖*ពលករចំណាក្រសុក្រតូវែតេធ្វើការពិនិតយសុខភាពតាមកាលបរិេច្ឆទនិងេពលេវលានិងេនៅមន្ទីរេពទយ

ែដលបានប ក់េនៅេលើប័ណ្ណសមា្គលម់ិនែមនជនជាតិៃថ (ប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូក) 

 

2. ការចុះេឈាះៃនពលករចំណាក្រសុកេនៅក្នុងឧសសោហកម្មេនសាទ 

ពលករជនជាតិភូមា លាវ និងែខ្មរ ែដលកំពុងេធ្វើការេនៅក្នុងឧសសោហកម្មេនសាទ រួមទាំងេលើកមុន

ែដលមិនទាន់ចុះេឈាះនិងអ្នកែដលបានចុះេឈាះេហើយែដលបានចុះរួចេហើយ មានប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូកផុត
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កំណត់េនៅៃថ្ងទី 31 ែខមីនាឆាំ 2015 ត្រមូវឱយេទៅឱយចុះេឈាះទទួលការពិនិតយសុខភាពនិងដាក់ពាកយ

សុំប័ណ្ណការងារថ្មីេនៅឯOSSCs េនៅេខត្តជាប់មាត់សមុ្រទទាំង 22 ចាប់តាំងទី 29 ែខមិថុនាឆាំ 2015 

េនះ។  ទាំងេនះ្រតូវរួមបញ្ចូលពលករចំណាក្រសុកែដលបន្តេធ្វើការជាមួយនិេយាជកដែដល(ចាស់)ក៏ដូច

ជាអ្នកែដលេធ្វើការជាមួយនិេយាជកថ្មី។ 
 

ឯកសារស្រមាប់ចុះេឈាះនិងការដាក់ពាកយសំុការអនុ តេធ្វើការងារ 

1) ពាកយេស្នើសំុលិខិតអនុ តេធ្វើការងារ (តថ.8/ต.ท.8) 

2) លិខិតត្រមូវការជួលពលករចំណាក្រសុក 

3) បញ្ជីេឈាះពលករចំណាក្រសុក េដើមបីដំេណើរការេផ្ទៀងផាត់ស តិ 

4) វិ បនប្រតការងារ (ក្នុងករណីពលករេលើសពីមាក់អាចផ្តល់វិ បនប្រតែតមួយបាន 

េហើយប ក់េនៅែផ្នកខាងេ្រកាមៃនឯកសារ “វិ បនប្រតេនះស្រមាប់ការងាររបស់ពល

ករចំណាក្រសុកែដលបានរាយនាមេនៅក្នុងឯកសារភាប់ចូលដំេណើរការេផ្ទៀងផាត់ស តិ”) 

5) ឯកសាររបស់និេយាជកដូចជាអត្តស ណប័ណ្ណ, េសៀវេភៅប ក់ទីលំេនៅ និងលិខិតសមា្គល់

នាវា 

6) រូបថត 3x4 cm  ចំនួន 3 សន្លឹក 
 

តៃម្លេសវាកម្ម 

1) ប័ណ្ណសមា្គល់ខ្លួនមិនែមនពលរដ្ឋៃថ    60 បាត  

2) ពិនិតយសុខភាពនិងធានារា៉ប់រងជីវិតរយៈេពល 1 ឆាំ  2,100 បាត  

3) ពាកយេស្នើសំុលិខិតអនុ តេធ្វើការងារ   100 បាត 

4) លិខិតអនុ តេធ្វើការងាររយៈេពល១ឆាំ  900 បាត 

សរុប      3,160 baht 

ស្រមាប់ព៏ត៌មានបែន្ថម សូមទំនាក់ទំនងេទៅការិយាល័យ្រគប់្រគងពលករចំណាក្រសុក នាយកដានការងារ  

ទូរសព្ទ  02-354-1730, 02-354-1721 or 02-354-1763. 

 

ឯមជឈមណលេសវាកម្ម្រចកេចញចលូែតមយួ(OSSCs) 

ពត៌មានស្តីពីតាំងៃនមជឈមណលេសវាកម្ម្រចកេចញែតមួយេនៅ្រគប់េខត្ត្រកុងទាំង 77 ទូទាំង

្របេទស អាចចូលេទៅតាមរយៈតំណែដលបានផ្តល់េដាយការិយាល័យ្រគប់្រគងពលករបរេទស្រកសួង

ការងារ។ 

http://wp.doe.go.th/wp/images/oss/pr_oss041058.pdf 
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េនៅក្នុងករណីែដលមានពលករចំណាក្រសុកចំនួនេ្រចើន ដូចជាេខត្ត ឈុនប៊ុរី, សមុ្រទសាខន, ស

មុ្រទ្របៈកាន ឬបាងកក និេយាជក្រតូវបានទាមទារឱយមានការណាត់ជួបជាមុនជាមួយការិយាល័យការងារ

ថាក់េខត្ត ឬ 1-10 ការិយាល័យការងារែដលមានេទៅតាំងេនៅទី្រកុងបាងកក ឬេនៅទីតាំងៃនកែន្លងេធ្វើការ

របស់ពួកេគ េដើមបីេ្រតៀមេរៀបចំឯកសារែដល្រតូវការជាមុន។ 
 

តារាងទ1ី: ចំនួនៃនពលករចំណាក្រសុកេដាយការការេផ្ទៀងផាត់ជនជាតមិុន (មកព្ីរបេទសភមូា, លាវ 

និងកម្ពុជា) ែដលេនៅេសសសល់េនៅក្នងុ្របេទស (ទិន្ននយ័ក្នងុែខេមសាឆាំ 2015) 

 

 

 

 

 

 
 

្របភព: ការិយាល័យ្រគប់្រគងពលករបរេទស, នាយកដានការងារៃន្រកសួងការងារ 

http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf 
 

តារាងទី 2: ចនំួនពលករចណំាក្រសកុែដលមានការអនុ តេធ្វើការងារ េហើយមានសុពលភាពបានចលូមក

ក្នងុ្របេទសៃថតាមរយៈការចះុអនសុសោរណៈេយាគយល់គា(MOU) (ទនិ្នន័យក្នងុែខេមសាឆាំ 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

្របភព: ការិយាល័យ្រគប់្រគងពលករបរេទស, នាយកដានការងារៃន្រកសួងការងារ 

http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sm/58/sm0358.pdf 

 

ស ត ិ ចំនួន 

ភូមា 841,720 

លាវ 32,545 

ែខ្មរ 107,303 

សរុប 981,568

ស ត ិ ចំនួន 

ភូមា 139,273 

លាវ 29,979 

ែខ្មរ 97,596 

សរុប 266,848
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តារាងទី3: ចំនួនៃនពលករចំណាក្រសុកែដលមានការអនុ តេធ្វើការងារ េហើយែដលមានសំណងក្នុងមូល

និធិសន្តិសុខសង្គម (ទិន្នន័យក្នុងែខេមសាឆាំ 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

្របភព: ការិយាល័យសន្តិសុខសង្គម, ្រកសួងការងារ 

 

កំណត់េហតុពត៌មានពលករចំណាក្រសុក្រតូវបានផលិតេដាយកម្មវិធីការងារពលករចំណាក្រសុក, អង្គការ 

IOM ការិយាល័យ្របចំា្របេទសៃថស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថមទំនាក់ទំនង 02-3439300, Fax: 02-

3439399  ឬ 

e-mail: migrantnews@iom.int 

កំណត់េហតុពត៌មានពលករសចំណាក្រសុកអាចរកបានេលើតំណ៖ 

http://th.iom.int/index.php/migration-resources/facilitating-migration/migration-

information-notes/orderby,2/ 

 

 

ស ត ិ ចំនួន 

ភូមា 301,103 

លាវ 12,114 

ែខ្មរ 89,137

េផសងៗ 83,382 

សរុប 485,736 


