
ขอ้แนะนําสําหรับลกูจา้งขา้มชาตทิี�ไดรั้บ
ผลกระทบจากการระบาดของ
ไวรัสโควดิ-19

คณุกงัวลเกี�ยวกบัสถานการณไ์วรัสโควดิ-19 อยูห่รอืเปลา่?

สิ�งที�
ปฏบิตัไิด ้
งา่ย ๆ เพื�อ
ลดความ
เสี�ยงของ
การตดิ
เชื�อ

 หลกีเลี�ยงการสมัผัสผูท้ี�มอีาการไอ นํ�ามกูไหล เจ็บคอ หายใจถี� และมไีขส้งูกวา่ 37.5 องศาเซลเซยีส

 หลกีเลี�ยงการสมัผัสใบหนา้ของคณุเอง

ลา้งมอืของคณุบอ่ย ๆ ดว้ยสบูเ่ป็นเวลา 20 นาท ีหรอืทําความสะอาดมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลท์ี�มสีว่น
ผสมของแอลกอฮอลอ์ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 70

หากคณุหรอืคนรอบขา้งของคณุมอีาการเกี�ยวกบัระบบทางเดนิหายใจดงัที�กลา่วมาขา้งตน้ โปรดใส่
หนา้กากอนามยั รักษาระยะหา่งระหวา่งตวัคณุกบัผูอ้ื�น และขอคําแนะนําจากผูเ้ชี�ยวชาญทางการแพทย์

ใหข้อ้มลูแกผู่อ้ ื�นเพื�อรับทราบถงึสถานการณ ์และไมส่ง่ตอ่ขอ้มลูที�ไมเ่ป็นความจรงิ ขอ้มลูเกี�ยวกบัสถานการณโ์ควดิ-19 อยา่งเป็น
ทางการปรากฏอยูใ่นเว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุของไทย https://covid19.moph.go.th ทั �งภาษาไทยและภาษา
องักฤษ เว็บไซตข์ององคก์ารอนามยัโลกภาษาเมยีนมา  เว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุกมัพชูา
www.cdcmoh.gov.kh และเว็บไซตข์องกระทรวงสาธารณสขุ สปป ลาว www.covid19.gov.la

คณุกําลงัคดิจะกลบับา้นอยูห่รอืเปลา่?

คณุรูห้รอื
ไมว่า่การ
เดนิ
ทางใน
ชว่งนี�มี
ความ
เสี�ยง?

การเดนิทางขา้มแดนเพื�อกลบับา้นตอ้งผา่นบรเิวณที�แออดัไปดว้ยผูค้น ซึ�งอาจกอ่ใหเ้กดิการแพร่
กระจายของเชื�อไวรัสผา่นการไอ จาม และการสมัผัส

หากคณุตดิเชื�อกจ็ะกลายเป็นพาหะนําเชื�อโรคเขา้สูป่ระเทศของคณุ

สบืเนื�องจากสถานการณโ์ควดิ-19 อาจมกีารปิดดา่นตรวจคนเขา้เมอืง กระทบตอ่การเดนิทางกลบัมา
ทํางานในประเทศไทยของคณุ  ขณะนี�ดา่นทางบกกบัสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว เมยีนมา
และกมัพชูา ปิดจนกวา่จะมปีระกาศออกมาใหม่

หลายประเทศประกาศไมใ่หค้นสญัชาตขิองตนเดนิทางออกจากประเทศไทย หากคณุเดนิทางกลบั
บา้น คณุอาจตอ้งกกัตวัเป็นเวลา 14 วนัรวมถงึปฏบิตัติามมาตรการอื�น ๆ สําหรับคําแนะนําและขอ้มลู
ลา่สดุ กรณุาตดิตอ่สถานทตูหรอืสถานกงสลุของคณุ

การเดนิทางออกจากประเทศไทยและกลบัเขา้มาสําหรับแรงงานขา้มชาตมิคีา่ธรรมเนยีมอยูท่ี� 1,000
บาท

ในเวลาที�อะไร ๆ กไ็มแ่น่นอนเชน่นี� คณุอาจพจิารณาเดนิทางเทา่ที�จําเป็น และเลื�อนกําหนดการลากลบัประเทศ
ออกไปกอ่นจนกวา่สถานการณจ์ะดขีึ�น เพื�อป้องกนัตวัเองและผูอ้ื�นขอ้แนะนํา



คณุเป็นลกูจา้งขา้มชาตทิี�ไดรั้บผลกระทบจากการแพรร่ะบาด
ของไวรัสโควดิ-19 หรอืไม?่

คณุเป็นพนักงานประจําหรอืไม?่

หากคณุพนักงานประจําและถกูยกเลกิสญัญาจา้ง
คณุมสีทิธไิดรั้บเงนิชดเชย หากคณุทํางานใหน้ายจา้งคนเดมิตดิตอ่
กนัอยา่งนอ้ย 120 วนั

หากคณุทํางานใหน้ายจา้งคนเดมิมาเป็นเวลา 120 วนัตดิตอ่กนั แต่
ไมถ่งึหนึ�งปี คณุจะไดรั้บเงนิชดเชยเทา่กบัคา่จา้ง 30 วนัทํางาน
ของคณุซึ�งคํานวณตามระยะเวลาที�คณุทํางานใหน้ายจา้ง ดงันี�:

1-3 ปี -> คา่จา้ง 90 วนั
3-6 ปี -> คา่จา้ง 180 วนั
6-10 ปี -> คา่จา้ง 240 วนั
10-20 years -> คา่จา้ง 300 วนั
มากกวา่ 20 ปี -> คา่จา้ง 400 วนั

หากคณุไมแ่น่ใจวา่มสีทิธไิดรั้บเงนิชดเชยหรอืไม ่คณุสามารถตดิตอ่
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานที�หมายเลขสายดว่น 1506

หากคณุตอ้งการสื�อสารเป็นภาษากมัพชูา ลาว และเมยีนมา กรณุา
กด 2 เมื�อเขา้สูเ่มนูหลกั

คณุมปีระกนัสงัคมหรอืไม?่

ลกูจา้งที�วา่งงานจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโควดิ-19
จะไดรั้บเงนิชดเชย รวมถงึลกูจา้งขา้มชาต ิหากเป็นผู ้
ประกนัตนอยูใ่นระบบประกนัสงัคม เป็นเวลา 6 เดอืน
ภายใน 15 เดอืนที�ผา่นมา รายละเอยีดเงนิชดเชยปรากฏ
ตามดา่นลา้งนี�

คณุเป็นลกูจา้งขา้มชาตทิี�มใีบอนุญาต
ทํางานสชีมพ ูหรอืเขา้มาทํางานผา่น
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ
ของคณุใชห่รอืไม?่

หากคณุเป็นลกูจา้ง MOU จากประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา
และเวยีดนาม และนายจา้งของคณุลม้ละลาย หรอืลดขนาดการ
ดําเนนิธรุกจิ อนัเป็นเหตมุาจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโควดิ-19
คณุสามารถเปลี�ยนนายจา้งได ้

คณุมคีวามจําเป็นตอ้งเปลี�ยน
นายจา้งหรอืไม?่

ขอใบแจง้ออกจากนายจา้งปัจจบุนัของคณุที�ระบวุา่นายจา้ง
เลกิจา้ง
นายจา้งใหมข่องคณุจะใชใ้บแจง้ออกในการแจง้เขา้งานใหม่
ของคณุกบักรมการจัดหางาน
แสดงหนังสอืเดนิทางและใบอนุญาตทํางานของคณุเพื�อแจง้
เขา้กบันายจา้งใหม่

ขอ้แนะนํา คณุควรเกบ็เอกสารแสดงตนไวก้บัตวัเองเสมอ

คณุมปีระเด็นขอ้กฎหมายที�
ไมส่ามารถตกลงกบันายจา้ง
ไดห้รอืไม?่

คณุสามารถยื�นคํารอ้งตอ่พนักงานตรวจแรงงาน หรอืศาล
แรงงานในพื�นที�ที�คณุทํางาน หรอืในพื�นที�ที�นายจา้งของ
คณุอาศยัอยูห่ากศาลอนุญาต

โทรหาสายดว่นกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 เพื�อ
ตดิตอ่เจา้หนา้ที�ภาษากมัพชูา เมยีนมา และลาว

คณุอาจมอบหมายเจา้หนา้ที�ของรัฐหรอืผูแ้ทนสมาคม
ลกูจา้งใหย้ื�นฟ้องตอ่ศาลแรงงานแทนคณุ
โดยไมต่อ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมศาล

ลกูจา้ง (รวมถงึแรงงานขา้มชาต)ิ ที�ถกูเลกิจา้งมี
สทิธไิดรั้บเงนิชดเชยจํานวนรอ้ยละ 50 ของเงนิ
เดอืนขั �นตํ�า เป็นจํานวนไมเ่กนิ 7,500 บาทตอ่
เดอืน เป็นระยะเวลา 6 เดอืน
ลกูจา้ง (รวมถงึแรงงานขา้มชาต)ิ ของสถาน
ประกอบการที�ถกูระงับการดําเนนิธรุกจิโดย
รัฐบาลไทย เชน่ ผับ และสถานบนัเทงิตา่ง ๆ มี
สทิธไิดรั้บเงนิชดเชยรอ้ยละ 50 ของเงนิเดอืนขั �น
ตํ�า เป็นจํานวนไมเ่กนิ 7,500 บาทตอ่เดอืน เป็น
เวลา 2 เดอืน
ลกูจา้ง (รวมถงึแรงงานขา้มชาต)ิ ที�ถกูเลกิจา้ง
ดว้ยเหตกุารแพรร่ะบาดของไวรัสโควดิ-19 มสีทิธิ
ไดรั้บเงนิชดเชย รอ้ยละ 70 ของเงนิเดอืนขั �นตํ�า
เป็นจํานวนไมเ่กนิ 10,500 บาท เป็นเวลา 200
วนั
ที�ลาออกจากงานดว้ยเหตกุารณแ์พรร่ะบาดของ
ไวรัสโควดิ-19 มสีทิธไิดรั้บเงนิชดเชยรอ้ยละ 45
ของเงนิเดอืนขั �นตํ�า เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 6,750
บาทตอ่เดอืน เป็นเวลา 3 เดอืน
ลกูจา้งและนายจา้งควรลงทะเบยีนรับสทิธทิี�
เว็บไซต ์www.sso.go.th



คณุเป็นลกูจา้งขา้มชาตทิี�ไดรั้บผลกระทบจากการแพรร่ะบาด
ของไวรัสโควดิ-19 หรอืไม?่

คณุกําลงักงัวลเกี�ยวกบั
สทิธใินการอยูใ่น
ประเทศไทยของคณุหรอื
ไม?่

หากคณุมใีบอนุญาตทํางานถงึวนัที� 31 มนีาคม 2563
รัฐบาลไทยไดผ้อ่นปรนใหค้ณุสามารถทํางานและ
อาศยัอยูใ่นประเทศไทย พรอ้มผูต้ดิตามไดจ้นถงึวนัที�
30 มถินุายน 2563 สบืเนื�องจากการแพรร่ะบาดของ
ไวรัสโควดิ-19 โดยไมม่คีา่ธรรมเนยีมเพิ�ม แตม่ี
เงื�อนไขวา่นายจา้งของคณุตอ้งลงทะเบยีนตอ่ใบ
อนุญาตของคณุใหเ้สร็จในเดอืนมนีาคม 2563

เมื�อคณุลงทะเบยีนตอ่ใบอนุญาตแลว้ นายจา้งของ
คณุจะไดรั้บแบบบญัชรีายชื�อความตอ้งการจา้ง
แรงงานตา่งดา้วจากกรมการจัดหางาน คณุสามารถ
แสดงเอกสารดงักลา่ว พรอ้มหนังสอืเดนิทาง และใบ
อนุญาตทํางาน ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที� เพื�อทํางานใน
ประเทศไทยจนถงึสิ�นเดอืนมถินุายน 2563

คณุกําลงัไมส่บาย และ
ตอ้งการเขา้รับการรักษา
พยาบาลหรอืไม?่

กรณุาเขา้รับการรักษาพยาบาลที�โรงพยาบาลหรอืสถาน
พยาบาลที�คณุลงทะเบยีนไว ้แสดงบตัรประกนัสงัคมหรอื
ประกนัสขุภาพที�คณุม ีผูใ้ดที�ป่วยจากไวรัสโควดิ-19 มสีทิธิ
เขา้รับการรักษาพยาบาลในกรณีเรง่ดว่น จากประกาศของ
กระทรวงสาธารณสขุ เมื�อวนัที� 3 มนีาคม 2563

หากคณุเป็นลกูจา้งชาวกมัพชูา เมยีนมา และลาว
ในประเทศไทย และกําลงัมองหากจิกรรมเสรมิทํา
กรณุาตดิตอ่โครงการพรอมมสิ ทางอเีมล
promise@iom.int สําหรับคําแนะนําเกี�ยวกบัการ
พัฒนาทกัษะ อาทเิชน่ ภาษาไทย การประกอบ
อาหาร งานบรกิาร และทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์
เป็นตน้

คณุกําลงัมองหากจิกรรมทํา
ในระหวา่งการแพรร่ะบาด
ของไวรัสอยูห่รอืไม?่

คณุตอ้งการขอ้มลูหรอืความ
ชว่ยเหลอืเพิ�มเตมิหรอืไม?่

หลายแหง่ใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูและความชว่ยเหลอืสําหรับผู ้
ที�ไดรั้บผลกระทบทางตรงและทางออ้มจากการแพรร่ะบาด
ของไวรัสโควดิ-19 ดงัตวัอยา่งหน่วยงานดา้นลา่งนี�

สําหรับขอ้มลูลา่สดุที�เชื�อถอืได ้กรณุาตรวจสอบกบั
นายจา้ง สถานทตูหรอืสถานกงสลุของคณุ สมาคมลกูจา้ง
และองคก์ารภาคประชาสงัคม เชน่ เครอืขา่ยองคก์รที�
ทํางานดา้นประชากรขา้มชาติ
(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

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

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


