ข ้อแนะนํ าสําหรับลูกจ ้างข ้ามชาติทได
ี ้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
คุณกังวลเกียวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อยูห
่ รือเปล่า?

ิ
สงที
ปฏิบต
ั ไิ ด ้
ง่าย ๆ เพือ
ลดความ
ี
เสยงของ
การติด
ื
เชอ

ั ผัสผู ้ทีมีอาการไอ นํ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจถี และมีไข ้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซย
ี ส
หลีกเลียงการสม

ั ผัสใบหน ้าของคุณเอง
หลีกเลียงการสม
ล ้างมือของคุณบ่อย ๆ ด ้วยสบูเ่ ป็ นเวลา 20 นาที หรือทําความสะอาดมือด ้วยเจลแอลกอฮอล์ทมี
ี สว่ น
ผสมของแอลกอฮอล์อย่างน ้อยร ้อยละ 70
หากคุณหรือคนรอบข ้างของคุณมีอาการเกียวกับระบบทางเดินหายใจดังทีกล่าวมาข ้างต ้น โปรดใส่
ี
หน ้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างตัวคุณกับผู ้อืน และขอคําแนะนํ าจากผู ้เชยวชาญทางการแพทย์

ให ้ข ้อมูลแก่ผู ้อืนเพือรับทราบถึงสถานการณ์ และไม่สง่ ต่อข ้อมูลทีไม่เป็ นความจริง ข ้อมูลเกียวกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างเป็ น
ทางการปรากฏอยูใ่ นเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขของไทย https://covid19.moph.go.th ทังภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกภาษาเมียนมา เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา
www.cdcmoh.gov.kh และเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข สปป ลาว www.covid19.gov.la

คุณกําลังคิดจะกลับบ ้านอยูห
่ รือเปล่า?

คุณรู ้หรือ
ไม่วา่ การ
เดิน
ทางใน
ชว่ งนีมี
ความ
ี
เสยง?

ึ
การเดินทางข ้ามแดนเพือกลับบ ้านต ้องผ่านบริเวณทีแออัดไปด ้วยผู ้คน ซงอาจก่
อให ้เกิดการแพร่
ื
ั ผัส
กระจายของเชอไวรั
สผ่านการไอ จาม และการสม
ื จะกลายเป็ นพาหะนํ าเชอโรคเข
ื
่ ระเทศของคุณ
หากคุณติดเชอก็
้าสูป
ื เนืองจากสถานการณ์โควิด-19 อาจมีการปิ ดด่านตรวจคนเข ้าเมือง กระทบต่อการเดินทางกลับมา
สบ
ทํางานในประเทศไทยของคุณ ขณะนีด่านทางบกกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา
และกัมพูชา ปิ ดจนกว่าจะมีประกาศออกมาใหม่
ั ชาติของตนเดินทางออกจากประเทศไทย หากคุณเดินทางกลับ
หลายประเทศประกาศไม่ให ้คนสญ
บ ้าน คุณอาจต ้องกักตัวเป็ นเวลา 14 วันรวมถึงปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการอืน ๆ สําหรับคําแนะนํ าและข ้อมูล
ล่าสุด กรุณาติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของคุณ
การเดินทางออกจากประเทศไทยและกลับเข ้ามาสําหรับแรงงานข ้ามชาติมค
ี า่ ธรรมเนียมอยูท
่ ี 1,000
บาท

ข ้อแนะนํ า

่ นี คุณอาจพิจารณาเดินทางเท่าทีจําเป็ น และเลือนกําหนดการลากลับประเทศ
ในเวลาทีอะไร ๆ ก็ไม่แน่นอนเชน
ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขน
ึ เพือป้ องกันตัวเองและผู ้อืน

คุณเป็ นลูกจ ้างข ้ามชาติทได
ี ้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 หรือไม่?
คุณมีประกันสงั คมหรือไม่?
ลูกจ ้างทีว่างงานจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
จะได ้รับเงินชดเชย รวมถึงลูกจ ้างข ้ามชาติ หากเป็ นผู ้
ประกันตนอยูใ่ นระบบประกันสงั คม เป็ นเวลา 6 เดือน
ภายใน 15 เดือนทีผ่านมา รายละเอียดเงินชดเชยปรากฏ
ตามด่านล ้างนี

ลูกจ ้าง (รวมถึงแรงงานข ้ามชาติ) ทีถูกเลิกจ ้างมี
ิ ธิได ้รับเงินชดเชยจํานวนร ้อยละ 50 ของเงิน
สท
เดือนขันตํา เป็ นจํานวนไม่เกิน 7,500 บาทต่อ
เดือน เป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ลูกจ ้าง (รวมถึงแรงงานข ้ามชาติ) ของสถาน
ประกอบการทีถูกระงับการดําเนินธุรกิจโดย
่ ผับ และสถานบันเทิงต่าง ๆ มี
รัฐบาลไทย เชน
ิ ธิได ้รับเงินชดเชยร ้อยละ 50 ของเงินเดือนขัน
สท
ตํา เป็ นจํานวนไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน เป็ น
เวลา 2 เดือน
ลูกจ ้าง (รวมถึงแรงงานข ้ามชาติ) ทีถูกเลิกจ ้าง
ิ ธิ
ด ้วยเหตุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีสท
ได ้รับเงินชดเชย ร ้อยละ 70 ของเงินเดือนขันตํา
เป็ นจํานวนไม่เกิน 10,500 บาท เป็ นเวลา 200
วัน
ทีลาออกจากงานด ้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของ
ิ ธิได ้รับเงินชดเชยร ้อยละ 45
ไวรัสโควิด-19 มีสท
ของเงินเดือนขันตํา เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 6,750
บาทต่อเดือน เป็ นเวลา 3 เดือน
ิ ธิท ี
ลูกจ ้างและนายจ ้างควรลงทะเบียนรับสท
เว็บไซต์ www.sso.go.th

คุณเป็ นพนักงานประจําหรือไม่?
ั ญาจ ้าง
หากคุณพนักงานประจําและถูกยกเลิกสญ
ิ ธิได ้รับเงินชดเชย หากคุณทํางานให ้นายจ ้างคนเดิมติดต่อ
คุณมีสท
กันอย่างน ้อย 120 วัน
หากคุณทํางานให ้นายจ ้างคนเดิมมาเป็ นเวลา 120 วันติดต่อกัน แต่
ไม่ถงึ หนึงปี คุณจะได ้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ ้าง 30 วันทํางาน
ึ านวณตามระยะเวลาทีคุณทํางานให ้นายจ ้าง ดังนี:
ของคุณซงคํ
1-3 ปี -> ค่าจ ้าง 90 วัน
3-6 ปี -> ค่าจ ้าง 180 วัน
6-10 ปี -> ค่าจ ้าง 240 วัน
10-20 years -> ค่าจ ้าง 300 วัน
มากกว่า 20 ปี -> ค่าจ ้าง 400 วัน
ิ ธิได ้รับเงินชดเชยหรือไม่ คุณสามารถติดต่อ
หากคุณไม่แน่ใจว่ามีสท
กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานทีหมายเลขสายด่วน 1506
ื
หากคุณต ้องการสอสารเป็
นภาษากัมพูชา ลาว และเมียนมา กรุณา
กด 2 เมือเข ้าสูเ่ มนูหลัก

คุณเป็ นลูกจ ้างข ้ามชาติทมี
ี ใบอนุญาต
ี มพู หรือเข ้ามาทํางานผ่าน
ทํางานสช
ข ้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
่ รือไม่?
ของคุณใชห

หากคุณเป็ นลูกจ ้าง MOU จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
และเวียดนาม และนายจ ้างของคุณล ้มละลาย หรือลดขนาดการ
ดําเนินธุรกิจ อันเป็ นเหตุมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
คุณสามารถเปลียนนายจ ้างได ้

คุณมีประเด็นข ้อกฎหมายที
ไม่สามารถตกลงกับนายจ ้าง
ได ้หรือไม่?
คุณสามารถยืนคําร ้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน หรือศาล
แรงงานในพืนทีทีคุณทํางาน หรือในพืนทีทีนายจ ้างของ
ั อยูห
คุณอาศย
่ ากศาลอนุญาต
โทรหาสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 เพือ
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีภาษากัมพูชา เมียนมา และลาว

คุณอาจมอบหมายเจ ้าหน ้าทีของรัฐหรือผู ้แทนสมาคม
ลูกจ ้างให ้ยืนฟ้ องต่อศาลแรงงานแทนคุณ
โดยไม่ต ้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาล

คุณมีความจําเป็ นต ้องเปลียน
นายจ ้างหรือไม่?
ขอใบแจ ้งออกจากนายจ ้างปั จจุบน
ั ของคุณทีระบุวา่ นายจ ้าง
เลิกจ ้าง
้
นายจ ้างใหม่ของคุณจะใชใบแจ
้งออกในการแจ ้งเข ้างานใหม่
ของคุณกับกรมการจัดหางาน
ื เดินทางและใบอนุญาตทํางานของคุณเพือแจ ้ง
แสดงหนังสอ
เข ้ากับนายจ ้างใหม่

ข ้อแนะนํ า

คุณควรเก็บเอกสารแสดงตนไว ้กับตัวเองเสมอ

คุณเป็ นลูกจ ้างข ้ามชาติทได
ี ้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 หรือไม่?
คุณกําลังกังวลเกียวกับ
ิ ธิในการอยูใ่ น
สท
ประเทศไทยของคุณหรือ
ไม่?
หากคุณมีใบอนุญาตทํางานถึงวันที 31 มีนาคม 2563
รัฐบาลไทยได ้ผ่อนปรนให ้คุณสามารถทํางานและ
ั อยูใ่ นประเทศไทย พร ้อมผู ้ติดตามได ้จนถึงวันที
อาศย
ื เนืองจากการแพร่ระบาดของ
30 มิถน
ุ ายน 2563 สบ
ไวรัสโควิด-19 โดยไม่มค
ี า่ ธรรมเนียมเพิม แต่ม ี
เงือนไขว่านายจ ้างของคุณต ้องลงทะเบียนต่อใบ
อนุญาตของคุณให ้เสร็จในเดือนมีนาคม 2563
เมือคุณลงทะเบียนต่อใบอนุญาตแล ้ว นายจ ้างของ
ื
คุณจะได ้รับแบบบัญชรี ายชอความต
้องการจ ้าง
แรงงานต่างด ้าวจากกรมการจัดหางาน คุณสามารถ
ื เดินทาง และใบ
แสดงเอกสารดังกล่าว พร ้อมหนังสอ
อนุญาตทํางาน ต่อพนักงานเจ ้าหน ้าที เพือทํางานใน
ิ อนมิถน
ประเทศไทยจนถึงสนเดื
ุ ายน 2563

คุณกําลังมองหากิจกรรมทํา
ในระหว่างการแพร่ระบาด
ของไวรัสอยูห
่ รือไม่?

คุณกําลังไม่สบาย และ
ต ้องการเข ้ารับการรักษา
พยาบาลหรือไม่?
กรุณาเข ้ารับการรักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลทีคุณลงทะเบียนไว ้ แสดงบัตรประกันสงั คมหรือ
ิ ธิ
ประกันสุขภาพทีคุณมี ผู ้ใดทีป่ วยจากไวรัสโควิด-19 มีสท
เข ้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีเร่งด่วน จากประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข เมือวันที 3 มีนาคม 2563

คุณต ้องการข ้อมูลหรือความ
ชว่ ยเหลือเพิมเติมหรือไม่?

หลายแห่งให ้บริการด ้านข ้อมูลและความชว่ ยเหลือสําหรับผู ้
ทีได ้รับผลกระทบทางตรงและทางอ ้อมจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ดังตัวอย่างหน่วยงานด ้านล่างนี
ื อได ้ กรุณาตรวจสอบกับ
สําหรับข ้อมูลล่าสุดทีเชอถื
นายจ ้าง สถานทูตหรือสถานกงสุลของคุณ สมาคมลูกจ ้าง
่ เครือข่ายองค์กรที
และองค์การภาคประชาสงั คม เชน
ทํางานด ้านประชากรข ้ามชาติ
(contact@mwgthailand.org)

หากคุณเป็ นลูกจ ้างชาวกัมพูชา เมียนมา และลาว
ในประเทศไทย และกําลังมองหากิจกรรมเสริมทํา
กรุณาติดต่อโครงการพรอมมิส ทางอีเมล
promise@iom.int สําหรับคําแนะนํ าเกียวกับการ
่ ภาษาไทย การประกอบ
พัฒนาทักษะ อาทิเชน
้
อาหาร งานบริการ และทักษะการใชคอมพิ
วเตอร์
เป็ นต ้น

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

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

