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ຄໍານໍາ

ອົງການເພ່ືອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ	 ແລະ	
ສ້າງສິດເປັນເຈົ້ າຂອງສະຫະປະຊາຊາດ	 (UN	 Women)	
ມີບົດບາດໃນການຊ່ວຍ	 ແລະ	 ສົ່ງເສີມການລຶບລ້າງການຈໍາແນກຕ່ໍ	
ແມ່ຍິງ	ແລະ	ເດັກຍິງ	ແລະ	ໃຫ້ແມ່ຍິງ	ແລະ	ຜູ່ຊາຍໄດ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ
ຈາກການພັດທະນາ,	 ສິດທິມະນຸດ,	 ວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທໍາ,	
ສັນຕິພາບ	ແລະ	ຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງສະເໝີພາບກັນ.

ການເພ່ີມຂີດຄວາມອາດສາມາດເພ່ືອໃຫ້ເກດີຄວາມສະເໝີ
ພາບທາງເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງເປັນສິ່ງສໍາຄັນຢ່າງຍ່ິງໃນໂລກຂອງ	
ການເຮດັວຽກໃນປະຈຸບນັ	ປະກອບກບັແຮງງານຍ້າຍຖ່ິນແມ່ນມບີດົ
ບາດສໍາຄນັຂ້ືນຢ່າງໄວວາໃນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ
ຂອງປະເທດ	ທັງໃນລະດັບສ່ວນບຸກຄົນ	ແລະ	ໃນລະດັບປະເທດ.

UN	Women	 ຈື່ງໄດ້ຜະລິດ	 “ຄູ່ມືການຍ້າຍຖ່ິນຢ່າງ	
ປອດໄພ” 	 ນີ້ ຂ້ືນ ເ ພ່ືອ ເປັນ ຂ້ໍມູນ 	 ແລະ	 ຄວາມຮູ້ເບື້ ອ ງ ຕ້ົນ	
ໃນເລື່ອງສິດທິ	 ແລະ	 ຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮງງານຍ້າຍຖ່ິນ	 ແລະ	
ການເດິນທາງຈາກສປປ.ລາວ	 ເຂ້ົາມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທໄດ້	
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.	
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ການຜະລິ ດຄູ່ມື ສ ະບັ ບນີ້ ໄ ດ້ຮັ ບກ ານສະໜັບສະໜູນຈາກ	
ກົມການຕ່າງປະເທດ	 ແລະ	 ການຄ້າ	 ປະເທດອົດສະຕາລີ	 (The	
Australian	Government	 Department	 of	 Foreign	
Affairs	and	Trade)	ພາຍໄຕ້ໂຄງການ	“ການປ້ອງກັນການລະ
ເມີດສິດທິຂອງແຮງງານຍ້າຍຖ່ິນທ່ີເປັນແມ່ຍິງໃນພາກພ້ືນອາຊຽນ”		
(Preventing	 the	 Exploitation	 of	Women	Migrant	
Workers	in	ASEAN	Project)	ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມ
ໃຫ້ແຮງງານຍ້າຍຖ່ິນແມ່ຍິງໄດ້ເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ	ການສະໜັບ
ສະໜູນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ	ການຍົກລະດັບ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງສໍານກັງານເລຂາທິການອາຊຽນ	ແລະ	ໜ່ວຍ
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ຍິງໃນພາກພື້ນ.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 UN	Women	 Thailand	 /	 Lao	
		 	 									People’s	Democratic	Republic



ການເດິນທາງເຂ້ົາມາເຮັດວຽກ
ໃນປະເທດໄທ

ແບບຖືກກົດໝາຍ	ແລະ	ປອດໄພ
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	 ເນື່ ອ ງຈາກບັນຫາທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ	
ແລະ 	 ການວ່າ ງ ງ ານໃນປະ ເທດຂອງ ຕົນ ເອງ	
ເຮັດໃຫ້ແຮງງານຫຼາຍລ້ານຄົນຈາກ	 ສປປ.ລາວ,	
ມຽນມ້າ	 ແລະ	 ກໍາປູເຈຍ	 ຕັດສິນໃຈເດິນທາງມາ	
ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທເພ່ືອຫາລາຍໄດ້	 ແລະ	
ມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີກ່ວາ	ຈາກການລາຍງານຂອງ
ອົງການສາກ	ົວິດທີ	ເພ່ືອການຍົກຍ້າຍຖ່ິນຖານ	IOM	
ລະບຸວ່າ	ແຮງງານສັນຊາດລາວຫຼາຍກ່ວາ	50	ເປີເຊັນ

ທ່ີຕັດສິນໃຈເດິນທາງເຂ້ົາມາປະເທດໄທເພາະຕ້ອງການມີລາຍໄດ້	
ເພ່ີມຂ້ືນ	ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ	ປະຊາກອນຈໍານວນຫຼາຍຂອງສປປ.	
ລາວ	ຍັງຄງົເຮດັວຽກໃນປະເທດ	ແລະ	ບໍ່ໄດ້ຕັດສນິໃຈເດິນທາງຍ້າຍ
ຖິ່ນເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ	
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ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດ
ຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍ	ແຮງງານ
ມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ

ຂໍ້ດີຂອງການເດິນທາງມາ
ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ

	 ຍ້ອນຫຍັງຈື່ງມີຄົນຍາກມາເຮັດວຽກໃນເມືອງໄທ	 ແລະ	
ຍ້ອນສາຍເຫດຫຍັງຄົນອີກຫຼາຍລ້ານໃນ	 ສປປ.ລາວ	 ຍັງຄົງອາໄສ	
ແລະ	 ເຮັດວຽກຢູ່	 ໃນປະເທດຂອງຕົນເອງ	 ເຫດຜົນທ່ີນໍາມາສະ	
ເໜີນີ້ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ໝູ່ເພ່ືອນສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າຄວນຈະ	
ເຮດັວຽກໃນປະເທດຂອງຕົນ	ຫືຼ	ເດິນທາງມາເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ	

ມີໂອກາດທາງລາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ

ຖືກຫຼອກລວງ	ແລະ	ບັງຄັບ
ໃຊ້ແຮງງານຈາກນາຍໜ້າ,
ນາຍຈ້າງ	ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າ
ຕອບແທນຕາມທີ່ລົງກັນໄວ້

ຄຸນນະພາບຊີວິດ	ແລະ
	ຄວາມເປັນຍູ່ດີຂື້ນ

ອາດຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງ
ຂະບວນການຄ້າມະນຸດ	ແລະ	
ແຮງງານທີ່ຜິດກົດໝາຍ	ແລະ	
ອາດຖືກທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ	ແລະ	

ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ
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ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດ
ຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍ	ແຮງງານ
ມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ

ຂໍ້ດີຂອງການເດິນທາງມາ
ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ

ມີໂອກາດໃນການພັດທະ
ນາສີມືແຮງງານ	ແລະ

	ສາມາດນໍາກັບໄປໝູນໃຊ້
ໃນປະເທດຂອງຕົນໄດ້

ມີສະພາບຊີວິດຄວາມ
ເປັນຢູ່ທີ່ບໍ່ດີ,	ແອອັດ	ແລະ	

ບໍ່ມີໂອກາດຕິດຕໍ່
ກັບຄົນພາຍນອກ

ມໂີອກາດໄດ້ເຂ້ົາເຖິງການ
ບລໍກິານທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ,	
ການສກຶສາ	ຫືຼ	ສະຫວັດດີການ	

ທາງສງັຄມົທ່ີດີຂ້ືນ

ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກບັຄອບຄວົທ່ີເດິນທາງ
ມາເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ

ຢູ່ກ່ອນໜ້ານີແ້ລ້ວ

ອາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຮກັສາສຸຂະພາບ	ແລະ	ການບລໍກິານ

ທາງສງັຄມົອ່ືນໆຫຼາຍຂ້ືນ
ຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນແຮງງານ
ທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກດົໝາຍ

ຖ້າເປັນແຮງງານເຂົ້າເມືອງ
ທີ່ຜິດກົດໝາຍກໍ່ຈະຖືກຈັບ	ແລະ
ສົ່ງກັບຄືນປະເທດໂດຍຍັງບໍ່
ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກ	ແລະ	
ທ້ອນເງິນສົ່ງໄປໃຫ້ຄອບຄົວ



ກ່ອນການເດິນທາງໝູ່ເພ່ືອນ
ຕ້ອງກຽມຕົວແນວໃດ
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ອາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຮກັສາສຸຂະພາບ	ແລະ	ການບລໍກິານ

ທາງສງັຄມົອ່ືນໆຫຼາຍຂ້ືນ
ຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນແຮງງານ
ທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກດົໝາຍ

	 ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງຂ້ໍດີ	 ແລະ	 ຜົນກະທົບທ່ີກ່າວມາຂ້າງ	
ເທິງແລ້ວ	ໝູ່ເພື່ອນຄິດວ່າການເດິນທາງໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ
ຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫ້ຄຸນນະພາບຊວິີດຂອງໝູ່ເພ່ືອນດີຂ້ືນ	ດ່ັງນັນ້ໝູ່ເພ່ືອນ	
ຄວນສຶກສາເບິ່ງວ່າຈະຕ້ອງກຽມຕົວແນວໃດ	 ກ່ອນການເດິນທາງ	
ເມືອ່ເດິນທາງເຖິງປະເທດໄທ	ແລະ	ເມືອ່ຈະເດິນທາງກບັບ້ານ	ຂ້ໍມູນຕ່ໍ
ໄປນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ໝູ່ເພ່ືອນຂອງໜູຫ່ິນ	ກຽມຕົວ	ແລະ	ສ້າງຄວາມເຂ້ົາ

ໃຈກ່ອນອອກເດິນທາງໄປເຮດັວຽກຢູ່ປະເທດໄທ

		 	 	 	 	
						ການເດິນທາງເຂົ້າປະເທດໄທຢ່າງປອດໄພ	
ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຄົນເຂ້ົາເມືອງນັ້ນຄື	
ການທ່ີໝູ່ເພ່ືອນຕ້ອງມເີອກະສານປະຈໍາຕົວສໍາລບັ

ການເດິນທາງ	ແລະ	ເອກະສານເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ	ເຊີ່ງລວມມີ:

	 •		ໜັງສືເດິນທາງ	ຫຼື	ພາດສະປອດ
	 •		ວີຊ່າ
	 •		ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ	ທີ່ອອກໂດຍໜ່ວຍ			 																									
	 				ງານຂອງລັດເທົ່ານັ້ນ
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	 ດັ່ງນັ້ນໝູ່ເພ່ືອນຈື່ງຄວນເຮັດເອກະສານການເດິນທາງ	
ຈາກປະເທດລາວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຮຽບຮ້ອຍກ່ອນທ່ີຈະເດິນທາງເຂ້ົາ
ປະເທດໄທ	 ແລະ	 ຕ້ອງເດິນທາງຜ່ານທາງດ່ານກວດຄົນເຂ້ົາເມືອງ	
ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ

	 ສໍາລບັໜັງສເືດິນທາງ	ຫືຼ	ພາດສະປອດນັນ້	ໝູ່ເພ່ືອນສາມາດ
ເດິນທາງໄປເຮັດໄດ້ທີ່	ກົມກົງສຸນ	ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ	ສປປ.
ລາວ	ເຊິ່ງພາດສະປອດຈະມີອາຍຸ	10	ປີ

	 ສ່ວນວີຊ່ານັ້ນໝູ່ເພື່ອນຕ້ອງຂໍວີຊ່າການເຮັດວຽກທີ່ຖືກ
ຕ້ອງເພາະວ່າວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຮັດວຽກໄດ້

	 ນອກຈາກນີ້ໝູ່ເພ່ືອນຄວນສຶກສາວັດທະນະທໍາ	 ແລະ	
ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງໄທ	ລວມເຖິງກດົໝາຍແຮງງານເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານ
ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ

	 ກລໍະນີທ່ີໝູ່ເພ່ືອນຕ້ອງການເຂ້ົາມາເຮດັວຽກຜ່ານຊ່ອງທາງ
ຄວາມຮ່ວມມໃືນການຈ້າງງານລະຫວ່າງປະເທດ	ຫືຼ	MOU	ໝູ່ເພ່ືອນ
ຕ້ອງໄປພົວພັນກບັກະຊວງແຮງງານ	ແລະ	ສະຫວັດດີການສງັຄມົຂອງ	



9

ສປປ.ລາວ	ຫືຼ	ບລໍ	ິສດັຈດັຫາງານທ່ີໄດ້ຮບັອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ	
ລາວໃນການຄດັເລອືກແຮງງານຕາມລະບບົ	MOU	ເພ່ືອສະໝັກເຂ້ົາ	
ຮັບຄັດເລືອກເປັນແຮງງານໃນຂະແໜງທຸລະກິດປະເພດຕ່າງໆ

	 ເຊິງ່ໃນຂ້ັນຕອນນີໜ່້ວຍງານດ້ານແຮງງານ	ຫືຼ	ບລໍສິດັຈດັ
ຫາງານທ່ີໄດ້ຮບັອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກລດັຖະບານລາວຈະເປັນ
ຜູ້ດໍາເນນີການໃນການກຽມເອກະສານ	ແລະ	ອອກເອກະສານການເຮດັ
ວຽກລວມເຖິງສນັຍາຈ້າງໃຫ້ກບັແຮງງານໂດຍໝູ່ເພ່ືອນຈະໄດ້ລງົ	ລາຍ
ເຊັນການຈ້າງງານກ່ອນເດິນທາງອອກມາເຮັດວຽກທີ່ປະເທດໄທ

	 ສິ່ງສໍາຄັນທ່ີໝູ່ເພ່ືອນຕ້ອງລະວັງກ່ອນການເດິນທາງຈາກ	
ບ້ານມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ	ຄືການຖືກຕົວະຍົວະຈາກນາຍໜ້າ	
ແລະ	 ບໍລິສັດຈັດຫາງານທ່ີບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານຂອງ
ລັດ	 ໂດຍສະເພາະຍ່າງຍ່ິງຂະບວນການນາຍໜ້າຄ້າແຮງງານທ່ີແຝງ	
ຕົວເຂົ້າໄປໃນຊມຊົນ	ຫຼື	ໃນຮູບແບບຂອງຄົນຮູ້ຈັກ

	 ເຊິງ່ຖ້າເມືອ່ຫົຼງເຊືອ່ໝູ່ເພ່ືອນອາດຈະຖືກຕົວະໄປເຮດັວຽກ
ທີ່ຕົນເອງບໍ່ຢາກເຮັດ	ເຊັ່ນ	ຖືກນໍາໄປຄ້າປະເວນີ	ຫຼື	ເປັນເຫຍື່ອຂອງ
ຂະບວນການຄ້າມະນຸດ	ແລະຖືກສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກການ
ໃຊ້ແຮງງານໃນຮູບແບບທ່ີຮ້າຍແຮງໄດ້	 ແລະ	 ຂະບວນການນາຍ	
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ໜ້າຄ້າແຮງງານໃນຮູບແບບນີ້ມັກໃຊ້ຊ່ອງທາງໃນການນໍາເຂ້ົາ	
ແຮງງານທີ່ຜິດກົດໝາຍ

	 ຊື່ງເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຕ່ໍໝູ່ເພ່ືອນ	 ດ່ັງນັ້ນເພ່ືອຄວາມ	
ປອດໄພ	 ໝູ່ເພ່ືອນຈື່ງຄວນຫີຼກລ່ຽງການໃຊ້ບໍລິການ	 ນາຍໜ້າ	 ຫືຼ
ບໍລິສັດຈັດຫາງານທ່ີບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການເດິນທາງເຂ້ົາມາ	
ເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທ	ລວມທັງຢ່າຫົຼງເຊືອ່	ຫືຼ	ໄວ້ໃຈຄນົໃນໝູ່ບ້ານ
ທີ່ອາດເປັນນາຍໜ້າແຝງຕົວເຂົ້າມາຕົວະໃຫ້ໄປເຮັດວຽກ



ລອງສໍາຫຼວດເອກະສານກ່ອນເດິນທາງ
ເບ່ິງວ່າ	ໝູ່ເພ່ືອນພ້ອມເດິນທາງຫືຼບ່ໍ
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	 •	 ໜັງສືເດິນທາງທ່ີຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ	 ພ້ອມສໍາເນົາເກັບ	
ໄວ້ກໍລະນີສູນຫາຍ

	 •	 ວິຊ່າສໍາລັບເ ດິນທາງເ ຂ້ົ າປະເທດໄທທ່ີຖືກຕ້ອງ	
ຕາມກົດໝາຍພ້ອມສໍາເນົາ

	 •	 ລາຍລະອຽດ	 ທ່ີຢູ່	 ເບີໂທລະສັບຂອງນາຍຈ້າງ	 ຫືຼ	
ບໍລິສັດຈັດຫາງານ	ກໍລະນີມາເຮັດວຽກທາງ	ຊ່ອງທາງ	MOU	ແລະ	
ເຮັດສໍາເນົາໃຫ້ກັບຄອບຄົວໄວ້ນໍາ

	 •		ໜັງສືສັນຍາການຈ້າງງານ

	 •	 ລາຍລະອຽດ	 ທ່ີຢູ່	 ເບີໂທລະສັບຂອງຄອບຄົວ	 ຍາດຕິ	
ພີ່ນ້ອງ	ຫຼື	ໝູ່ເພື່ອນຢູ່	ສປປ.	ລາວ
			

	 ຖ້າມີເອກະສານ	ແລະ	ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້	ໝູ່ເພື່ອນສາມາດເກັບ
ກະເປົາກຽມຕົວເດິນທາງມາເຮັດວຽກທີ່ປະເທດໄທໄດ້ເລີຍ			
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ສ່ິງທ່ີໝູ່ເພ່ືອນຄວນຮູ້ເມ່ືອ
ເດິນທາງມາເຖິງປະເທດໄທ

	 ເມືອ່ເດິນທາງມາເຖິງປະເທດໄທແລວ້	ສິງ່ທ່ີໝູ່ເພ່່ືອນຕ້ອງ
ຮບີດໍາເນນີການແມ່ນ	ການຈດົທະບຽນແຮງງານຕາມຂ້ັນຕອນທ່ີລັດ
ຖະບານໄທລະບຸໄວ້ພ້ອມທັງເສຍຄ່າທໍານຽມການຈົດທະບຽນແຮງ	
ງານຢູ່ກົມຈັດຫາງານ	 ກະຊວງແຮງງານຂອງໄທ	 ຫືຼ	 ສໍານັກງານຈັດ	
ຫາງານຈງັຫວັດທ່ີໝູ່ເພ່ືອນໄປອາໄສຢູ່ໂດຍຂ້ັນຕອນນີໝູ່້ເພ່ືອນ	ຕ້ອງ	
ດໍາເນີນການຮ່ວມກັບນາຍຈ້າງ

	 ນອກຈາກນີ້ຫາກໝູ່ເພື່ອນຕ້ອງການຈະເຮັດວຽກຮັບໃຊ້
ໃນບ້ານ,	ວຽກໃນທຸລະກິດປະມົງ,	ວຽກກະສິກໍາ	ແລະ	ລ້ຽງສັດ	ໝູ່
ເພື່ອນຈະຕ້ອງດໍາເນີນການກວດສຸຂະພາບ	ແລະ	ຊື້ປະກັນສຸຂະພາບ
ຂອງກະຊວງສາທາລະນາສຸກ

	 ເນືອ່ງຈາກອາຊບີເຫ່ົຼານີ້ບັໍ່ໄດ້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາສູ່ລະບບົ
ປະກນັສງັຄມົ	ຫັຼງຈາກນັນ້ຈືງ່ຂໍວີຊ່າປະເພດ	Non-LA	ແລະ	ຂໍຮບັໃບ
ອະນຸຍາດເຮດັວຽກເຊິງ່ສາມາດເຮດັວຽກໃນປະເທດໄທໄດ້	2	ປ	ີແລະ	
ຕໍ່ອາຍຸ	ໄດ້ອກີ	2	ປີ	ລວມທງັໝດົບໍ່ເກນີ	4	ປີ	ເຊີງ່ຂັນ້ຕອນນີໝູ້່ເພືອ່ນ	
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ແລະ	 ນາຍຈ້າງສາມາດດໍາເນນີການໄດ້ເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານນາຍໜ້າ	
ເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງການເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພ່ີມເຕີມ	 ແລະ	 ການບໍ່ໄດ້ຮັບ	
ເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

	 ແລະຫາກໝູ່ເພ່ືອນເດິນທາງເຂ້ົາມາຊ່ອງທາງການຈ້າງງານ
ແບບ	MOU	 ໝູ່ເພ່ືອນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການເຮັດວຽກ	
ແລະ	 ການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດໄທທ່ີສູນຕ້ອນຮັບເຂ້ົາເຮັດວຽກ	
ແລະ	ສິ້ນສຸດການຈ້າງງານຊື່ງຕັ້ງຢູ່	 ໃນ	3	ຈັງຫວັດ	ໄດ້ແກ່	ຕາກ,	
ສະແກ້ວ	ແລະ	ໜອງຄາຍ	ຊື່ງຖືວ່າເປັນປະໂຫຍດຍ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບການ	
ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທຂອງແຮງງານທີ່ເຂົ້າເມື່ອງຖືກກົດໝາຍ		
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ຄາດຄະເນລາຍໄດ້	ແລະ	ຄ່າຄອງຊີບຂອງ
ແຮງງານຂ້າມຊາດໃນປະເທດໄທເປັນແນວໃດ	

•	 ອັດຕາລາຍໄດ້ຂ້ັນຕ່ໍາຂອງແຮງງານຕາມກົດໝາຍໄທຢູ່ລະຫວ່າງ	
300-310	ບາດຕໍ່ມື້	ໂດຍຂື້ນຢູ່ກັບຈັງຫວັດທີ່ແຮງງານເຮັດວຽກຢູ່	
ແນວໃດກຕໍາມຍັງມ	ີແຮງງານຈໍານວນຫຼາຍທ່ີໄດ້ເງິນຄ່າຈ້າງຕ່ໍາກວ່າ
ມາດຕະຖານຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າຕາມກົດໝາຍແຮງງານ

•	 ອັດຕາຄ່າເຮັດບັດປະກັນສຸຂະພາບ	 2.100	 ບາດຕ່ໍປ	ີ (ຄ່າກວດ	
ສຸຂະພາບ	 500	 ບາດ	 ແລະ	 ຄ່າປະກັນສຸຂະພາບ	 1.600	 ບາດ)	
ສໍາລັບເດັກອາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ	 7	 ປ	ີ ລາຄາ	 365	 ບາດຕ່ໍປີ	 ແລະ	 ເມື່ອ
ເຂ້ົາຮັບການຮັກສາພະຍາບານຕາມໂຮງໝໍທ່ີຂ້ືນທະບຽນໄວ້	
ຈະເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄັ້ງລະ	30	ບາດ	
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•			ເງິນສມົທົບກອງທຶນປະກນັສງັຄມົຈະຫັກຈາກເງິນເດືອນຈໍານວນ	
5	ເປີເຊັນຂອງທຸກເດືອນ	ແລະ	ນາຍຈ້າງຈະສົມທົບໃຫ້ສ່ວນໜ່ືງ	
ເພື່ອນໍາເຂົ້າສູ່ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ

•		ອັດຕາຄ່າເຊົ່າບ້ານຂ້ືນຢູ່ກບັຈໍານວນຄນົ	ຫືຼ	ຂະໜາດຂອງຫ້ອງເຊົ່າ	
ບ້ານທ່ີຢູ່ຮວມກັນສ່ວນໃຫຍ່ແຮງງານມັກອາໄສຢູ່ຮວມກັນ	
ຫຼາຍຄອບຄົວເພ່ືອຫຸຼດຄ່າເຊົ່າບ້ານ	 ໂດຍອັດຕາຄ່າເຊົ່າບ້ານຂ້ັນຕ່ໍາ	
ໃນເຂດກຸງເທບ	 ແລະມະລິມົນທົນໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ	 3.000	
ບາດຕໍ່ເດືອນ	

•	 ອັດຕາຄາ່ໂດຍສານສາທາລະນະ	 ເຊັ່ນ	 ຄ່າລົດເມໂດຍສານພາຍ	
ໃນກຸງເທບ	 ເລີ່ມຕ້ົນຢູ່ທ່ີ	 6.50-23	 ບາດ	 ຄ່າໂດຍສານລົດໄຟຟ້າ	
ບີທີເອສ	15-52	ບາດ	ຄ່າໂດຍສານລົດໄຟຟ້າໄຕ້ດິນ	16-42	ບາດ	
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ສິດຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ	ທ່ີໝູ່ເພ່ືອນ
ຈະໄດ້ຮັບຈາກການເດິນທາງມາ	
ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກກົດໝາຍ

	 ການເດິນທາງເຂ້ົາປະເທດໄທ	 ແລະ	 ເປັນແຮງງານຢ່າງ	
ຖືກກດົໝາຍ	ຈະເຮດັໃຫ້ໝູ່ເພ່ືອນໄດ້ຮບັສດິ	ແລະ	ການປົກປ້ອງຕາມ
ກດົໝາຍຄຸ້ມຄອງແຮງງານກໍາໜົດ	ເຊັ່ນ	ການເດິນທາງເຂ້ົາປະເທດໄທ	
ແລະ	ເປັນແຮງງານຢ່າງຖືກກດົໝາຍ	ຈະເຮດັໃຫ້ໝູ່ເພ່ືອນໄດ້ຮບັສດິ	
ແລະ	ການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງແຮງງານກໍາໜົດ	ເຊັ່ນ

	 1.	ສິດທິແຮງງານ	ແລະ	ສິດທິການເຮັດວຽກ	ເຊັ່ນ:
	
	 •	 	 ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂ້ັນຕ່ໍາຕາມກົດໝາຍ	
ກໍາໜົດ	 ຊື່ງແຮງງານແມ່ຍິງ	 ແລະ	 ແຮງງານຜູ່ຊາຍຈະໄດ້ອັດຕາຄ່າ	
ຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າເທົ່າກັນ

	 •	 	 ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບເງິນຄ່າລ່ວງເວລາ	 ກໍລະນີທ່ີໝູ່	
ເພື່ອນຕ້ອງເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ
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	 •	 	 ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບວັນລາພັກປະຈໍາປີ	 ລວມເຖິງ	
ການລາພັກເຈັບປ່ວຍ

	 •					ສດິທິໃນການລາພັກເກດີລູກໄດ້	90	ວັນ	ແລະ	ໄດ້ຮບັ
ຄ່າຈ້າງໃນຂະນະລາພັກ

	 •			ເງິນຄ່າຊົດເຊີຍຈາກການຖືກເລີກຈ້າງ

	 •		ສດິທິໃນການເກບັຮກັສານປະຈໍາຕົວຂອງຕົນເອງ		ເຊັ່ນ	
ພາດສະປອດ,	ວີຊ່າ		ແລະ	ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ	

	 2.	 ສິດທິໃນການເດິນທາງ	 ແຮງງານທ່ີມີເອກະສານຖືກ		
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍມີສິດທ່ີຈະເດິນທາງໄປບ່ອນໃດກໍໄດ້ໃນ	
ປະເທດໄທ

	 	
	 3.	 ສິດທິໃນການຮັກສາພະຍາບານ	 ແລະ	 ການຟື້ນຟ	ູ
ດູແລສຸຂະພາບ	ຖ້າຫາກໝູ່ເພ່ືອນເຈບັປ່ວຍ	ແມ່ນສາມາດເຂ້ົາຮບັການ	
ປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍຂອງລັດຕາມ	 ທ່ີລະບຸໄວ້ໃນບັດປະກັນສຸຂະພາບ		
ຫືຼ	ບດັປະກນັສງັຄມົ	ນອກຈາກນີຍັ້ງສາມາດເຂ້ົາຮບັການຮກັສາຕາມ	
ຄຣິນິກຕ່າງໆ	ທີ່ມີທົ່ວໄປໃນທຸກໆຈັງຫວັດ
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	 	 						4.	ສິດທິໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກອງ
ທຶນປະກນັສງັຄມົ	ໂດຍຈະໄດ້ຮບັສດິທິປະ
ໂຫຍດຈາກການເຈັບປ່ວຍ,	ບາດເຈັບ	ຫຼື	
ບັນຫາຈາກການຖືກເລີກຈ້າງງານ
	
	 	

5.	 ສິດທິິໃນການຂໍປ່ຽນນາຍຈ້າງ	 ຫາກ	
ນາຍຈ້າງບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຄຸ້ມ	
ຄອງແຮງງານ	ຫືຼ	ຖືກນາຍຈ້າງລະເມດີສດິທິ

6.		ສິດທິໃນການປະຕິເສດການລົງລາຍ
ເຊັນໃນສັນຍາຈ້າງງານ	 ຫາກເງ່ືອນໄຂ	
ແລະ	ຂໍ້ກໍາໜົດບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຕົກລົງໄວ້	
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	 ນອກຈາກນີ້ໝູ່ເພ່ືອນຍັງມີສິດທິທ່ີຈະສະໝັກເຂ້ົາຮຽນ	
ໃນສູນການສກຶສານອກລະບບົ	ຫືຼ	ກສນ	ຂອງໄທຊືງ່ຕ້ັງຢູ່ໃນທຸກອໍາເພີ	
ແລະ	ທຸກຈງັຫວັດຂອງປະເທດໄທ			ເພ່ືອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້		ແລະ	ທັກສະ	
ໃນການປະກອບອາຊີບລວມເຖິງໄດ້ຝຶກຝົນໃນການໃຊ້ພາສາໄທ		
ເພ່ືອເປັນປະໂຫຍດໃນການເຮດັວຽກຕ່ໍໄປ	 ເຊິງ່ເດັກຂ້າມຊາດທ່ີຕ້ອງ	
ການເຂົາສຶກສາໃນລະບົບຂອງໂຮງຮຽນຂອງລັດສາມາດໄປສະໝັກ	
ໄດ້	ຊືງ່ລດັຖະບານໄທໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກຂ້າມຊາດສາມາດເຂ້ົາ
ສຶກສາໃນໂຮງຮຽນໄທໄດ້	

	 ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການສຶກສາທາງເລືອກ	 ເຊັ່ນ	 ສູນການ	
ຮຽນຮູ້ເດັກຕ່າງດ້າວ	 ຊື່ງຈະມີຢູ່ໃນຈັງຫວັດທ່ີມີແຮງງານຂ້າມຊາດ
ເຂ້ົາມາອາໄສ	 ແລະ	 ເຮັດວຽກຢູ່ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ	 ເຊັ່ນ	 ຈັງຫວັດ	
ສະມຸດສາຄອນ	ແລະ	ຈັງຫວັງຕາກ

	 ແນວໃດກຕໍາມ	ໝູ່ເພ່ືອນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮບັສິດທິ	ແລະການ
ປົກປ້ອງຕ່າງໆທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງເລີຍ	 ຖ້າໝູ່ເພ່ືອນຕັດສິນໃຈເດິນ
ທາງເຂົ້າມາເຮັດວຽກແບບຜິດກົດໝາຍ	ຫຼື	ໃຊ້ເອກະສານປອມເຊັ່ນ	
ໜັງສືເດິນທາງ	ແລະ	ວີຊ່າໃນການເຮດັວຽກ	ແລະ	ຖ້າເຈົາ້ໜ້າທ່ີກວດພົບ	
ໝູູ່ເພື່ອນຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີ	ແລະ	ສົ່ງກັບປະເທດລາວທັນທີ
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ຂ້ໍຄວນລະວັງກ່ອນທ່ີຈະຕົກເປັນ
ເຫຍ່ືອຂອງການຄ້າມະນຸດ	ແລະ	
ຖືກສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ

	 ປະຈູບັນຮູບແບບຂອງການຄ້າມະນຸດ	 ແລະ	 ການບັງຄັບ	
ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ມກີານປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍ	ລວມເຖິງມຄີວາມຊບັຊ້ອນ
ຫຼາຍຂ້ືນ	 ເພາະສະນ້ັນໝູ່ເພ່ືອນຕ້ອງຮູ້ທັນເຖິງການຕົວະຍົວະຂອງ	
ນັກສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ	ແລະ	ຂະບວນການຄ້າມະນຸດພວກນີ້	
ແຕ່ວ່າໝູ່ເພື່ອນຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຕົວເອງກໍາລັງຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອ
ຂອງການຄ້າມະນຸດ		ຂໍ້ສັງເກດງ່າຍໆມີດັ່ງນີ້:

	 •	 ຖືກຊື້	 ຫຼື	 ຖືກຂາຍຈາກບຸກຄົນນື່ງໄປຍັງອີກບຸກຄົນນື່ງ	
ແລະ	ມີການກັກຂັງໜ່ວງໜ່ຽວໄວ້ໃນລະຫວ່າງການນໍາພາໄປຍັງສະ
ຖານທີ່ເຮັດວຽກຫຼືບໍ່

	 •	 ຖືກຂ່ົມຂູ່,	 ບັງຄັບ,	 ຫຼອກລວງ	 ໃຫ້ກະທໍາໃນສິ່ງທ່ີໝູ່	
ເ ພ່ືອນບໍ່ຕ້ອງການ	 ແລະ	 ເປັນການລະເມີດສິດທິສ່ວນບກຸ	
ຄົນຂອງໝູ່ເພື່ອນຫຼືບໍ່

	 •		ຫາປະໂຫຍດຈາກການບງັຄບັໃຫ້	ໝູ່
ເພ່ືອນເຮັດວຽກທ່ີບໍ່ແມ່ນວຽກທ່ີຕົກລົງກັນໄວ້ຫືຼ
ບໍ່		ເຊັ່ນບັງຄັບໃຫ້ຄ້າປະເວນີ	ສົ່ງໄປເປັນແຮງງານ	
ຂ້າທາດ	ຫຼື	ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ຕໍ່ຊີວິດ	ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ	ລວມເຖິງມີສະພາບ		
	ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ບໍ່ດີ	
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	 ຫາກໝູ່ເພ່ືອນພົບວ່າຕົນເອງຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການເຊັ່ນ
ນີ	້ ຕ້ອງຮບີຟ້າວຕິດຕ່ໍຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກໜ່ວຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ທັນທີ	ເຊັ່ນ:

	 ສາຍດ່ວນແຈ້ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ	1300	ຫຼື
	 ສາຍດ່ວນສະຫວັດດີການ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ	1546	ຫຼື
	 ກອງບັງຄັບການສາຍກວດ	ແລະ	ປະຕິບັດການພິເສດ	191

	 ເຫຍ່ືອຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ	
ແລະ	 ຍົກເວ້ັນການຖືກດໍາເນີນຄະດີຖານເຂ້ົາເມືອງຜິດກົດໝາຍ	 ບໍ່ວ່າ
ຈະມີເອກະສານໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຫືຼບໍ່ກໍ່ຕາມ	 ພ້ອມກັນນີ້ທາງລັດ
ຖະບານໄທຍັງຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ	ແລະ	ຟື້ນຟູສະພາບຈິດໄຈກ່ອນ
ທີ່ຈະສົ່ງໝູ່ເພື່ອນກັບບ້ານ

	 ນອກຈາກນີ້ຫາກໝູ່ເ ພ່ືອນຖືກນາຍ	
ນາຍຈ້າງທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ,	 ລ່ວງລະເມີທາງເພດ,	
ກັກຂັງ,	 ບໍ່ຈ່າຍຄ່າຈ້າງ,ບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກບ້ານ	 ຫຼື	
ໂຮງງານ	ເພ່ືອພົບໃຜ	ແລະ	ຍຶດເອກະສານປະຈໍາຕົວຂອງ	
ໝູ່ເພ່ືອນໄວ້	 ຕ້ອງຮີບແຈ້ງຕໍາຫຼວດ	 ຫືຼ	 ໜ່ວຍງານ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອຮັບການຊ່ວຍ	 ເຫືຼອ	 ແລະ	 ປົກປ້ອງ	
ເພາະວ່ານາຍຈ້າງບໍ່ມີສິດໃນການທໍາຮ້າຍ,	 ຂ່ົມຂູ່	
ແລະ	 ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານໃນຮູບແບບທ່ີຮ້າຍແຮງ	
ຕ່ໍໝູ່ເພ່ືອນ	 ແລະ	 ການກະທໍາທ່ີຜິດເຫ່ົຼານີ້ເປັນການ
ກະທໍາຜິດທາງອາຍາ	 ໝູ່ເພ່ືອນໃນຖານະເປັນຜູ້ຖືກລະເມີດສິດຈະໄດ້		
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ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍແຮງງານ	 ແລະ	 ກົດໝາຍອາຍາເຊັ່ນ	
ດຽວກັບຄົນໄທທຸກຄົນ

	 ສໍາລັບການສົ່ງ ເ ງິ ນກັບໄປໃຫ້ຄອບຄົວທ່ີສປປ.ລາວ	
ນັ້ນ	 ໝູ່ເພ່ືອນສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການໂອນເງິນຈາກທະນາຄານ	
ຫືຼ	 ບໍລິສັດຮັບໂອນເງິນຕ່າງປະເທດໄດ້	 ເພ່ືອຄວາມປອດໄພ	 ແລະ	
ປ້ອງກັນເງິນສູນຫາຍ	 ແລະ	 ໝ້ັນໃຈໄດ້ວ່າເງິນຈະເຖິງມືຄອບຄົວຢ່າງ	
ແນ່ນອນ

ເມ່ືອໝູ່ເພ່ືອນຢາກກັບບ້ານ

	 ເມື່ອໝູ່ເພ່ືອນເຮັດວຽກຈົນມີເງິນທ້ອນ	 ແລະ	
ຢາກກັບບ້ານ	 ຫືຼ	 ເຖິງເວລາທ່ີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ	
ສິນ້ສຸດລງົເມືອ່ຄບົ	4	ປ	ີໝູ່ເພ່ືອນສາມາດເດິນທາງອອກ
ຈ າ ກ ປ ະ ເ ທ ດ ໄທ ໄ ດ້ທ າ ງ ດ່າ ນ ຊ າ ຍ ແ ດນ ທ່ີ ມີ	
ສໍານັກງານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່	 ໂດຍທີ່ໜັງສືເດິນທາງ	

ຫືຼ	 ພາດສະປອດຕ້ອງຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ	 ຫາກໜັງສືເດິນທາງໝົດອາຍຸ	
ແມນ່ສາມາດຕິດຕ່ໍໄດ້ທ່ີສະຖານທູດ	 ສປປ.ລາວ	 ປະຈໍາກຸງເທບ	
ຕາມທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນພັບນີ້	ແລະ	ເມື່ອກັບໄປເຖິງບ້ານແລ້ວ	ໝູ່ເພື່ອນຍາກ
ຈະເດິນທາງມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທອີກ	 ແມ່ນຍ່າລື່ມຂ້ັນຕອນ
ການກຽມຕົວເດິນທາງພ້ອມເອກະສານທ່ີບອກໄວ້ຂ້າງຕ້ົນ	 ແລະ	
ຕິດຕ່ໍກົມພັດທະນາສືມືແຮງງານ	 ແລະ	 ຈັດຫາງານ	 ກະຊວງແຮງງານ	
ແລະ	ສະຫວັດດີການສັງຄົມ	ສປປ.ລາວ	ຫືຼ	ຈະປຶກສາກັບບໍລິສັດຈັດ					
		ຫາງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນ	ສປປ.ລາວ
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ໝາຍເລກໂທລະສັບຕິດຕ່ໍທ່ີສໍາຄັນ	ກໍລະນີໝູ່ເພ່ືອນມີບັນຫາ	
ແລະ	ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ

	 1.	 ເອກະສານປະຈໍາຕົວ	 ເຊັ່ນ	ພາດສະປອດ,	ບັດປະຈໍາຕົວ	
ຫຼື	ສໍາມະໂນຄົວໃນ	ສປປ.ລາວ

	 •	 	 ກົມກົງສຸນ	 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ	 ສປປ.ລາວ		
(856)	21-414025

	 •			ສະຖານທູດ	ສປປ.ລາວ	ປະຈໍາກຸງເທບ
520,	 502/1-3	 ຊອຍ	 ສະຫະການປະມູນ,	 ຖະໜົນປະຊາອຸທິດ,				
ວັງທອງຫລາງ,	ກຸງເທບ	10310	ໂທ:	0-2539-6667

	 2.	ບັນຫາກ່ຽວກັບວີຊ່າ	ຫຼື	ການເດິນທາງຂ້າມແດນ
	 				ສາຍດ່ວນສໍານັກງານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ	1178
	 3.	ບັນຫາເລື່ອງການເຮັດວຽກ	ການຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ

ໂດຍນາຍຈ້າງ
		ສາຍດ່ວນສະຫວັດດີການ	ແລະ	ປົກປ້ອງແຮງງານ	1546

								ສາຍດ່ວນຈັດຫາງານ	1694
	 				www.DOE.go.th
	 4.		ປະກນັສງັຄມົ	ແລະ	ປະກນັສຸຂະພາບແຮງງານຕ່າງດ້າວ
	 				ສາຍດ່ວນປະກັນສັງຄົມ	1506
	 	 	 	 	 ກູ່ມປະກັນສຸຂະພາບ	 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ		

0-2590-1575	ແລະ	0-2590-2416
	 5.	ການຖືກຄ້າມະນຸດ	ແລະ	ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານທາດ

ສາຍດ່ວນແຈ້ງຂ້ໍມູນການຄ້າມະນຸດ	 ຂອງກະຊວງ	
ພັດທະນາສັງຄົມ	ແລະ	ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດ	1300
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	 6.	ການໂອນເງິນກັບບ້ານ
	 	ທະນາຄານໄທພານິດ	0-2777-7777

	 				ທະນາຄານກຸງເທບ	0-2645-5555
ທະນາຄານກະສກິອນໄທ	0-2888-8888

	 					Western	Union	(ເວສເທີນ	ຍູນຽນ)	ມີຫຼາຍສາຂາ
ໃນປະເທດໄທ
	 7.	ຕ້ອງການກັບມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ
	 	 	 ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ	 ແລະ	 ຈັດຫາງານ	
ກະຊວງແຮງງານ	 ແລະ	 ສະຫວັດດີການສັງຄົມ	 ສປປ.ລາວ		
021-250-993
											•		ບໍລິສັດຈັດຫາງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນ	ສປປ.ລາວ
ເຊັ່ນ:
	 		 	Employment	Service	Center	
021-250-0993

	 Lao	 Labour	 Promotion	 021-264-084,		
021-255-341-2

Xaya	 Employment	 021-520-188,		
020-5550-2414


