
 
 

ຄໍາຖາມທ່ີຖາມເລ້ືອຍໆ 
ຣົຖຮັບຈ້າງເອກະຊົນ 

 
 

• ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຂໍເອົາໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈາກບ່ອນໃດ? 
• ມີຂ້ໍກໍານົດຫຍັງແດ່ໃນການເລ່ີມເຮັດບໍລິສັດ PFHT? 
• ມັນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນການດໍາເນີນການສະໝັກຕ້ັງບໍລິສັດໃໝ່? 
• ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດເປັນເຈ້ົາຂອງບໍລິສັດຣົຖແທັກຊ່ີໂດຍໃຊ້ຣົຖຄັນດຽວໄດ້ບ່ໍ? 
• ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດສະໝັກຂໍໃບອະນຸຍາດສໍາລັບບໍລິສັດໃໝ່ທ່ີບ່ໍແມ່ນປະເພດຂົນສ່ົງດ້ານການແພ

ດສຸກເສີນ (Non Emergency Medical Transportation, NEMT) ໄດ້ບ່ໍ? 
• ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດຂໍຕ່ໍອາຍຸໃບອະນຸຍາດຣົຖໄດ້ຈາກບ່ອນໃດ ແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍປານໃດ? 
• ຂ້າພະເຈ້ົາຄວນເຮັດແນວໃດ ຖ້າວ່າ 

ຍ່ີຫ້ໍ/ລຸ້ນຂອງຣົຖທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາມີນ້ັນບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນລາຍການທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຂອງ  
Executive Towncar? 

• ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໃບອະນຸຍາດສໍາລັບຣົຖປະເພດ Executive Sedan, Shuttle, ຫືຼ 
NEMT ໃນເມ່ືອວ່າ ຄົນຂັບຣົຖແທັກຊ່ີ ແລະ  TNC ບ່ໍຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໃບອະນຸຍາດ?  

• ຖ້າວ່າ ເຄ່ືອງວັດແທັກຊີມີເຕ້ີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ການບ່ໍໄດ້, 
ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຄົງສາມາດໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີໃນເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ດົນນານຕາບເທ່ົາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົ
າບອກລູກຄ້າວ່າຄ່າແທັກຊີເທ່ົາໃດກ່ອນທ່ີເຂົາເຈ້ົາຈະເຂ້ົາມານ່ັງໃນຣົຖແມ່ນບ່ໍ?  

• ຖ້າວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາມີໃບອະນຸຍາດຂັບຣົຖ PFHT ຫືຼ ແທັກຊີ ທ່ີໃຊ້ການໄດ້, 
ຂ້າພະເຈ້ົາກໍສາມາດຂັບຣົຖໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃດໆ ກໍໄດ້ ແມ່ນບ່ໍ?  

• ໃບອະນຸຍາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຊ້ການໄດ້ຫັຼງຈາກວັນໝົດອາຍຸບ່ໍ? 
• ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຖືກລົງໂທດບ່ໍຖ້າວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຂັບຣົຖໂດຍບ່ໍມີໃບອະນຸຍາດທ່ີໃຊ້ການໄດ້? 
• ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຮັບການກວດສອບປະຫວັດບຸກຄົນໃໝ່ໃນທຸກໆ ປີບ່ໍ? 
• ເປັນຫຍັງການກວດສອບປະຫວັດບຸກຄົນປະຈໍາປີຈ່ຶງຈໍາເປັນ ຖ້າວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນຂັບຣົຖໃນ 

ພອທແລນດ໌ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ? 
• ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດນໍາໃຊ້ການກວດສອບປະຫວັດບຸກຄົນຊ່ຶງເຮັດສໍາເລັດເມ່ືອບ່ໍດົນມານ້ີໂດຍບໍລິສັ

ດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ຕໍາຫຼວດ, ຫືຼ ເອຟບີໄປ ເພ່ືອຂໍເອົາໃບອະນຸຍາດຂັບຣົຖຮັບຈ້າງເອກະຊົນ ໄດ້ບ່ໍ?  
• ການກວດສອບປະຫວັດບຸກຄົນ ແລະປະຫວັດການຂັບຣັຖໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ? 
• ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໄປຮັບການກວດທົດສອບເມ່ືອໃດ? 
• ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຄົນຂັບຣົຖ ແລະການທົດສອບພາຍໃນ 

30 ວັນຂອງໃບຢ້ັງຢືນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ?  
• ຖ້າວ່າ ຜູ້ໂດຍສານຮ້ອງຂໍເອົາຣົຖທ່ີມີບ່ອນຂ້ຶນສໍາລັບຣົຖລ້ໍ, 

ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນປານໃດເພ່ືອໄປຮັບຜູ້ໂດຍສານນ້ັນ? 
• ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພູມແພ້ຕ່ໍໝາ. ມັນໂອເຄບ່ໍທ່ີຈະບອກຜູ້ໂດຍສານວ່າ 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຫາຄົນຂັບຣົຖໃໝ່ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ ຖ້າວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການຮັບໝາຂອງເຂ້ົາເຈ້ົານໍາ? 



   
 

   
 

• ຖ້າວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາກ່ຽວພັນໃນອຸບັດຕິເຫດຣົຖຕໍາກັນ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງບັດປະກັນພັຍຣົຖຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ຄົນຂັບອີກຝ່າຍໜ່ຶງບ່ໍ 
ຖ້າວ່າ ບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຖືປະກັນພັຍ? 
ຄົນຂັບຣົຖອີກຝ່າຍໜ່ຶງສາມາດຕິດຕ່ໍບໍລິສັດຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂໍເບ່ິງໄດ້ບ່ໍ? 

• ຂ້າພະເຈ້ົາຈະລາຍງານຕ່ໍເມືອງພອທແລນດ໌ແນວໃດເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຖືກຈັບ, ຖືກຂ້ໍຫາ ຫືຼ 
ຖືກຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ; ໃນເຫດການຣົຖຕໍາກັນໃນຂະນະຂັບຣົຖປະເພດ PFHT, ຫືຼ; 
ໃບຂັບຂ່ີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖືກລະງັບ ຫືຼ ຖືກຈໍາກັດດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ?  

• ຜູ້ໂດຍສານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດສູບຢາໃນຣົຖຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບ່ໍຖ້າວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍລັງກຽດທ່ີຈະ ດົມກ່ິນ? 

• ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການອອກໃບອະນຸຍາດຄົນຂັບຣົຖຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ອັນໃໝ່ ຫືຼ 
ນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດຄົນຂັບຣົຖໃນປັດຈຸບັນຕ່ໍໄປໄດ້ບ່ໍ ຖ້າວ່າ 
ໃບຂັບຂ່ີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີອອກໃຫ້ໂດຍຣັຖນ້ັນຖືກລະງັບເປັນເວລາຊ່ົວຄາວ?  

• ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງຕ່ໍກົມຂົນສ່ົງ (DMV) ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາປ່ຽນທ່ີຢູ່ ບ່ໍ? 
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄປຂໍເອົາໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈາກບ່ອນໃດ?  
ກົມສັນພາກອນຈັດຫາໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົນຂັບຣົຖ. ຫ້ອງການນ້ັນຕ້ັງຢູ່ທ່ີ 111 SW Columbia St., 
ຊ້ັນ 6. https://www.portlandoregon.gov/revenue/. ທ່ານຍັງສາມາດຮັບເອົາຂ້ໍມູນຕ່ືມໄດ້ໂດຍໂທຣໄປທ່ີ 503-
823-5157 ແລະເລືອກຕົວເລືອກທີ 1. 
 
 
ມີຂ້ໍກໍານົດຫຍັງແດ່ໃນການເລ່ີມເຮັດບໍລິສັດຂັບຣົຖປະເພດ PFHT? 
ຂ້ໍກໍານົດລວມມີ, ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດຢູ່ແຕ່, ຟອມຢ້ັງຢືນ, ລາຍການຄົນຂັບຣົຖ, ໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດຂອງເມືອງ ພອທແລນດ໌, 
ໃບຂ້ຶນທະບຽນຂອງຫ້ອງການເລຂາທິການຣັຖ, ໃບຂ້ຶນທະບຽນຣົຖ, ໃບກວດສອບເຄ່ືອງຈັກຣົຖ, 
ໃບຢ້ັງຢືນການປະຕິບັດຕາມຂອງ ADA, ໃບຂ້ຶນທະບຽນ ODOT, ເອກະສານປະກັນພັຍ, ແລະການຊໍາລະເງິນ 
ຕ່ໍເມືອງພອທແລນດ໌. ກະຣຸນາເບ່ິງລາຍການຂ້ໍກໍານົດ: 
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648248.  
 
 
ມັນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນການດໍາເນີນການຕາມຂ້ັນຕອນການສະໝັກເຮັດບໍລິສັດໃໝ່? 
ການສະໝັກສາມາດໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 60 ວັນຕາມວັນປະຕິທິນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂ້ັນຕອນ.  
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດເປີດບໍລິສັດແທັກຊີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອງໂດຍມີຣົຖຄັນດຽວໄດ້ບ່ໍ? 
ບ່ໍໄດ້. ກົດລະບຽບເມືອງພອທແລນດ໌ກໍານົດວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຣົຖແທັກຊີຕ້ອງມີຣົຖຢ່າງໜ້ອຍ 15 
ຄັນໃນການໃຫ້ບໍລິການ. 
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດສະໝັກຂໍໃບອະນຸຍາດປະເພດທ່ີບ່ໍແມ່ນຂົນສ່ົງທາງການແພດສຸກເສີນ (Non 
Emergency Medical Transportation, NEMT) ໄດ້ບ່ໍ? 
ກ່ອນຈະອອກໃບອະນຸຍາດບໍລິສັດໃຫ້, ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຢ້ັງຢືນວ່າ ເຂົາເຈ້ົາມີສັນຍາທ່ີໃຊ້ການໄດ້ກັບນາຍໜ້າ: 
http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Transportation%20Brokerage%20Map.pdf.  
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດຂໍຮັບໃບແທນໃບອະນຸຍາດຣົຖໄດ້ຈາກບ່ອນໃດ ແລະມັນລາຄາເທ່ົາໃດ? 

https://www.portlandoregon.gov/revenue/
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648248
http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Transportation%20Brokerage%20Map.pdf


   
 

   
 

ຄໍາຮ້ອງຂໍສາມາດໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 3 ວັນເຮັດວຽກເພ່ືອດໍາເນີນການ ແລະບ່ໍເສັຽຄ່າ. ກະຣຸນາປະກອບຟອມຂໍ ໃບແທນ: 
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/647833.  
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຄວນເຮັດຫຍັງ ຖ້າວ່າ ຍ່ີຫ້ໍ/ລຸ້ນຣົຖທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາມີນ້ັນບ່ໍຢູ່ໃນລາຍການທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດຂອງ 
Executive Towncar? 
ຖ້າວ່າ ມັນບ່ໍຢູ່ໃນລາຍການອະນຸມັດ, ຣົຖນ້ັນກໍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບບໍລິການຣັຖຮັບຈ້າງເອກະຊົນ. 
ດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີກ່າວມານ້ັນ, ທ່ານກໍສາມາດຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຕ່ໍຄະນະກໍາມະການທ່ີປຶກສາເພ່ືອຂໍເພ່ີມຣົຖເຂ້ົາໃນລາຍການນ້ັນ: 
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648695. 
 
 
ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໃບອະນຸຍາດສໍາລັບຣົຖປະເພດ Executive Sedan, Shuttle, ຫືຼ NEMT 
ໃນເມ່ືອຄົນຂັບຣົຖແທັກຊີ ແລະ TNC ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍສໍາລັບຄ່າໃບອະນຸຍາດ?  
ກົດລະບຽບເມືອງພອທແລນດ໌ກໍານົດໃຫ້ບໍລິສັດຣົຖແທັກຊີ ແລະ TNC ເກັບເງິນເພ່ີມ $0.50 
ສໍາລັບການເດີນທາງແຕ່ລະຄ້ັງທ່ີເລ່ີມຕ້ົນພາຍໃນເມືອງພອທແລນດ໌. ການເກັບເງິນເພ່ີມຕ່ໍຖ້ຽວນ້ີແມ່ນຄອບຄຸມເຖິງ 
ຄ່າໃບອະນຸຍາດ ແທັກຊີ ແລະ TNC, ແລະຄ່າບໍລິການໃນໂປຼແກຣມອ່ືນໆ. 
 
 
ຖ້າວ່າ ເຄ່ືອງວັດແທັກຊີມີເຕ້ີໃຊ້ການບ່ໍໄດ້, 
ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງສາມາດໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີໃນເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ບ່ໍຕາບໃດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບອກລູກຄ້າວ່າຄ່
າແທັກຊີຈະມີລາຄາເທ່ົາໃດກ່ອນເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໄປນ່ັງໃນຣົຖ? 
ບ່ໍໄດ້. ຖ້າວ່າ ເຄ່ືອງວັດແທັກຊີມີເຕ້ີຂອງທ່ານໃຊ້ການບ່ໍໄດ້, 
ທ່ານບ່ໍສາມາດໃຊ້ຣົຖຂອງທ່ານໃຫ້ບໍລິການໃນເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ ຈົນກວ່າ ເຄ່ືອງວັດນ້ັນຈະຖືກສ້ອມແປງແລ້ວ. 
ຣົຖແທັກຊີທຸກຄັນຕ້ອງມີເຄ່ືອງວັດແທັກຊີມີເຕ້ີ, ກ້ອງ, ແລະເຄ່ືອງຮູດບັດເຄຣດິດທ່ີໃຊ້ການໄດ້. 
ການໃຫ້ບໍລິການຂັບຣົຖແທັກຊີໂດຍບ່ໍມີເຄ່ືອງວັດແທກ, ກ້ອງ ຫືຼ 
ເຄ່ືອງຮູດບັດເຄຣດິດທ່ີໃຊ້ການໄດ້ແຕ່ລະອັນນ້ີແມ່ນການລະເມີດກົດລະບຽບຊ້ັນ ບີ, ຊ່ຶງມີບົດລົງໂທດຕ້ັງແຕ່ຖືກປັບ 
$1,000 ສາํລັບການກະທํາຜິດຄ້ັງທํາອິດໄປຈົນຮອດຖືກລະງັບ ຫືຼ ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດຂັບແທັກຊີຂອງທ່ານ. 
ກະຣຸນາເບ່ິງຕາຕະລາງບົດລົງໂທດ: https://www.portlandoregon.gov/citycode/article/649255. 
 
 
ຖ້າວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາມີໃບອະນຸຍາດຄົນຂັບຣົຖປະເພດ PFHT ຫືຼ ແທັກຊີ ທ່ີໃຊ້ການໄດ້, 
ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດຂັບຣົຖໃຫ້ບໍລິສັດໃດໆ ກໍໄດ້ ແມ່ນບ່ໍ? 
ບ່ໍໄດ້. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນໂດຍແຕ່ລະບໍລິສັດທ່ີທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ກ່ອນທ່ີຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ບໍລິສັດນ້ັນໆ  
ໃນເມືອງພອທແລນດ໌. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, 
ທ່ານຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບປະເພດຂອງການບໍລິການຂົນສ່ົງຂອງບໍລິສັດ. 
 
 
ໃບອະນຸຍາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແມ່ນໃຊ້ການໄດ້ຫັຼງຈາກວັນໝົດອາຍຸແມ່ນບ່ໍ? 
ບ່ໍ. ທ່ານຕ້ອງທັງໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນ ແລະຂໍເອົາໃບອະນຸຍາດໃໝ່ກ່ອນທ່ີຈະຮອດວັນໝົດອາຍຸຂອງທ່ານ. ຖ້າວ່າ  
ໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານໝົດອາຍຸໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, ໃຫ້ເຊົາຂັບຣົຖ ແລະ 
ບອກບໍລິສັດທ່ີທ່ານເຮັດວຽກນໍາວ່າທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຕ່ໍອາຍຸໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານ.  
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບບົດລົງໂທດບ່ໍຖ້າວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາຂັບຣົຖໂດຍບ່ໍມີໃບອະນຸຍາດທ່ີໃຊ້ການໄດ້? 

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/647833
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648695
https://www.portlandoregon.gov/citycode/article/649255


   
 

   
 

ແມ່ນ. ບົດລົງໂທດທາງແພ່ງຈະຖືກອອກໃຫ້ທ່ານ ແລະບໍລິສັດຂອງທ່ານ ຖ້າວ່າ 
ພວກເຮົາພົບວ່າທ່ານຂັບຂ່ີຣົຖໂດຍບ່ໍມີໃບອະນຸຍາດທ່ີໃຊ້ການໄດ້ ຫືຼ 
ມີໃບອະນຸຍາດຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນໂດຍບໍລິສັດທ່ີທ່ານເຮັດວຽກນໍາ. ຈ່ືໄວ້ວ່າ, 
ແຕ່ລະບໍລິສັດທ່ີທ່ານເຮັດວຽກນໍາຕ້ອງຮັບຮອງທ່ານໃນຄ້ັງທໍາອິດຕ່ໍໂຄງການກົດຂ້ໍບັງຄັບຂອງເມືອງພອທແລນດ໌. 
ບົດລົງໂທດທາງແພ່ງສາມາດເບ່ິງໄດ້ໃນປະມວນກົດລະບຽບຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ ບົດທີ 16.40.930. 
ເພ່ືອເບ່ິງກົດລະບຽບເມືອງ: https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/646841. 
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຮັບການກວດສອບປະຫວັດໃນທຸກປີບ່ໍ?  
ແມ່ນ. ທຸກບໍລິສັດທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນເພ່ືອໃຫ້ບໍລິການນ້ັນແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສອບປະຫວັດທາງອາຍາ 
ແລະປະຫວັດການຂັບຂ່ີຣົຖຂອງທ່ານໃນທຸກປີ.  
 
 
ເປັນຫຍັງການກວດປະຫວັດປະຈໍາປີຈ່ຶງຈໍາເປັນ ຖ້າວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນຂັບຣົຖໃນພອທແລນດ໌ຫຼາຍປີແລ້ວ? 
ກົດລະບຽບເມືອງກໍານົດວ່າ 
ຕ້ອງໄດ້ມີການກວດສອບປະຫວັດໃໝ່ສໍາລັບແຕ່ລະບໍລິສັດທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນໃນການໃຫ້ບໍລິການ, ໃນທຸກໆ 12 
ເດືອນເພ່ືອກວດຫາບັນທຶກໃໝ່ໃດໆ ທ່ີອາດປາກົດມີໃນລາຍງານນັບຕ້ັງແຕ່ຄ້ັງ ສຸດທ້າຍທ່ີໄດ້ເຮັດ.  
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດນໍາໃຊ້ການກວດສອບປະຫວັດບຸກຄົນຊ່ຶງໄດ້ກວດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເມ່ືອບ່ໍດົນມານ້ີໂດຍບໍ
ລິສັດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ, ຕໍາຫຼວດ, ຫືຼ ເອຟບີໄອ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຣົຖຮັບຈ້າງເອກະຊົນ ໄດ້ບ່ໍ? 
ມັນຂ້ຶນຢູ່ກັບເຫດການ. 
ບໍລິສັດຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຈ້ົາໜ້າທ່ີກວດສອບປະຫວັດຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍສະມາຄົມຜູ້ກວດສອບປະຫວັດບຸກ
ຄົນມືອາຊີບແຫ່ງຊາດ (National Association of Professional Background Screeners, NAPBS). 
ກົດລະບຽບເມືອງລະບຸວ່າ ການກວດສອບປະຫວັດຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການກວດຄ້ົນບາງຢ່າງ. 
ເບ່ິງກົດລະບຽບເມືອງສໍາລັບຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆ: 
https://www.portlandoregon.gov/citycode/28593#cid_649139. ຄົນຂັບຣົຖປະເພດ PFHT ຕ້ອງມີ 
ຂ້ໍກໍານົດດຽວກັນ. ຕໍາຫຼວດ ແລະເອຟບີໄອສະເໜີບໍລິການກວດສອບປະຫວັດບຸກຄົນ, 
ແຕ່ວ່າເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ NAPBS ແລະດ່ັງນ້ັນ ການກວດສອບປະຫວັດໂດຍເຂົາເຈ້ົານ້ັນຈ່ຶງບ່ໍພຽງພໍ. 
ກະຣຸນາເບ່ິງເວັບໄຊ NAPBS ສໍາລັບບໍລິສັດທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. https://www.napbs.com/ 
 
 
ການກວດສອບປະຫວັດບຸກຄົນ ແລະປະຫວັດການຂັບຂ່ີໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ? 
ຖ້າວ່າ ທາງເມືອງມີຄໍາສ່ັງ ແລະກວດກາຄືນປະຫວັດບຸກຄົນ ແລະປະຫວັດການຂັບຂ່ີຣົຖຂອງຄົນຂັບຣົຖ, 
ມັນກໍອາດໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 30 ວັນ. ເມ່ືອການລາຍງານເຮັດສໍາເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະຖືກສ່ົງກັບຄືນໄປທ່ີເມືອງ, 
ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຕ້ອງກວດກາຄືນ ແລະອະນຸມັດລາຍງານ ກ່ອນທ່ີຈະສ່ົງອີເມວແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ 
ແລະບໍລິສັດຂອງທ່ານຮູ້ເຖິງການອະນຸມັດ. ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຮັບອີເມວແຈ້ງການອະນຸມັດແລ້ວ, 
ທ່ານສາມາດມາທ່ີເມືອງເພ່ືອຊ້ືໃບອະນຸຍາດໄດ້.  
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຮັບການທົດສອບເມ່ືອໃດ? 
ເມ່ືອໄດ້ຮັບອີເມວຈາກເມືອງວ່າ ການຢ້ັງຢືນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ, ທ່ານຈະມີເວລາ 30 
ວັນທ່ີຈະຕ້ອງຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະການທົດສອບດ້ວຍຄະແນນ 80% ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ. 
ທ່ານສາມາດຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະການທົດສອບກ່ອນທ່ີຈະໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນ. 

https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/646841
https://www.portlandoregon.gov/citycode/28593#cid_649139
https://www.napbs.com/


   
 

   
 

ຄົນຂັບຣົຖແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະການທົດສອບທຸກໆ 12 ເດືອນ. ເລ່ີມດຽວນ້ີໂດຍໄປທ່ີເວັບໄຊ 
www.TransportationPermit.com.  
 
 
ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະການທົດສອບຄົນຂັບຣົຖພາຍໃນ 30 
ວັນນັບແຕ່ວັນຢ້ັງຢືນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ?  
ໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານຈະຖືກລະງັບຊ່ົວຄາວ. ດ່ັງນ້ັນ ທ່ານບ່ໍສາມາດຂັບຣົຖໄດ້, ຈົນກວ່າທ່ານຈະຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ 
ແລະການທົດສອບ. ນອກຈາກນ້ີ ທ່ານຈໍາຕ້ອງເລ່ີມຂ້ັນຕອນການຢ້ັງຢືນຄົນຂັບຣົຖອີກຄ້ັງ. 
 
 
ຖ້າວ່າ ຜູ້ໂດຍສານຮ້ອງຂໍເອົາຣົຖທ່ີມີທາງຂ້ຶນສໍາລັບຣົຖລ້ໍ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໄປຮັບຜູ້ໂດຍສານຄົນນ້ັນດົນປານໃດ? 
ແທັກຊ່ີ ແລະ TNC ມີເວລາ 30 ນາທີທ່ີຈະຕ້ອງມາຮອດບ່ອນຮັບ. ຖ້າວ່າ ທ່ານກໍາລັງຈະໄປຮອດຊ້າກວ່ານ້ັນ, 
ທ່ານຄວນໂທຣຫາຜູ້ໂດຍສານ ແລະບອກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ທ່ານຄາດວ່າຈະມາຮັບເມ່ືອໃດ. ກະຣຸນາຮັບຮູ້ສະເໝີວ່າ 
ບົດລົງໂທດທາງແພ່ງອາດຖືກອອກໃຫ້ ຖ້າວ່າ ທ່ານມາຮອດກາຍ 30 ນາທີ ຫັຼງຈາກໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍໄປ, ໂດຍບ່ໍສົນໃຈວ່າ 
ທ່ານຈະໄດ້ໂທຣຫາຜູ້ໂດຍສານລ່ວງໜ້າກ່ອນຫືຼບ່ໍ. 
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພູມແພ້ຕ່ໍໝາ. ມັນໂອເຄບ່ໍທ່ີຈະບອກຜູ້ໂດຍສານວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຫາຄົນຂັບຣົຖຄົນໃໝ່ໃຫ້ເຂ້ົາເຈ້ົາ ຖ້າວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການຮັບເອົາໝາຂອງເຂົາເຈ້ົາໄປນໍາ? 
ບ່ໍໄດ້. ການເປັນພູມແພ້ຕ່ໍໝາ ແລະຄວາມຢ້ານໝາບ່ໍແມ່ນເຫດຜົນທ່ີສົມຄວນສໍາລັບການປະຕິເສດການເຂ້ົາເຖິງ ຫືຼ 
ການປະຕິເສດບໍລິການໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທ່ີໃຊ້ໝານໍາທາງ.  
 
 
ຖ້າວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາກ່ຽວພັນໃນອຸບັດຕິເຫດຣົຖຕໍາກັນ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງໃບປະກັນພັຍຣົຖຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍຄົນຂັບຣົຖອີກຝ່າຍໜ່ຶງ ຫືຼບ່ໍຖ້າວ່າ 
ບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຖືປະກັນພັຍ? ຄົນຂັບຣົຖອີກຝ່າຍໜ່ຶງສາມາດຕິດຕ່ໍບໍລິສັດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
ແລະຂໍເບ່ິງໄດ້ບ່ໍ?  
ບັນດາຄົນຂັບຣົຖ PFHT 
ທຸກຄົນໃນເມືອງພອທແລນດ໌ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບຮັກສາເຈ້ັຽສໍາເນົາຂອງປະກັນພັຍຣົຖປະເພດການຄ້າໄວ້ໃນຣົຖໃນ
ຂະນະໃຫ້ບໍລິການຂັບຣົຖ. ຄົນຂັບຣົຖ TNC ຕ້ອງເກັບຮັກສາເຈ້ັຽສໍາເນົາປະກັນພັຍຣົຖສ່ວນບຸກຄົນເອົາໄວ້ໃນຣົຖ 
ແລະປະກັນພັຍຂອງ TNC ໄວ້ໃນຣົຖ. 
ເອກະສານປະກັນພັຍຕ້ອງໄດ້ຖືກເອົາໃຫ້ແກ່ອີກຝ່າຍໜ່ຶງທ່ີກ່ຽວພັນໃນອຸບັດຕິເຫດຣົຖຕໍາກັນ 
ແລະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຈ້ົາໜ້າທ່ີທ່ີໄດ້ຮັບມອບອໍານາດຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ ຫືຼ ຕໍາຫຼວດ ເມ່ືອຮ້ອງຂໍ.  
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະລາຍງານຕ່ໍເມືອງພອທແລນດ໌ແນວໃດ ໃນເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຖືກຈັບ, ຖືກຂ້ໍຫາ ຫືຼ 
ຖືກຕັດສິນໂທດອາຍາ; ໃນອຸບັດຕິເຫດຣົຖຕໍາກັນໃນຂະນະຂັບຣົຖ PFHT, ຫືຼ; 
ໃບຂັບຂ່ີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖືກລະງັບຊ່ົວຄາວ ຫືຼ ຖືກຈໍາກັດດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ ກໍຕາມ?  
ທ່ານສາມາດສ່ົງອີເມວໄປທ່ີ regulatory@portlandoregon.gov. ໃຫ້ບອກວ່າເກີດຫຍັງຂ້ຶນ ແລະເອົາເລກ 
ໃບອະນຸຍາດ, ຊ່ື ແລະເບີໂທຣະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.  
 
 

http://www.transportationpermit.com/
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ຜູ້ໂດຍສານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດສູບຢາໃນຣົຖຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບ່ໍ ຖ້າວ່າ 
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍລັງກຽດທ່ີຈະດົມກ່ິນ?  
ບ່ໍໄດ້. ສອດຄ່ອງຕາມກົດລະບຽບເມືອງພອທແລນດ໌ ບົດທີ 16.40, ມັນຜິດກົດໝາຍສໍາລັບໃຜກໍຕາມທ່ີຈະສູບຢາ ຫືຼ 
ສູດຢາ ພາຍໃນຣົຖຮັບຈ້າງເອກະຊົນ.  
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການອອກໃບອະນຸຍາດຄົນຂັບຣົຖໃບໃໝ່ຈາກເມືອງພອທແລນດ໌ ຫືຼ 
ນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດຄົນຂັບຣົຖໃນປັດຈຸບັນຕ່ໍໄປໄດ້ບ່ໍ ຖ້າວ່າ 
ໃບຂັບຂ່ີທ່ີອອກໃຫ້ໂດຍຣັຖຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖືກລະງັບຊ່ົວຄາວ? 
ຖ້າວ່າ ໃບຂັບຂ່ີຂອງທ່ານຖືກລະງັບຊ່ົວຄາວດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ ກໍຕາມ (ແມ້ແຕ່ 1 ວັນ) ໃນລະຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, 
ທ່ານກໍຈະບ່ໍມີປະຫວັດການຂັບຂ່ີທ່ີລາບລ່ືນໃນລະຍະ 12 ເດືອນອີກຕ່ໍໄປ. ດ່ັງນ້ັນ, 
ທ່ານບ່ໍສາມາດເປັນຄົນຂັບຣົຖທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ ແລະໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານຈະຖືກປະຕິເສດ 
ຫືຼ ຖືກລະງັບ. ເມືອງພອທແລນດ໌ຕ້ອງການໝ້ັນໃຈວ່າ 
ບັນດາຄົນຂັບຣົຖຮັບຈ້າງເອກະຊົນປະກອບດ້ວຍຄົນຂັບຣົຖທ່ີຮັບຜິດຊອບຫຼາຍທ່ີສຸດເທ່ົານ້ັນ. 
ຍົກຕົວຢ່າງຂອງການລະງັບຂອງກົມການຂົນສ່ົງ ລວມມີ, ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດຢູ່ແຕ່: 
ການບົກຜ່ອງບ່ໍລາຍງານອຸບັດຕິເຫດຕ່ໍກົມຂົນສ່ົງ; ການບົກຜ່ອງບ່ໍໄປປາກົດຕົວຕ່ໍສານ; ການບົກຜ່ອງບ່ໍຈ່າຍຄ່າປັບ; 
ການບົກຜ່ອງບ່ໍຈ່າຍຄ່າລ້ຽງດູລູກ (ລວມເຖິງ ການຈ່າຍຄ່າລ້ຽງດູຫ້ຼາຊ້າ); ການຂັບຣົຖໃນຂະນະຢູ່ໃນອາການມຶນເມົາ; 
ການປະຕິເສດທ່ີຈະຍິນຍອມທົດສອບລົມຫາຍໃຈ, ເລືອດ ຫືຼ ຍ່ຽວ; 
ການຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈາກການກະທໍາຜິດສາມຄ້ັງຂ້ຶນໄປພາຍໃນລະຍະຫ້າປີ; ຫືຼ ການຖືກຕັດສິນໂທດ ແລະ/ຫືຼ 
ຣົຖຕໍາກັນສ່ີຄ້ັງໃນຊ່ວງລະຍະເວລາສ້ັນໆ. ສໍາລັບ ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ: 
http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/driverid/suspreasons.aspx  
 
 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງຕ່ໍກົມຂົນສ່ົງເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາປ່ຽນທ່ີຢູ່ບ່ໍ? 
ແມ່ນ. ກົມຂົນສ່ົງຣັຖອໍຣິກອນກໍານົດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງຕ່ໍເຂົາເຈ້ົາພາຍໃນ 30 ວັນນັບແຕ່ມີການປ່ຽນທ່ີຢູ່ຂອງທ່ານ, 
ແລະວໍຊິງຕັນກໍານົດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງລາຍງານການປ່ຽນແປງພາຍໃນ 10 ວັນ. ຖ້າທ່ານບົກຜ່ອງບ່ໍແຈ້ງການປ່ຽນແປງນ້ັນ, 
ທ່ານອາດຖືກໝາຍເກາະ. ເມືອງພອທແລນດ໌ກວດກາຄືນປະຫວັດການຂັບຂ່ີຣົຖຂອງທ່ານ 
ແລະຈະປະຕິເສດທ່ານສໍາລັບສິດໃນການຂັບຣົຖຮັບຈ້າງ ຖ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ລະເມີດໜ່ຶງຄ້ັງໃນລະຍະ 12 ເດືອນ ແລະ/ຫືຼ 
ໄດ້ຖືກລະງັບອັນໃດໜ່ຶງທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຂັບຣົຖໃນເວລາໃດໆ ກໍຕາມໃນລະຍະ 3 ປີຜ່ານມາ. ໃຫ້ໝ້ັນໃຈວ່າໄດ້ແຈ້ງຕ່ໍ 
ກົມຂົນສ່ົງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃດໆ ທັນທີ ແລະຮັບຜິດຊອບສະເໝີໃນການຮັກສາປະຫວັດການຂັບຂ່ີຣົຖທ່ີດີ. 
ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ: https://www.oregonlaws.org/ors/807.560  
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