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ບນັທຶກຂໍມ້ນູຂອງຄນົຕາ່ງດາ້ວ 
ອອກ# 28 - ທນັວາ 2015 

 

ບນັຫານີແ້ມນ່ບນັທຶກຂໍມ້ນູຂອງຄນົຕາ່ວດາ້ວ (Migrant Information Note - MIN) ຂອງ IOM ທ່ີປບັປງຸການຈດົ

ທະບຽນໃໝໃ່ນຮອບທ່ີສອງ ເລື່ ອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວປະມງົໃນ 22 ຈງັຫວດັຊາຍຝ ັ່ງທະເລ, ການຈດົທະບຽນສາໍລບັ

ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວໃນອດຸສາຫະກາໍການປງຸແຕງ່ອາຫານທະເລ, ຜນົປະໂຫຍດໃຫມຈ່າກກດົຫມາຍປະກນັສງັຄມົໃໝ ່

(ສະບບັທ່ີ 4), ການແຕງ່ຕ ັງ້ນກັວຊິາການທາງທະເລ ເຊິ່ ງແມນ່ຕາໍແຫນງ່ໃຫມສ່າໍລບັແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຢູໃ່ນເຮອືຫາປາ, 

ແລະການປບັປງຸບດົບນັທຶກວາ່ດວ້ຍຄວາມເຂ້ົາໃຈ (Memorandum of Understanding - MOU) ເລື່ ອງກຽ່ວກບັການ

ຮວ່ມມລືະຫວາ່ງໄທແລະຫວຽດນາມ. 

1. ການຈດົທະບຽນຮອບທ່ີສອງຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວປະມງົຢູໃ່ນ 22 ຈງັຫວດັຊາຍຝ ັ່ງທະເລ (ມະຕິລດັຖະມນົຕີ ວນັ

ທີ 3 ມນີາ 2015) 

ພະແນກການຈາ້ງງານ (Department of Employment - DOE), ກະຊວງແຮງງານ (Ministry of Labour -

MOL), ໄດເ້ປີດການຈດົທະບຽນຮອບທ່ີສອງແກແ່ຮງງານຕາ່ງດາ້ວປະມງົຈາກກາໍປເູຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະປະເທດ

ພະມາ້ ຢູທ່ີ່ສນູບໍລິການລກູຄາ້ແບບປະຕດູຽວ (One Stop Service Centers)ຂອງ 22 ຈງັຫວດັຊາຍຝ ັ່ງທະເລຂອງ

ປະເທດໄທ ນບັຈາກວນັທີ 2 ພະຈກິ 2015 ຫາ 30 ມງັກອນ 2016. 

ລາຄາ 

1) ກວດສຂຸະພາບ        500 ບາດ 

2) ປະກນັສຂຸະພາບ        1,600 ບາດ 

3) ຄາ່ສະຫມກັ (100 ບາດ) ຄາ່ໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ (900 ບາດ)  1,000 ບາດ 

4) Registration Fee       80 ບາດ 

ລວມທງັໝດົ 3,180 ບາດ 

ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ້ີມເຕີ່ ມ, ຈ ົງ່ເຂ້ົາໄປເບິ່ ງທ່ີwww.doe.go.thຫລໂືທສາຍດວ່ນ DOE 1694. 
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2. ການຈດົທະບຽນສາໍລບັຜູແ້ຮງງານຕາ່ງດາ້ວຢູໃ່ນອດຸສະຫະກາໍການປງຸແຕງ່ອາຫານທະເລ 

ໃນວນັທີ 10 ພະຈກິ 2015, ຫອ້ງການໄດອ້ະນມຸດັ MOL ຂອງບດົສະເໜີໃຫເ້ປີດການຈດົທະບຽນຮອບໃຫມຂ່ອງແຮງ

ງານຕາ່ງດາ້ວ (ຈາກພະມາ້, ສປປລາວ, ແລະ ກາໍປເູຈຍ) ໃນອດຸສາຫະກາໍການປງຸແຕງ່ອາຫານທະເລ ເພ່ືອແກໄ້ຂ

ບນັດາການຂາດແຄນແຮງງານໃນຂະແຫນງການ. ມະຕິລດັຖະມນົຕໄີດອ້ອກ MOL ເພ່ືອເປີດການຈດົທະບຽນສາໍລບັ

ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ ແລະ ຜູຕ້ດິຕາມກບັເຂົາເຈົ້າ (ອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 15 ປີ)ໃນ 22 ຈງັຫວດັຊາຍຝ ັ່ງທະເລແລະບາງກອກ. 

ການຈດົທະບຽນຮອບໃຫມຂ່ອງຈະໝດົອາຍ ຸ90 ວນັແລະ ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີຈດົທະບຽນຈະໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດໃຫ້

ເຮັດວຽກຢູໃ່ນປະເທດໄທໄດ ້1 ປີ. 

3. ກດົຫມາຍປະກນັສງັຄມົ(ສະບບັທ່ີ 4), ພສ 2558 (2015) ມຜີນົບງັຄບັໃຊໃ້ນວນັທີ 20 ຕລຸາ 2015 

ກດົຫມາຍປະກນັສງັຄມົ (ສະບບັທ່ີ 4) ມຜີນົບງັຄບັໃຊໃ້ນວນັທີ 20 ເດອືນຕລຸາ 2015. ການປ່ຽນແປງແກໄ້ຂດ ັງ່ກາ່ວ

ໄດເ້ພ່ີມຜນົປະໂຫຍດໃຫຜູ້ປ້ະກນັຕນົເອງແລະໂດຍສະເພາະໄດສ້ມຸໃສກ່ານປບັປງຸຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງກອງທຶນດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

ຜນົປະໂຫຍດເພ່ີມເຕີມ1: 

ຜນົປະໂຫຍດ ເງ ື່ອນໄຂທ່ີຜາ່ນມາແລະຜນົປະໂຫຍດ ເງ ື່ອນໄຂແລະຜນົປະໂຫຍດທ່ີໄດຮ້ບັ
ຫລງັຈາກການປບັປງຸໃນ2015 

ເງ ີນສາໍລບັຜູ້ສູງອາຍຸທ່ີ ບ່ໍ
ແມນ່ສນັຊາດໄທ 

ບຸກຄນົທ່ີເປັນຜູ້ປະກນັຕນົມສີິດທ່ີຈະໄດບ້າໍ
ນານຖາ້ຫາກວາ່ລາວໄດປ້ະກອບສວ່ນຈາ່ຍ
ຫຼາຍກວ່າ 180 ເດອືນ 

ຜູ້ປະກນັຕນົທ່ີບ່ໍແມນ່ຄນົໄທຈະໄດຮ້ບັ
ການຈາ່ຍເງນິບາໍນານເປັນເງນິກອ້ນ
ຂອງພວກເຂົາທ່ີຄ້າງໄວ້ ໃນເວລາທ່ີ 
ສະຖານະພາບເປັນຜູປ້ະກນັຕນົສີ້ນສດຸ
ແລະ ລາວຕ້ອງການທ່ີຈະອອກຈາກ
ປະເທດໄທ (ກດົລະບຽບຂອງການ
ປະກອບສວ່ນຈາ່ຍໃນ180 ເດອືນບ່ໍມ ີ
ຜນົນາໍໃຊສ້າໍລບັບກຸຄນົທ່ີຜູປ້ະກນັຕນົທ່ີ
ບ່ໍແມນ່ສນັຊາດໄທ) 

ຜນົປະໂຫຍດສາໍລບັການ

ບາດເຈັບນອກເໜືອຈາກ
ໜາ້ທ່ີຫືຼ ການເຈບັປ່ວຍ 

ຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍໃນການຄຸ້ມຄອງໃນການກວດ

ສອບທາງການແພດແລະການປ່ິນປວົ; ການ
ນອນປ່ິນປວົໃນໂຮງໝໍ ແລະການປ່ິນປວົຢູ່
ໃນໂຮງຫມໍ; ຄາ່ຢາປວົພະຍາດແລະ

ຜນົປະໂຫຍດເພ່ີມເຕມີທ່ີຮບັຈາ່ຍໃຫ:້ 

- ການສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບ 
- ການປ້ອງກນັພະຍາດ 
- ການຊດົເຊຍີສາໍລບັການບາດເຈບັທ່ີ

                                                            
1ສວ່ນແກໄ້ຂໃຫມແ່ມນ່ບ່ໍໄດຈ້າໍແນກລະຫວາ່ງແຮງງານໄທກບັແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ. 
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ຜນົປະໂຫຍດ ເງ ື່ອນໄຂທ່ີຜາ່ນມາແລະຜນົປະໂຫຍດ ເງ ື່ອນໄຂແລະຜນົປະໂຫຍດທ່ີໄດຮ້ບັ
ຫລງັຈາກການປບັປງຸໃນ2015 

ອປຸະກອນທາງການແພດ; ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງ
ຂນົສ ົ່ງຄນົເຈັບແບບສກຸເສີນ ຫລືການຂນົສ ົ່ງ
ຄນົເຈບັແລະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີຈາໍເປັນອື່ ນໆ 

ເກີດເປັນຜນົມາຈາກການປ່ິນປວົທາງ
ການແພດ 

ຜ ົນປະໂຫຍດຈາກການ
ຫວາ່ງງານ 

ບຸກຄນົທ່ີຜູ້ປະກນັຕນົມສີິດຮບັຜນົປະໂຫຍດ
ຈາກການຫວາ່ງງານພາຍໃນ ແລະຫລງັຈາກ
8ວນັ ນບັຈາກວນັທີຂອງການກາຍມາເປັນ
ການຫວ່າງງານ (ໄດໃ້ນກໍລະນີຂອງການ
ຍກົເລກີການຈາ້ງງານ). 

ຜ ົນປະໂຫຍດເ ພ່ີມ ເຕີມ ທ່ີຮ ບັຈ ່າຍ
ໃຫລ້ວມມ ີສະພາບການສກຸເສີນ/ການ
ໄພພິບດັ: ຜູ້ປະກນັຕນົສາມາດໄດຮ້ບັ
ການຊດົເຊີຍໃນເວລາທ່ີນາຍຈາ້ງຢຸດ
ການດາໍເນນີງານທລຸະກດິຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຊ ົ່ວຄາວຍອ້ນສະຖານະການສກຸເສີນ / 
ການໄພພິບດັ. 

ຜ ົນປະໂຫຍດຂອງການ
ເກດີລກູ 

ບກຸຄນົທ່ີເປັນຜູ້ປະກນັຕນົສາມາດໄດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດຈາກການເກດີລກູແຕ2່ ຄ ັງ້ເທ່ົານ ັນ້ 

ຜນົປະໂຫຍດເພ່ີມເຕີມຮວມເອົາການ
ເກດີລກູທງັໝດົ 

ຜ ົ ນ ປ ະ ໂ ຫ ຍ ດ ຂ ອ ງ
ເດັກນອ້ຍ 

- ສາໍລບັເດັກນອ້ຍຕ່າໍກວາ່ 6 ປີ, ບກຸຄນົທ່ີ
ຜູ້ປະກນັຕນົສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາໍ
ນວນ 2ຄ ັງ້ໃຫແ້ກເ່ດັກນອ້ຍເທ່ົານ ັນ້. 

- ໃຫໄ້ດສ້ະເພາະແຕເ່ດັກນອ້ຍທ່ີຖກືຕອ້ງ
ຕາມກດົຫມາຍ 

- ສາໍລບັເດັກນອ້ຍຕ່າໍກວາ່ 6 ປີ, ຜນົ
ປະໂຫຍດເພ່ີມເຕີ່ ມຈາ່ຍໃຫ້ເດັກນອ້ຍ 
3ຄນົໃນເວລາພອ້ມກນັ 

- ຜນົປະໂຫຍດເພ່ີມເຕີ່ ມໃຫແ້ຕ່
ສະເພາະເດັກນ້ອຍທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມ
ກດົຫມາຍ 

ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນຄວາມ
ພິການ 

ຄາໍນິຍາມຂອງຄວາມພິການຕາມກດົໝາຍ
ແມນ່ "ພະນກັງານດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ສາມາດເຮັດ
ວຽກໄດໃ້ນຂງົເຂດ" 

ຄາໍນຍິາມໃຫມຂ່ອງສະພາບຂອງຄວາມ
ພິການແມນ່ ການຫລດຸລງົຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງຜູ້ປະກນັຕນົ ທ່ີຈະເຮັດ
ວຽກ.(ເພ່ືອຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດນີ້, 
ບຸກຄນົທ່ີເປັນຜູ້ເປັນປະກນັຕນົສາມາດ
ເຮັດວຽກ, ແຕຍ່ອ້ນຄວາມສາມາດຂອງ
ລາວມຈີາໍກດັ ລາວບ່ໍສາມາດເຮັດວຽກ
ໄດເ້ປັນປກົກະຕ)ິ 

ຜ ົນປະໂຫຍດຂອງການ
ເສຍຊວີດິ 

- ຖາ້ຫາກວາ່ບກຸຄນົທ່ີຜູປ້ະກນັຕນົທ່ີໄດ້
ປະກອບສ່ວນຈາ່ຍໃຫ້ແກກ່ອງທຶນສາໍລບັ

ຫຼາຍກວ່າ 36 ເດອືນ, ລາວສາມາດໄດຮ້ບັ 
50% ຂອງຄ່າແຮງງານປະຈາໍເດືອນຂອງ
ລາວທ່ີຄນູດວ້ຍ 3 

- ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂດຽວກນັ, ບກຸຄນົທ່ີ
ເປັນຜູປ້ະກນັຕນົຈະໄດຮ້ບັ 50% ຂອງ

ຄາ່ແຮງງານປະຈາໍເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຄນູດວ້ຍ 4 
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ຜນົປະໂຫຍດ ເງ ື່ອນໄຂທ່ີຜາ່ນມາແລະຜນົປະໂຫຍດ ເງ ື່ອນໄຂແລະຜນົປະໂຫຍດທ່ີໄດຮ້ບັ
ຫລງັຈາກການປບັປງຸໃນ2015 

- ຖາ້ຫາກວາ່ບກຸຄນົທ່ີຜູປ້ະກນັຕນົທ່ີໄດ້
ປະກອບສວ່ນຈາ່ຍໃຫ້ແກກ່ອງທຶນຫຼາຍກວ່າ 
120 ວນັ, ລາວສາມາດໄດຮ້ບັ 50% ຂອງ 
ຄ່າແຮງງານປະຈາໍເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າຄູນ
ດວ້ຍ 10) 

- ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂດຽວກນັ, ບກຸຄນົທ່ີ
ເປັນຜູປ້ະກນັຕນົຈະໄດຮ້ບັ50% ຂອງ
ຄາ່ແຮງງານປະຈາໍເດອືນຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຄນູດວ້ຍ 12 

ຜນົປະໂຫຍດສາໍລບັການ
ບາດເຈັບທ່ີເກີດຈາກການ
ກະທາໍໂດຍເຈດຕະນາ 

ຜນົປະໂຫຍດບ່ໍໄດກ້ວມເອົາຄວາມເສຍຫາຍ, 
ຄວາມເຈບັປ່ວຍ, ພິການ, ຫືຼການເສຍຊວີດິ
ທ່ີເກດີຂື້ນຈາກຄວາມຕ ັງ້ໃຈແລະເຈດຕະນາ
ຂອງບກຸຄນົຫືຼບກຸຄນົອື່ ນເຊິ່ ງຜູປ້ະກນັຕນົໄດ້
ຮບັການຍນີຍອມໃຫກ້ະທາໍ. 

ການຂະຫຍາຍເ ພ່ີມເຕີມກວມເອົາ
ຄວາມເສຍຫາຍ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍ, 
ຄວາມພິການຫືຼເສຍຊີວິດທ່ີເກີດຈາກ
ການຕ ັ້ງ ໃ ຈແລະ ເຈດຕະນາໂດຍ
ເຂົາເຈົ້າເອງຫືຼບຸກຄນົອື່ ນເຊິ່ ງຜູ້ປະກນັ
ຕນົຍນິຍອມໃຫກ້ະທາໍ. 

 

ການບໍລິຫານຂອງກອງທຶນ 

ກດົຫມາຍປະກນັສງັຄມົ (ສະບບັທ່ີ 4) ລະບເຸງ ື່ອນໄຂຂອງຂະບວນການເລືອກຕ ັງ້ແລະຫລກັການທ່ີມສີິດເປັນ “ຄະນະ

ກາໍມະການປະກນັສງັຄມົ”, ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ແມນ່ສະມາຊກິ7 ຄນົຈາກ 15 ຄນົຈະໄດຮ້ບັການເລືອກຕ ັງ້ໂດຍນາຍຈາ້ງ ແລະ 

ສະມາຊກິ7 ຄນົອື່ ນທ່ີເຫລືອທ່ີເປັນຜູປ້ະກນັຕນົ, ເອົາໃຈໃສຕ່າມຄວາມສມົດນູທາງດາ້ນຍງິ-ຊາຍ, ແລະການມສີວ່ນຮວ່ມ

ຂອງກຸມ່ຄນົພິການແລະ ກຸມ່ຊນົຊາດສວ່ນນອ້ຍ. ຄະນະກາໍມະການຈະຢູສ່ອງປີແລະ ຢູພ່າຍໃຕກ້ານປກົຄອງໂດຍຮອງ

ເລຂາທິການຂອງກະຊວງແຮງງານ. 

ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ສະພາແຫງ່ຊາດດາ້ນສນັຕິພາບແລະ ລະບຽບການ (National Council for Peace and Order)ໄດ້

ອອກດາໍລດັສະບບັເລກທີ 40/2558 ພາຍໃຕມ້າດຕາ 44 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູຮກັສາການຊ ົ່ວຄາວເພ່ືອແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະ

ກາໍມະການດາ້ນປະກນັສງັຄມົໃຫມ,່ ຄະນະກາໍມະການທາງການແພດ, ແລະຄະນະກາໍມະການກອງທຶນການຊດົເຊຍີ. 

ຄາໍສ ັ່ງດ ັງ່ກາ່ວໄດຈ້ດັພີມມາໃນRoyal Gazette ວນັທີ 8 ພະຈກິ 2015 ແລະໄດມ້ຜີນົບງັຄບັໃຊທ້ນັທີ. ຄະນະກາໍມະ

ທ່ີໄດຮ້ບັແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫມເ່ຫລ່ົານີຈ້ະຮບັໃຊເ້ປັນໄລຍະເວລາສອງປີຢູໃ່ນຫອ້ງການ. 

ກດົຫມາຍຍງັສາ້ງຕ ັງ້ ຄະນະກາໍມະຜູກ້ວດສອບເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາການນາໍໃຊກ້ອງທຶນດ ັງ່ກາ່ວແລະ ຂໍກ້າໍນດົທ່ີເຂັ້ມ

ງວດກຽ່ວກບັຄນຸສມົບດັແລະກວດສອບພ້ືນຖານການບງັຄບັໃຊ ້(ໂດຍສະເພາະກຽ່ວກບັບນັຫາທາງດາ້ນການເງນິ) ທ່ີ

ອາດຈະເກດີຈາກສະມາຊກິຂອງຄະນະກາໍມະການປະກນັສງັຄມົ. ກດົຫມາຍໃຫມຍ່ກົເວັ້ນໃຫແ້ກນ່າຍຈາ້ງຜູທ່ີ້ຕກົຢູ່ໃນ
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ສະຖານະການສກຸເສນີ/ການໄພພິບດັຈາກການປະຕິບດັຕາມຄາໍສ ັ່ງຂອງເຂົາເຈົາ້. ກດົຫມາຍຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫລ້ດັຖະບານ

ຈາ່ຍເງນິສມົທບົເພ່ືອການປະກນັໄພຂອງຕນົເອງ(ເຊ່ັນຜູທ່ີ້ຍງັບ່ໍໄດຈ້ດົທະບຽນເຂ້ົາຈາກນາຍຈາ້ງຂອງເຂົາເຈົາ້). 

4. ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວມສີດິໄດຮ້ບັການເຮັດວຽກເປັນນກັວຊິາການທາງທະເລ 

ການປະກາດຂອງDOE ຂອງວນັທ່ີ 20 ກລໍະກດົ 2015 ແມນ່ໄດອ້ະນຍຸາດໃຫແ້ຮງງານຕາ່ງດາ້ວໄປເຮັດວຽກເປັນ

ນກັວຊິາການທາງທະເລເພ່ືອແກໄ້ຂການຂາດແຄນແຮງງານໃນຂະແຫນງການປະມງົ. ປະກາດດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ສາມາດນາໍ

ໃຊກ້ບັແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີມເີອກະສານຮບັຮອງທງັຫມດົ, ລວມທງັແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີລງົທະບຽນ ທ່ີອະນຍຸາດ

ຊ ົ່ວຄາວໃຫຢູ້ແ່ລະເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ; ເຊິ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ໄດເ້ຮັດNV ສາໍເລັດແລວ້;ແລະ ເປັນແຮງງານໃນອະນາຄດົທ່ີ

ຈະເຂ້ົາມາປະເທດໄທໂດຍຜາ່ນທາງ MOUໄດ.້ ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ແຮງງານທ່ີໄດລ້ງົທະບຽນໃນຂະແຫນງການປະມງົ (ຜູ້

ຖບືດັສີບວົ) ຈະມສີິດໄດຮ້ບັການນາໍໃຊພ້ຽງແຕຫຼ່ງັຈາກປະກາດຂອງສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ທ່ີມຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ 

ການປະກາດດ ັງ່ກາ່ວໄດອ້ະນມຸດັຫລກັການ ຈາກຫອ້ງການໃນວນັທີ 13 ຕລຸາ 2015, ແລະໃນປດັຈບຸນັຢູພ່າຍໃຕກ້ານ

ພິຈາລະນາຂອງສະພາແຫງ່ລດັ. 

ສາໍລບັແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີຢູພ່າຍໃຕມ້າດຕາ 13(2) ໃນກດົໝາຍການເຮັດວຽກຂອງຄນົຕາ່ງດາວ ພສ 2551, ເຊ່ັນຜູ້

ທ່ີຖກືອະນຍຸາດໃຫຢູ້ແ່ລະເຮັດວຽກຊ ົ່ວຄາວໃນປະເທດໄທ, ການແກໄ້ຂປະກາດຂອງສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີແມນ່

ຍງັຢູໃ່ນຂະບວນການທ່ີບ ົ່ງເອົາ“ນກັວຊິາການທາງທະເລ” ໃນຕາໍແຫນງ່ນີ ້ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວສາມາດເຮັດໄດ.້ ແຮງງານ

ຕາ່ງດາ້ວເຫ່ົຼານີຈ້ະຕອ້ງມໃີບອະນຸຍາດທາງວິຊາການດາ້ນທະເລ ທ່ີອອກໃຫ້ໂດຍ ພະແນກສະຫມດຸສາດ (Marine 

Department)ເພ່ືອເປັນເອກະສານສະຫນບັສະຫນນູໃນການສະຫມກັ (ໃບະນຍຸາດນີບ່ໍ້ໄດນ້າໍໃຊກ້ບັແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຜູ້

ທ່ີໄດເ້ຮັດ NV ສາໍເລັດແລວ້ ຫລື ຜູໄ້ດຮ້ບັເຂ້ົາມາເຮັດວຽກໂດຍຜາ່ນທາງ MOU). 

ປະກາດດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ສາມາດນາໍໃຊສ້າໍລບັແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ ແລະ ເປີດໃຫແ້ຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີຈະເຂ້ົາມາເຮັດວຽກໃນ

ປະເທດໄທໂດຍຜາ່ນແຜນຂອງ MOU. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ແຮງງານທ່ີລງົທະບຽນໃນຂະແຫນງການປະມງົ (ຜູຖ້ບືດັສບີວົ) 

ຈະມສີິດໄດຮ້ບັການນາໍໃຊພ້ຽງແຕຫຼ່ງັຈາກການປະກາດຂອງສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີທ່ີມຜີນົບງັຄບັໃຊ.້ ປະກາດ

ດ ັງ່ກາ່ວໄດອ້ະນມຸດັຫລກັການຈາກຫອ້ງການໃນວນັທີ 13 ຕລຸາ2015, ແລະປດັຈບຸນັຢູພ່າຍໃຕກ້ານພິຈາລະນາຂອງ

ສະພາແຫງ່ລດັ. 

ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທກຸປະເພດທ່ີມເີອກະສານຖກືຕອ້ງຈາກກາໍປເູຈຍ, ສປປລາວແລະ ພະມາ້ແມນ່ມສີດິສະຫມກັ, ໂດຍມີ

ຄວາມແຕກຕາ່ງເລັກນອ້ຍໃນຂະບວນການແລະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
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- ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີມເີອກະສານຖກືຕອ້ງ:ຄາ່ທາໍນຽມ 1,100 ບາດ (ລວມມ1ີ00 ບາດສາໍລບັແບບຟອມການ

ປ່ຽນແປງອາຊບີ2ແລະ1,000 ບາດສາໍລບັຄາ່ທາໍນຽມດາໍເນນີການໃນແຕລ່ະຄ ັງ້ທ່ີມກີານປ່ຽນແປງຂອງນາຍ

ຈາ້ງ). 

- ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວໃນອະນາຄດົ (ສາມາດເຂ້ົາມາຜາ່ນທາງ MOU ເທ່ົານ ັນ້): ຄາ່ທາໍນຽມ 3,100 ບາດ(100 

ບາດ ແມນ່ຄາ່ດາໍເນນີການຂໍອະນຍຸາດໃຫເ້ຮັດວຽກແລະ 3,000 ບາດຄາ່ທາໍນຽມໃບອະນຍຸາດ). ນີແ້ມນ່ສາໍລບັ

ການຈາ້ງງານເປັນນ ັກັວຊິາການທາງທະເລ. 

- [ກາໍລງັລໍຖາ້ປະກາດຂອງຫອ້ງການນາຍກົລດັຖະມນົຕ]ີ ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີລໍຖາ້ການຢັງ້ຢືນສນັຊາດ (ຖບືດັສີ

ບວົ): ຄາ່ທາໍນຽມ 1,100ບາດ (100ບາດສາໍລບັການປ່ຽນແປງຮບູແບບການເຮັດວຽກ ແລະ 1,000ບາດແມນ່

ຄາ່ທາໍນຽມການດາໍເນນີການໃນແຕລ່ະຄ ັງ້ທ່ີມກີານປ່ຽນແປງຂອງນາຍຈາ້ງ) 

ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມ, ກະລນຸາຕິດຕ່ໍຫາຫອ້ງການບໍລິຫານແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ, ພະແນກການຈາ້ງງານ, ໂທ 02-245-

2476, 02-245-1730, ຫືຼຕດິຕ່ໍຫອ້ງການຈາ້ງງານຂອງຈງັຫວດັໃນ 22 ຈງັຫວດັຊາຍຝ ັ່ງທະເລ. ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມ

ກຽ່ວກບັການຝຶກອບົຮມົແລະຂະບວນການເອົາໃບຢັງ້ຢືນ, ໃຫກ້ະລນຸາຕດິຕ່ໍຫອ້ງການພະແນກສະຫມດຸສາດທອ້ງຖິ່ນ. 

5. ບດົບນັທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ (MOU) ກຽ່ວກບັການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັລະຫວາ່ງປະເທດໄທແລະຫວຽດນາມ 

ປະເທດໄທແລະຫວຽດນາມໄດເ້ຊັນບດົບນັທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັການຮວ່ມມກືານເຮັດວຽກແລະສນັຍາການເຮັດວຽກ

ຂອງພະນກັງານໃນວນັທີ 23 ກລໍະກດົ 2015, ໃນໂອກາດທ່ີ ນາຍກົລດັຖະມນົຕີຂອງຫວຽດນາມ ໄດມ້າຢຽ້ມຢາມ

ປະເທດໄທຢາ່ງເປັນທາງການ. ໃນເດອືນພະຈກິປີ 2015, ກະຊວງແຮງງານຂອງປະເທດໄທແມນ່ພວມດາໍເນນີການ 

ປຶກສາກບັສະມາຄມົປະມງົແຫງ່ປະເທດໄທ (National Fisheries Associationof Thailand)ແລະສະມາຄມົຜູຮ້ບັ

ເຫມາົໄທ (Thai Contractor Association) ເພ່ືອກາໍນດົໂຄງສາ້ງ ແລະຮບູແບບຂອງການນາໍເຂ້ົາແຮງງານໂດຍ

ຜາ່ນ MOU. 

ໃນວນັທີ 10 ພະຈກິ 2015, ຫອ້ງການໄດອ້ະນມຸດັຄູມ່ສືາໍລບັການຈດົທະບຽນຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຫວຽດນາມໃນ

ປະເທດແລວ້ ເພ່ືອຍື່ ນຂໍວຊີາ, ປະກນັສຂຸະພາບແລະນາໍໃຊໃ້ບອະນຍຸາດເຮັດວຽກສາໍລບັຫນຶ່ ງປີ, ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1. ໃນຊວ່ງເວລາຂອງໄລຍະພກັເຊົາຈະໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດໃຫຢູ້ຕ່ໍ່ອກີ 30 ວນັໃນຣາຊອານາຈກັໄທ ນບັຈາກວນັ

ທີ1 ຫາ 30 ທນັວາ 2015 

2. ຄາໍຮອ້ງສະຫມກັແມນ່ໄດຮ້ບັແລະ ດາໍເນນີການໃນອງົການຈດັຕ ັງ້ໜວ່ຍງານຂອງທກຸໆຈງັຫວດັ ພາຍໃນເວລາ

30 ວນັພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງຜູປ້ກົຄອງຂອງເຂົາເຈົາ້. 

                                                            
2ຂໍຫ້າ້ມໃນການການປ່ຽນວຽກຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ/ນາຍຈາ້ງຍງັແມນ່ຜູເ້ກົ່ າ  
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3. ຄນຸສມົບດັຂອງຜູສ້ະຫມກັເອົາໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ 

3.1 ຜູສ້ະຫມກັຈະຕອ້ງມສີາໍເນົາຕ ົນ້ສະບບັຂອງຫນງັສເືດນີທາງຂອງເຂົາເຈົາ້. ໃນກລໍະນກີານສນູເສຍ, ຜູສ້ະຫມກັ

ຕອ້ງການ: 

3.1.1 ສະຫມກັເອົາໜງັສຜືາ່ນແດນເຫລ້ັມໃຫມທ່ີ່ສະຖານທດູຂອງປະເທດຫວຽດນາມປະຈາໍໃນປະເທດໄທ 

3.1.2 ພາຍຫຼງັທ່ີໄດຮ້ບັຫນງັສຜືາ່ນແດນເຫລ້ັມໃຫມ,່ ຜູສ້ະຫມກັຈະຮອ້ງຂໍເຮັດສາໍເນົາຂອງບດັວຊີາຂອງເຂົາທ່ີ

ຜາ່ນມາເຊິ່ ງຢູໃ່ນຫນງັສືຜາ່ນແດນເກົ່ າຈາກສາໍນກັງານກວດຄນົເຂ້ົາເມອືງເພ່ືອເປັນຫລກັຖານໃນການເຂ້ົາ

ມາຣາຊອານາຈກັໄທທ່ີສອດຄອ່ງກບັສະພາບການ. ຂະບວນການນີຄ້ວນຈະສາໍເລັດພາຍໃນໄລຍະເວລາທ່ີ

ກາໍນດົໄວ ້(1-30 ທນັວາ 2015) 

3.2 ເວລາຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍທ່ີຜູສ້ະຫມກັເຂ້ົາມາຣາຊອານາຈກັໄທທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍກອ່ນວນັທີ10 ສງິຫາ 2015. 

3.3 ໄລຍະເວລາອະນຍຸາດໃຫຢູ້ໃ່ນຣາຊອານາຈກັຕອ້ງໄດສ້ິນ້ສດຸລງົກອ່ນວນັທ່ີ 1 ທນັວາ 2015. 

3.4 ຜູສ້ະໝກັໄດຮ້ບັການອະນມຸດັ ໃຫເ້ຮັດວຽກ 1 ປີສາໍເລັດແລວ້ ເພ່ືອເປັນແຮງງານພາຍໃນປະເທດ, ເປັນກາໍ

ມະກອນໃນຂະແຫນງການກໍ່ສາ້ງຫລກືານປະມງົ, ແລະໃນຮາ້ນອາຫານ. 

3.5 ຜູສ້ະຫມກັຈະຕອ້ງມນີາຍຈາ້ງໃນປດັຈບຸນັ. 

3.6 .ນາຍຈາ້ງຕອ້ງໄດເ້ຊັນສນັຍາເຮັດວຽກກບັພະນກັງານຕາ່ງປະເທດ. 

 

6. ສະຖຕິຂິອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວໃນປະເທດໄທ 

ຕາຕະລາງ1: ຈາໍນວນແຮງງານຕາ່ງດາ້ວອບົພະຍບົທ່ີມໃີບອະນຍຸາດຖກືຕອ້ງ ທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ອງທຶນປະກນັສງັຄມົ (ເປັນ

ຂອງເດອືນກນັຍາ2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ີມາ: ຫອ້ງການປະກນັສງັຄມົ, ກະຊວງແຮງງານ 

 

ສນັຊາດ ຈາໍນວນ 

ພະມາ້ 312,214 

ສປປ ລາວ 11,974 

ກາໍປເູຈຍ 87,757 

ຫວຽດນາມ 547 

ອື່ ນໆ 86,007 

ທງັໝດົ 498,499 
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ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ (ສະຖານະພາບບ່ໍປະຈາໍ ແລະ ປະຈາໍ) ເຊິ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ມປີະກນັໂດຍ

ໂຄງການປະກນັໄພ ທ່ີສະຫນອງໃຫໂ້ດຍ MOPH (ເປັນຂອງ 25 ສງິຫາ 2015) 

 

 

 

 

 

ທ່ີມາ: ກຸມ່ການປະກນັສຂຸະພາບ, ກະຊວງທາລະນະສກຸ 

ຕາຕະລາງ 3: ຈາໍນວນຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີມໃີບອະນຍຸາດເຮັດວຽກຖກືຕອ້ງທ່ີໄດເ້ຂ້ົາປະເທດໄທໂດຍຜາ່ນ

ຂະບວນການຂອງ MOU (ສະບບັປບັປງຸເດອືນພະຈກິ 2015) 

 

 

 

 

 

 

ທ່ີມາ: ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ, ພະແນກການຈາ້ງງານ, ກະຊວງແຮງງານ 

 

ຕາຕະລາງ 4: ຈາໍນວນຜູແ້ຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີມາຈາກຂະບວນການຢັງ້ຢືນສນັຊາດຄ ັງ້ກອ່ນ (ຈາກປະເທດພະມາ້, ສປປ 

ລາວ ແລະກາໍປເູຈຍ) ທ່ີຍງັເຫືຼອຢູໃ່ນຣາຊອານາຈກັໄທ (ເປັນຂອງເດອືນພະຈກິປີ 2015) 

 

 

 

 

 
 

ທ່ີມາ: ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ, ພະແນກການຈາ້ງງານ, ກະຊວງແຮງງານ 
 

ສນັຊາດ ຈາໍນວນ 

ພະມາ້ 963,077 

ກາໍປເູຈຍ 668,102 

ສປປ ລາວ 200,746 

ທງັໝດົ 1,831,925 

ສນັຊາດ ຈາໍນວນ 

ພະມາ້ 135,360 

ກາໍປເູຈຍ 117,742 

ສປປ ລາວ 28,213 

ທງັໝດົ 281,315 

ສນັຊາດ ຈາໍນວນ 

ພະມາ້ 897,686 

ກາໍປເູຈຍ 105,175 

ສປປ ລາວ 39,813 

ທງັໝດົ 1,042,674 
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ບນັທຶກຂໍມ້ນູຄນົຕາ່ງດາ້ວແມນ່ອອກໂດຍໂປຣແກມການແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ (Labour Migration Programme), ຫອ້ງການ IOM

ປະເທດໄທ 

ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ, ກະລນຸາຕິດຕ່ໍຫາພວກເຮົາ ໂທ:02-3439300, ແຟັກ:02-3439399, ຫືຼອເີມວ:໌ migrantnews@iom.int 

ບນັທຶກຂໍມ້ນູຄນົຕາ່ງດາ້ວມຢີູທ່າງອອນໄລນ ໌

http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-information-notes/ 
 


