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ບນັທຶກຂໍມ້ນູຂອງຄນົຕາ່ງດາ້ວ 
ອອກ # 29 - ມນີາ2016 

ບນັຫານີແ້ມນ່ບນັທຶກຂໍມ້ນູຂອງຄນົຕາ່ງດາ້ວ (Migrant Information Note - MIN) ຂອງ IOM ເລື່ ອງການຕ່ໍເວລາ

ການລງົທະບຽນໃຫແ້ຮງງານຕາ່ງດາ້ວໃນຂະແໜງປະມງົແລະ ການແປຮບູອາຫານທະເລ, ການຄຸມ້ຄອງແຮງງານຫຼງັ

ຈາກທ່ີ 31 ມນີາ 2016, ການຈດົທະບຽນແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຕາມມະຕິຕກົລງົຂອງຫອ້ງການໃນວນັທ່ີ 23 ກມຸພາ 

2016, ລະບຽບການຂອງລດັຖະມນົຕີກຽ່ວກບັສະຖານທ່ີເຮັດວຽກທ່ີນາຍຈາ້ງບ່ໍໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດໃຫຈ້າ້ງແຮງງານທ່ີ

ເປັນເດັກນອ້ຍຕ່າໍກວາ່ 18 ປີຂອງ2016 (ພສ2559), ຄູມ່ແືນະນາໍຂ ັນ້ຕອນຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານທ່ີມຝີີມ ືໃນ

ສະມາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC) ທ່ີອີງຕາມຂໍຕ້ກົລງົຍອມຮບັຮວ່ມກນັຂອງອາຊຽນ (Mutual Recognition 

Arrangements -MRAs), ຄາໍສ ັ່ງຂອງລດັຖະມນົຕີກະຊວງພາຍໃນສະບບັເລກທີ 1/2558 ເພ່ືອເກອືດຫາ້ມການເຂ້ົາ-

ອອກເມອືງຫລາຍເທ່ືອຂອງຄນົຕາ່ງປະເທດ ເຊິ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ອາໄສຢູເ່ກນີແລະຂໍມ້ນູທາງສະຖຕິຂິອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີໄດ້

ລງົທະບຽນ 

1. ການຕ່ໍເວລາຂອງການລງົທະບຽນຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວໃນຂະແໜງປະມງົແລະການແປຮບູອາຫານທະເລ 

ໃນວນັທີ 2 ກມຸພາ 2016, ທາງຫອ້ງການໄດອ້ະນມຸດັບດົສະເຫນຂີອງກະຊວງແຮງງານໃນຫວົຂໍເ້ລື້ອງການຕ່ໍເວລາ

ການລງົທະບຽນຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຈາກກາໍປເູຈຍ, ສ.ປ.ປ. ລາວແລະ ພະມາ້ໃນຂະແຫນງປະມງົ, ລວມທງັລກູ

ຫລານຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່18 ປີ. 

1) ສາໍລບັຂະແຫນງການປະມງົ, ການຕ່ໍອາຍກຸານລງົທະບຽນສາໍລບັແຮງງານຕາ່ງດາ້ວກາໍປເູຈຍ, ລາວແລະ 

ພະມາ້,ພອ້ມດວ້ຍລກູຫລານຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່18 ປີນ ັນ້, ແມນ່ເປີດດາໍເນນີການຕ ັງ້ແຕວ່ນັທີ2 

ກມຸພາ 2016 ເຖງິວນັທ່ີ 31 ກລໍະກດົ2016.ຄນົຕາ່ງດາ້ວທ່ີໄດລ້ງົທະບຽນໃນໄລຍະເວລານີແ້ມນ່ໄດຮ້ບັ

ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ເຊິ່ ງເລີ່ ມຕ ົນ້ຈາກວນັທີຂອງການອອກໃບອະນຸຍາດຈນົເຖິງວນັທີ31 

ມງັກອນ2017. 

2) ສາໍລບັຂະແຫນງການປງຸແຕງ່ອາຫານທະເລ, ການຕ່ໍອາຍກຸານລງົທະບຽນສາໍລບັແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີເປັນຄນົ

ກາໍປເູຈຍ, ລາວແລະພະມາ້ພອ້ມທງັລກູຫລານຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່18 ປີ, ແມນ່ເປີດດາໍເນນີການຕ ັງ້ແຕ່

ວນັທີ23 ກມຸພາ 2016 ເຖງິ 22 ສງິຫາ 2016. ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີໄດລ້ງົທະບຽນໃນໄລຍະເວລານີແ້ມນ່
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ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ເຊິ່ ງເລີ່ ມຕ ົນ້ຈາກວນັທີຂອງການອອກໃບອະນຸຍາດຈນົເຖິງວນັທີ22 

ກມຸພາ 2017. 
 

2. ຄຸມ້ຄອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຫລງັຈາກວນັທີ 31 ມນີາ 2016 
 

ໃນວນັທີ 23 ກມຸພາ 2016, ທາງຫອ້ງການໄດອ້ະນມຸດັຫລກັການຂອງການຄຸມ້ຄອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວໃນປີ 

2016, ທ່ີສະເຫນໂີດຍກະຊວງແຮງງານ, ເຊິ່ ງມເີນືອ້ຫາສາໍຄນັດ ັງ່ລຸມ່ນີ.້ 
 

ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີມາຈາກປະເທດກາໍປເູຈຍ, ສ.ປ.ປ.ລາວແລະ ພະມາ້ແມນ່ອະນຍຸາດໃຫຢູ້ໃ່ນຊ ົ່ວຄາວໃນຣາຊ

ອານາຈກັໄທເພ່ືອກວດສຂຸະພາບ, ຊືປ້ະກນັໄພສຂຸະພາບ, ລງົທະບຽນແລະປະກອບເອກະສານເພ່ືອສະມກັເອົາໃບ

ອະນຍຸາດເຮັດວຽກພາຍໃນ 120 ວນັ (ວນັທີ 1 ເມສາ - 29 ກລໍະກດົ 2016). ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທງັໝດົທ່ີໄດ້

ລງົທະບຽນໃນໄລຍະເວລານີຈ້ະໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດໃຫເ້ຮັດວຽກຢູໃ່ນປະເທດໄທ ເລ່ີມຈາກວນັທີ 1 ເມສາ 2016 

ເຖງິວນັທ່ີ 31 ມນີາ 2018.ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີມສີດິໄດຮ້ບັມດີ ັງ່ນີ:້ 
 

1) ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຄນົກາໍປເູຈຍ, ລາວ ແລະ ພະມາ້ລວມທງັລກູຫລານຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່18 ປີ, ຜູ້

ທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫເ້ຮັດວຽກຊ ົ່ວຄາວໃນປະເທດໄທຕາມຄາໍສ ັ່ງຂອງສະພາແຫງ່ຊາດເພ່ືອສນັຕິພາບແລະຄາໍ

ສ ັ່ງ (National Council for Peace and Order - NCPO) ໃນປີ 2014.ແມນ່ລວມມຜີູຖ້ບືດັສີບວົ

1.626.235 ຄນົ.  

2) ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວລວມທງັລກູຫລານຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່18 ປີ, ຜູມ້ຫີນງັສຜືາ່ນແດນຫືຼເອກະສານ

ການເດນີທາງແລະ ຜາ່ນຂະບວນການຢັງ້ຢືນສນັຊາດແລວ້ແລະມໄີລຍະເວລາຂອງການຈາ້ງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ

ສີ່ ແລະຫກົປີ.  

ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີໄດຮ້ບັການບນັຈພຸາຍໃຕຂ້ໍຕ້ກົລງົຮວ່ມກນັ (MOUs) ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີຢູໃ່ນຂະແຫນງປະມງົ

ຈາກການລງົທະບຽນສອງຄ ັງ້ຫລາ້ສດຸຍງັບ່ໍທງັລວມຢູໃ່ນແຜນນີ.້ 

ຂະບວນການຢັງ້ຢືນສນັຊາດຈະປະຕິບດັຕາມການສະເໜີຈາກບນັດາປະເທດຕ ົນ້ທາງ. ກະຊວງແຮງງານຈະເຈລະຈາຕ່ໍ

ລອງກບັບນັດາປະເທດຕ ົນ້ທາງເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ. 

3. ການລງົທະບຽນແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ ທ່ີອງີຕາມການອະນມຸດັຂອງຫອ້ງການ ໃນວນັທີ 23 ກມຸພາ 2016 

ການລງົທະບຽນຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວແມນ່ໄດເ້ປີດໄວ1້20 ວນັ.ເລີ່ ມຕ ົນ້ຈາກ 1 ເມສາ ເຖງິວນັທີ 29 ກລໍະກດົ 

2016.ຄນົຕາ່ງດາ້ວທ່ີໄດລ້ງົທະບຽນໃນໄລຍະເວລານີຈ້ະໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດໃຫເ້ຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທຈາກວນັທີ1 

ເມສາຫາເຖງິ31 ມນີາ 2018. 
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1. ຄນົຕາ່ງດາ້ວສອງກຸມ່ນີມ້ສີດິໄດຮ້ບັການລງົທະບຽນ 
 

1.1 ຜູຖ້ບືດັສບີວົ 

1.1.1 ຜູຖ້ບືດັສບີວົຕາມນະໂຍບາຍ NCPO. ວນັຫມດົອາຍຢຸູທ່າງຫລງັຂອງບດັອາດຈະເປັນປີ 2014 ຫືຼ 2015. 

1.1.2 ຜູຖ້ບືດັສບີວົອງີຕາມນະໂຍບາຍຂອງ NCPO, ຜູທ່ີ້ໄດລ້ງົທະບຽນເພ່ືອຕ່ໍອາຍບຸດັຂອງເຂົາເຈົາ້ ເຊິ່ ງຫມດົອາຍຸ

ໃນວນັທີ 31 ມນີາ 2016. 

1.1.3 ຜູຖ້ບືດັສບີວົທ່ີບ່ໍມສີດິລງົທະບຽນໃນໄລຍະເວລານີ:້ 

• ຜູຖ້ບືດັສບີວົທ່ີມວີນັຫມດົອາຍກຸອ່ນປີ 2014 

• ງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີໄດລ້ງົທະບຽນໃນຂະແໜງປະມງົແລະແປຮບູອາຫານທະເລ: 

ຂະແຫນງການປະມງົ 

• ດາ້ນຫລງັຂອງບດັສບີວົແມນ່ໄດລ້ະບວຸນັຫມດົອາຍໃຸນວນັທີ 1 ພະຈກິ 2016 

• ດາ້ນຫລງັຂອງບດັສບີວົ ໄດລ້ະບວຸນັຫມດົອາຍໃຸນວນັທີ 31 ມງັກອນ 2017 

ຂະແຫນງການແປຮບູອາຫານທະເລ 

• ດາ້ນຫລງັຂອງບດັສບີວົ ໄດລ້ະບວຸນັຫມດົອາຍໃຸນວນັທີ 24 ພະຈກິ 2016 

• ດາ້ນຫລງັຂອງບດັສບີວົລະບວຸນັຫມດົອາຍໃຸນວນັທີ 22 ກມຸພາ 2017 

 

1.2 ຜູຖ້ເືອກະສານທ່ີອອກໃຫໂ້ດຍປະເທດເຈົາ້ພາບຂອງເຂົາເຈົາ້ 

1.2.1 ແຮງງານກາໍປເູຈຍ, ລາວແລະພະມາ້ທງັໝດົ ຜູທ່ີ້ໄດຜ້າ່ນການເຮັດການຢັງ້ຢືນສນັຊາດລວມທງັລກູຫລານຂອງ

ເຂົາເຈົາ້ທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 18 ປີ ພອ້ມດວ້ຍເອກະສານດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

ຫນງັສຜືາ່ນແດນ - PP 

• ຫນງັສຜືາ່ນແດນຊ ົ່ວຄາວ - TP 

• ເອກະສານການເດນີທາງ - TD 

• ໃບຢັງ້ຢືນຂອງເອກະລກັຂອງຕນົເອງ - CI 
 

1.2.2 ເງ ື່ອນໄຂໃນການດາໍເນນີການ 

• ໃນກລໍະນແີຮງງານຕາ່ງດາ້ວເຊິ່ ງເອກະສານຕາມທ່ີລະບໄຸວໃ້ນຂໍ1້.2.1 ໄດຫ້ມດົອາຍແຸລວ້, ເອກະສານຍງັບ່ໍທນັ

ໄດຫ້ມດົອາຍແຸຕບ່ໍ່ມວີຊີາ່, ວຊີາ່ແມນ່ຍງັໃຊໄ້ດຖ້ກືຕອ້ງ, ຫືຼວຊີາ່ຫມດົອາຍຄຸກືນັກບັແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຜູທ່ີ້ໄດ້
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ຜາ່ນຂະບວນການຢັງ້ຢືນສນັຊາດແລວ້ ແລະ ໄດຖ້ກືຈາ້ງງານຄບົໄດສ້ີ່ ປີ ແລະຫກົປີ, ແລະ ຜູທ່ີ້ມເີອກະສານທ່ີ

ໄດເ້ຊັນMOU ແມນ່ມສີດິໄດຮ້ບັການລງົທະບຽນເພ່ືອສະຫມກັຂໍເອົາເຮັດໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, 

ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວມາຈາກກາໍປເູຈຍ, ລາວແລະພະມາ້ທ່ີໄດຮ້ບັການບນັຈຄຸ ັງ້ທາໍອດິທ່ີມMີOUsແມນ່ບ່ໍມສີດິ. 

• ໃນກລໍະນຜີູຖ້ບືດັສບີວົທ່ີອງີຕາມຂໍ ້1.1.1 ແລະ 1.1.2ໄດເ້ຮັດບດັຂອງເຂົາເຈົາ້ສນູຫາຍ, ເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງຮອ້ງຂໍ

ເອົາສາໍເນົາ Tor Ror 38/1 ຈາກຫອ້ງການລງົທະບຽນປະຈາໍເມອືງ/ທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອເຮັດເປັນເອກະສານປະຈາໍ

ຕວົ. ມພີຽງແຕສ່າໍເນົາຕ ົນ້ສະບບັຂອງ Tor Ror 38/1 ແມນ່ຍອມຮບັເພ່ືອໃຊລ້ງົທະບຽນ (ສະບບັສາໍເນົາແມນ່

ບ່ໍຍອມຮບັ). ສາໍລບັຜູຖ້ືຂອງເອກະສານທ່ີອອກໃຫ້ໂດຍບນັດາປະເທດເຈົ້າພາບຕາມ 1.2.1 ເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້

ເອກະສານຂອງເຂົາເຈົາ້, ສະບບັສາໍເນົາຂອງເອກະສານຢາ່ງດຽວແມນ່ຍອມຮບັບ່ໍໄດ.້ ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຕອ້ງ

ໄດສ້ ົ່ງເອກະສານເພ່ີມຕື່ ມເພ່ືອສະຫນບັສະຫນນູເຊ່ັນ: ໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກທ່ີລະບຊຸື່ ເຕັມຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີຂຽນຊື່

ເຕັມຄາ້ຍຄກືບັຢູໃ່ນTP, TD ຫືຼ CI. 

• ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຜູທ່ີ້ຕອ້ງການທ່ີຈະເຮັດວຽກຮວ່ມກບັນາຍຈາ້ງຄນົເດມີທ່ີລະບໄຸວໃ້ນບດັສີບວົຂອງເຂົາເຈົ້າຫືຼ 

ນາຍຈາ້ງໃຫມທ່ີ່ມຊີື່ ແຕກຕາ່ງຈາກທ່ີຢູ່ໃນບດັຂອງເຂົາເຈົ້າມສີິດໄດຮ້ບັການລງົທະບຽນແລະສະມກັເອົາໃບ

ອະນຍຸາດເຮັດວຽກ. 

• ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີອາຍນຸອ້ຍກວາ່18 ປີ ແມນ່ບ່ໍອະນຍຸາດໃຫເ້ຮັດວຽກຍກົເວັ້ນເຮັດວຽກໃນອາຊບີທ່ີກດົຫມາຍ

ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 
 

2. ຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີການ 

ແຮງງາານຕາ່ງດາ້ວທ່ີສາມາດສະມກັໄດ ້ແມນ່ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດສຂຸະພາບ, ຊືປ້ະກນັໄພສຂຸະພາບຈາກໂຮງຫມທ່ີໍ

ກະຊວງສາທາລະນະ (MOPH) ລະບໄຸວໃ້ນລະຫວາ່ງວນັທີ1 ເມສາແລະ 29 ກລໍະກດົ 2016. ຄາ່ທາໍນຽມການກວດ

ສຂຸະພາບແມນ່ 500 ບາດ,ຄາ່ປະກນັໄພສຂຸະພາບສາໍລບັສອງປີ 3,200 ບາດ.ແຮງງາານຕາ່ງດາ້ວຜູທ່ີ້ປະກນັຕນົພາຍ

ໃຕກ້ອງທຶນປະກນັສງັຄມົ (Social Security Fund) ແມນ່ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຊືປ້ະກນັສຂຸະພາບ. ຄນົຕາ່ງດາ້ວທ່ີຈາ້ງງານ

ໃນຂະແຫນງການຕາ່ງໆທ່ີເປັນສະມາຊກິກອງທຶນປະກນັສງັຄມົບງັຄບັໃຫມ້ຢີູແ່ລວ້, ແຕຍ່ງັບ່ໍທນັໄດເ້ອົາປະກນັໄພດວ້ຍ

ຕນົເອງ, ແມນ່ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຊ້ືປ້ະກນັສຂຸະພາບ 90 ວນັ. 

ສະຖານທ່ີສາໍລບັການກວດສຂຸະພາບ 

1. ມ ີສະຖານທ່ີກວດສຂຸະພາບໃນກງຸເທບ 7 ແຫງ່ 

• ໂຮງໝໍກາງ(Klang Hospital) 

• ໂຮງໝໍນບົພະຣດັ(Nopparat Hospital) 

• ໂຮງໝໍເລີດສນີ (Lerdsin Hospital) 
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• ໂຮງໝໍຣາຊະວຖິ ີ(Rajavithi Hospital) 

• ໂຮງໝໍທກັສນີ (Taksin Hospital) 

• ໂຮງໝໍຈະເລີນກງຸ (CharoenkrungPracharak Hospital) 

• ໂຮງໝໍວາຈຣີດັ (Vajira Hospital) 
 

2. ສາໍລບັຈງັຫວດັອື່ ນໆ, ການຕດັສິນໃຈກຽ່ວກບັສະຖານທ່ີກວດນ ັນ້ ແມນ່ຂືນ້ກບັກະຊວງສາທາລະນະສກຸ MOPH 

ເປັນຜູຕ້ດັສນີ. 
 

2.2 ການຈາ່ງຄາ່ທາໍນຽມຂອງການສະມກັເອົາໃບອະນຍຸາດ 

2.2.1 ຫຼງັຈາກແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ ໄດຜ້າ່ນການກວດສຂຸະພາບຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການຢືນຢນັວາ່ ລາວເຂົາບ່ໍ

ໄດເ້ປັນພະຍາດຕິດຕ່ໍຊະນດິທ່ີຢູໃ່ນການເກອືດຫາ້ມ, ຈາກນ ັນ້ລາວຕອ້ງໄດໄ້ປຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມການສະມກັເອົາ

ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກທ່ີສູນບໍລິການ ຫລື ຫ້ອງການບໍລິການດາ້ນການຈາ້ງງານຂອງຈງັຫວດັ (Provincial 

Employment Office) ຫລືຫອ້ງການບໍລິການດາ້ນການຈາ້ງງານຂອງກງຸເທບ (Bangkok Employment 

Offices) 1-10.ຄາ່ທາໍນຽມຂອງໃບອະນຍຸາດສອງປີແມນ່ 1,800 ບາດ.ຄາ່ທາໍນຽມຂອງການສະມກັແມນ່ 100

ບາດ, ທງັໝດົແມນ່1,900ບາດ. ລາວຈະຕອ້ງເອົາມາໃບຢັງ້ຢືນການກວດຂະພາບຕ ົນ້ສະບບັກບັບດັສບີວົຂອງ

ລາວ ຫືຼ PP/TP/TD/CI. 
 

ໃນກລໍະນແີຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີເຮັດ ເອກະສານສນູເສຍ, ລາວຈະຕອ້ງຈາ່ຍທ່ີຫອ້ງການບໍລິການດາ້ນການຈາ້ງ

ງານຂອງຈງັຫວດັຫລືຫອ້ງການບໍລິການດາ້ນການຈາ້ງງານຂອງກງຸເທບເທ່ົານ ັນ້ 1-10 ເພ່ືອໃຫເ້ຈົ້າໜາ້ທ່ີໄດ້

ທບົທວນຄນືສະຖານະພາບຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຄນົນ ັນ້ ກອ່ນຈະເກບັຄາ່ທາໍນຽມ. 
 

ນາຍຈາ້ງແລະແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຕອ້ງກວດສອບການມຄີນຸສມົບດັເປັນແຮງງານກອ່ນທ່ີຈະດາໍເນນີການຈາ່ຍ

ເງນີ. ຖາ້ຫາກວາ່ແຮງງານບ່ໍມຄີນຸສມົບດັເພ່ືອລງົທະບຽນ ແລະ ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການເບີກຄາ່ທາໍນຽມຄນື.  
 

2.2.2 ສະຖານທ່ີຂອງການຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມ 
 

1. ສນູກາງໃຫບໍ້ລິການ 

ແຮງງານແຕລ່ະຄນົຈະຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມການສະໝກັ 100 ບາດ, ຄາ່ທາໍນຽມໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກສອງປີ 1,800 ບາດ

ແລະຄາ່ທາໍນຽມຂອງສນູບໍລກິານ10 ບາດ.ທງັຫມດົ, ແມນ່ເປັນຈາໍນວນ 1,910. ໃນກລໍະນນີາຍຈາ້ງມຈີາໍນວນແຮງງານ

ຕາ່ງດາ້ວຈາໍນວນຫລາຍ, ກະລນຸານດັພບົກບັສນູບໍລິການໄວລ້ວ່ງຫນາ້. 
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ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຈະໄດຮ້ບັ: 

• ໃບບນິແລະໃບນດັພບົ 

• SMS ຢືນຢນັຮບັການຊາໍລະຄາ່ທາໍນຽມໃຫຜູ້ປ້ະກອບການເຂ້ົາໄປໃນໝາຍເລກໂທລະສບັຂອງນາຍຈາ້ງທ່ີແຮງ

ງານໄດແ້ຈງ້ໃຫໄ້ວ.້ 
 

2. ຫອ້ງການບໍລິການດາ້ນການຈາ້ງງານຂອງຈງັຫວດັແລະ ຫອ້ງການບໍລິການດາ້ນການຈາ້ງງານຂອງກງຸເທບ1-10. 

ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວແຕລ່ະຄນົຈະຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມຄາໍຮອ້ງສະມກັ100 ບາດ ແລະຄາ່ທາໍນຽມໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກສາໍລບັ

ສອງປີ 1,800 ບາດ. ຈາໍນວນທງັຫມດົແມນ່ 1,900 ບາດ. ບ່ໍມກີານເກບັຄາ່ທາໍນຽມຂອງການບໍລິການ. ໃນກລໍະນີ

ນາຍຈາ້ງມ ີແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຈາໍນວນຫລາຍ,ກະລນຸາດາໍເນນີການນດັໝາຍລວ່ງຫນາ້. 

ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຈະໄດຮ້ບັ: 

• ໃບບນິ 

• ໃບນດັພບົ  

2.3 ເອກະສານປະກອບເພ່ືອສະມກັເຮັດໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ 

.ແບບຟອມສະມກັເອົາໃບອະນຍຸາດໃຫເ້ຮັດວຽກ (ທທ tortor8) ຮວ່ມກນັກບັເອກະສານປະກອບມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ.້ 

1 ໃບຢັງ້ຢືນການການປ່ິນປວົຕ ົນ້ສະບບັ 

2 ເອກະສານຂອງນາຍຈາ້ງເຊ່ັນວາ່ ບດັປະຈາໍຕວົ/ທະບຽນບາ້ນຫືຼ ເອກະສານການຈດົທະບຽນບໍລສິດັຖາ້ມ ີ

3 ສນັຍາຈາ້ງງານ 

4ໃບຢັງ້ຢືນການຈາ້ງງານ 

5. ທະບຽນບາ້ນ/ເອກະສານຢັງ້ຢືນ/ເອກະສານອື່ ນໆທ່ີຢ ັງ້ຢືນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ 

6 ແຜນທ່ີຂອງຖານທ່ີເຮັດວຽກ 

7 ຮບູພາບຂະໜາດ 3 x 4 ຊມສອງແຜນ່ 

8 ໃບບນີຂອງສນູບໍລິການ ຫລ ືໃບບີນທ່ີອອກໂດຍ ຫອ້ງການບໍລິການດາ້ນການຈາ້ງງານຂອງຈງັຫວດັແລະ ຫອ້ງການ

ບໍລິການດາ້ນການຈາ້ງງານຂອງກງຸເທບ 
 

ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານສະມກັເຂ້ົາມາຈາໍນວນຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ ງຄນົ, ແມນ່ຈະຕອ້ງມເີອກະສານຈາກນາຍຈາ້ງໜ່ຶງຊຸດຍື່ ນ

ປະກອບໄປນາໍ. ຕອ້ງມກີານເຮັດສນັຍາຈາ້ງງານລະຫວາ່ງນາຍຈາ້ງແລະແຮງງານຕາ່ງດາ້ວແຕລ່ະຄນົ. ຕອ້ງການມີ

ໃບຢ ັງ້ຢືນຂອງການຈາ້ງງານໜ່ຶງສະບບັເທ່ົານ ັນ້ (ຄືກນັກບັເອກະສານອື່ ນໆຂອງນາຍຈາ້ງ) ທ່ີມໄີດລ້ະບໄຸວຢູ້່ທາງລຸມ່
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ຂອງໃບຢັງ້ຢືນ "ການຢັງ້ຢືນການເຮັດວຽກຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວໃນບນັຊລີາຍການທ່ີຕິດຂດັມານາໍ". ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງ

ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວແມນ່ຈະຕອ້ງໄດຕ້ດິຂດັມາພອ້ມ. 

2.4 ນາຍຈາ້ງຮວ່ມກບັແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ, ຫລື ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ ສ ົ່ງເອກະສານທ່ີໄດກ້ະກຽມໃຫເ້ຈົ້າໜາ້ທ່ີໃນສນູ

ບໍລິການປະຕດູຽວ(One Stop Service Centers).ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຈະໄດຮ້ບັໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກໃນມືດ້ຽວ

ກນັກບັວນັທ່ີຍື່ ນສະເຫນຄີາໍຮອ້ງສະຫມກັ. ແຮງງານຕອ້ງໄດຈ້າ່ຍຄາ່ທາໍນຽມບດັສີບວົແລະຈດົທະບຽນ(ທທ Tor 

Ror38/1) ຈາໍນວນທງັຫມດົແມນ່80 ບາດ. 
 

2.5 ການປ່ຽນແປງຂອງນາຍຈາ້ງ / ສະຖານທ່ີ / ບອ່ນເຮັດວຽກ 

- ບ່ໍມກີານປຽ່ນແປງຂອງນາຍຈາ້ງໃນເລື້ອງການລງົທະບຽນຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ ແລະໄດຮ້ບັໃບອະນຍຸາດເຮັດ

ວຽກໃນໄລຍະເວລາການຈດົທະບຽນລະຫວາ່ງ 1 ເມສາແລະ 29 ກລໍະກດົ 2016 ທ່ີ OSSCs ແມນ່ໄດຮ້ບັ

ອະນຍຸາດ. 

- ການປ່ຽນແປງນາຍຈາ້ງຈະໄດຮ້ບັການອະນຸຍາດຫຼງັຈາກໄລຍະເວລາຂອງການລງົທະບຽນໄດຜ້່ານຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂລຸມ່ນີ.້  

ນາຍຈາ້ງສິນ້ສດຸສນັຍາການຈາ້ງງານ 

• ນາຍຈາ້ງໄດປິ້ດທລຸະກດິຂອງເຂົາເຈົາ້ຫືຼປິດຈນົກວາ່ຈະມແີຮງງານຕາ່ງດາ້ວເຂ້ົາມາ. 

• ນາຍຈາ້ງກະທາໍຄວາມຮນຸແຮງ. 

• ນາຍຈາ້ງຈາ່ຍຄາ່ແຮງໃຫຊ້ກັຊາ້/ລະເມດີລະບຽບກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ. 

ຄາ່ທາໍນຽມຂອງການປ່ຽນນາຍຈາ້ງຈະປະຕິບດັຕາມລະບຽບກດົຫມາຍ. ຫຼງັຈາກທ່ີແຮງງານຕາ່ງດາ້ວໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ

ນາຍຈາ້ງສາໍເລັດແລວ້, ລາວຕອ້ງລາຍງານໃຫຫ້ອ້ງການລງົທະບຽນຂອງເມອືງ (District Registration Office) ຫລື 

ຫອ້ງການລງົທະບຽນປະຈາໍພ້ືນທ່ີ (Local Registration Office) ເພ່ືອປ່ຽນບດັສບີວົຂອງພວກເຂົາ ແລະໃບອະນຍຸາດ

ໃຫເ້ຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້ໄປພອ້ມກນັ (ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີຢູດ່າ້ນຫລງັຂອງບດັ). 
 

ຂ ັນ້ຕອນສາໍລບັການປ່ຽນແປງນາຍຈາ້ງ 

1. ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ ຫືຼຄນົທ່ີຈະມາເປັນນາຍຈາ້ງໃຫມຕ່ອ້ງສະຫນອງຫລກັຖານຂອງການຢດຸສນັຍາວາ່ຈາ້ງ, ການປິດ

ຂອງທລຸະກດິ, ຫືຼການຮອ້ງຮຽນຕ່ໍນາຍຈາ້ງທ່ີຄນົເກົ່ າ (ເບິ່ ງລາຍລະອຽດທ່ີ "ນາຍຈາ້ງຢດຸສນັຍາຂອງນາຍຈາ້ງ ໃນ

ຫນາ້ທີ 5). 
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2. ພະແນກການປກົປ້ອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານແລະສະຫວດັດກີານ (Department of Labour Protection and 

Welfare) ຈະເປັນຜູຈ້ດັການເລ່ືອງຄາໍຮອ້ງຮຽນຕ່ໍນາຍຈາ້ງຄນົກອ່ນ ທ່ີມເີລື້ອງພວົພນັກບັຄວາມຮນຸແຮງ, ແລະ

ຄວາມຊກັຊາ້ຂອງການຈາ່ຍຄາ່ແຮງ / ການລະເມດີກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານຕາມຂໍສ້ະຫລບຸ. 

ນາຍຈາ້ງຮູສ້ກຶຜິດແລວ້ ກໍ່ຈະບ່ໍອະນຍຸາດໃຫຈ້າ້ງງານແຮງງານຕ່າ່ງດາ້ວອກີເປັນໄລຍະເວລາສອງປີ. 

3. ແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຜູທ່ີ້ປ່ຽນນາຍຈາ້ງໂດຍບ່ໍມກີານຢ ັງ້ຢືນທ່ີເຫມາະສມົຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດໃຫເ້ຮັດວຽກຢູ່ໃນ

ປະເທດໄທເປັນໄລຍະເວລາສອງປີ, ແລະຕອ້ງໄດກ້ບັຄນືປະເທດສງັກດັຂອງຕນົເອງ. ຖາ້ຫາກວາ່ລາວຕອ້ງການທ່ີ

ຈະກບັຄືນມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທ,ລາວສາມາດສະຫມກັຂໍເຮັດວຽກເຮັດພາຍໃຕ້ບດົບນັທຶກຄວາມຮວ່ມມ ື

MOU. 

4. ນາຍຈາ້ງຜູທ່ີ້ຈາ້ງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີບ່ໍມເີອກະສານຮບັຮອງ ແມນ່ເຮັດຜິດຕາມຂໍຕ້ກົລງົ.  

ສະຖານທ່ີຂອງສນູບໍລິການລກູຄາ້ແບບປະຕດູຽວ(one stop service)ໃນກງຸເທບ 

ສະຖານທ່ີ ເຂດ 

ສນູການຄາ້ໄອທີຫລກັສີ່  ຊ ັນ້ T  ຖະໜນົ
ແຈງ້ວດັທະນະ, ເມອືງ ຫລກັສ ີ(Laksi IT 
Square, T Floor.Changwattana 
Road, Laksi District) 

ເຂດໝາຍເລກ. 2 (ຈະຕຈຸກັChatuchak, ດອນເມອືງDon Muang, 
ບາງສື່Bang Sue, ບາງເຂນ Bang Khenແລະ ຫລກັສ ີLaksi) 

ເຂດໝາຍເລກ. 3(ດນີແດງ Din Dang, ພະຍາໄທ Phayathai, 
ຣາຊເທວ ີRatchathewiແລະ ຫວຍ້ຂວາງHuayKwang) 

ຕຶກວານ ເຊັນເຕີຮ,໌ ສະຖານນລີດົເມ ກງຸເທບ 
ສາຍໃຕ,້ ຖະໜນົ ໂບຣມົມະຣາດຊະຊນົນະນ,ີ 
ເຂດຕະຫລ່ິງຊນັ (Van Center Building, 
Bangkok Bus Station (South) 

Borommaratchachonnani Road, 
Taling Chan District) 

ເຂດໝາຍເລກ. 5 (ຄອງສານ Khlong San, ທນົບຣູ ີThonburi, 
ບງັກອກນອ້ຍ Bangkok Noi, ບງັກອກໃຫຍB່angkok Yaiແລະ 
ບາງພດັ Bang Plad) 

ເຂດໝາຍເລກ. 6 (ຕະລ່ິງຊນັ Taling Chan, ທະວວີດັທະນາ
Taweewattana, ບາງແຄ Bang Khae, ພະສີຈະເລີນPhasi 
Charoen ແລະ ໜອງຂາມNong Kham and ແລະ ໜອງຂາມ
Nhong Kham) 

ເຂດໝາຍເລກ. 7 (ຈອມທອງ Jom Thong, ທງຸຄຣ ຸThungKhru, 
ບາງຂນຸທຽນ Bang KhunThian, ບາງບອນ Bang Bon ແລະ 
ຣາຊບຣູະນາRatchaburana)  

ສວນສາທາລະນະທນັຍາ, ຖະໜນົສຣີນະ ເຂດໝາຍເລກ.. 8 (ຄອງເຕີຍ Klong Toei, ບາງນາ Bang Na, 
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ສະຖານທ່ີ ເຂດ 

ຄະຣີນດຣາ , ເຂດສວນຫລວງ (Thanya 
Park 

Srinagarindra Road, SuanLuang 
District) 

ພະຂະໂນງ Phrakanong, ວດັທະນາ Wattana, ສວນຫລວງ 
SuanLuangແລະ ພຣະເວດ Prawet)  

ເຂດໝາຍເລກ. 9 (ກນັນາຍາວ Kannayao, ບາງກະປິ Bang 
Kapi, ລາດພາ້ວ Lad Prao, ວງັທອງຫລາງ Wang Thonglang
ແລະ ບວົກຸມ່BuengKum) 

ທາງແຍກຕະຫລາດຫນອງຈອກ, ຖະໜນົສຸ
ວີນທະວງົ ເຂດ ໜອງຈອກ (NongJok 
Intersection Market 

Suwinthawong Road, NongJok 
District) 

ເຂດໝາຍເລກ. 10(ຄອງສາມວາ Khlong Sam Wa, ມນີບຣູີ
Meenburi, ລາດກະບງັ Lad Krabang, ສະພານສງູ Saphan 
Sung, ໜອງຈອກ NongJokແລະ ສາຍໄໝSai Mai) 

ໝາຍເຫດ ເຂດໝາຍເລກ 1 (ດສູດິ Dusit, ພມົພດັ Pomprab, ສາໍພນັທະວງົSamphanthawong) 

ເຂດໝາຍເລກ4 (ບງັກອກ Bangkok, ປະທມຸວນັPathumwan, ຍານນາວາYannawa, ສາທອນ

SathornແລະບາງຄໍແຫລມBang KhoLaem) ສາມາດລງົທະບຽນຢູ ່OSSC ທກຸບອ່ນ. 

ເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການລງົທະບຽນແລະ ການສະມກັເອົາໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກ ແມນ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດທ່ີ້

http://www.doe.go.th/node/1322 

 

4. ຄາໍສ ັ່ງຂອງລດັຖະມນົຕພີາຍໃນສະບບັເລກທີ 1/2558 ວາ່ດວ້ຍ ການຫາ້ມເຂ້ົາອອກຂອງຄນົຕາ່ງປະເທດຜູທ່ີ້ຢູເ່ກນີ 

ນາຍກົລດັຖະລດັຖະມນົຕີແລະລດັຖະມນົຕີກະຊວງພາຍໃນ ໂດຍອີງໃສຜ່ນົປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດແລະເພ່ືອ

ປະຊາຊນົໄດອ້ອກຄາໍສ ັ່ງສະບບັເລກທີ 1/2558 ໃນວນັທ່ີ 27 ພະຈກິ 2015 ໂດຍອາໄສອາໍນາດແຫງ່ມາດຕາ 16 

ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍເລື່ ອງຄນົເຂ້ົາເມອືງ 1979 (ພສ 2522) ເພ່ືອປ້ອງກນັການເຂ້ົາອອກຂອງຄນົຕາ່ງປະເທດຜູທ່ີ້ຢູເ່ກນີ. 

1) ໃນກລໍະນຂີອງການຢູເ່ກນີ ແລະການຍອມຈາໍນນົຕ່ໍອາໍນາດການປກົຄອງ 

1.1 . ຄນົຕາ່ງປະເທດທ່ີຢູໃ່ນຣາຊອານາຈກັໄທທ່ີອາໃສຢູຫຼ່າຍກວ່າ 90 ວນັ ແມນ່ບ່ໍໄດອ້ະນຍຸາດໃຫກ້ບັຄນືເຂ້ົາປະເທດ

ໄທ ແລະ ມຜີນົນາໍໃຊພ້າຍໃນໄລຍະເວລາຫນຶ່ ງປີຫຼງັຈາກວນັທີຂອງການເດນີທາງອອກຂອງເຂົາເຈົາ້. 

1.2 ຄນົຕາ່ງປະເທດທ່ີຢູ່ໃນຣາຊອານາຈກັໄທຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ ງປີ ແມນ່ບ່ໍໄດອ້ະນຍຸາດໃຫກ້ບັຄືນເຂ້ົາປະເທດໄທ ແລະ ມີ

ຜນົນາໍໃຊພ້າຍໃນໄລຍະເວລາສາມປີຫຼງັຈາກວນັທີຂອງການເດນີທາງອອກຂອງເຂົາເຈົາ້. 
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1.3 ຄນົຕາ່ງປະເທດທ່ີຢູໃ່ນຣາຊອານາຈກັໄທຫຼາຍກວ່າສາມປີ ແມນ່ບ່ໍໄດອ້ະນຍຸາດໃຫກ້ບັຄນືເຂ້ົາປະເທດໄທ ແລະ ມີ

ຜນົນາໍໃຊພ້າຍໃນໄລຍະເວລາຫາ້ປີຫຼງັຈາກວນັທີຂອງການເດນີທາງອອກຂອງເຂົາເຈົາ້. 

1.4 ຄນົຕາ່ງປະເທດທ່ີຢູໃ່ນຣາຊອານາຈກັໄທຫຼາຍກວ່າຫາ້ປີ ແມນ່ບ່ໍໄດອ້ະນຍຸາດໃຫກ້ບັຄນືເຂ້ົາປະເທດໄທ ແລະ ມຜີນົ

ນາໍໃຊພ້າຍໃນໄລຍະເວລາສບິປີຫຼງັຈາກວນັທີຂອງການເດນີທາງອອກຂອງເຂົາເຈົາ້. 
 

2) ໃນກລໍະນຂີອງການຈບັກມຸຍອ້ນການຢູເ່ກນີ 

2.1 ຄນົຕາ່ງປະເທດຜູ້ທ່ີຢູ່ເກນີໃນຣາຊອານາຈກັໄທທ່ີໜ້ອຍກວາ່ຫນຶ່ ງປີ ແມນ່ບ່ໍໄດອ້ະນຍຸາດໃຫ້ກບັຄືນເຂ້ົາ

ປະເທດໄທ ແລະ ມຜີນົນາໍໃຊພ້າຍໃນໄລຍະເວລາຫ້າປີຫຼງັຈາກວນັທີຂອງການເດີນທາງອອກຂອງ

ເຂົາເຈົາ້. 

2.2 ຄນົຕາ່ງປະເທດຜູ້ທ່ີຢູ່ເກນີໃນຣາຊອານາຈກັໄທຫລາຍກວາ່ຫນຶ່ ງປີ ແມນ່ບ່ໍໄດອ້ະນຸຍາດໃຫ້ກບັຄືນເຂ້ົາ

ປະເທດໄທ ແລະ ມຜີນົນາໍໃຊພ້າຍໃນໄລຍະເວລາສິບປີຫຼງັຈາກວນັທີຂອງການເດີນທາງອອກຂອງ

ເຂົາເຈົາ້. 
 

3) ຄາໍສ ັ່ງຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພາຍໃນ ແມນ່ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊກ້ບັກລໍະນດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ.້ 

3.1 ຄນົຕາ່ງປະເທດຜູທ່ີ້ອອກຈາກຣາຊອານາຈກັໄທກອ່ນທ່ີອາຍຈຸະເຖງິ18 ປີ 

3.2 ຄນົຕາ່ງປະເທດຜູທ່ີ້ອອກຈາກຣາຊອານາຈກັໄທກອ່ນອອກຄາໍສ ັງ່ນີ ້
 

ຄາໍສ ັງ່ນີມ້ຜີນົບງັຄບັໃຊໃ້ນໃນ 90 ມືຫຼ້ງັຈາກການປະກາດນາໍໃຊໃ້ນຈດົຫມາຍເຫດລດັຖະບານ. 
 

5 ລະບຽບການລດັຖະມນົຕີວາ່ດວ້ຍສະຖານທ່ີເຮັດວຽກທ່ີບ່ໍອະນຍຸາດໃຫນ້າຍຈາ້ງວາ່ຈາ້ງເດັກນອ້ຍທ່ີອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 18 

ປີ ໃນປີ 2016 (ພສ2559) 

ໂດຍອາໄສອາໍນາດແຫງ່ມາດຕາ 6 ເລ້ືອງກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານປີ 1998 (ພສ 2541) ແລະ

ມາດຕາ 50 (4) ສະບບັປບັປງຸໂດຍອີງຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ(ໝາຍເລກ 2) 2008 (ພສ 

2551), ລດັຖະມນົຕີຂອງກະຊວງແຮງງານໄດອ້ອກລະບຽບກະຊວງເພ່ືອຫາ້ມນາຍຈາ້ງບ່ໍໃຫຈ້າ້ງວຽກງານເດັກນອ້ຍທ່ີມ ີ

ອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ໃນບອ່ນເຮັດວຽກດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

1) ໂຮງງານຜະລິດອາຫານທະເລໂດຍອງີຕາມກດົຫມາຍໂຮງງານຜະລິດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

2) ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກຂອງການຜະລິດອາຫານທະເລໂດຍອີງຕາມດາໍລດັວາ່ດວ້ຍ ການປະມງົສກຸເສີນປີ 2015 

(ພສ2558) 
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ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກອື່ ນໆທ່ີແຮງງານອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 18 ປີບ່ໍອະນຍຸາດໃຫເ້ຮັດວຽກເຊ່ັນວາ່ ໂຮງຂາ້ສດັ, ສະຖານທ່ີຫ້ີຼນ

ການພະນນັ, ສະຖານທ່ີບນັເທີງທ່ີອງີຕາມການກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍຄວາມບນັເທີງແລະບອ່ນເຮັດວຽກອື່ ນໆຕາມລະບຽບ

ລດັຖະມນົຕ.ີ 

6 ຂ ັນ້ຕອນຂອງຄາໍແນະນາໍ ສາໍລບັການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງແຮງງານທ່ີມສີມີໃືນ AEC ອງີຕາມ MRAs 

ພະແນກຂອງການຈາ້ງງານ (The Department of Employment -DOE), ກະຊວງແຮງງານ (Ministry of 

Labour-MOL) ຂອງປະເທດໄທໄດພ້ດັທະນາຄູມ່ແືນະນາໍຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານທ່ີມສີີມໃືນສະມາຄມົ

ເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC) ທ່ີອງີຕາມຂໍຕ້ກົລງົຮວ່ມກນັທງັສອງຝາ່ຍ Mutual Recognition Arrangements 

(MRAs): 

1. ສະມາຊກິອາຊຽນປະກອບມບີຣໄູນດາລດຸຊາລາມ, ກາໍປເູຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສ.ປ.ປ. ລາວ, ມາເລເຊຍ, 

ພະມາ້, ຟີລິບປິນ, ປະເທດໄທ, ສງິກະໂປແລະຫວຽດນາມ. 

2. ລະບຽບການສາໍລບັການອອກໃບອະນຍຸາດໃຫເ້ຮັດວຽກແກແ່ຮງງານທ່ີມສີມີຈືາກສະມາຊກິອາຊຽນມດີ ັງ່ນີ:້ 

2.1 ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ການເຮັດວຽກຂອງຄນົຕາ່ງດາ້ວ 2008 (ພສ2551) - ຄນົຕາ່ງປະເທດຕອ້ງໄດຮ້ບັວີ

ຊາ່ທ່ີບ່ໍແມນ່-ຄນົເຂ້ົາເມອືງ-B (Non-Immigrant-B) ເພ່ືອທ່ີຈະເຂ້ົາຣາຊອານາຈກັໄທ. 

2.2 1979 (ພສ .2522) ດາໍລດັ 39 ວາ່ດວ້ຍ ອາຊບີແລະວຊິາຊບີທ່ີຫາ້ມຄນົຕາ່ງປະເທດເຮັດ 

2.3 1979 (ພສ.2522) ຄູມ່ແືນະນາໍຂອງDOE ໃນການອອກໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກໃຫກ້ບັຄນົຕາ່ງປະເທດ 

2.4 ແຮງງານຕາ່ງປະເທດຕອ້ງໄດຮ້ບັໃບອະນຍຸາດຫືຼໃບຢັງ້ຢືນຈາກສະມາຄມົວຊິາຊບີທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໂດຍອງີຕາມ

ການຕກົລງົຮບັຮູຮ້ວ່ມກນັ (Mutual Recognition Agreements -MRAs). 

ອາຊບີ ສະມາຄມົ (ປະເທດໄທ) 

ວສິະວະກອນ ຄະນະກາໍມະຂອງວສິະວະກອນ(Council of Engineers) 

ນກັສາໍຫລວດ ຄະນະກາໍມະຂອງວສິະວະກອນ (Council of Engineers) 

ສະຖາປະນກິ ສະພາສະຖາປະນກິ (Architect Council) 

ທາ່ນຫມ ໍ ສະພາການແພດ (Medical Council), ກະຊວງ
ສາທາລະນະສກຸ (Ministry of Public Health) 

ທນັຕະແພດ ສະພາການແພດ (Medical Council), ກະຊວງ
ສາທາລະນະ (Ministry of Public Health) 

ພະຍາບານ ຄະນະກາໍມະການພະຍາບານ Nursing Council 

ນກັບນັຊ ີ
 

ສະພາວຊິາຊບີການບນັຊ ີ(Federation of Accounting 
Professions) 

32 ອາຊນີທ່ີກຽ່ວຂອງ້ກບັການທອ່ງທຽ່ວ ກະຊວງການທອ່ງທຽ່ວແລະກລິາ (Ministry of Tourism 
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ອາຊບີ ສະມາຄມົ (ປະເທດໄທ) 

 
1. ຜູ້ຈດັການສ່ວນໜ້າຂອງໂຮງແຮມ

(Front Office Manager) 
2. ຜູ້ຊີ້ນ າໍສ່ວນໜ້າຂອງໂຮງແຮມ

(Front Office Supervisor) 
3. ພ ະ ນ ັ ກ ງ າ ນ ຕ້ ອ ນ ຮ ັ ບ 

(Receptionist) 
4. ພ ະ ນ ັກ ງ າ ນ ຮ ັ ບ ໂ ທ ລ ະ ສ ັ ບ 

(Telephone Operator) 
5. ພະນກັງານບໍລິການຊາຍ (Bell 

Boy) 
6. ຜູ້ບໍລິຫານຝ່າຍທາໍຄວາມສະອາດ 

(Executive Housekeeper) 
7. ຜູ້ຈດັການຝ່າຍຊກັລີດ (Laundry 

Manager) 
8. ຜູ້ ກ ວ ດ ກ າ ປ ະ ຈ າໍ ຊ ັ້ນ  ( Floor 

Supervisor) 
9. ພະນກັງານຊກັ ເລີດ (Laundry 

Attendant) 
10. ພະນກັງານດູແລຫ້ອງ (Room 

Attendant) 
11. ຜູ້ ທ ໍາ ຄ ວ າ ມ ສ ະ ອ າ ດ ພ້ື ນ ທ່ີ

ສາທາລະນະ (Public Area 
Cleaner) 

12. ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ າ ນ ພ່ໍ ຄ ົວ  ( Executive 
Chef) 

13. ຮອງຫ ົວໜ້າພະແນກເຮືອນຄ ົວ 
(Demi Chef) 

14. ພ່ໍຄວົ ຄອມມກິສ(໌Commis Chef) 

15. ພ່ໍຄວົ ພາທີ (Chef de Partie) 
16. ພ່ໍຄ ວົຄອມມິກສ໌ພ ັສ ທີ (Commis 

Pastry) 
17. ຜູອ້ບົຂະໜມົເຂ້ົາຈີ່(Baker) 

and Sports) 
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ອາຊບີ ສະມາຄມົ (ປະເທດໄທ) 

18. ຄນົຂາຍຊີນ້ (Butcher) 
19. ຜູ້ອາໍນວຍການຝ່າຍອາຫານ ແລະ 

ເຄື່ ອງດື່ ມ (F&B Director) 
20. ຫ ົວໜ້າພະແນກ ຝ່າຍອາຫານ 

ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ(F&B Outlet 
Manager) 

21. ຫວົໜາ້ຜູເ້ສບີ (Head Waiter) 
22. ບາຣເ໌ທັນເດ ີ(Bartender) 
23. ນກັເສບີ (Waiter) 
24. ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານລະດ ັບ ສູ ງ (General 

Manger) 
25. ຜູ້ ຊ ່ ວ ຍ ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ າ ນ ລ ະ ດ ັບ ສູ ງ

(Assistant General Manager) 
26. ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ າ ນ ອ ະ ວຸ ໂ ສ  (Senior 

General Manager) 
27. ທ່ີປຶກສາການທ່ອງທ່ຽວ (Travel 

Consultant) 
28. ຜູ້ ຈ ັດ ກ າ ນຝ່ າ ຍຜ ະ ລິ ດຕະພ ັນ 

(Product Manager) 
29. ຜູ້ຈດັການຝ່າຍການຂາຍ ແລະ

ຕະຫລາດ (Sales and 
Marketing Manager) 

30. ຜູ້ຈດັການຝ່າຍສີນເຊື່ ອ (Credit 
Manager) 

31. ຜູ້ຈດັການຝ່າຍຂາຍປ້ີ (Ticketing 
Manager) 

32. ຜູ້ ຈ ັ ດ ກ າ ນ ຝ່ າ ຍ ທົ ວ  (Tour 
Manager) 

 

3. ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກການອອກໃບອະນຍຸາດເຮັດວຽກໃຫ້ແກແ່ຮງງານທ່ີມສີີມຈືາກປະເທດສະມາຊິກ

ອາຊຽນ 
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3.1 ການສ ົ່ງຊຸດຄາໍຮອ້ງເພ່ືອສະຫມກັຕາມກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍການອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກໃບ

ອະນຍຸາດ 2015 (ພສ2558) 

3.2 ການອອກວຊີາ່ ຜາ່ນຊອ່ງທາງອາຊຽນພິເສດ(ASEAN LANE Special Channel)ຢູໃ່ນຫອ້ງການ 

DOE ແມນ່ດາໍເນນີການພາຍໃນມືຫ້ນຶ່ ງ (ແທນທ່ີຈະແມນ່ 2-3 ມືເ້ຮັດວຽກ). 

- ການສະມກັເອົາໃບອະນຍຸາດແມນ່ສ ົ່ງໄປທ່ີສາຂາຂອງDOEເຊິ່ ງເປັນບອ່ນທ່ີຜູສ້ະມກັອາໄສຢູ.່  

- - ສາໍລບັ Bangkok, ກະລນຸາຕິດຕ່ໍຫອ້ງການບໍລິຫານຂອງແຮງງານຕາ່ງປະເທດ(Foreign Workers 

Administration), DOE, MoL. 

- - ສາໍລບັແຂວງອື່ ນໆ, ກະລນຸາຕິດຕ່ໍຫາຫອ້ງການການຈາ້ງງານຈງັຫວດັ (Provincial Employment 

Office). 
 

7 ສະຖຕິຂິອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວໃນປະເທດໄທ 

ຕາຕະລາງ 1: ຈາໍນວນຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວທ່ີມໃີບອະນຍຸາດເຮັດວຽກທ່ີຖກືຕອ້ງ ເປັນຜູທ່ີ້ໄດເ້ຂ້ົາປະເທດໄທໂດຍ

ຜາ່ນຂະບວນການ MOU (ໃນເດອືນກມຸພາ 2016) 

 
 

 
 
 
 
 

 

Source: ສາໍນກັງານບໍລິຫານແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ (Office of Foreign Workers Administration), ພະແນກການຈາ້ງງານ, 

ກະຊວງແຮງງານ (Department of Employment, Ministry of Labour) 

ທ່ີມາ:,  
 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ ທ່ີມາຈາກຂະບວນການພິສດູຢືນຢນັສນັຊາດກອ່ນຫນາ້ນີ ້(ຈາກປະເທດ

ພະມາ້, ສ.ປ.ປ.ລາວແລະກາໍປເູຈຍ) ທ່ີຍງັຢູໃ່ນຣາຊອານາຈກັ (ເປັນຂອງເດອືນກມຸພາ 2016) 

 
 

ສນັຊາດ ຈາໍນວນ 

ພະມາ້ 143,461 

ກາໍປເູຈຍ 117,424 

ສປປ ລາວ 31,795 

ທງັໝດົ 292,680 

ສນັຊາດ ຈາໍນວນ 

ພະມາ້ 909,916 

ກາໍປເູຈຍ 111,493 

ສປປ ລາວ 44,372
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ທ່ີມາ: ສາໍນກັງານບໍລິຫານແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ (Office of Foreign Workers Administration), ພະແນກການຈາ້ງງານ 

(Department of Employment), ກະຊວງແຮງງານ(Ministry of Labour) 
 
ຕາຕະລາງ 3: ຈາໍນວນຂອງແຮງງານຍາ້ຍຖິ່ ນມໃີບອະນຍຸາດເຮັດວຽກໄດເ້ອົາປະກນັໄພພາຍໃຕກ້ອງທຶນປະກນັສງັຄມົ 

(ເປັນຂອງເດອືນກມຸພາ 2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ທ່ີມາ:ຫອ້ງການປະກນັສງັຄມົ (Social Security Office), ກະຊວງແຮງງານ(Ministry of Labour) 
 

ຕາຕະລາງ 4: ຈາໍນວນຂອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ (ສະຖານະພາບເຄິ່ ງ-ປະຈາໍ ແລະ ປະຈາໍ) ຜູທ່ີ້ມປີະກນັໂດຍ

ໂຄງການປະກນັໄພສະຫນອງໃຫໂ້ດຍ MOPH (ເປັນຂອງເດອືນຕລຸາ 2015) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Source: ກຸມ່ປະກນັສຂຸະພາບ (Health Insurance Group), ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ (Ministry of Public Health) 

ບນັທຶກຂໍມ້ນູຄນົຕາ່ງດາ້ວແມນ່ເກບັກາໍໂດຍໂປຣແກມການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານຕາ່ງດາ້ວ (Labour Migration Programme), 

ຫອ້ງການ IOMປະເທດໄທ 

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

ບນັທຶກຂໍມ້ນູຄນົຕາ່ງດາ້ວມຢີູທ່າງອອນໄລນ ໌

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

ທງັໝດົ 1,065,781 

ສນັຊາດ ຈາໍນວນ 

ພະມາ້ 319,131 

ສປປ ລາວ 12,367 

ກາໍປເູຈຍ 85,097 

ຫວຽດນາມ 521 

ອື່ ນໆ 89,982 

ທງັໝດົ 507,098 

ສນັຊາດ ຈາໍນວນ 

ພະມາ້ 659,730 

ກາໍປເູຈຍ 496,797 

ສປປ ລາວ 121,079 

ທງັໝດົ 1,277,606 


