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การประชุมระดับวิชาการไทย-ลาววาดวยเรื่องแรงงานขามชาติชาวลาวท่ีทํางานในประเทศไทย 
 
การประชุมระดับวิชาการไทย-ลาว ไดจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ สาธารณประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยคณะผูแทนของทั้งสองฝายนําโดยอธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานแหงราชอาณาจักรไทย และ
อธิ บดี ก รมพัฒนาฝ มื อแรง ง านและ จัดหาง าน  กระทรวงแรง ง านและสวัสดิ ก าร สั งคมแห ง                            
สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 

• ดําเนินการปรับสถานภาพแรงงานขามชาติชาวลาวท่ียังไมไดผานข้ันตอนการปรับสถานภาพ 
• จัดต้ังศูนยบริการเบ็ดเสร็จโดยฝายลาวจะสงเจาหนาที่แบงเปน 2 หนวยเพื่อดําเนินการปรับสถานภาพ

แรงงานลาวที่กรงุเทพมหานคร (โดยฝายไทยจะดาํเนินการจัดต้ัง) และจัดต้ังหนวยงานเคลื่อนที่เพ่ือให
บริการตามจังหวัดตางๆ 

• พิจารณาปรับปรุงแกไขบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงาน ป 2545 
 

นอกจากนี้ ฝายไทยขอใหฝายลาวมีการฝกอบรมใหกับคนงานลาวกอนเดินทางเขาไปทํางานในประเทศไทย 
 
กองทุนเพ่ือสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
 

• เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดออกกฎกระทรวง โดยกําหนดให
กองทุนเพ่ือสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีผลบังคับใช ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2557 
เปนตนไป โดยใหนายจางมีหนาท่ีหักเงินคาจางของลูกจางในอัตราคนละ 1,000 บาทเพื่อสงเขา
กองทุนดังกลาว คนตางดาวจะตองกรอกแบบฟอรมขอคืนเงินเพื่อย่ืนตอสํานักงานจัดหางานจังหวัด
เพื่อขอคืนเงินจํานวน 1,000 บาทกอนเดินทางกลับประเทศภูมิลําเนาของตน โดยจะไดรับเงินดังกลาว
ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเม่ือเดินทางออกจากประเทศไทย ในกรณีที่คนตางดาวไดกลับสูประเทศ
ของตนและมิไดขอเงินดังกลาวคืน จะตองขอคืนภายในระยะเวลา 2 ปนับจากวันที่ เดินทาง                    
ออกนอกประเทศไทย โดยสงแบบฟอรมขอคืนเงินที่กรอกสมบูรณแลวสงไปยังสํานักงานกองทุนเพ่ือ          
การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงแรงงาน หากคนตางดาวไมสามารถ               
ขอเงินคืนไดภายใน 2 ปนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศไทย รัฐบาลไทยจะนําเงินดังกลาวไป
สมทบเขากองทุนเพื่อใชในการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
 
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุน นายจางและลูกจางสามารถติดตอสํานักงานจัดหางานในจังหวัด
ของตน หรือที่ http://www.doe.go.th/fund/ 



3 
 

 
การจดทะเบียนใหมสําหรับแรงงานในกิจการประมงทะเลในประเทศไทย  

 
การจดทะเบียนแรงงานขามชาติในกิจการประมงทะเลครั้งตอไปจะเปดใหมีข้ึนในเดือนมีนาคม 2557 ในพ้ืนที่ 
22 จังหวัดชายฝงทะเลของประเทศไทย 

 
การยกเวนคาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวท่ีเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย 

 
 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดออกกฎกระทรวง เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2556 ใหคนตางดาวที่เปน
ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย              
พ.ศ. 2551 ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการทํางาน ผูเสียหายไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทยเปน                    
การชั่วคราวระหวางการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด เรียกรองสิทธิของตน เขารับการรักษาทางการแพทย 
และรับการสนับสนุนในการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ ในระยะเวลาที่อยูในประเทศไทย                    
เปนการช่ัวคราวน้ี ผูเสียหายยังไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศไทยดวย 

 

ยังไมมีสถิติแรงงานขามชาติโดยกระทรวงแรงงานในขณะน้ี เน่ืองจากสถานการณทางการเมืองในประเทศไทย 

ขาวแรงงานขามชาติจัดทําโดย แผนกแรงงานขามชาติ องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน 

 (International Organization for Migration-IOM) สํานักงานประเทศไทย 

หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเตมิ 

โทรศัพท 02-3439300 โทรสาร 02-3439399 e-mail: migrantnews@iom.int 

หรือทานสามารถอานขาวแรงงานขามชาติทุกฉบับไดท่ี 

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


