
 

 

 

กลุ%ม/สัญชาติ พม%า ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวม 

MoU นำเข=า 526,957 198,221 303,325 304 1,028,807 

MoU พิเศษ 1,001,994 50,593 213,424  1,266,011 

พิสูจนAสัญชาติเดิม 7,336 138 303 2 7,779 

จ=างงานชายแดน 9,447 0 13,908  23,355 

รวม 1,545,734 248,952 530,960 306 2,325,952 

ข.อมูลจาก สำนักบริหารแรงงานตAางด.าว กรมการจัดหางาน พฤษภาคม 2563 

 

 

รัฐบาลออกประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงาน ที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ให.แรงงานข.ามชาติที่นำเข.าตามระบบ MoU ที่ทำงานในประเทศไทยครบ 4 ป]อยูAและทำงานในประเทศ

ไทยไปพลางกAอนจนถึงวันที่ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตAอมารัฐบาลได.ประกาศขยายระยะเวลาการใช.พระราชกำหนด

สถานการณ`ฉุกเฉินออกไป กระทรวงแรงงานได.ประชุมหนAวยงานที่เกี่ยวข.องประกอบด.วย สำนักงานตรวจคนเข.าเมือง กองการ

ตAางประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการ

ประชุม กลAาวคือ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันในการขยายระยะเวลาผAอนปรนการอยูAในราชอาณาจักรเปdนการชั่วคราวและการ

ทำงานให.กับแรงงานข.ามชาติที่เข.ามาทำงานตามข.อตกลงที่รัฐบาลไทยได.ลงนามกับรัฐบาลประเทศคูAภาคี ออกไปจนถึงวันที่ 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และเสนอตAอคณะรัฐมนตรีให.ความเห็นชอบในวันที่ 2 มิถุนายนให. ผAอนปรนการอยูAในราชอาณาจักรเปdนการ

ชั่วคราวและการทำงานให.กับแรงงานข.ามชาติที่เข.ามาทำงานที่เข.ามาทำงานตามระบบ MoU และข.อตกลงเรื่องการผAานแดน

ออกไปจนถึง 31 มีนาคม โดยมีเนื้อหา คือ  

กลุAมเปgาหมายในการดำเนินการเปdนแรงงานข.ามชาต ิ2 กลุAม คือ 

 

สรุปกฎหมายนโยบายด=านแรงงานข=ามชาติ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 

 

จํานวนแรงงานข้ามชาติเดือนพฤษภาคม 2563 

ขยายเวลา MoU ครบ 4 ปี และกลุ่มจ้างชายแดนที่ครบกําหนด 

1) แรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข.ามาทำงานตามบันทึกความเข.าใจวAาด.วยความรAวมมือด.านแรงงานหรือ

บันทึกข.อตกลงวAาด.วยการจ.างแรงงานระหวAางรัฐบาลแหAงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหAงราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาล

แหAงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแหAงสาธารณรัฐแหAงสหภาพเมียนมา (MOU) ที่ทำงานงานครบ 

4 ป] แตAไมAสามารถเดินทางออกประเทศได.กAอน หรือในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จากมาตรการปgองกันการแพรA

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 



 

โดยรัฐบาลได.การขยายระยะเวลาการผAอนปรนให.แรงงานข.ามชาติที่เข.ามาทำงานตามข.อตกลงที่รัฐบาลไทยได.ลงนามกับ

รัฐบาลประเทศคูAภาคีอยูAในราชอาณาจักรเปdนการชั่วคราวและทำงานได.ตAอไป ตั้งแตAวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หลังสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แรงงานตAางด.าวต.องเดินทางออกจากราชอาณาจักรภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดไว.ในประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข.อง 

 

 

กลุ%ม มติคณะรัฐมนตรี ประกาศผ%อนผัน ผ%อนผันถึง 

MoU ครบ 4 ปX มติครม. 2 มิถุนายน 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 

ผAอนผันให.อยู Aและทำงานได. 

จนถึง 31 ก.ค. 2563  

เมื่อครบกำหนดต.องเดินทาง

กลับภายใน 15 วัน 

กลุ%มจ=างงานชายแดน มติครม. 2 มิถุนายน 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 

ผAอนผันให.อยูAและทำงานตAอ

ได.จนถึง 31 ก.ค. 2563 หรือ

จนดAานเปnด เมื่อครบต.องกลับ

ใน 7 วัน 

กลุ%ม MoU พิเศษ  

(กลุ%มที่ยื่น Name list แล=ว)  

มติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 15 เมษายน 2563 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 

ผAอนผันให.อยู Aและทำงานได.

จนถึง 30 พ.ย. 63 โดยจะต.อง

ดำเนินการตAอเอกสารให.เสร็จ 

กลุ%มวีซ%าทุกประเภท มติครม. 21 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 

ผ Aอนผ ันให .อย ู Aต Aอได .จนถึง    

31 ก.ค. 2563 

เมื่อครบกำหนดต.องขอตAอ 

วีซAาหรือเดินทางกลับ 

 

 

 

 

2) แรงงานข.ามชาติสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซึ ่งถือบัตรผAานและได.ร ับอนุญาตให.เข.ามาทำงานในราชอาณาจักร        

ตามมาตรา 64 แหAงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข.ามชาติ พ.ศ. 2560 และการได .รับ   

อนุญาตให.อยูAในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได.รับอนุญาตหมดลง และไมAสามารถเดินทางออกนอกประเทศได.กAอนหรือในวันที่ 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จากมาตรการปgองกันการแพรAระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 

ตารางการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราวจากผลกระทบของโควิด 



 

จากสถานการณ`การเลิกจ.างและปnดกิจการของสถานประกอบการในชAวงการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให.แรงงาน   

ข.ามชาติจำนวนมากไมAมีงานทำและมีความต.องการเดินทางกลับประเทศ จึงได.มีการประชุมโดยศูนย`ประชุมปฏิบัติการมาตรการ

เดินทางเข.า-ออกประเทศและการดูแลคนไทยในตAางประเทศ (ศปก.กต.) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบ

เสนอตAอที ่ประชุมศูนย`บริหารสถานการณ`การแพรAระบาดของโรคติดเชื ้อ โควิด-19 เมื ่อวันที ่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมี

นายกรัฐมนตรีเปdนประธาน และที่ประชุมเห็นชอบให.แรงงานจากประเทศพมAาเคลื่อนย.ายไปยังจังหวัดชายแดนไทย-พมAา เพื่อ

เดินทางกลับเมียนมาได. โดยได.กำหนดวันเริ่มดำเนินการ ตั้งแตAวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เปdนต.นไป 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย ได.รAวมประชุมหารือกับรัฐมนตรี กระทรวงการ

ตAางประเทศไทย และหนAวยงานที่รับผิดชอบ เรื่องขอผAอนผันให.แรงงานข.ามชาติชาวพมAา ที่ต.องการจะกลับภูมิลำเนาตนอยAาง

ปลอดภัย ในชAวงมาตรการเคอร`ฟnวห.ามออกนอกเคหะสถานในเวลา 23:00 - 04:00 น. นั้น โดยการประชุมหารือได.ข.อสรุปดังนี้ 

 

MWG ทำข.อเสนอดAวนถึงรัฐบาลตAอการเดินทางกลับผAานจุดผAานแดนถาวรของแรงงานข.ามชาติชาวเมียนมา ลาวและกัมพูชา 

มีข.อเสนอเรAงดAวนมายังรัฐบาลให.พิจารณาใช.อำนาจตาม มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติคนเข.าเมือง พ.ศ. 2522 โดยการเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี ดำเนินการยกเว.นคAาทำธรรมเนียมการทำ Re-Entry วีซAา ให.กับแรงงานข.ามชาติเพื่อรักษาสิทธิและให.โอกาสกับ

แรงงานข.ามชาติในการตัดสินใจเดินทางกลับมาทำงานในประเทศไทยได.ใหมAเมื่อสถานการณ`คลี่คลาย หากรัฐบาลตัดสินใจยกเว.น

คAาธรรมเนียมการทำ Re-Entry จะเปdนการชAวยเหลือให.แกAผู.ประกอบการและแรงงานข.ามชาติที่จะกลับมาทำงานในชAวงการฟ}~นฟู

กิจการหลังมาตรการการผAอนคลายของรัฐบาล รวมถึงลดจำนวนป�ญหาที่อาจจะเกิดจากการกลับเข.ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย 

และสAงเสริมการย.ายถิ่นอยAางปลอดภัย อันเปdนการปgองกันป�ญหาการบังคับใช.แรงงานและการค.ามนุษย ̀

 

 

การส่งกลับแรงงานข้ามชาติ 

จะเริ่มมีการจัดสAงแรงงานข.ามชาติจากพมAาตั้งแตAวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จะมีรถรับสAงจากหมอชิด-แมAสอด      

โดยจะออกจากหมอชิดในเวลา 22:00 น. และ 23:00 น. รถจะมีบริการให.วันละ 10 คัน รถหน่ึงคันจะให.ผู.โดยสารน่ังได.ไมA

เกิน 21 คน คAารถโดยสารตกคันละ 22,000 บาท เฉลี่ยแล.วตกคนละ 1,048 บาท รถจะออกพร.อมกัน 5 คันตAอหนึ่งชAวง 

เพื่อความปลอดภัย โดยขบวนรถจะมีรถตำรวจคอยนำทางจากหมอชิด-แมAสอด ผู.โดยสารหน่ึงคนอนุญาตให.นำสัมภาระได.

คนละไมAเกิน 20 กิโลกรัม 

โดยแรงงานข.ามชาติลงทะเบียนแบบออนไลน̀ โดยซ้ือตั๋วรถผAานสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเทAาน้ันทางสถาน

ฑูตจะประกาศรายช่ือผู.ที่จอง กAอนเดินทาง 48 ช่ัวโมง โดยผู.ที่ต.องการเดินทางกลับจะต.องทไปรับตั๋วรถ สำนักงานคุ.มครอง

แรงงานช่ัวคราว จังหวัดสมุทรสาคร ในเวลาไมAเกิน 17:00 น. 

สำหรับแรงงานข.ามชาติจากพมAา ที่ต.องการจะไปทาง แมAสาย ระนอง สามารถขึ้นรถบัสโดยสารทั่วไปได. แตAต.อง

ปฏิบัติตามข.อดังกลAาวเชAนกัน 



 

 

จากการที่กรมการจัดหางานได.มีการประกาศกระทรวงแรงงาน เรื ่อง กำหนดงานที่ห.ามแรงงานข.ามชาติทำ ลงวันที่ 1 

เมษายน พ.ศ. 2563 ได.กำหนดให.อธิบดีกรมการจัดหางานออกประกาศกำหนดเงื่อนไขการรับคนตAางด.าวเข.าทำงานกรรมกรและ

งานขายของหน.าร.าน ซึ่งเปdนงานที่ห.ามแรงงานข.ามชาติทำในทุกท.องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไขให.แรงงานข.ามชาติทำงานนั้น

ได.ก็เฉพาะงานที่มีนายจ.าง และได.รับอนุญาตให.เข.ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวAาด.วยคนเข.าเมืองภายใต.บันทึกความตกลง

หรือบันทึกความเข.าใจที่รัฐบาลไทยทำไว.กับรัฐบาลตAางประเทศ (MOU) ตามบัญชีท.ายประกาศกระทรวงแรงงานกำหนดงานที่ห.าม

คนตAางด.าวทำ  

กรมการจัดหางานจึงออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนตAางด.าวเข.าทำงานกรรมกรและงานขายของ 

หน.าร.านกับนายจ.าง ซึ่งจะมีผลบังคับใช.ตั้งแตAวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เปdนต.นไป เพื่อกำหนดเงื่อนไขการรับแรงงานข.ามชาติเข.า

ทำงานกรรมกรและงานขายของหน.าร.าน  โดยงานขายของหน.าร.านกำหนดคุณสมบัตินายจ.างที่จะรับแรงงานข.ามชาติเข.าทำงาน

จะต.องเปdนผู.ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย` ตามกฎหมายวAาด.วยทะเบียนพาณิชย` หรือในกรณีร.านค.าที่ไมAต.องจดทะเบียน

พาณิชย` ให.นายจ.างแสดงใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือเอกสารที่ทางราชการออกให. เพื่อประกอบพาณิชยกิจ และนายจ.างต.องรับ

แรงงานข.ามชาตทิำงานขายของหน.าร.านตามหลักสัดสAวน โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้ 

ประกาศกรมการจัดหางานเรื่องเงื่อนไขการจ้างแรงงานกรรมกรและขายของหน้าร้าน 

1. ในกรณีการจ.างทำงานกรรมกรต.องเปdนแรงงานตามระบบ MOU ในกรณีที่ทำงานอ่ืนมากAอน ต.องของเปล่ียนประเภทงาน

ให.เปdนกรรมกรกAอน เชAน คนรับใช.ในบ.าน หรือขายของหน.าร.านให.ยื่นขอเปล่ียนหรือเพิ่มกิจการเปdนงานกรรมกรกAอนถึงจะทำได. 

2. ในกรณีจะจ.างแรงงานข.ามชาติมาทำงานขายของหน.าร.าน ต.องเปdนแรงงานตามระบบ MOU และสื่อสารภาษาไทยได. 

นายจ.างต.องจดทะเบียนพาณิชย` ในกรณีได.รับยกเว.นไมAต.องจดทะเบียนพาณิชย` ให.แสดงหลักฐานการอนุญาตหรือรับรองให.

ประกอบกิจการจากทางราชการ ถ.าถ.าหากเดิมใบอนุญาตทำงานเปdนงานกรรมกร หรืออ่ืน ๆ ให.เปล่ียนหรือเพิ่มงานเปdนขายของ

หน.าร.านกAอนทำงาน และนายจ.างจะต.องมีคุณสมบัต ิดังตAอไปน้ี 

1) นายจ.างต.องจดใบทะเบียนพาณิชย` (เสียภาษีเงินได.บุคคลธรรมดา) หรือจดทะเบียนนิติบุคคล (ภาษีเงินได.นิติ

บุคคล) หรือเคยยื่นแบบและนำสAงภาษีอากรในป]ภาษีที่ผAานมา (ป]ภาษีป] 2562) หรือต.องมีเอกสารรับรองของหนAวยงาน

ราชการอนุญาตให.ทำการค.าได.ตามกฎหมายอ่ืนแทนใบทะเบียนพาณิชย` 

2) นายจ.างที่ได.รับยกเว.นการเสียภาษีหรือเสียภาษี 0 บาทในป]ภาษีที่มีสิทธิจ.างแรงงานข.ามชาติได.ไมAเกิน 1 คน 



 

ถ.าจะจ.างแรงงานข.ามชาติที่ใบอนุญาตทำงานเปdนกรรมกรหรือขายของหน.าร.านมาทำงาน(ชAางกAอสร.าง หรืองานอื่นตาม

บัญชี 3 ได.แกA กสิกรรม / เลี้ยงสัตว` / ประมง / ป�าไม. / งานทำรองเท.า / งานทำหมวก / งานประดิษฐ`เครื่องแตAงกาย / งานป�~น

หรืองานเครื่องป�~นดินเผา / งานทำมีด / งานทำที่นอนหรือผ.าหAมนวม / งานชAางอิฐ / ชAางไม. / ชAางกAอสร.างอาคาร ให.ขอเปลี่ยน

กิจการหลังบัตรที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 1-10 ให.เรียบร.อยกAอนให.แรงงานข.าม

ชาตทิำงาน 

 

 

3) นายจ.างที่ต.องเสียภาษีในป]ภาษีที่ผAานมา (ป] 2562) 

3.1) เสียภาษี 1-50,000 บาท จ.าง MOU ขายของหน.าร.านได.ไมAเกิน3คน 

3.2) เสียภาษี 50,001 บาทแตAไมAเกิน 100,000 บาทจ.าง MOU เพิ่มได.อีก 1 คน 

3.3) เสียภาษี 100,001 บาทแตAไมAเกิน 150,000 บาทจ.าง MOU เพิ่มได.อีก 1 คน 

3.4) เสียภาษี 150,001 บาทแตAไมAเกิน 200,000 บาทจ.าง MOU เพิ่มได.อีก 1 คน 

3.5) เสียภาษี 200,001 บาทแตAไมAเกิน 250,000 บาทจ.าง MOU เพิ่มได.อีก 1 คน 

3.6) เสียภาษี 250,001 บาทแตAไมAเกิน 300,000 บาทจ.าง MOU เพิ่มได.อีก 1 คน 

3.7) เสียภาษี 300,001 บาทแตAไมAเกิน 350,000 บาทจ.าง MOU เพิ่มได.อีก 1 คน 

3.8) เสียภาษี 350,001 บาทแตAไมAเกิน 400,000 บาทจ.าง MOU เพิ่มได.อีก 1 คน 

4) นายจ.างที่จะรับแรงงานข.ามชาติขายของหน.าร.านได.ทั้งหมดไมAเกิน 10 คน ต.องเสียภาษีในป]ภาษีที่ผAานมาเปdน

จำนวนอยAางต่ำ 350,001 บาท 

6) หากนายจ.างจะรับแรงงานข.ามชาติขายของหน.าร.านเพิ่มอีก1คนจาก ก็จะต.องจ.างคนไทยทำงานเพิ่มอีก 10 ค 

5) หากนายจ.างรับแรงงานข.ามชาตคิรบ 10 คนแล.วต.องการเพิ่มอีก นายจ.างจะต.องจ.างลูกจ.างคนไทยจำนวน 30 คน        

ก็จะมีสิทธิรับแรงงานข.ามชาติทำงานขายของหน.าร.านได.อีก 1 คน 

7) นายจ.างจะต.องจ.างคนไทยทำงาน 220 คน ก็จะมีสิทธิรับแรงงานข.ามชาติขายของหน.าร.านได.อีกไมAเกิน 20 คน 

8) เม่ือรวมเง่ือนไข 2 ข.อ คือ 1. จำนวนเงินที่เสียภาษี และ 2. จำนวนคนไทย หากนายจ.างสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข 

2 ข.อนี้แล.ว นายจ.างก็จะมีสิทธิจ.างแรงงานข.ามชาติมาทำงานขายของหน.าร.านได.สูงสุดไมAเกิน 30 คน (เสียภาษีตั้งแตA 

350,001 บาทขึ้นไป และจ.างคนไทย 220 คน) 



 

กระทรวงแรงงาน ได.ออกประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินคAาทำศพ ในกรณีที่ผู.ประกันตน ถึงแกAความตาย โดยมิใชA

ประสบอันตรายหรือเจ็บป�วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เปdนการแก.ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ให.มีการปรับเพิ่มการจAายสิทธิประโยชน`ทดแทนกรณีผู.ประกันตนถึงแกAความ

ตาย โดยมิใชAประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จากเดิม 40,000 บาท เพิ่มเปdน 50,000 บาท เพื่อจAายเปdนคAาทำศพให.กับ

ผู.จัดการศพ ซึ่งได.มีผลบังคับใช.ตั้งแตAวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เปdนต.นไป จะได.รับคAาทำศพเปdน 50,000 บาท แกAผู.จัดการศพ     

จากเดิมที่เคยจAาย 40,000 บาท โดยเริ่มตั้งแตAวันที่ 2 ก.ค. 63 โดยในให.มีหลักฐานในการยื่นขอคือ  

• ยื่นแบบคำขอรับประโยชน`ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) 

• สำเนามรณบัตรของผู.ประกันตน 

• หลักฐานแสดงวAาเปdนผู.จัดการศพที่มาจากฌาปนสถาน หรอืมัสยิด 

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หนAวยงานราชการออกให. ผู.ประกันตนและผู.จัดการศพ 

• สำเนาทะเบียนบ.าน ผู.ประกันตนและผู.จัดการศพ 

สำหรับเงินสงเคราะห`กรณีตายนั้น จะจAายให.กับผู.บุคคลที่ผู.ประกันตน หรือ ลูกจ.างทำหนังสือระบุสิทธิให.ได.รับประโยชน`  

หากไมAมีหนังสือระบุจะนำมาเฉลี่ยจAายให.กับ บิดา มารดา ภรรยา และบุตรในจำนวนเทAาๆ กัน โดยจAายดังนี้ 

• ถ.ากAอนเสียชีวิต ผู.ประกันตนสAงเงินสมทบเกิน 36 เดือนขึ้นไปแตAไมAถึง 120 เดือน จAายเงินเทAากับคAาจ.างเฉลี่ย 2 เดือน 

• ถ.ากAอนเสียชีวิต ผู.ประกันตนสAงเงินสมทบ ตั้งแตA 120 เดือนขึ้นไป จAายเงินเทAากับคAาจ.างเฉลี่ย 6 เดือน 

• โดยจะจAายให.ทายาท ผู.มีสิทธิสามารถขอรับเงินทดแทนได.ภายใน 2 ป] 

 

 

 

คณะรัฐมนตรีให.ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย`จัดเก็บข.อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The 

Temporary Data Collection Center) ของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร ออกไปอีก 1 ป] โดยมีประเด็นสำคัญ คือ  

คณะรัฐมนตรีให.ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย`จัดเก็บข.อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The 

Temporary Data Collection Center) ของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

2563 ออกไปอีก 1 ป] และขอให.กระทรวงการตAางประเทศ (กต.) รง. (กรมการจัดการงาน) และจังหวัดสมุทรสาคร (กองอำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร) เปdนหนAวยงานหลักในการประสานกับทางการเมียนมา

ให.ดำเนินการตามผลประชุมรAวมระหวAางสำนักงานสภาความมั่นคงแหAงชาติ (สมช.) และหนAวยงานที่เกี่ยวข.อง และให.คณะกรรมการ

โรคติดตAอจังหวัดสมุทรสาครพิจารณากำหนด วัน เวลา ในการเปnดดำเนินการ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย`จัดเก็บ      

ข.อมูลฯ ให.สอดคล.องกับแนวทางการปgองกันการแพรAระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการดำเนินการของศูนย`ดังกลAาว

ยังคงเปdนไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได.ให.ความเห็นชอบไว.เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 

เพ่ิมสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีค่าทําศพ 

การขอขยายระยะเวลาการดําเนนิการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว 
(The Temporary Data Collection Center) 
 



การดำเนินการของศูนย`จัดเก็บข.อมูลฯ มีวัตถุประสงค`เพื่อเก็บข.อมูลของแรงงานเมียนมาที่ประสงค`ขอมีหนังสือเดินทาง 

กลุAมเปgาหมาย คือ กลุAมแรงงานเมียนมา ระยะเวลาการดำเนินงาน ดำเนินการชั่วคราวของศูนย`จัดเก็บข.อมูลฯ เปdนระยะเวลา 1 ป] 

เจ.าหน.าที่ผู.ปฏิบัติงาน เจ.าหน.าที่จากสาธารณรัฐแหAงสหภาพเมียนมา จำนวน 13 คน (ไมAมีการขอเอกสิทธิ์คุ.มครองการทางการทูต)  

สถานที่ตั้ง ตลาดทะเลไทย ตำบลทAาจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร คAาใช.จAายในการดำเนินการ ไมAมีการเรียกเก็บ

คAาใช.จAายในการดำเนินการ (ยกเว.นเมื่อไปรับหนังสือเดินทาง ต.องเสียคAาใช.จAายจำนวน 1,050 บาท) 

สถานที่สำหรับรับหนังสือเดินทาง : 

1. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแหAงสหภาพเมียนมาแหAงประเทศไทย  

2. ศูนย`ออกหนังสือเดินทางบริเวณชายแดน 3 แหAง ได.แกA ฝ��งทAาขี้เหล็ก ฝ��งเมียวดี และฝ��งเกาะสอง 


