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เนื ่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีในวันที ่ 24 มีนาคม 2563 ให>มีการผ@อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี           

20 สิงหาคม 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ต@อมาเมื่อสถานการณJการระบาดของโรคโควิด 19 ยังมีสถานการณJ

น@าเปPนห@วงและมีการขยายการประกาศสถานการณJฉุกเฉินออกไป ทำให>คณะรัฐมนตรีได>มีมติคณะรัฐมนตรีทบทวน มติครม.     

24 มีนาคม 2563 ให>ขยายเวลาการดำเนินการออกไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 

ประเด็นหนึ่งที่มีการหารือในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต@างด>าว คือเรื่องการขยาย

เวลาของใบรับรองแพทยJซึ่งเดิมกำหนดไว> 60 วัน เปPน 90 วันตามเงื่อนไขการผ@อนปรน แต@ก็พบว@ายังมีป[ญหาในเรื่องอายุของ

ใบรับรองแพทยJที่หมดอายุ 60 วัน และทางหน@วยงานที่เกี่ยวข>องได>แก@ สำนักงานตรวจคนเข>าเมืองในพื้นที่ได>ยืนยันว@าใบรับรอง

แพทยJหมดอายุและไม@มีแนวปฏิบัติให>มีการขยายการดำเนินการออกไป ซึ่งนายจ>างและแรงงานข>ามชาติจะต>องดำเนินการ

ตรวจสุขภาพใหม@ ซึ ่งเปPนการสร>างภาระให>แก@นายจ>างและแรงงานข>ามชาติ ซึ ่งประสบป[ญหาเศรษฐกิจขาดรายได> และ           

ไม@สามารถประกอบกิจการได>ตามปรกติอันเนื่องจากมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลอยู@แล>ว นอกจากนั้นแล>วยังมีป[ญหาใน

เรื่องการประกันสุขภาพที่แรงงานข>ามชาติจำนวนหนึ่งได>ซื้อประกันสุขภาพที่มีอายุการคุ>มครอง 3 เดือนในช@วงการรอต@อ

ใบอนุญาตทำงาน และจะเข>าประกันสังคมเมื่อได>รับใบอนุญาตทำงานแล>ว แต@เมื่อรัฐบาลขยายเวลาในการดำเนินการออกไป 

นายจ>างและแรงงานจำนวนมากก็ยังไม@ได>รับใบอนุญาตทำงานเมื่อเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมต@อไป และส@งผลให>

ประกันสุขภาพที่ซื้อมา 3 เดือนก็เลยระยะเวลาการคุ>มครองไปแล>ว ทำให>แรงงานข>ามชาติจำนวนหนึ่งไม@มีหลักประกันสุขภาพ 

ซึ่งเปPนความเสี่ยงของแรงงานข>ามชาติในช@วงที่การระบาดของโรคโควิด 19  

เพื่อแก>ไขป[ญหาดังกล@าวกระทรวงสาธารณสุขจึงได>ออกแนวทางการขายบัตรประกันสุขภาพกลุ@มแรงงานต@างด>าวที่การ

อนุญาตสิ้นสุดลงแต@ไม@สามารถกลับประเทศต>นทางได>เนื่องจากผลกระทบจากการแพร@ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยมีแนวทางดังนี ้

สรุปกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข4องกับแรงงานข4ามชาต ิ

เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 

1. กระทรวงสาธารณสุขออกแนวทางเร่ืองแนวทางการขายบัตรประกันสุขภาพ         

กลุ่มแรงงานต่างด้าว ท่ีการอนุญาตสิ้นสุดลงแต่ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้

เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

1. ใบรับรองแพทย์ท่ีสถานพยาบาลออกให้สำหรับแรงงานข้ามชาติที่ตรวจสุขภาพเพื่อขอต่อใบอนุญาต

ทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562 ให้สามารถยังใช้ได้จนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

2. ให้มีการขายประกันสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติที่อยู ่ระหว่างในระยะเวลาการผ่อนผันตาม

ระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย โดยให้ขายประกันสุขภาพที่มีอายุการคุ้มครอง 3 เดือนใน

ราคา 500 บาท และให้ใช้หลักฐานใบรับรองแพทย์เดิมในการขอซ้ือประกันสุขภาพ 
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ขยายระยะเวลาอนุญาตให>อยู@ในราชอาณาจักรและการแจ>งที่พักอาศัยสำหรับคนต@างชาติในกลุ@มวีซ@าประเภทต@าง ๆ    

ซึ ่งเดิมเคยได>รับการขยายระยะเวลาในการอยู @ในประเทศไทยและแจ>งที ่พักอาศัยตามกฎหมายคนเข>าเมือง ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การอนุญาตให>คนต@างด>าวบางจำพวกอยู@ในราชอาณาจักรเปPนกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน       

พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให>คนต@างด>าวบางจำพวกอยู@ในราชอาณาจักรเปPนกรณีพิเศษ 

(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 จากเดิมที่จะสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เนื่องจากป[จจุบันสถานการณJการแพร@ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังมีความรุนแรง   

ดังจะเห็นได>จากจำนวนผู>ปjวยติดเชื้อฯ รายใหม@ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ทำให>ยังมีการปlดด@านพรมแดน การเดินทางระหว@างประเทศ

ยังคงเปPนไปด>วยความยากลำบาก ส@งผลกระทบต@อการเดินทางของคนต@างชาติในการเข>ามาหรือออกไปประเทศไทย รวมทั้ง

การอยู@ในราชอาณาจักรของคนต@างชาติบางจำพวก ที่จึงเห็นชอบให>ขยายระยะเวลาการอนุญาตให>คนต@างชาติบางจำพวกอยู@ใน

ราชอาณาจักรเปPนกรณีพิเศษ ไปพลางก@อน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยให>ขยายระยะเวลาออกไปเปPนตั้งแต@วันที่        

1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ต@อมาสถานการณJก็ยังไม@ดีขึ้น จึงมี

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยขยายเวลาในการอยู@อาศัยและการแจ>งที่พักอาศัย (รายงานตัว 

90 วัน) ออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

คณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบในร@างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพ

พิเศษ โดยมีเขตสุขพิเศษด>านสาธารณสุขชายแดน และด>านเขตพื้นทีเ่ฉพาะ (ประชากรต@างด>าว) อยู@ด>วย โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

เห็นชอบร@างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห@งชาติ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565 เพื่อเปPนกรอบ

แนวทางสำหรับบริหารจัดการด>านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษให>มีความเหมาะสมกับบริบทของแต@ละพื้นที่ สามารถ

ตอบสนองต@อป[ญหาได>ตรงประเด็น และส@งเสริมการมีส@วนร@วมระหว@างหน@วยงานที่เกี่ยวข>องให>ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเปoาหมายให>ประชาชนในเขตสุขภาพพิเศษมีสุขภาพดี เข>าถึงระบบบริการ

สุขภาพที่จำเปPนได>อย@างครอบคลุม และมีกลไกการจัดการอย@างบูรณาการและการสนับสนุนให>สามารถดำเนินการได>อย@าง

ยั่งยืน ซึ่งประกอบด>วยงานสาธารณสุขรวม 4 ด>าน ได>แก@  

(1) ด&านสาธารณสุขทางทะเล  

(2) ด&านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

(3) ด&านสาธารณสุขชายแดน และ  

(4) ด&านเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรตLางด&าว) 

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาการอยู่อาศัยในประเทศไทย และการแจ้งท่ีพัก

อาศัย (รายงานตัว 90 วัน) ของคนต่างชาติท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ   

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

3. มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 เร่ืองร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
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ในส@วนเขตสุขภาพพิเศษด>านเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรต@างด>าว) ได>เฉพาะถึงสถานการณJ/สภาพป[ญหาในป[ญหาเรื่อง

สุขภาพของแรงงานต@างด>าว ป[ญหาสถานะสิทธิตามกฎหมาย แรงงานต@างด>าวไม@มีหลักประกันสุขภาพ ป[ญหาผลกระทบต@อ

ความมั่นคงของชาติและความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

โดยมีพื้นที่เปoาหมาย 7 จังหวัด ได>แก@ ตาก ระนอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และระยอง 

โดยมีงบประมาณในการดำเนินการ 27.22 ล>านบาท 

          เมื ่อวันที ่ 4 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต@างด>าว             

3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต>สถานการณJการแพร@ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยอนุญาตให>

แรงงานข>ามชาติที่ได>รับผลกระทบจากมาตรการปoองกันโรคโควิด 19 และไม@สามารถเดินทางกลับประเทศต>นทางได> ให>อยู@

อาศัยและทำงานในประเทศไทยเปPนกรณีพิเศษ โดยมกีลุ@มเปoาหมายดังนี้ 

(1) แรงงานข>ามชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข&ามาทำงานตามบันทึกความเข&าใจวLาด&วยความรLวมมือ

ด&านแรงงาน (MoU) ภายใต&บันทึกข&อตกลงวLาด&วยการจ&างแรงงาน (Agreement) วาระการจ&างงานครบ 4 ป] ซึ่งยังคงอยู@

ในราชอาณาจักร และมีนายจ>างที่ต>องการจ>างคนต@างด>าวเข>าทำงาน 

(2) แรงงานข>ามชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข&ามาทำงานตามบันทึกความเข&าใจวLาด&วยความรLวมมือ

ด&านแรงงาน (MoU) ภายใต&บันทึกข&อตกลงวLาด&วยการจ&างแรงงาน (Agreement) ที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุด เนื่องจาก

การถูกเลิกจ>างและไม@สามารถหานายจ>างรายใหม@ได>ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 

55 แห@งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต@างด>าว พ.ศ. 2560 และแก>ไขเพิ ่มเติม ซึ ่งยังคงอยู @ใน

ราชอาณาจักร และมีนายจ>างที่ต>องการจ>างคนต@างด>าวเข>าทำงาน 

(3) แรงงานข>ามชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมถึงผู>ติดตามซึ่งเปPนบุตร ที่ผLานการพิสูจนaสัญชาติได&รับ

เอกสารประจำตัว ได&แกL หนังสือเดินทาง เอกสารเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล ซึ ่งการได>รับอนุญาตให>อยู @ใน

ราชอาณาจักรและการอนุญาตให>ทำงานสิ้นสุดตั้งแต@วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2563           

แต@นายจ>างไม@ได>ดำเนินการยื่นขอรับบัญชีรายชื่อความต>องการจ>างแรงงานต@างด>าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 

พ.ศ. 2562 ซึ่งยังคงอยู@ในราชอาณาจักร และมีนายจ>างที่ต>องการจ>างคนต@างด>าวเข>าทำงาน 

4. มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ  

(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

โดยในแผนได้กำหนดประเด็นพัฒนา 

- พัฒนารูปแบบหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

- เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

- จัดระบบสนับสนุนสาธารณสุขสำหรับประชากรต่างด้าว 
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(4) แรงงานข>ามชาติสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่เข&ามาทำงานตามความตกลงวLาด&วยการข&ามแดนในลักษณะ       

ไป – กลับ หรือแบบตามฤดูกาลที่ครบวาระการจ&างงานและการอนุญาตให&พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได&รับอนุญาต

สิ้นสุด ซึ่งยังคงอยู@ในราชอาณาจักร และมีนายจ>างที่ต>องการจ>างแรงงานข>ามชาติเข>าทำงาน 

โดยมีการออกประกาศกระทรวงแรงงาน และประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดเงื่อนไข   

ในการจ>างงานดังนี้ 

• ทำได&ทุกงานยกเว&นงานห&ามในลักษณะเดียวกับแรงงานข&ามชาติตามระบบ MoU 

• ย&ายไมLได& ยกเว&นจะพิสูจนaวLาเปfนความผิดนายจ&างเดิม หรือชำระวLาใช&จLายในความรับผิดชอบของแรงงานที่

นายจ&างเดิมจLายให& โดยคLาใช&จLายในความรับผิดชอบของแรงงาน ได&แกL คLาใบอนุญาตทำงาน คLาตรวจ

สุขภาพ คLาประกันสุขภาพ คLาวีซLา และเมื่อเข&าเงื่อนไขการย&ายนายจ&างได&จะต&องทำงานกับนายจ&างใหมL

ภายใน 30 วัน 

• เงื่อนไขที่ทำให&ใบอนุญาตทำงานและสิทธิในการอยูLอาศัยสิ้นสุดกLอนครบกำหนด ได&แกL ไมLตรวจสุขภาพ        

ไมLตรวจลงตราวีซLาหรือไมLไปทำบัตรชมพูตามระยะเวลาที่กำหนด ไมLเปลี่ยนนายจ&างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว& 

พิพากษาให&จำคุกยกเว&นโดยประมาทหรือลหุโทษ และเดินทางออกนอกประเทศกLอนทำบัตรชมพูเสร็จ 

 

 

โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังน้ี 

1. แรงงานข้ามชาติจะต้องไปดำเนินการย่ืนขออนุญาตทำงานกับทางสำนักงานจัดหางานให้เสร็จภายในวันที่ 31 

ตุลาคม 2563 โดยจะมีค่าขออนุญาตงาน 1,450 บาท โดยจะอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติทำงานได้ถึง วันที่ 

31 มีนาคม 2565 

2. ดำเนินการตรวจและประกันสุขภาพตามเงื่อนไขของแรงงานข้ามชาติและกิจการ โดยจะต้องตรวจใน

โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น โดยมีค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ในกรณีแรงงานในกิจการประมงทะเลจะมีค่า

ตรวจ 550 บาท สำหรับค่าประกันสุขภาพตามเง่ือนไขสิทธิในประกันสังคมของแรงงานข้ามชาติ โดยจะต้อง

ตรวจสุขภาพและใบอนุญาตทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภาย 31 มกราคม 2564 

3. ดำเนินการตรวจลงตราวีซ่า โดยแรงงานข้ามชาติจะได้รับการขอตรวจลงตราวีซ่าได้ครั้งละหน่ึงปี       สอง

ครั้ง โดยปีแรกจะอนุญาตให้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และในปีที่ 2 จะอนุญาตให้ถึง 31 มีนาคม 2565 

โดยมีค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่าครั้งละ 1,900 บาท โดยแรงงานข้ามชาติจะต้องดำเนินการขอตรวจ

ลงตราวีซ่าภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

4. แรงงานข้ามชาติจะต้องดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ที่สำนักงาน

ทะเบียนราษฎรในแต่ละจังหวัด โดยเริ่มทำตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มีนาคม 2564 โดยมีค่าทำ

บัตร 80 บาท 
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สำหรับแรงงานข>ามชาติในกลุ@มจ>างงานในพื้นที่ชายแดนประเภทไปกลับหรือทำงานตามฤดูกาล แรงงานข>ามชาติ

จะต>องยื่นขออนุญาตทำงานครั้งแรกภายในตั้งแต@ 15 ส.ค. - 31 ต.ค. 63 และต>องขอทุก 3 เดือน โดยมีค@าใบอนุญาตทำงาน    

325 บาท / 3 เดือน หลังจากนั้นจะต>องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ โดยมีค@าตรวจสุขภาพ 500 บาท และค@าประกัน

สุขภาพ 3 เดือน 500 บาท 

มติคณะรัฐมนตรีนี้ ช@วยให>แรงงานข>ามชาติที่ได>รับผลกระทบในช@วงการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ไม@สามารถต@อ

ใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานได>อย@างถูกต>องตามเงื่อนไขของกฎหมาย ทั้งในกลุ@มที่ใบอนุญาตทำงานครบกำหนดแล>ว กลุ@มที่

ถูกเลิกจ>าง หรือไม@สามารถทำงานได>ในช@วงโควิดให>สามารถทำงานกับนายจ>างใหม@อย@างถูกกฎหมาย 

อย@างไรก็ตาม เนื่องจากเปPนมติคณะรัฐมนตรีที่จัดการในช@วงสถานการณJฉุกเฉิน แนวทางการดำเนินการ ความเข>าใจ

ของหน@วยงานในระดับพื้นที่อาจจะยังไม@ชัดเจนมากนัก ทำให>จำนวนแรงงานข>ามชาติที่มาดำเนินการตามมติยังมีจำนวน        

ไม@มากนัก 

กระทรวงแรงงานได>ออกประกาศกระทรวงแรงงานลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในช@วงเดือนกันยายน -

พฤศจิกายน 2563 เพื่อเปPนการช@วยเหลือและบรรเทาความเดือดร>อนแก@นายจ>าง และผู>ประกันตนซึ่งได>รับผลกระทบการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งเปPนโรคติดต@อ

อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต@อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับมีการขยายระยะเวลาการใช>บังคับประกาศสถานการณJฉุกเฉิน

ในทุกเขตท>องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง เพื่อควบคุมและปoองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มิให>นำไปสู @การระบาดระลอกใหม@ อันส@งผลกระทบต@อ

สถานการณJทางเศรษฐกิจในท>องที่ประเทศไทย จึงควรลดหย@อนการออกเงินสมทบนายจ>างและผู>ประกันตน โดยมีรายละเอียด 

คือ 

5. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงิน

สมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1.  ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับนายจ&างและผู&ประกันตนตามมาตรา 33 โดยได>รับการ

ลดหย@อนการออกเงินสมทบเข>ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงงวด

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยให>สLงเงินสมทบในอัตราฝmายละ 2% ของคLาจ&างของผู&ประกันตน 

2.  ให>ผู&ประกันตนตามมาตรา 39 (ประกันตนเองหลังจากสิ้นสุดการเปPนผู>ประกันตนตามมาตรา 33)        

ได&รับการลดหยLอนเงินสมทบเข>ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงงวด

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยให>สLงเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท 

3.  ในกรณีที่มีการสLงเงินเกินกวLาจำนวนเงินที่กำหนดไว>ตามประกาศนี้ ให&นายจ&างหรือผู&ประกันตน

ย่ืนคำร&องขอรับเงินในส@วนที่เกินคืนได> ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงาน

ประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา 
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ประกาศฉบับนี้ช@วยลดค@าใช>จ@ายที่แรงงานถูกหักเข>ากองทุนประกันสังคม ซึ่งเดิมจะหัก 5% ของค@าจ>าง เหลือ 2% ของ

ค@าจ>างเปPนเวลา 3 เดือน ซึ่งจะช@วยให>แรงงานมีรายได>สำหรับการใช>จ@ายต@อเดือนเพิ่มขึ้น จะทำให>แรงงานมีเงินดูแลตนเองหรือ

ชดเชยในช@วงขาดรายได>ในช@วงที่มีการปlดกิจการ ไม@ได>ทำงานได>ระดับหนึ่ง 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติหลักการร@างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติคนเข>าเมือง พ.ศ. 2522 โดยกำหนดให>เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเปPนโรคต>องห>ามในการขออนุญาต

เข>าเมือง และการขออนุญาตมีถิ่นที่อยู@อาศัยในประเทศไทย 

กระทรวงมหาดไทยได> เสนอว@า ป[จจุบันประเทศไทยได>ประกาศให>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) หรือ

โรคโควิด 19 เปPนโรคติดต@ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต@อ พ.ศ. 2558 โดยมีเปoาหมายเพื่อปoองกันการ

แพร@กระจายของโรคให>สามารถควบคุมโรคได>อย@างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากโรค

นี้มีความรุนแรงของโรคสูง และสามารถแพร@กระจายไปสู@ผู>อื่นได>อย@างรวดเร็ว รวมทั้งมีการระบาดข>ามประเทศเพิ่มขึ้นอย@าง

รวดเร็ว  

สำหรับสถานการณJโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) หรือโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ยังมีความเสี่ยงใน

การเกิดการระบาดใหญ@ได>เนื่องจากสถานการณJการระบาดทั่วโลกยังมีแนวโน>มเพิ่มขึ้น และหลายประเทศเริ่มมีการผ@อนคลาย

มาตรการในการปoองกันควบคุมโรค 

คณะกรรมการโรคติดต@อแห@งชาติจึงได>เสนอให>เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) หรือโรคโควิด 19 เปPน

โรคต>องห>ามตามมาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห@งพระราชบัญญัติคนเข>าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อเปPนการสกัดกั้นไม@ให>โรค

ดังกล@าวเข>ามาแพร@ระบาดในประเทศไทย เพื่อเปPนการปoองกันและควบคุมการแพร@ระบาดของโรคโควิด 19 ให>ได>อย@างมี

ประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณJการแพร@ระบาดของโรค  

กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นว@า ควรกำหนดให>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) หรือโรคโควิด 19 เปPนโรคที่

ต>องห>ามมิให>คนต@างด>าวซึ่งเปPนโรคดังกล@าวเข>ามาในราชอาณาจักร หรือเข>ามามีถิ่นที่อยู@ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 12 (4) 

และมาตรา 44 (2) แห@งพระราชบัญญัติคนเข>าเมือง พ.ศ. 2522 โดยการปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที ่ 14 (พ.ศ. 2535)        

ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข>าเมือง พ.ศ. 2522 

เพื่อกำหนดให>มีการปoองกันและควบคุมผู>ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเดินทางเข>าในประเทศ หรือยื่นขอมีถิ่นที่อยู@

อาศัยในประเทศไทย ซึ่งจะทำให>ในการดำเนินการตรวจสุขภาพเพื่อขอรับการตรวจลงตราวีซ@าเข>าประเทศของแรงงานข>ามชาติ

และชาวต@างชาติในอนาคต จะต>องดำเนินการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก@อนเดินทางเข>ามาด>วย ซึ่งจะส@งผลให>แรงงานข>าม

ชาติที่จะเดินทางกลับเข>ามาในประเทศไทย และนำเข>ามาตามระบบ MoU ในอนาคตจะต>องมีการตรวจสุขภาพโดยเพิ่มการ

ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในป[จจุบันการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนายังมีค@าใช>จ@ายสูง อาจจะส@งผลกระทบต@อค@าใช>จ@ายในการ

6. มติคณะรัฐมนตรี 22 กันยายน 2563 เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522   (การเพ่ิมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคต้องห้าม

ตามมาตรา 12 (4) และมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) 
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เดินทางเข>ามาประเทศไทย หรือหากในอนาคตมีการคิดค>นวัคซีนปoองกันโรคไวรัสโคโรนาสำเร็จ อาจจะมีการกำหนดให>แรงงาน

ข>ามชาติต>องฉีดวัคซีนปoองกันไวรัสโคโรนาก@อนเข>ามาทำงานในประเทศไทยด>วยก็ได>  

 

 

 


