
 

 

 

 

 

               สัญชาติ 

    กลุ่ม 
เมียนมา กัมพูชา ลาว รวม 

MoU 410,859 217,845 156,706 
782,653 

(รวมเวียดนาม 243) 

พิสูจน์สัญชาติเดิม 266 23 21 310 

MoU พิเศษ 

(มติครม. 20 ส.ค. 62) 
769,394 142,474 37,241 949,109 

บัตรชมพ ู

(มติครม. 4 ส.ค. 63) 
133,049 55,376 13,253 201,678 

จ้างงานชายแดน 

(มติครม. 4 ส.ค. 63) 
21,443 16,996 - 38,439 

รวม 1,335,011 432,714 204,221 1,972,189 

 

 

 

 

               สัญชาติ 

    กลุ่ม 
เมียนมา กัมพูชา ลาว รวม 

มีนายจ้าง 352,544 63,482 180,476 596,502 

ไม่มีนายจ้าง 31,533 3,626 23,203 58,362 

รวม 384,077 67,108 203,679 654,864 

 

 

 
 

สรุปกฎหมายนโยบายเก่ียวกับแรงงานข้ามชาติ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 

 

สถิตแิรงงานข้ามชาต ิเดือนมกราคม 2564 

สถิตแิรงงานข้ามชาตทิีข่ึ้นทะเบียนตามมติครม. 29 ธันวาคม 2563 



 

 

 
 

 

 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรค COVID-19) ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว คาดว่าจะตรวจสุขภาพและ

ต่อวีซ่าไม่ทันภายในกำหนด รวมถึงการชะลอการส่งกลับผู ้ต้องกักที่ได้รับโทษหรือดำเนินคดีเสร็จสิ้น จากมาตรการงดการ

เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ทำให้การส่งกลับทำได้ล่าช้ากว่าปกติ  ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าว 2,335,671 คน ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี ้

 

 
  

 

 

 

มติครม. 26 มกราคม 2564 เร่ือง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหาร
จัดการผู้ต้องกัก 

1) กลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู จำนวน 1,400,387 คน ประกอบด้วย (1.1) กลุ่มแรงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 

2562 จำนวน 1,162,443 คน ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและขอต่อวีซ่าออกไปอีก 6 เดือนถึงวันที ่ 30 

กันยายน 2564  และ (1.2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 4 สิงหาคม 2563 จำนวน 237,944 คน ให้ขยาย

ระยะเวลาการตรวจสุขภาพและขอต่อวีซ่าออกไปอีก 6 เดือน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MoU จำนวน 434,784 คน ได้แก่ (2.1) กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 10 

พฤศจิกายน 2563 จำนวน 119,094 คน และ (2.2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MoU วาระการจ้างงานครบ 2 ปี จำนวน 

315,690 คน ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและขอต่อวีซ่าออกไปอีก 6 เดือน ซ่ึงจะทยอยครบกำหนด โดยส้ินสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

3) กลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นลงทะเบียนคาดว่ามีจำนวนประมาณ  

500,000  คน ให้จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometics) เพื่อการพิสูจน์ ตัวตนของคนต่างด้าวและความม่ันคงของ

ประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ตรวจโรค COVID-19 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564  ซ่ึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะ

ส่งข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้วให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงาน 



ทั้งนี้ ยังให้สถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถร่วมตรวจโรค COVID-19 ได้ 

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เร่งด่วน และสถานพยาบาลของรัฐอาจมีจำนวนไม่เพียงพอ

สำหรับการตรวจตามกำหนดภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยอัตราค่าตรวจโรค COVID-19 ต้องไม่เกิน 2,300 บาท ตามที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด 

สำหรับกลุ่มผู้ต้องกักที่เป็นคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่มีประมาณ 500 คน อยู่ระหว่างรอการ

ส่งกลับ ให้สามารถทำงานกรรมกรและงานบ้านได้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล เมื่อครบ

กำหนดเวลาแล้ว ต้องส่งกลับประเทศต่อไป 

มติคณะรัฐมนตรีนี้ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสุขภาพ และขอตรวจลงตราวีซ่า

ได้ทันตามที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม รวมถึงกรณีแรงงานข้ามชาติที่หนังสือเดินทางหรอืเอกสารแทนหนังสือเดินทางกำลังจะหมดอายุ

และยังไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือจัดทำใหม่ ด้วยสาเหตุของการปิดด่านชายแดน รวมทั้งปิดศูนย์เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ

หนังสือเดินทางของแรงงานพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สมุทรสาคร เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 การขยายระยะเวลาในการ

ดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพและการตรวจลงตราวีซ่า จะช่วยผ่อนปรนปัญหาตรงจุดนี้ได้เป็นการชั่วคราว อย่างไรก็

ตามหากยังไม่มีแนวทางในการจัดทำเอกสารหนังสือเดินทางใหม่ได้ ก็จะยังเจอปัญหาในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเช่นเดิม 

นอกจากนั้นแล้วมติครม.ยังเปิดให้แรงงานข้ามชาติกลุ่มที่อยุ่ระหว่างรอการส่งกลับในห้องกักสามารถออกมาทำงานได้โดย

มีกำหนด 2 ปี ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาแออัดของห้องกัก และแก้ไขปัญหาการไม่สามารถส่งแรงงานข้ามชาติกลับประเทศต้นทางได้ใน

ขณะนี้ 

 

 

หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีทบทวนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 กระทรวงมหาดไทยได้

ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 ฉบับ  

 

เป็นประกาศที่ออกมารองรับการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติในห้องกักที่ระหว่างรอการส่งกลับ โดยอนุญาตให้อยู่ในประเทศ

ไทยเพื่อทำงานได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้นายจ้างมาดำเนินการตามขั้นตอน และประกันตัวแรงงานออกไปทำงาน 

โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ และห้ามเปลี่ยนนายจ้าง เมื่อมีการเลิกจ้าง สิ้นสุดการจ้าง นายจ้างต้องนำแรงงานมาส่ง

ให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 5 วัน  

ประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติครม. 26 มกราคม 2564 
 

1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซ่ึงเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี

พิเศษ เพื่อรอการส่งกลับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ

คณะรัฐมนตร ีเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2564 



 

เป็นประกาศที่ออกมารองรับการอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติในห้องกักที่ระหว่างรอการส่งกลับ โดยอนุญาตให้อยู่ในประเทศ

ไทยเพื่อทำงานได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้นายจ้างมาดำเนินการตามขั้นตอน และประกันตัวแรงงานออกไปทำงาน 

โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ และห้ามเปลี่ยนนายจ้าง เมื่อมีการเลิกจ้าง สิ้นสุดการจ้าง นายจ้างต้องนำแรงงานมาส่ง

ให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 5 วัน  
 

 

 เป็นประกาศสำหรับการดำเนินการในกลุ่มแรงงานข้ามชาติตามมติ 4 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้

ดำเนินการตรวจลงตราวีซ่าสำหรับปีแรก (วีซ่าหมดอายุ 31 มีนาคม 2564) จะได้รับการขยายเวลาในการตรวจสุขภาพและตรวจลง

ตราวีซ่าไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ตรวจลงตราวีซ่าปีแรก ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจลงตรา  

วีซ่าให้เสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2564 โดยวีซ่าปีแรกจะได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และแรงงานข้ามชาติจะต้องตรวจลงตรา  

วีซ่าปีที่ 2 ให้เสร็จก่อนวีซ่าจะหมดอายุ  โดยแรงงานข้ามชาติจะต้องจดทำบัตรชมพูให้เสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 ด้วยเช่นกัน  

 

 

เป็นประกาศสำหรับการดำเนินการในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานตามมาตรา 64 พระราชกำหนดการบริหารจัดการ

การทำงานของคนต่างด้าว (กลุ่มจ้างงานชายแดน) โดยกำหนดให้ขยายเวลาในการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการขออนุญาตทำงาน

ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคน

ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2564 

3) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) 

4) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ 

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตาม

มาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) 



 

เป็นประกาศสำหรับการดำเนินการของกลุ่มที่จดทะเบียนตามมติครม. 29 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้แรงงานข้ามชาติเมื่อ

ดำเนินการขึ้นทะเบียนในเวบ็ไซต์ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วจะต้องดำเนินการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม

วิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และทำประกันสุขภาพที่สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งเก็บข้อมูล    

อัตลักษณ์บุคคลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 เข้ารับการตรวจโรคที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง

กำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 18 

ตุลาคม 2564 และยื่นทำบัตรชมพูให้เสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2564 

 

 

  

หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มกราคม 2564 กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงานเพื่อดำเนินการ

บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติตามที่มติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ ดังนี้ 
 

 

เป็นการออกประกาศเพื่อรองรับการขออนุญาตทำงานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในห้องกัก โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีขั้นตอนให้นายจ้างไปติดต่อขอจัดทำบัญชีรายชื่อ และเจ้าหน้าที่จะนำแรงานไปตรวจสุขภาพและ

ประกันสุขภาพโดยนายจ้างจะออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน หลังจากนั้นจะนำเอกสารไปยื่นขออนุญาตทำงานแทนแรงงานข้ามชาติที่

สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ แล้วนำเอกสารใบรับคำขออนุญาตทำงานมาติดต่อขอประกันตัวแรงงานข้ามชาติสำนักงานตรวจคนเข้า

เมืองโดยไม่มีค่าประกัน หลังจากนั้นก็นำแรงงานข้ามชาติไปทำบัตรชมพู โดยกำหนดให้แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ทำงานได้เฉพาะงาน

กรรมการ (ยกเว้นประมงทะเล) และรับใช้ในบ้าน และห้ามแรงงานข้ามชาติทำงานกับนายจ้างอื่น หรือทำงานอื่นนอกเหนือจากงาน

อื่นตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต 

 

 

1) ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าว

สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซ่ึงเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อรอการส่งกลับ ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2564 

ประกาศกระทรวงแรงงานตามมติครม. 26 มกราคม 2564 
 

5) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี

พิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 

29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่  2) 



 

เป็นประกาศกำหนดแนวทางการดำเนินการสำหรบัแรงงานขา้มชาตกิลุม่มตคิณะรัฐมนตรี 4 สิงหาคม 2563 โดยให้คนต่างด้าว

ใช้ใบรับคำขอคู่กับใบเสร็จรับเงินตามวรรคหนึ่งเสมือนใบอนุญาตทำงาน เพื่อเป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงานจนกว่าจะได้รับ

ใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยให้แรงงานข้ามชาติไปดำเนินการตรวจสุขภาพ และขอ

ตรวจลงตราวีซ่าให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย  

 

กำหนดให้แรงงานข้ามชาติตาม ม.64 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานไปตรวจสุขภาพ และขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือทำประกัน

สุขภาพ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อใช้เป็นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตทำงาน สำหรับ

การอนุญาตทำงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

เป็นประกาศที่กำหนดแนวทางสำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 โดยให้แรงงานข้ามชาติ

ดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นจดทะเบียน และตรวจโรค COVID-19 และจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให้เสร็จภายใน 16 เมษายน 

2564 สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่มีนายจ้างให้ไปดำเนินการขอทำแบบบันทึกประวัติ หรือ ทร38/1 ที่สำนักทะเบียนราษฎร

ในแต่ละพื้นที่ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 หลังจากนั้นต้องหานายจ้างและยื่นขออนุญาตทำงานตามขั้นตอนให้เสร็จภายใน 

ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 หลังจากนั้นให้ไปทำบัตรชมพูให้เสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2564 สำหรับกลุ่มที่มีนายจ้าง และใน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

  

2) ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรบัคนต่างด้าว

สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) 

3) ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าว

สัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 ภายใต้สถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) 

4) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าว

สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2564 



 

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมการแพทย์ และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนด

แนวทางการตรวจหาโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรค COVID-19) และการตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม 3 

สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ให้ตรวจหาโรค COVID-19 ในแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม 3 

สัญชาติ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแนวทางการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยให้โรงพยาบาลที่จะตรวจและประกันสุขภาพ สามารถข้อตกลงสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด ให้ดำเนินการตรวจโรค COVID-19 ได้ ในกรณีที่มีการตรวจโรค COVID-19 ก่อน ให้มา

ดำเนินการตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพภายใน 7 วัน ในกรณีพบแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อ COVID-19 ให้เข้ารับการหลักการ

โดยสิทธิประกันสุขภาพได้ทันทีหลังจากการซื้อประกันสุขภาพ 

อย่างไรก็ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยังมีประเด็นแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศ

กระทรวงแรงงาน ที่ให้แรงงานข้ามชาติดำเนินการตรวจสุขภาพและส่งใบรับรองได้ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 แต่ประกาศฉบับ

นี้ระบุให้ดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพภายใน 7 วันหลังจากตรวจโรค COVID-19 แล้ว ซึ่งสร้างความสับสนและความ

ไม่เข้าใจต่อแรงงานและนายจ้าง ตลอดจนเป็นการสร้างภาระทางการเงินที่ต้องจ่ายค่าดำเนินการค่อนข้างสูง ทำให้แรงงานข้ามชาติ

จำนวนหนึ่งตกหล่นจากระบบประกันสุขภาพ และทำให้การอาศัยอยู่และทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องยากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 
  

ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เร่ือง “การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ พ.ศ. 2564” 


