สรุปกฎหมายนโยบายด/านแรงงานข/ามชาติ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

ตารางที่ 1 สถิตแ
ิ รงงานข้ามชาติประจําเดือนมิถุนายน 2564

กลุ%ม/สัญชาติ
นำเข7า MoU
มติครม. 20 ส.ค. 2562

พม%า
363,170
756,779

มติครม. 4 ส.ค. 2563
มติครม. 4 ส.ค. 2563
(จ7างงานชายแดน)

127,712
15,478

ลาว
184,729
140,007

กัมพูชา
136,562
36,971

รวม
684,670*
933,757

53,355
8,146

12,992
-

194,059
23,624

40,392
226,917

326,753
2,162,863*

มติครม. 29 ธ.ค. 2563
202,566
83,795
รวม
1,465,705
470,032
*รวมเวียดนามอีก 209 คน
(ข=อมูลจาก สำนักบริหารแรงงานตJางด=าว กรมการจัดหางาน พฤษภาคม 2563)

ตารางที่ 2 สถิติแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนตามมติครม. 29 ธันวาคม 2563

การดำเนินการ
ขึ้นทะเบียนออนไลนU
ได=รับอนุมัติจากกรมการจัดหางาน
ข=อมูลซ้ำซ=อนหรือเดินทางกลับแล=ว +ผู=ติดตาม

จำนวน
654,864
601,027
104,972

(ข#อมูลซ้ำซ#อน 50,972 คน คนที่อยู8บริเวณแนวชายแดน
และเดินทางกลับไปแล#ว 29,000 คน ผู#ติดตาม 25,000 คน)

จัดเก็บอัตลักษณUบุคคล
485,263
ตรวจโรคโควิด 19
339,331
ยื่นขออนุญาตทำงาน
239,654
จัดทำบัตรประจำตัว (บัตรชมพู)
52,326
(ข=อมูลจากกรมการจัดหางาน ตัวเลข ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

่ วข้องกับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
กฎหมายนโยบายที่เกีย

1. มติคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และการจัดเก็บอัตลักษณUบุคคลในคนตJางด=าว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และการจัดเก็บอัตลักษณUบุคคลในคนตJางด=าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การผJอนผัน
ให=คนตJางด=าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยูJในราชอาณาจักรและทำงานอยJางถูกต=องตามกฎหมายเปiนกรณีพิเศษ
ภายใต=สถานการณU การแพรJระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหมJ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26
มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนตJางด=าว ในชJวงสถานการณUการแพรJระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหมJ และการบริหารจัดการผู=ต=องกัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขยายเวลาดำเนิ น การตรวจหาเชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และจั ด เก็ บ อั ต ลั ก ษณU บ ุ ค คล (Biometrics)
ได=ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
2. คนตJางด=าวที่ได=รับอนุญาตทำงานไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไมJมีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยูJ
ด=านหลังของบัตรได=ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
3. ให=สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สถานพยาบาลที่กรมการแพทยUกำหนด สถานพยาบาลที่
สำนั ก การแพทยU ก รุ ง เทพมหานครกำหนด และสถานพยาบาลเอกชนที ่ ไ ด= ร ั บ การรั บ รองจาก
กรมวิ ท ยาศาสตรU ก ารแพทยU ตรวจหาเชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในแรงงานข= า มชาติ ท ี ่ ด ำเนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให=แล=วเสร็จภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
4. ให=สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สถานพยาบาลที่กรมการแพทยUกำหนด สถานพยาบาลที่สำนัก
การแพทยUกรุงเทพมหานครกำหนด รับขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพแกJคนตJางด=าว ที่ได=ดำเนินการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กับสถานพยาบาลเอกชนที่ได=รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตรUการแพทยUแล=ว รวมถึงรับ
ตรวจโรคต=องห=าม 6 โรค ได=แกJ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท=าช=าง ในระยะที่ปรากฏอาการเปiนที่
รังเกียจแกJสังคม โรคติดยาเสพติดให=โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟuลิส ในระยะที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มติคณะรัฐมนตรีนี้ชJวยให=แรงงานข=ามชาติที่ดำเนินการจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งอยูJระหวJาง
การดำเนินการตรวจอัตลักษณU (Bio data) และตรวจโรคโควิด 19 ซึ่งยังไมJสามารถดำเนินการได=ทันเนื่องจากการระบาดของโรคโค
วิด-19 ทำให=สถานพยาบาลตJาง ๆ ยังไมJสามารถดำเนินการตรวจสุขภาพและตรวจโควิด-19 ได=ทัน ประกอบกับการเข=าไป
ดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณUบุคคลในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเปiนจำนวนมากก็จะทำให=เกิดความเสี่ยงในการระบาด ทำให=แรงงาน
ข=ามชาติไมJสามารถดำเนินการได=ทัน การขยายในครั้งนี้จะทำให=แรงงานข=ามชาติสามารถดำเนินการขอรับการจัดเก็บอัตลักษณUและ
ตรวจโควิดได=ตามข=อกำหนดของมติคณะรัฐมนตรีได=

2. มติครม. วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ข=อเสนอเชิงนโยบายในการจัดระบบบริการและ
ระบประกันสุขภาพสำหรับผู=ต=องขังที่มีปyญหาสถานะบุคคลและตJางด=าวในเรือนจำ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให=จัดระบบหลักประกันสุขภาพ สำหรับผู=ต=องขังที่มีปyญหาทางสถานะบุคคลและตJางด=าว
จำนวน 16,000 คน [จำนวนกลุ J ม ผู = ต = อ งขั ง ดั ง กลJ า วมี จ ำนวนจริ ง 19,506 คน สJ ว นที ่ เ หลื อ อี ก จำนวน 3,506 คน ยั ง มี ค วาม
คลาดเคลื่อนทางทะเบียน] โดยให=มีการลงทะเบียนเพื่อเข=าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ พร=อมกับเสนอให=มีงบประมาณเพื่อเปiน
คJาใช=จJายสำหรับการเข=าถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชนU ในอัตราเทียบเทJากับผู=มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแหJงชาติ
(Universal Coverage: UC) (ปyจจุบันสิทธิในระบบดังกลJาวคิดคJาใช=จJายแบบเหมาจJายรายหัวจำนวน 3,719.23 บาทตJอผู=มีสิทธิ)
ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยให=กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปiนผู=จัดระบบดังกลJาวไปพลางกJอน
สำหรับงบประมาณในการดำเนินการ คJาใช=จJายในปƒงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 13.71 ล=านบาท และคJาใช=จJายที่จะ
เกิดขึ้นในปƒตJอ ๆ ไป ขอให= สธ. ใช=จJายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาล) เปiนลำดับแรกกJอน เพื่อชJวยลดภาระ
งบประมาณที่มีอยูJอยJางจำกัด หากไมJเพียงพอขอให=พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช=จJายงบประมาณไปดำเนินการ
ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
โดยให= ยธ. เปiนหนJวยงานหลักหารือรJวมกับหนJวยงานที่เกี่ยวข=องพิจารณากำหนดแนวทางในการจัดระบบบริการและ
ประกันสุขภาพสำหรับผู=ต=องขังที่มีปyญหาสถานะบุคคลและตJางด=าวในระยะยาวให=ได=ข=อยุติที่ชัดเจน และเปiนรูปธรรม และให= ยธ.
รJวมกับสำนักงานตำรวจแหJงชาติ (ตช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหนJวยงานที่เกี่ยวข=อง พิจารณากำหนดแนวทางในการ
ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู=กระทำความผิดให=ถูกต=อง ชัดเจน รวมทั้งแนวทางการแก=ไขปyญหาในกรณีที่ไมJสามารถยืนยันตัวตน
ของผู=กระทำความผิดได=ด=วย
มติคณะรัฐมนตรีดังกลJาวจะทำให=แรงงานข=ามชาติและคนที่ไมJมีสัญชาติที่เปiนผู=ต=องขังสามารถเข=าถึงหลักประกันทาง
สุขภาพและบริการทางสุขภาพได=มากขึ้น

3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในคนตJางด=าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประกันสุขภาพ
และการขออนุญาตทำงาน ในคนตJางด=าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การผJอนผันให=คนตJาง
ด=าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยูJในราชอาณาจักรและทำงานอยJางถูกต=องตามกฎหมายเปiนกรณีพิเศษ ภายใต=
สถานการณUการแพรJระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหมJ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม
2564 เรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนตJางด=าว ในชJวงสถานการณUการแพรJระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ระลอกใหมJ และการบริหารจัดการผู=ต=องกัก และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลา
การดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณUบุคคลในคนตJางด=าว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให=
หนJวยงานที่เกี่ยวข=องดำเนินการ ดังนี้
1. ขยายระยะเวลาให=คนตJางด=าวดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประกันสุขภาพ และการขออนุญาต
ทำงาน จากเดิมภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เปiนวันที่ 13 กันยายน 2564
2. ขยายระยะเวลาให=กลุJมคนตJางด=าวที่ลงทะเบียนไมJมีงานทำไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไมJมีสัญชาติไทย (ทร. 38/1)
จากเดิมภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เปiนวันที่ 31 มีนาคม 2565
3. ขั้นตอนอื่นตามที่กำหนดไว=ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26
มกราคม 2564 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ให=ดำเนินการตามที่แนวทางที่กำหนดเดิม
มติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เปiนการขยายเวลาในการดำเนินการตรวจสุขภาพและขออนุญาตทำงานสำหรับแรงงานข=ามชาติที่ขึ้น
ทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวามคม 2563 อีกครั้ง เนื่องจากสาเหตุจากการระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน=มรุนแรง
เพิ่มขึ้นทำให=สถานพยาบาลยังไมJสามารถที่จะตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพและตรวจโรคโควิด-19 ได=ทันตามกำหนด สJงผลให=การ
ขออนุญาตทำงานก็ไมJสามารถทำได= การขยายเวลาจะทำให=แรงงานข=ามชาติมีเวลาดำเนินการเพิ่มขึ้นและทันตามเงื่อนไขที่
เปลี่ยนแปลงไปตามมติคณะรัฐมนตรี

4. หนังสือแจ=งเวียนกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอรับคJาใช=จJายในการตรวจวิเคราะหUทางห=องปฏิบัติการกรณี
การตรวจคัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
กระทรวงสาธารณสุขได=จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง ขอรับคJาใช=จJายในการตรวจวิเคราะหUทางห=องปฏิบัติการ กรณีการตรวจ
คัดกรองเพื่อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเนื้อหาให=สถานพยาบาลสามารถเบิกคJาตรวจคัดกรองยืนยัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนข=ามชาติที่ไมJมีสิทธิในการรักษาพยาบาล พร=อมหลักเกณฑUเงื่อนไขในการขอรับคJาใช=จJาย
ในการตรวจในห=องปฏิบัติการโดยวิธีแอนติบอดี ตามที่กรมควบคุมโรคได=จัดสรรงบประมาณรายจJายงบกลางในการบรรเทาแก=ไข
ปyญหาและเยียวยาผู=ได=รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากหนังสือสั่งการนี้จะชJวยให=แรงงานข=ามชาติหรือคนข=ามชาติที่ยังไมJมีสิทธิประกันทางสุขภาพและเข=าขJายเปiนผู=มี
ความเสี่ยงสูงในการจะเปiนผู=ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถได=รับการตรวจหาเชื้อได=โดยไมJมีคJาใช=จJาย และเข=าสูJกระบวนการ
ในการรักษาตJอไป

5. หนังสือแจ=งเวียนกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเบิกจJายคJารักษาพยาบาลของชาวตJางชาติที่ไมJมี
สิทธิเบิกคJารักษาพยาบาล กรณีเข=ารับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภทผู=ปŠวยใน (IPD) สำหรับหนJวยบริการนอกกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
กระทรวงสาธารณสุขได=ออกหนังสือเวียน โดยอ=างอิงหนังสือกรมบัญชีกลาง ในเรื่องการเบิกจJายคJารักษาพยาบาลของผู=ปŠวย
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในกรณีผู=ปŠวยตJางชาติที่ไมJมีสิทธิเบิกคJารักษาพยาบาล โดยกำหนดคำจำกัด
ความของคำวJา “ผู=ปŠวย” ผู=ปŠวยยืนยัน คือผู=ปŠวยที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให=การเบิกจJายชดเชยคJารักษาพยาบาลของ
ผู=ปŠวยชาวตJางชาติที่ไมJมีสิทธิเบิกจJายคJารักษาพยาบาลในประเภทผู=ปŠวยใน ในชJวงตั้งแตJวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564
กระทรวงสาธารณสุขจึงได=ออกหนังสือเวียนแจ=งให=หนJวยบริการได=ถือปฏิบัติและจัดสJงข=อมูลเพื่อเบิกคJาชดเชยตามแนวปฏิบัติตJอไป
หนังสือฉบับดังกลJาวเปiนการชJวยยืนยันสิทธิในรักษาพยาบาลแรงงานข=ามชาติและคนข=ามชาติที่ไมJมีสิทธิประกันสุขภาพ
ใด ๆ และปŠวยเปiนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะสามารถได=รับการรักษาโดยไมJมีคJาใช=จJายในการรักษาตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปiนประโยชนUในการเฝ•าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตJอไป

