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รายงานสถานการณโ์ควิดในแรงงานข้ามชาต ิ

ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 

ขอ้สรุป  

• ผูต้ิดเชือ้สญัชาตเิมียนมา ลาว และกมัพชูาระหว่างวนัที่ 1 กนัยายน-15 ตลุาคม 2564 มีจ านวน 39,917 
คน (เท่าทีเ่ขา้ถึงขอ้มลู) คิดเป็นรอ้ยละ 7.16 ของจ านวนผูต้ิดเชือ้ทุกคนในประเทศไทยในช่วงเวลา
เดียวกนั 

• จงัหวดัที่มีผูต้ิดเชือ้โควิดเป็นชาวเมียนมา ลาว กมัพชูามากที่สดุ ไดแ้ก่ สมทุรสาคร, สมทุรปราการ และ
กรุงเทพฯ 

• ชาวเมียนมา ลาว และกมัพชูาที่เสยีชีวิตจากโควิดระหว่างวันที่ 1 กนัยายน-15 ตลุาคม 2564 มีจ านวน 
146 ราย 

• นบัตัง้แต่ตน้ปี ชาวเมียนมา ลาว และกมัพชูาไดร้บัวคัซีน (อย่างนอ้ย 1 เข็ม) จนถึงวนัที่ 4 ตลุาคม 2564 
เป็นจ านวนสะสม 725,972 คน 

• มติคณะรฐัมนตรี 28 กนัยายน 64 เปิดทางใหแ้รงงานขา้มชาติ 3 สญัชาติที่ไม่มีเอกสารถูกกฎหมาย
สามารถขอใบอนุญาตท างานได ้ 

• รฐับาลขยายเวลาลงทะเบียนส าหรบัแรงงานขา้มชาติตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 63 ถึงวนัที่ 13 
กนัยายน 2564  

• แนวทางการน าเขา้แรงงานขา้มชาตติาม MOU ภายใตส้ถานการณโ์ควิดมีความชดัเจนมากขึน้ 

• การบริหารจดัการแรงงานขา้มชาตทิัง้กลุ่มที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แลว้ และกลุ่มทีจ่ะน าเขา้ เกิดขึน้จาก
ทัง้การขาดแคลนแรงงานทีท่  าใหภ้าคเอกชนเรียกรอ้งมาโดยตลอด และมาจากนโยบายเตรยีมเปิด
ประเทศของรฐับาล  

• การลกัลอบขา้มแดนยงัคงเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง ชาวเมยีนมาและกมัพชูาเขา้มาเมืองไทย ส่วนชาวไทย
จ านวนมากก็ลกัลอบขา้มแดนไปท างานใหก้บัเว็บพนนัออนไลนใ์นกมัพชูา 

 

จ านวนผู้ติดเชือ้และเสียชีวติ 
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ตลอดเดือนกนัยายน 2564 จากผูต้ิดเชือ้ทกุสญัชาติในประเทศไทยจ านวน 398,746 คน พบการรายงานจ านวน
ผูต้ิดเชือ้โควิดสญัชาตเิมียนมา ลาว และกมัพชูา เท่าที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูได้1 ดงัตารางดา้นล่าง 

 

ตาราง: จ านวนประชากรสามสญัชาตทิีต่ิดเชือ้โควิด และทางการไทยรายงานในเดือนกนัยายน 2564 

เมียนมา ลาว กมัพชูา รวม 

22,475 1,249 7,292 31,046 

 

ส่วนขอ้มลูที่รายงานระหว่างวนัที่ 1-15 ตลุาคม จากผูต้ิดเชือ้ทุกสญัชาตใินประเทศไทยจ านวน 158,715 คน พบ
การรายงานจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิดสญัชาตเิมียนมา ลาว และกมัพชูา ดงันี ้

ตาราง: จ านวนประชากรสามสญัชาติทีต่ิดเชือ้โควิด และทางการไทยรายงานระหว่างวนัที ่1-15 ตลุาคม 25642 

เมียนมา ลาว กมัพชูา รวม 

5,908 356 2,607 8,871 

 

สรุปไดว่้าระหว่างวนัที่ 1 กนัยายน-15 ตลุาคม 2564 จ านวนผูต้ิดเชือ้สญัชาติเมยีนมา ลาว และกมัพชูาคิดเป็น
รอ้ยละ 7.16 ของจ านวนผูต้ิดเชือ้ทกุคนในประเทศไทย 

ทัง้นี ้ 10 จงัหวดัทีพ่บผูต้ิดเชือ้โควิดสญัชาตเิมียนมา ลาว และกมัพชูามากที่สดุระหว่างวนัที่ 1 กนัยายน-15 
ตลุาคม 2564 ไดแ้ก่จงัหวดัต่อไปนี ้

ตาราง: สิบจงัหวดัทีพ่บผูต้ิดเชือ้โควิดสามสญัชาติมากทีส่ดุ 

จังหวัด จ านวนผู้ติดเชือ้3สัญชาต ิ

 
1 รายงาน COVID-19 ประจ าวนั ขอ้มลูประจ าประเทศไทย เขา้ถึงไดท่ี้ https://data.go.th/dataset/covid-19-daily 
2 ขอ้มลูไม่สมบูรณ ์ในขอ้มลูไมไ่ดร้ะบุสญัชาติของผูต้ิดเชือ้มากกว่า 11,000 คน 
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สมทุรสาคร 5,925 

สมทุรปราการ 4,352 

กรุงเทพมหานคร 3,652 

ชลบุร ี 2,723 

ระยอง 2,666 

ราชบุร ี 2,016 

กาญจนบุร ี 1,932 

นนทบุร ี 1,636 

ตาก 1,402 

ตราด 1,392 

 

ส่วนจ านวนผูเ้สียชีวิตจากโควิดทีเ่ป็นชาวเมยีนมา ลาว และกมัพชูาในช่วงวนัที่ 1 กนัยายน – 15 ตลุาคม 2564 
มีจ านวน 146 ราย ในเดือนกนัยายน 2564 มีจ านวนดงันี ้ 

ตาราง: จ านวนผูเ้สียชีวิตจากโควิดในเดือนกนัยายน 2564 

เมียนมา ลาว กมัพชูา รวม จ านวนผูเ้สียชีวิต

ทุกสญัชาติในไทย 

88 4 16 108 5,143 

 

ส่วนผูเ้สียชีวิตจากโควิดระหว่างวนัที่ 1-15 ตลุาคม 2564 มีจ านวนดงันี ้ 

ตาราง: จ านวนผูเ้สียชีวิตจากโควิดระหว่างวนัที ่1-15 ตลุาคม 2564 

เมียนมา ลาว กมัพชูา รวม จ านวนผูเ้สียชีวิต

ทุกสญัชาติในไทย 

31 0 7 38 1,396 
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ในส่วนของการรกัษา เนื่องจากสถานการณโ์ควิดดีขึน้ ทางศนูยแ์รกรบัและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสขุ อาคาร
มินิบุตร จึงปิดการด าเนนิการในวนัที ่ 30 กนัยายน 2564 โดยในจ านวนผูป่้วยทีใ่ชบ้ริการทัง้หมด 12,696 ราย 
เป็นชาวต่างชาตจิ านวน 3,246 ราย3 

 

สถานการณก์ารฉีดวัคซีน 
 

ในส่วนของจ านวนผู้ได้รับวัคซีน ตามขอ้มลูระหว่างวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์ – 4 ตลุาคม 2564 มีชาวต่างชาติ
จ านวน 900,887 คน ที่ไดร้บัวคัซีนแลว้อย่างนอ้ย 1 เข็ม นบัเป็น 18.4 เปอรเ์ซ็นตข์องจ านวนประชากรต่างชาติ
ในประเทศไทย โดยชาวเมียนมา กมัพชูา และลาวไดร้บัวคัซีนมากสดุในหมู่ประชากรต่างชาติตามล าดบั  

ตาราง: จ านวนสะสมของประชากรสามสญัชาตทิีไ่ดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ยหนึ่งเข็ม 

 9 กนัยายน 
21 
กนัยายน 

30 
กนัยายน 4 ตลุาคม 

เมียนมา 306,056 390,614 481,546 503,610 
กมัพชูา 81,303 105,525 135,297 141,589 
ลาว 43,063 60,167 78,129 80,773 
จ านวนรวมสามสัญชาต ิ 430,422 556,306 694,972 725,972 
จ านวนรวมต่างชาติที่ไดร้บัวคัซีนทัง้หมด 587,402 723,592 869,227 900,887 

 

ในระดับนโยบาย ศบค. (ศนูยบ์ริหารสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019) มีมติเกี่ยวกบั
เป้าหมายในการฉีดวคัซนีภายในเดือนตลุาคม 2564 ว่าจะตอ้งครอบคลมุประชากรทัง้หมด ซึ่งรวมทัง้คนไทย
และต่างชาติ อย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ทุกจงัหวดั4และในร่างของแผนการจดัสรรวคัซีนในเดือนพฤศจิกายน 2564 
จ านวนทัง้หมด 25 ลา้นโดสนัน้ รฐับาลก าหนดใหก้ลุ่ม “ประชากรต่างดา้ว” เป็นหนึง่ในเป้าหมาย ซึ่งจะไดร้บั

 
3 สรุปผลการประชมุคณะอนุกรรมการดา้นการรกัษาฯ ครัง้ท่ี 19/2564 กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ  
4 มติท่ีประชมุ คณะกรรมการบริหารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด19) ครัง้ท่ี 15/2564 วนัท่ี 27 

กันยายน 2564 
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วคัซีนสตูรผสม Sinovac และ AstraZeneca โดยกลุ่มประชากรต่างชาตินีจ้ะไดร้บัการจดัสรร 2 ลา้นโดส คิดเป็น
รอ้ยละ 8 ของวคัซีนทัง้หมดในเดือนพฤศจิกายน5 

 

ส่วนในทางปฏบิัติ ช่องทางการไดร้บัวคัซีนของแรงงานขา้มชาติมีหลากหลาย ทัง้จากการจดัการของหน่วยงาน
รฐัเอง การร่วมมือของภาคประชาสงัคม หรือแมแ้ต่การด าเนินการของผูป้ระกอบการ นอกจากนีแ้ต่ละจงัหวดัมี
รูปแบบที่ต่างกนัออกไป ตวัอย่างเช่น 

1. การจดัการของหน่วยงานรฐัส่วนกลาง 
นอกจากเว็บไซต ์expatvac.consular.go.th แลว้ยงัมีแอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ” ที่ชาวต่างชาติ
สามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวคัซีนได ้

2. ความร่วมมือของภาคประชาสงัคม 
ทางองคก์รภาคประชาสงัคมประสานกบัสภากาชาดไทยเพื่อใหบ้ริการฉีดซิโนฟารม์ที่ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากสภากาชาดจนี เพื่อฉีดใหส้  าหรบัประชากรขา้มชาติในช่วงเดือนตลุาคม 

3. ผูป้ระกอบการเอกชนด าเนนิการเอง 
ในช่วงตน้เดือนกนัยายนกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นอาหารเปิดลงทะเบยีนใหล้กูจา้งทัง้คนไทยและ
ต่างชาติเพื่อรบัวคัซีนที่ศนูยบ์างซื่อ  
ส่วนนายจา้งเรือประมงสมทุรสาครร่วมกบัสมาคมการประมงสมทุรสาคร รวบรวมเงินส่วนตวัจดัซือ้
วคัซีนซิโนฟารม์ใหล้กูเรือแรงงานขา้มชาติ 800 คนในสมทุรสาคร โดยเริ่มฉีดเข็มแรกตัง้แต่วนัที่ 28 
กนัยายน 25646 

4. กรุงเทพฯ 
เดือนตลุาคม แรงงานขา้มชาตทิี่มีประกนัสงัคมสามารถฉดีไดใ้นวนัที่ 4-8,11,12,14 ตลุาคมที่ศนูยฉ์ีด 4 
ศนูยใ์นกรุงเทพฯ ส่วนผูท้ี่ไม่มีสถานะทางทะเบยีน ผูม้ีบตัรสีชมพลูงทะเบียนกบัโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ์ 

5. บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุร ี
มีการเปิดวอลค์อินส าหรบัแรงงานขา้มชาติที่มเีอกสารสามารถฉีดวคัซีนไดเ้ลยในช่วง 27-28 กนัยายน 

6. จงัหวดันนทบุร ี
 

5 (ร่าง) การจัดสรรวคัซีนจ านวน 25 ลา้นโดส แยกตามกลุ่มเป้าหมาย เดือนพฤศจิกายน 2564 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม 2564 
6 http://www.sakhononline.com/news/2017/?p=22802 
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มีโครงการ Nont ASEAN จดัฉีดวคัซีนโควิดส าหรบัชาวเมยีนมา ลาว กมัพชูาที่ท างานในจงัหวดันนทบุรี 
โดยฉีดที่ตลาดบางใหญ่ในวนัที่ 20-22 กนัยายน นอกจากนีเ้ทศบาลเมืองบางบวัทองยงัมีการเชิญชวน
แรงงานที่ถกูกฎหมายและผลตรวจ ATK เป็นลบเขา้รบัวคัซีนไดจ้นถึง 17 กนัยายน 

7. จงัหวดัสมทุรสาคร 
ผูว่้าราชการรจงัหวดัสมทุรสาครประกาศว่า จงัหวดัมีโครงการ “สาครBOX” ซึ่งตัง้จุดวคัซีนใหแ้รงงาน
ต่างชาติในจงัหวดั 3 กลุ่มแรกที่ไดฉ้ีดก่อน คือ 1. แรงงานในโรงงานที่ท า Factory Accommodation 
Isolation 2.แรงงานในแคมป์ก่อสรา้ง และ 3. แรงงานทีเ่ขา้ร่วมในโครงการตลาดสดสขุใจไรโ้ควิด  ส่วน
แรงงานต่างชาติตามรา้นขายของ รา้นอาหารและลกูจา้งในบา้นจะไดว้คัซีนในภายหลงั7 ทัง้นีใ้นวนัที ่
11-12 กนัยายน มีแรงงานต่างชาติทัง้ 3 กลุ่มไดร้บัวคัซนีไปแลว้วนัละประมาณ 600 คน8 

 
 

 

นโยบายบริหารจดัการแรงงานข้ามชาต ิ
 

 
7 https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/covid-19/708241/ 
8 https://news.ch7.com/detail/514475 และ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2934359 
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นโยบายระดบัจงัหวดั 
 

จงัหวดัตากยงัคงมปีระกาศท า Factory Isolation, Factorial Quarantine, Bubble and Seal, Community 
Isolation  ในโรงงาน/สถานประกอบการที่พบผูต้ิดเชือ้ รวมถึงบางชุมชน และประกาศยกเลิกเมื่อครบ
ก าหนดเวลา หรือเมื่อปฏิบตัิตามมาตรการไม่นอ้ยกว่า 28 วนั ตรวจโควิดแลว้ไม่พบพนกังานติดเชือ้ 

จงัหวดัภูเก็ต อา้งอิงถึงเหตผุลทางเศรษฐกจิควบคู่ไปกบัมาตรการควบคมุโรคในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ โดยใน
เดือนกนัยายนก็ยงัมีค  าสั่งหา้มเคลื่อนยา้ยแรงงานขา้มชาติ และหา้มแรงงานขา้มชาตเิดนิทางในพืน้ที่จงัหวดั
ภูเก็ต ยกเวน้การเคลื่อนยา้ยและการเดินทางออกจากจงัหวดัเพื่อการท างานหรือการตรวจสขุภาพ หรือตาม
ค าสั่งของทางราชการ ทัง้นีม้ีเพิ่มเติมว่า การเดนิทางและเคลื่อนยา้ยแรงงานขา้มชาติ ใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั
ภูเก็ตโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาใหแ้รงงานสามารถเดนิทางเพื่อท างานขา้ม
จงัหวดัได้9 และเนื่องจากพบการระบาดของโควิดจากกลุ่มคนที่ท าประมงไปสู่กลุ่มอ่ืน ทางจงัหวดัภูเก็ตจึงออก
มาตรการจ านวนมากเพื่อควบคมุโรค เช่น ใหเ้ทียบท่าตามเวลา แรงงานตอ้งไดร้บัวคัซีนมาเป็นอย่างนอ้ย 14 วนั 
หรือหายจากอาการโควิดไมเ่กิน 90 วนั มจีุดคดักรอง จดัใหม้ีการตรวจหาเชือ้ดว้ยวิธี ATK จดัแยกพืน้ที่ใน
บริเวณท่าเทยีบ และเจา้ของท่าเทียบเรือตอ้งรายงานสถานการณใ์หส้ านกังานประมงทางไลนท์กุวนั เป็นตน้10 

 

การบริหารจดัการสถานะของแรงงานขา้มชาต ิ
 

คณะรฐัมนตรีมีมตเิหน็ชอบการบริหารจดัการการท างานของแรงงานขา้มชาติ 3 สญัชาติ 2 กลุ่ม ไดแ้ก ่

• แรงงานขา้มชาติ 3 สญัชาตทิี่ด  าเนินการขออนุญาตตามมติ 29 ธันวาคม 63 แต่กระบวนการยงัไม่แลว้
เสร็จ 

 
9 ค าสั่งจังหวดัภูเก็ตท่ี ๕๘๙๗/๒๕๖๔ เรื่อง แกไ้ขเพิ่มเติม มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนยา้ยแรงงานต่างดา้วในเขตพืน้ท่ีจังหวดั
ภูเก็ต ลงวนัท่ี 28 กันยายน 2564  

10 ค าสั่งจังหวดัภูเก็ตท่ี ๕๕๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคมุท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมงในเขตพืน้ท่ีจังหวดัภูเก็ต ลง
วนัท่ี 16 กันยายน 2564 
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• แรงงานขา้มชาติ 3 สญัชาตทิุกกลุ่มที่ยงัไม่มีสถานะและไม่ไดข้ออนุญาตท างานใหถ้กูตอ้งตาม
กฎหมาย  

 

ขยายระยะเวลาส าหรับแรงงานตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 63 

กลุ่มแรงงานตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 ที่ยงัด าเนนิการไม่แลว้เสร็จ นายจา้งหรือสถานประกอบการตอ้งน า
แรงงานขา้มชาติกลุ่มยื่นขออนุญาตท างาน โดยรฐับาลขยายเวลาการยืน่ค าขออนุญาตท างานจากภายในวนัที ่
16 มิถุนายน 64 เป็นภายในวนัที่ 13 กนัยายน 64 เพื่อใหส้ามารถอยู่ในประเทศไทยและท างานไดถ้ึงวนัที่ 31 
มีนาคม 2565 ทัง้นีแ้รงงานจะไดร้บัใบอนญุาตท างาน (บต. 39)  

แตห่ากแรงงานตอ้งการอยูในประเทศไทยถึง 28 กุมภาพนัธ ์ 2566 ตอ้งตรวจสขุภาพภายในวนัที่ 18 ตลุาคม 
2564 และปรบัปรุงทะเบียนประวตัิภายใน 31 มีนาคม 2565 
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มติ ครม. 28 กันยายน 6411 

ตามมติ ครม. 28 กนัยายน 64 แรงงานชาวเมียนมา ลาว และกมัพชูาที่อยู่ในประเทศไทยและท างานโดยไม่ได้
รบัอนุญาตสามารถด าเนินการยื่นค าขออนุญาตท างานและจะไดร้บัอนุญาตท างานถึงวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2566 
โดยใหด้  าเนนิการตามขัน้ตอนดงันี ้ 

1. นายจา้งแจง้รายชื่อแรงงาน ยื่นค าขออนญุาตท างานภายใน 30 วนัหลงัจากวนัที่ประกาศมีผลบงัคบัใช ้
2. ภายในวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ใหแ้รงงานขา้มชาติขึน้ทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนหรือประกนัสขุภาพ เขา้

รบัการตรวจสขุภาพ และด าเนนิการจดัเก็บอตัลกัษณบ์ุคคล 
3. ด าเนินการลงประทบัตราวีซ่าใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 สิงหาคม 2565 ไม่เช่นนัน้จะไม่สามารถอยู่ใน

ประเทศไทยไดห้ลงัจากนัน้ 
4. ไดร้บัอนุญาตท างานถึงวนัที่ 13 กุมภาพนัธ ์2566 
5. ผูท้ี่ไม่มีหนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือเดินทางหมดอายใุหด้  าเนินการแลว้เสร็จภายใน 1 สิงหาคม 2565 

 

ในการด าเนินนโยบาย กระทรวงแรงงานเองมหีนา้ทีใ่นการตรวจสถานประกอบการต่างๆ เพื่อใหค้  าแนะน าทาง
สาธารณสขุ โดยเริ่มจากการเปิดใหน้ายจา้งหรือสถานประกอบการกรอกแบบส ารวจภายในวนัที่ 11 ตลุาคม 
ก่อนลงพืน้ที่ระหว่างวนัที่ 14 ตลุาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 หากพบแรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เจา้หนา้ทีจ่ะ
ถ่ายรูปพรอ้มท าประวตัิและใหน้ายจา้งกรอกค าขออนุญาต นดัหมายใหน้ายจา้งหรือสถานประกอบการด าเนิน
เรื่องตามขัน้ตอนต่อไป 

นโยบายนีม้าจากขอ้เสนอของกระทรวงแรงงาน เป้าหมายเพื่อควบคมุและป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด 
เนื่องจากการลงพืน้ที่ของหน่วยงานควบคมุโรคพบว่าแรงงานขา้มชาติท างานในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
และจงัหวดัที่เป็นแหล่งอตุสาหกรรมอย่างหนาแน่น โดยแผนเรื่องการจดัระบบการขึน้ทะเบียนแรงงานและจา้ง
งานใหถู้กกฎหมายอยู่ในส่วนของการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคภายในประเทศ ซึง่ทางรฐับาลก าหนดให้
กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยด าเนินการระหว่างตลุาคม 2564 ถึงกนัยายน 256512 

 
11 https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/37/iid/44756 

https://www.bangkokbiznews.com/news/962600  

https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/37/iid/44756 
 
12 แผนการรองรบัการเปิดประเทศ และการระบาดโควดิ 19 ปี 2565 (ท่ีประชุม ศบค. 14 กันยายน 2564) 

about:blank
about:blank
about:blank
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การพิจารณาการน าเขา้แรงงานตาม MOU 
 

นอกจากการบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติที่อยูใ่นประเทศไทยเพื่อลดการจา้งแรงงานผดิกฎหมาย การ
จดัระบบเพื่อรบัแรงงานขา้มชาติกลบัเขา้ประเทศ ยงัเป็นหนึง่ในมาตรการที่รฐับาลก าลงัพจิารณาเพื่อเตรียม
เปิดประเทศ  

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว (คบต.)13 ไดพ้ิจารณาแนวทางการน าเขา้
แรงงานขา้มชาติตาม MOU ภายใตส้ถานการณโ์ควิด เป้าหมายคือการด าเนินการเรื่องแรงงานขา้มชาตบิน
พืน้ฐานของการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและความมั่นคงทางสขุภาพของประชาชน14 ซึ่งผลจากการพจิารณา
ดงักล่าวมาจากการส ารวจความตอ้งการแรงงานขา้มชาตจิากผูป้ระกอบการ  

ทัง้นีท้างรฐับาลเตรียมแบ่งกลุ่มแรงงานขา้มชาติที่ไดร้บัอนญุาตเป็น  3 กลุ่ม15 

1. กลุ่มสีเขียว คือกลุ่มที่ไดร้บัวคัซนีครบ 2 เข็มเป็นระยะเวลามากกว่า 1 เดือน กลุ่มนีจ้ะไดเ้ขา้มาท างาน
เป็นกลุ่มแรก โดยตอ้งมีวคัซีนพาสปอรต์ดว้ย 

2. กลุ่มสีเหลือง คือกลุ่มที่ไดร้บัวคัซีนครบ 2 เข็มเป็นระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน 
3. กลุ่มสีแดง คือกลุ่มที่ไดร้บัวคัซีนเพียง 1 เข็ม หรือ ยงัไม่ไดร้บัวคัซีน 

ส่วนขัน้ตอนการน าเขา้แรงงานนัน้ ไดแ้ก ่

1. สถานประกอบการตอ้งยื่นแบบค ารอ้งใหก้บักระทรวงแรงงาน  
2. ประเทศตน้ทางตอ้งจดัท าบญัชีรายชื่อแรงงานใหน้ายจา้งไทย  
3. สถานประกอบการยื่นค าขออนญุาตท างานแทนแรงงาน และช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างาน 2 ปี 
4. แรงงานเมื่อเขา้ประเทศไทยตอ้งกกัตวัและตรวจหาเชือ้โควิด โดยสถานประกอบการเป็นผูร้บัผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ค่าสถานที่กกัตวั ค่าตรวจโควดิ ค่ารกัษากรณทีี่แรงงานตดิเชือ้โควิด  
5. หากแรงงานเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 จะไดร้บัวคัซนีหลงัครบก าหนดการกกัตวั  แต่หากไม่เป็น

ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 นายจา้งตอ้งจดัหาวคัซีนทางเลือกให ้
 

13 คบต. เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง กรมการปกครอง สาธารณสขุ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  
14 https://www.thaipost.net/main/detail/116729 
15 https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/50603 
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นอกจากนี ้ คบต.ยงัพจิารณาขยายเวลาด าเนินการของศนูยจ์ดัเกบ็ขอ้มลูแรงงานเมยีนมาชั่วคราว (TDCC) ณ 
จงัหวดัสมทุรสาครเพิ่มอีก 1 ปี ซึ่งศนูย ์TDCC เป็นศนูยท์ี่ใหแ้รงงานเมยีนมาสามารถท าเอกสารประจ าตวัโดยไม่
ตอ้งเดินทางกลบัประเทศ ทัง้นี ้ ศนูยฯ์จะเปิดไดจ้รงิหลงัจากคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดัสมทุรสาคร
เห็นชอบ16 

 

สถานการณค์วามตอ้งการแรงงาน 
 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกจิบริการและอตุสาหกรรมเกดิขึน้เนื่องจากประเทศไทยชะลอการ
น าเขา้แรงงานขา้มชาติตัง้แต่มนีาคม 2563 ในช่วงเดอืนที่ผ่านมาจึงมีขอ้เสนอในการแกปั้ญหาหลายๆทาง 
หอการคา้ผลกัดนัใหก้ระทรวงแรงงานพจิารณาขึน้ทะเบียนแรงงานขา้มชาตทิี่บตัรหมดอายุในประเทศไทย
ประมาณ300,000-400,000 คน เพื่อใหแ้รงงานอยูใ่นระบบและสามารถรบัวคัซนีได ้17 

ส่วนกระทรวงแรงงานมนีโยบายเพิ่มเติม คือ การสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการจา้งแรงงานไทยท างานทดแทน
แรงงานขา้มชาติในส่วนที่ขาดแคลน  โดยฉพาะกจิการเกษตรและปศสุตัว ์ กิจการต่อเนื่องการเกษตร กจิการ
ก่อสรา้ง และโรงงานอตุสาหกรรม 18 

 

สถานการณก์ารขา้มพรมแดน 
 

ตลอดเดือนกนัยายนถึงวนัที่ 15 ตลุาคม 2564  ทางการไทยจบัผูล้กัลอบขา้มแดนเขา้ประเทศไทย ไดเ้ป็นจ านวน
ตามตารางดา้นล่างนี ้ 

ตาราง: จ านวนผูล้กัลอบขา้มแดนเขา้ไทยทีถู่กจบักุมแยกตามสญัชาต ิ

วันท่ี เมียนมา ลาว กมัพชูา มาเลเซีย ไทย อ่ืนๆ 
 

16 https://www.thaipost.net/main/detail/116729 
17 https://www.prachachat.net/economy/news-771255 
18 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-764064 
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1-30 กันยายน 
2564 

1,194 719 3,582 2 165 43 

1-15 ตุลาคม 
2564 

1,430 300 1,183 2 103 23 

 

ชาวเมียนมา 
 

ชาวเมียนมาที่ลกัลอบขา้มพรมแดนมา มีทัง้เขา้มาจากเมียนมาเพื่อท างานในไทยหรือมาเลเซีย และจากไทย
เตรียมกลบัเขา้เมียนมา 

วันท่ี พืน้ท่ีท่ีพบ จ านวน 
คน 

ผู้น าพา/
นายหน้า 

ต้นทาง ปลายทาง ค่าใช้จ่ายต่อ
หัว 

11 ก.ย. อ.สะเดา จ.

สงขลา 

14 (ติดโควิด 

9 คน)19 

(ไม่ทราบ) (ไม่ทราบ) มาเลเซีย (ไม่ทราบ) 

12 ก.ย.20 อ.ไทรโยค และ 

อ.สงัขละบุรี 

4 (ชาย 1 

หญิง 3) 

พบผูน้  าพา 1 

คนพรอ้มรถ 1 

คนั 

ทวาย, พะโค, 

เมาะละแหม่ง 

นครปฐม (ไม่ทราบ) 

12 ก.ย.21 แม่สอด 23  (ชาว

โรฮิงญา

ทัง้หมด) 

นายหนา้ชาว

เมียนมา 

ชายแดนฝ่ัง

เมียนมา 

มาเลเซีย (ไม่ทราบ) 

14 ก.ย.22 อ.ไทรโยค 11 (ชาย 8 

หญิง 3) อายุ 

19-38 ปี 

ผูน้  าพาชาว

เมียนมาและ

ชาวไทย 

มณัฑะเลย ์ นนทบุร ี 18,000-

20,000 บาท 

 
19 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2182255/officials-quarantined-after-detained-illegal-migrants-
found-infected 
20 https://www.matichon.co.th/region/news_2935727 
21 https://today.line.me/th/v2/article/reD57k?utm_source=lineshare 
22 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2182219/illegal-border-crossers-caught-in-sai-yok 
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19 ก.ย. 

6423 

ถนนซุปเปอร์

ไฮเวย ์

เชียงใหม-่

ล าปาง 

39 มากบัรถทวัร์

ของบริษัท 

ไทยศรีราม

ขนส่ง 

เขา้มาทาง อ.

ฝาง จ.

เชียงใหม ่

กรุงเทพฯ ยงัไม่ทราบ 

(คาดว่า 

5,000 บาท)  

20 ก.ย.24  อ.ไทรโยค 47 (ชาย 28 

หญิง 19) 

ผูน้  าพาชาว

เมียนมา 4 คน 

ทวาย และ พะ

โค 

กรุงเทพฯ และ

นครปม 

14,000-

25,000 บาท  

23 ก.ย.25 อ.เมือง

กาญจนบุร ี

14  (ไม่ทราบ) ขา้มมาจาก

ทวาย 

สรุาษฎรธ์านี, 

สงขลา, พงังา 

15,000-

22,500 บาท 

25 ก.ย.26  อ.เมือง

กาญจนบุร ี

2 (กลุ่ม

เดียวกบัวนัที่ 

23 ก.ย.) 

(ไม่ทราบ) ขา้มมาจาก

ทวาย 

หาดใหญ ่ 26,000 บาท 

25 ก.ย.27 อ.เมือง

กาญจนบุร ี

9 (ชาย 5 

หญิง 4) 

(ไม่ทราบ) ทวาย, รฐัยะไข ่

และเมาะล าไย 

รงัสิต ปทุมธานี

, บางใหญ ่

นนทบุรี, วงั

นอ้ย อยุธยา, 

มหาชยั 

สมทุรสาคร 

18,000 บาท 

26 ก.ย.28 อ.สะเดา จ.

สงขลา 

17 (จบักุม 10 

ราย) 

(ไม่ทราบ) รฐัยะไข่ 

จากนัน้พกัที่ อ.

หาดใหญ่  

มาเลเซีย 20,000-

30,000 บาท 

 
23 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2197998 
24 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2184751/more-illegal-myanmar-border-crossers-arrested 
25 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2186555 
26 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2187571/11-more-myanmar-border-crossers-caught 
27 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2187571/11-more-myanmar-border-crossers-caught 
28 https://mgronline.com/south/detail/9640000095292 
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26 ก.ย. 29 อ.เมือง

กาญจนบุร ี

12 (ชาย 5 

หญิง 7) 

ผูน้  าพาชาว

เมียนมา 

เมาะละแหม่ง, 

พะโค, เมียวดี, 

ย่างกุง้ 

กรุงเทพฯ 16,000 บาท 

27 ก.ย.30  อ.เมือง

กาญจนบุร ี

22 (จบักุม 13 

ราย ชาย 7 

หญิง 6) 

ผูน้  าพาชาว

เมียนมา 

เมาะล าไย และ 

ย่างกุง้ 

มหาชยั จ.

สมทุรสาคร 

20,000 บาท 

3 ต.ค.31 อ.เมือง

ประจวบคีรีขนัธ ์

11 (หญิง 8 

ชาย 3) อาย ุ

19-25 ปี 

ผูน้  าพาชาว

ไทย ชาว

อ าเภอทบั

สะแก 

ฝ่ังเมียนมา โรงงานปลา

กระป๋องที่ จ 

 สมทุรสาคร 

(ไม่ทราบ แต่

ผูน้  าพาไดร้บั

ค่าจา้งหวัละ 

500 บาท) 

6 ต.ค.32 อ.เมือง

ประจวบคีรีขนัธ ์

58 (ชาย 19 

หญิง 39) อายุ 

18-30 ปี 

ผูน้  าพาชาว

ไทย 2 คน  

ฝ่ังเมียนมา จ.สมทุรสาคร 

และ จ.

ประจวบคีรีขนัธ ์

(ไม่ทราบ) 

9 ต.ค. 33 อ.เมือง

ประจวบคีรีขนัธ ์

21 (ชาย 8 

หญิง 13) 

(ไม่ทราบ) ขา้มมาจาก

บา้นมดู่อง 

เมืองมะริด 

โรงงานใน

ประจวบคีรีขนัธ ์

(ไม่ทราบ) 

10 ต.ค.34 อ.สงัขละบุรี 8 (ชาย 3 

หญิง 5) 

ผูน้  าพาชาว

ไทย และมี

นายหนา้ที่

พญาตองซ ู

ขา้มมาจาก

พญาตองซ ู

สมทุรสาคร 25,000-

28,000 บาท 

 
29 https://mgronline.com/local/detail/9640000095411 
30 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2188915/job-seekers-arrested-for-illegal-entry 
31 https://mgronline.com/local/detail/9640000098004 
32 https://mgronline.com/local/detail/9640000098995 
33 https://www.thairath.co.th/news/local/central/2215307 
34 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2195547/myanmar-job-seekers-arrested-for-illegal-entry 
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14 ต.ค.35 อ.สงัขละบุรี 7 (ชาย 3 

หญิง 3 เด็ก 1) 

คนขบัรถชาว

ไทย 

จากอ าเภอทอง

ผาภูมิเพื่อส่งที่

ด่านเจดียส์าม

องค ์

มะละแหม่ง 

ประเทศเมียน

มา 

5,000 บาท 

 

 

ชาวกมัพชูา 
 

ชาวกมัพชูาที่ขา้มแดนมาประเทศไทยทีป่รากฏในข่าวมีดงันี ้ 

วันท่ี จ านวนคน ต้นทาง ปลายทาง ค่าใช้จ่าย
ต่อหัว 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

3 ก.ย. 

6436 

 8 (ชาย 6 หญิง 2)  กมัพชูา (ไม่ทราบ) (ไม่ทราบ) พบที่อรญัประเทศ ไม่มี

เอกสารถูกตอ้ง จึงผลกัดนั

กลบักมัพชูา 

4 ก.ย. 

6437 

48 (ชาย 18 หญิง 

23 เด็ก 7) 

กมัพชูา มีผูน้  าทาง

มาส่งที่ริมคลองกัน้

ชายแดน 

อ.โป่งน า้

รอ้น และ 

อ.สอยดาว 

4,000 - 

5,000 

บาท 

เพื่อเขา้มาเป็นแรงงาน

เก็บล าไย โดยทัง้หมดฉีด

วคัซีนกนัมาแลว้จาก

กมัพชูา 

2 ต.ค. 

6438 

20  ขา้มมาจากด่านที่

สระแกว้ ผ่าน อ.เสิง

สาง จ.นครราชสีมา 

ตลาดไท 

ปทุมธาน ี

(ไม่ทราบ) ผูน้  าพาเคยถูกจบักุม

ขอ้หาลกัลอบน าพา

แรงงานในช่วงตน้เดือน

 
35 https://www.bugaboo.tv/news/582364 
36 https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2165842 
37 https://www.nationtv.tv/news/378837758 
38 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2191335/thai-duo-held-for-smuggling-cambodian-workers 
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กนัยายนและถูกประกนั

ตวั 

 

 

คนไทยขา้มแดนไปกมัพชูา 
 

คนไทยจ านวนมากลกัลอบขา้มแดนไปท างานเป็นแอดมินใหเ้ว็บพนนัหรือคาสิโนออนไลนใ์นประเทศกมัพชูา 
โดยทุกกรณีนัน้บริษทัเว็บพนนัออนไลนเ์ป็นผูด้  าเนนิการและออกค่าใชจ้่ายในการน าพาคนไทยกลุ่มนีข้า้มแดน 

 

วันท่ี จ านวนคนไทย รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

11 ก.ย. 2 คน (หญิงทัง้หมด) ชาว

กรุงเทพฯ 

เพื่อท างานเป็นแอดมนิใหเ้ว็บพนนัออนไลนใ์น

กรุงพนมเปญ 

12 ก.ย.39 6 คน (ชาย 3 หญิง 3) 

พรอ้มชายชาวจนีอีก 2 คน  

เพื่อท างานเป็นแอดมนิใหเ้ว็บพนนัออนไลนใ์น

กรุงพนมเปญ 

16 ก.ย. 40 3 คน (หญงิทัง้หมด) เพื่อท างานเป็นแอดมนิใหเ้ว็บพนนัออนไลนใ์น

ปอยเปต 

 

ทางการไทยร่วมมือกบัเจา้หนา้ที่ฝ่ังกมัพชูาให้

สกดัจบักุมที่ อ.มาลยั จ.บนัเตียเมียนเจยฯ และ

น าตวักลบัมา 

28 ก.ย.41 26 คน ( ชาย 14 หญิง12) เพื่อท างานบ่อนออนไลนฝ่ั์งกมัพชูา 

12 ต.ค.42 7 คน  (ชาย 2 หญงิ 5) เพื่อท างานบ่อนคาสิโนออนไลน ์

 
39 https://www.matichon.co.th/region/news_2935153 
40 https://www.naewna.com/local/602485 
41 https://www.banmuang.co.th/news/region/252155 
42 https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2181344 
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พรอ้มกบัหญงิชาวพม่าอีก 1 คน 

12 ต.ค.43 9 คน (ชาย 6 หญิง 3) เพื่อท างานบ่อนคาสิโนออนไลน ์

14 ต.ค. 44 8 (ชาย 4 หญิง 4)  เพื่อท างานเป็นแอดมนิกาสิโนออนไลน ์ 

 

เดินทางมาจากสระแกว้ เชียงราย เลย 

ก าแพงเพชร เพชรบูรณ ์สระบุรี และกรุงเทพฯ 

 

 

 

ประเทศต้นทาง 
 

ความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศตน้ทาง 
 

ประเทศเมียนมา 

ในวนัที่ 14 ตลุาคม อธิบดกีรมการจดัหางานของไทยประชุมร่วมกบัอธิบดกีรมแรงงาน กระทรวงแรงงานของ
เมียนมา พรอ้มดว้ยทูตแรงงานเมียนมาประจ าประเทศไทย โดยที่ประชุมหารือ 2 เรื่องหลกั 

1. ประเด็นการจดัตัง้ศนูยอ์อกเอกสารรบัรองบุคคล (CI) ของทางการเมยีนมา ซึ่งจะมจี านวน 5 แห่ง ใน
สมทุรสาคร, สมทุรปราการ, ชลบุรี, เชียงใหม่ และระนอง ซึ่งคาดว่าจะเปิดในเดือนพฤศจกิายน 

2. ประเด็นเรื่องการน าแรงงานเมยีนมาเขา้มาท างานตาม MOU ในช่วงสถานการณก์ารระบาดของโควิด 

 

 
43 https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2181344 
44 https://www.thaich8.com/news_detail/101967 
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ประเทศลาว 

สถานทูต สปป.ลาวประจ าประเทศไทยร่วมกบักรุงเทพมหานครและโครงการจิตอาสารกัษาโควิด-19 เพื่อ
มิตรภาพลาว-ไทย ในการเชิญชวนพลเมืองลาวในกรุงเทพฯ รบัวคัซนี (เข็มที่ 1 ซิโนแวค และเข็มที ่2 แอสตรา้
เซเนกา) โดยเปิดลงทะเบยีนในวนัที่ 7-17 ตลุาคม และฉีดวคัซีนในวนัที่ 26-28 ตลุาคมที่ศนูยฉ์ีดวคัซีนเอสซจีี
บางซื่อ  โดยทางสถานทูตพรอ้มอ านวยความสะดวกในการออกเอกสารรบัรองความเป็นพลเมืองลาวในกรณทีี่
หนงัสือเดนิทางหรือบตัรสีชมพหูาย 
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ประเทศกัมพูชา 

อคัรราชทูตทีป่รกึษาราชอาณาจกัรกมัพชูา ประจ าประเทศไทย และ ทูตแรงงานกมัพชูา พบกบัผูอ้  านวยการกอง
เอเชยีตะวนัออก 2 กรมเอเชยีตะวนัออก กระทรวงการตา่งประเทศของไทย ในวนัที่ 27 กนัยายน 2564 เพื่อ
พดูคยุเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างสองประเทศโดยเฉพาะเรือ่งการความเป็นอยู่ของแรงงานขาวกมัพชูาในไทย45 

 

การท างานของประเทศตน้ทางเกี่ยวกบัแรงงานขา้มชาติ 
 

ประเทศเมียนมา 

สถานทูตเมียนมาประจ าประเทศไทยจดัเที่ยวบนิพิเศษ Rescue flight โดยแต่เดิมสถานทูตเมียนมาจดัเทีย่วบิน
ทุกวนัอาทิตย ์แต่ตัง้แต่วนัที่ 10 ตลุาคมเป็นตน้มา ทางการเมียนมาไดเ้พิ่มเที่ยวบนิเป็นสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ทุกวนั
พธุและวนัอาทิตย ์46 

ทัง้นี ้ในช่วงเดือนกนัยายนถึง 20 ตลุาคมที่ผ่านมา มีเทีย่วบินที่ส่งคนกลบัประเทศเมยีนมาดงัต่อไปนี ้

เที่ยวบนิพเิศษครัง้ที ่ วนัที ่ จ านวนคนเมยีนมา 

37 8 กนัยายน 2564 138 

38 15 กนัยายน 2564 107 

39 22 กนัยายน 2564 148 

40 29 กนัยายน 2564 124 

41 6 ตลุาคม 2564 109 

42 10 ตลุาคม 2564 130 

43 13 ตลุาคม 2564 120 

 
45 https://www.facebook.com/515427841947524/photos/a.516615628495412/1997031080453852/ 

46 https://www.facebook.com/Myanmar-Embassy-Bangkok-100627225082545/ 
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44 17 ตลุาคม 2564 85 

45 20 ตลุาคม 2564 118 

 

อย่างไรก็ดี ชาวเมียนมาพบปัญหาในการตดิต่อกบัสถานทตู และมีขอ้วิพากษ์วิจารณใ์นเรื่องของค่าใชจ้่าย 

 

 


