แนวปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการกักกันของแรงงานไทยทีก่ ลับ
จากการทำงานในต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ตั้งแต่ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็ น ต้ น มา บุ ค คลสั ญ ชาติ ไทยและทุ ก สั ญ ชาติ ที่ เดิ น ทางเข้ามาใน
ประเทศไทยจะต้ อ งเข้ ารับ การกั ก กัน เป็ น ระยะเวลาตามที่ ต ามศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์ โควิด -19 กำหนด
ในสถานที่ กักกั น ทางเลื อก (Alternative Quarantine: AQ) โดยรับ ผิ ด ชอบค่ าใช้จ่ายด้ วยตนเอง ซึ่ งบุ คคล
สัญชาติไทยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับ ผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการ
สถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานใน
ต่างประเทศ โดยได้มีคำสั่งกรมการจัดหางานที่ 642/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการจัดเตรียม
สถานที่กักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ เพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่
กักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม
ซึ่งคณะทำงานฯ มีอธิบ ดีกรมการจัดหางานเป็นประธานคณะทำงาน และมี หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมการกงสุล โดยมี
อำนาจหน้ าที่ในการกำกับ ดูแลการดำเนินการของสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ)
พร้อ มทั้งติด ตามประเมิน ผล ตลอดจนรายงานผลต่อ กระทรวงสาธารณสุขและหน่ว ยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อ ง
ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน จึงได้จัดทำคู่มือการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อสร้างความรู้ความเข้า ใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องและแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

การดำเนินการสำหรับแรงงานไทย
ไทย
1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าประเทศไทยสำหรับแรงงานไทย
แรงงานไทยในต่ างประเทศที่ มี ค วามประสงค์ ก ลั บ เข้ าประเทศไทยควรปฏิ บั ติ ต ามมาตรการก่ อ น
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
❖ ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน
❖ จัดเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนี้
• หนังสือเดินทาง (Passport)
• หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry: COE)
• หลักฐานยืนยันที่แสดงว่าแรงงานไทยได้ ดำเนินการจองและชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้ารับ
การกักกันในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) โดยสามารถดูรายชื่อสถานที่กักกัน
ตามประกาศคณะทำงานอำนวยการเตรียมสถานที่กักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงาน
ในต่างประเทศ ทางเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางานhttps//:www.doe.go.th/overseas
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• เอกสารการเดินทางเข้า - ออก ราชอาณาจักรเพื่อมาทำงาน (จง. 12) หรือตราประทับด่านตรวจ
คนหางานท้ายเล่มหนังสือเดินทาง กรณีไม่มีเอกสารดังกล่าว ให้ติดต่อสำนักงานแรงงาน สถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุล ณ ประเทศที่แรงงานทำงานอยู่ เพื่อออกหนังสือรับรองว่าเดินทางมาทำงานจริง
• แบบฟอร์ม ต. 8

!!! แรงงานไทยต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมีหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุการใช้งาน กรณี
หนั ง สื อ เดิ น ทางหมดอายุ แ ละต้ อ งการเดิ น ทางเร่ ง ด่ ว น ให้ ยื่ น เรื่ อ งขอเอกสารการเดิ น ทางต่ อ สถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลตามประเทศที่ตนทำงานอยู่
2. ขั้นตอนการลงทะเบียนจองสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ)สำหรับแรงงานไทย
แรงงานไทยที่ มี ความประสงค์ จะเดิ นทางกลั บเข้ ามาในประเทศไทยและต้ องการเข้ ารับการกั กกั น
ในสถานที่กักกันที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานกำหนด ต้องดำเนินการเลือกและจองสถานที่กักกัน AQ
ก่อนเดิน ทางกลับ เพื่อใช้สำหรับการกักกัน ตัวเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยตนเอง หากแรงงานไทย
ไม่ ส ามารถดำเนิ น การจองสถานที่ กั ก กั น AQ ได้ ด้ ว ยตนเอง สามารถติ ด ต่ อ สำนั ก งานแรงงาน สถาน
เอกอั ครราชทู ตหรื อสถานกงสุ ล ณ ประเทศที่ แรงงานทำงานอยู่ เพื่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ให้ดำเนินการจองสถานที่กักกัน AQ ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำหนดให้ได้ ทั้งนี้ หากแรงงานไทย
เป็นผู้ดำเนินการจองสถานที่กักกัน AQ ด้วยตนเอง จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดการจองสถานที่กักกัน AQ
ให้กับกรมการจัดหางานทราบผ่าน QR Code ตามด้านล่างนี้
QR Code สำหรับกรอกข้อมูลแจ้งให้กรมการจัดหางาน
ทราบ
3. ขั้นตอนการยื่นขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE)
3.1 ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ “coethailand.mfa.go.th“
• ผู้เดินทางกรอกข้อมูล และแนบไฟล์ภาพหนังสือเดินทางเข้าไปในระบบ (ใช้ไฟล์ JPEG หรือไฟล์ PDF)
• เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับหมายเลขอ้างอิง 6 หลัก
• รอผลการอนุมัติ pre-approve ภายใน 3 – 7 วัน
• คำเตือน หากอยู่ในขั้นตอนลงทะเบียน จะไม่สามารถลงทะเบีย นซ้ำได้ / ในกรณีเที่ยวบิน
ยกเลิกให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นขอแก้ไข (unlock) COE ใหม่
3.2 จัดหาและอัพโหลด ตั๋วเครื่องบินและที่พัก AQ ที่ดำเนินการจองไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อ “ยืนยัน
การเดินทาง”
• เมื่อได้รับการอนุมัติ pre-approved แล้วให้อัพโหลดตั๋วเครื่องบิน ภายใน 15 วัน
3.3 รับหนังสือรับรอง (COE)
• เมื่ออัพโหลดเอกสารและยืนยันการเดินทางแล้ว เจ้าหน้าที่จะออก COE ให้ภายใน 3 – 7 วัน
• ให้ตรวจสอบผล โดยใช้หมายเลข 6 หลักได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล” โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล” ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะติดต่อ
ทาง E-mail เพื่อขอเอกสารเพิ่ม
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• กรณีที่เที่ยวบินยกเลิกให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นขอแก้ไข (unlock) COE ใหม่
4. ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม ต. 8 (คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร)
กรอกแบบฟอร์ม ต.8 โดยดาวน์โหลดได้จากลิงค์ https://bit.ly/34X6sAJ และพิมพ์ออกมาเพื่อยื่นที่
ด่านควบคุมที่สนามบินสุวรรณภูมิ
5. ขั้นตอนการดาวน์โหลด ThailandPlus Application
ดาวน์โหลด ThailandPlus Application เพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณาสุขในประเทศไทยสามารถ
ติ ด ตามผู้ ที่ เดิ น ทางเข้ าประเทศไทยตามมาตรการรับ มื อ การแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรัส COVID-19 ได้ ง่า ย
สะดวก รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยสามารถดู คู่ มื อ การดาวน์ โ หลดและการกรอกข้ อ มู ล ได้ ท าง
https://image.mfa.go.th/mfa/0/umufy3EgqL/Application_ThailandPlus/TH_manual_short.pdf

การดำเนินการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
➢ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล
• ดำเนินการจองสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) ให้กับแรงงานไทยที่มา
ติดต่อขอความช่วยเหลือให้ดำเนินการจองสถานที่กักกัน AQ เนื่องจากแรงงานบางส่วนไม่สามารถจองสถานที่
กักกันได้ด้วยตนเอง
• หากดำเนินการจองสถานที่กักกัน AQ ให้กับแรงงานไทยเรียบร้อยจะต้องกรอกข้อมูล ให้กับ
กรมการจัดหางานทราบผ่าน QR Code เพื่อจักได้ประสานติดตามการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับเตรียมการรองรับการเดินทางกลับของแรงงานไทย
QR Code สำหรับกรอกข้อมูลแจ้งให้กรมการจัดหางาน
ทราบ
➢ เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
• เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการเดินทางกลับของแรงงานไทยจากสำนักงานแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุล ณ ประเทศที่แรงงานทำงานอยู่ จะต้องดำเนินการประสานงานแจ้งชุดตรวจสอบ ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ และสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ)
• ในระหว่างที่แรงงานไทยเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกัน AQ คณะทำงานอำนวยการฯ จะจัดทีม
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการดำเนินการของสถานที่กักกันดังกล่าว เพื่อตรวจประเมินความเรียบร้อยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะ
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การดำเนินการของโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกัน AQ สำหรับแรงงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
1. กำหนดช่องทางรับจองสถานที่กักกัน บนหน้าเว็บไซต์ของโรงแรมให้ชัดเจน
2. ตรวจสอบเอกสารของแรงงานที่จองห้องพักสถานที่กักกัน จะต้องแสดงตนว่าเป็นแรงงานที่เดินทาง
ไปทำงานในต่างประเทศจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.1 แบบรายการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร (จง.12)
2.2 ตราประทับด่านตรวจคนหางานท้ายเล่มหนังสือเดินทาง
2.3 หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการไทยในต่างประเทศ สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล ว่าเป็นแรงงานที่เดินทางมาทำงานในประเทศนั้นๆ จริง
3. กรณีเป็นแรงงานที่จองห้องพักสถานที่กักกัน แบบพักคู่ เมื่อแรงงานเดินทางเข้ารับการกักกันจะต้อง
ให้จัดทำหนังสือยินยอมตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าพักทั้งสองฝ่าย
4. การดำเนินงานอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดสำหรับการเป็นสถานที่กักกัน

************************************

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กรกฎาคม 2564
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ภาคผนวก
ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร
1. แบบรายงานการเดินทางเข้า – ออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (จง.12)
2. ตัว อย่ า งตราประทับ ของด่านตรวจคนหางานท้ายเล่ม หนัง สื อ เดิน ทางของแรงงานที่เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรเพื่อไปทำงาน
3. แบบหนังสือรับรองการเป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในต่างประเทศ
4. Certificate of entry (COE) และวิธีการลงทะเบียน
5. แบบ ต. 8 คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร
6. ใบแสดงเจตจำนงขอพักร่วมกับผู้อื่นระหว่างการกักตัว ประเภท Alternative Quarantine

