




มาตรการการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) 
ของกระทรวงแรงงาน 

----------------------------- 
 
๑. จ านวนแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  ข้อมูลจากระบบศูนย์ทะเบียนคนหางาน  ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ มีแรงงานไทยท างาน 
อยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๔๘,๙๔๑  คน ได้แก่ ไต้หวัน ๖๘,๓๖๖  คน อิสราเอล ๒๖,๑๙๘ คน 
สาธารณรัฐเกาหลี  ๒๒ ,๒๕๗ คน ญี่ปุ่น ๘ ,๐๖๒ คน มาเลเซีย ๓ ,๔๕๕ คน สิงคโปร์  ๒ ,๖๗๕ คน  
ฮ่องกง ๑,๗๕๐ คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ๑,๔๖๐ คน สหรัฐอเมริกา ๑,๒๓๓ คน บรูไน ๙๔๔  คน  
และประเทศอ่ืนๆ ๑๒,๕๔๑ คน  
 
๒. มาตรการการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา                               
(โควิด-๑๙) ของกระทรวงแรงงาน กรณีแรงงานไทยประสงค์จะอยู่ท างานในต่างประเทศ 
 ๒.๑ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน (ส านักงานจัดหางานจัดหวัดทุกจังหวัดและส านักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑–๑๐) ประสานครอบครัวแรงงานไทยที่ท างานในประเทศที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดฯ เพ่ือก าชับให้แรงงานไทยปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของสถานเอกอัครราชทูตไทย  
สถานกงสุล หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒.๒ กระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน และกรมการ
จัดหางาน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (facebook) ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปท างาน
ต่างประเทศ มีผู้ติดตามข่าวสารจ านวน ๙๑,๔๒๓ คน กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (TOEA)  
มีผู้ติดตามฯ ๓๕,๙๓๐ คน และ TOEA ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปท างานต่างประเทศ มีผู้ติดตามฯ จ านวน 
๓,๔๑๗ คน เป็นต้น (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
 ๒.๓ ประสานข้อมูลกับส านักงาน/ฝ่ายแรงงาน ในต่างประเทศ ที่มีเขตอาณาอยู่ในประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ ให้การช่วยเหลือแรงงานไทยตามความเหมาะสมและสอดคล้องต่อแนวปฏิบัติ
ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล โดยขอให้การช่วยเหลือตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย  
และสุขอนามัยเป็นส าคัญ 
 ๒.๔ ติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศต่างๆ แม้ไม่ได้เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
โดยตรง เช่น อิสราเอล และคูเวต ที่ประกาศห้ามเที่ยวบินจากประเทศไทยเข้าประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานได้รับทราบ และพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่อาจก าหนดให้มีขึ้น  
ในอนาคต   
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๓. มาตรการการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา                               
(โควิด-๑๙) ของกระทรวงแรงงาน กรณีแรงงานไทยประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย 
 ๓.๑ ส านักงาน/ฝ่ายแรงงานรายงานข้อมูลให้กระทรวงแรงงานทราบเกี่ยวกับแรงงานไทยในประเทศ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ ที่มีก าหนดจะเดินทางกลับประเทศไทย 
 ๓.๒ กรณีท่ีส านักงาน/ฝ่ายแรงงานไม่ได้มีเขตอาณาในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ 
กระทรวงแรงงานจะประสานสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุล เพ่ือขอรับทราบข้อมูลแรงงานไทย  
ในประเทศนัน้ๆ ที่มีก าหนดจะเดินทางกลับประเทศไทย 

๓.๓ กระทรวงแรงงานประสานข้อมูลที่ได้รับรายงานตาม ๓.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ  
พร้อมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จัดเตรียมชุดเฝ้าระวังและคัดกรอง
แรงงานทีจ่ะเดินทางกลับจากประเทศดังกล่าว 
 ๓.๔ กรณีท่ีแรงงานจ าเป็นต้องได้รับการดูแลในพ้ืนที่เฉพาะตามมาตรฐานการควบคุมโรค กระทรวงแรงงาน
จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานระหว่างครอบครัวและแรงงานในระหว่างที่แรงงานได้รับการดูแลนั้น 
 ๓.๕ ติดตามแรงงานกลุ่มดังกล่าวต่อเนื่องอีกระยะ เพ่ือให้แน่ใจว่าแรงงานดังกล่าวมีความปลอดภัย
และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 
๔. การช่วยเหลือกรณีแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศไทย และเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
 ๔.๑ กรณีสมาชิกกองทุนประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
กองทุน เนื่องจากภัยสงคราม หรือปัญหาความไม่สงบ หรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของ
ประเทศนั้นๆ ประกาศก าหนดแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนรายละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไป
ท างานในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ (๒) (ฉ) 
 ๔.๒ หากนายจ้างส่งแรงงานกลับเนื่องจากสาเหตุโรคระบาดโควิด -๑๙ โดยประเทศนั้นๆ ไม่ได้
ประกาศเป็นทางการ และสมาชิกกองทุนประสบปัญหาในต่างประเทศ รอการส่งกลับประเทศไทย เป็นเหตุให้
สูญเสียรายได้จากการท างานหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง โดยไม่ใช่ความผิดของสมาชิกกองทุน  
หรือกรณีอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให้จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้อ่ืนที่
จ าเป็นให้แก่สมาชิกกองทุน ระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศ โดยให้จ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ (๒) (ง) ทั้งนี้ กรณีที่นายจ้างไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่
สมาชิกกองทุนประสบปัญหารอการส่งกลับประเทศไทย และสมาชิกกองทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย
ตนเอง ให้น าหลักฐานค่าใช้จ่ายระหว่างที่ประสบปัญหามาแสดง 
 
          /๕. มาตรการ... 



[3] 
 

๕. มาตรการในการสร้างการรับรู้ของกระทรวงแรงงาน กรณีแรงงานไทยยืนยันที่จะเดินทางไปในประเทศ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ 

๕.๑ กระทรวงแรงงานแจ้งให้แรงงานที่ยืนยันจะเดินทางไปท างานในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดฯ เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางดังนี้ 
 ๕.๑.๑ ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค เช่น หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีคนหนาแน่น  
ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีปัญหาทางเดินทางหายใจ ล้างมือด้วยน้ าและสบู่หรือใช้เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์  
กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชน 
 ๕.๑.๒ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคโควิด-๑๙ (Covid-19) คัดกรองแรงงานไทย 
ก่อนการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  
หากมีอุณหภูมิสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ต้องกลับไปรักษาตัวให้หายก่อน จึงจะเดินทางไปท างาน 
ในต่างประเทศได้ และให้รายงานแก่เจ้าหน้าที่กรณีที่เคยเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด–๑๙ 
ในระยะเวลา ๑๔ วัน ที่ผ่านมา หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ หรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรค  
 ๕.๒ กรณีแรงงานไทยประสงค์จะไปท างานในต่างประเทศ กระทรวงแรงงานแจ้งให้แรงงานไทย 
ได้รับทราบถึงความรุนแรงของโรคระบาดในประเทศที่จะเดินทางไป หากแรงงานไทยรับทราบและยืนยันว่า
ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง และพร้อมที่จะเดินทางไปท างานในประเทศกลุ่มเสี่ยง จะต้องลงนามในหนังสือยินยอม
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของประเทศนั้น 

--------------------------------------------------------- 
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 


