
ผลการด าเนินงานกระทรวงการต่างประเทศ
ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

ในสถานการณ์โควิด-๑๙ และการอ านวยความสะดวกคนไทยและชาวต่างชาติ
ในการเดินทางกลับ/เข้าประเทศไทย 

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการต่างประเทศ

นายธานี แสงรัตน์ 
อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ



ภาพรวมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศได้น ำคนไทย
เดินทำงกลับไทยแล้วทั้งสิ้น ๑๒๘,๑๐๓ คน 
จำก ๑๔๑ ประเทศ/พื้นที่



ภาพรวมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ด ำเนินกำรส่งคนไทยในเวียดนำมกลับประเทศไทย



การให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนในช่วงโควิด-๑๙

สถานเอกอัครราชทตู 
ณ กรุงบัวโนสไอเรส 
ติดตำมควำมเป็นอยู่
ของเด็กนักเรียน
แลกเปลี่ยนระดับมัธยม
จำกประเทศไทย (AFS 
และ Rotary) 
ในอาร์เจนตินา อุรุกวัย
และปารากวัย 
ผ่ำนโปรแกรม Zoom



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มอบถุงยังชีพประกอบด้วยอำหำร 
สิ่งของจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต และเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นให้แก่คนไทยพ้ืนที่

การให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนในช่วงโควิด-๑๙



สถานเอกอัครราชทตู ณ 
กรุงอาบูดาบี จัด
Facebook Live โดย
เชิญนายเเพทย์เทอดศักด์ิ 
เดชคง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ 
กรมสุขภำพจิต 
ให้ค ำปรึกษำแก่ชุมชนไทย
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนในช่วงโควิด-๑๙



การให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนในช่วงโควิด-๑๙



การน าคนไทยในต่างแดนกลับประเทศไทย 

 มาตรการในการน าคนไทยในต่างแดนกลับประเทศไทย :
(๑) ช่องทางการเดินทางเข้าทางอากาศ ได้แก่

- เที่ยวบิน cargo 
- เที่ยวบินต่างชาติที่มารับคนชาติในไทยกลับ 
- เที่ยวบินเช่าเหมาล า และ 
- เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) 

กระทรวงการต่างประเทศร่วมมือกับ ๓๗ สายการบิน
เปิดเส้นทางบินมายังประเทศไทยมากขึ้น



แนวทางการแบ่งการเดินทางของผู้เดินทาง
ตามความจ าเป็นเร่งด่วน

แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่

๒. กลุ่มด่วนมาก ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวตกค้าง พระสงฆ์ 
นักเรียน นักศึกษา คนตกงาน

๑. กลุ่มด่วนที่สุด ได้แก่ 
กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย 
คนที่วีซ่าหมดอายุ



เอกสารส าหรับการเดนิทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ 

๑. หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ 

(Certificate of Entry - COE) 

๒. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพที่เหมาะสมต่อการเดินทาง 

(Fit to Fly/Travel Health Certificate) และ 

(๓) ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่า ผู้เดินทางไม่มีเชื้อโควิด-๑๙ โดยการตรวจวิธี 

RT-PCR อายุไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องกลับ (COVID free) 







การน าคนไทยในต่างแดนกลับประเทศไทย 

(๒) ทางบก /จุดผ่านแดนถาวร 
- จุดผ่านแดนถาวรทางบก ๒๓ จังหวัด รวม ๒๓ แห่ง 
- ปัจจุบันเปิดด่านเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

(3) ทางน้ า
- คนไทยที่ตกค้างบนเรือหรือเดินทางทางน้ าขึ้นฝั่งได้ที่ท่าเรือ 
๑๗ ท่าเรือ ใน ๑๓ จังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง



จ านวนผู้เดินทางกลับประเทศไทย

 นับตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2563 กระทรวงการต่างประเทศได้น าคนไทย
เดินทางกลับประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น ๑๒๘,๑๐๓ คน จาก ๑๔๑ ประเทศ/พื้นที่
แบ่งเป็น

 ทำงอากาศ  9๗,๓๙๖ คน (วันที่ 4 เม.ย. – 2๕ พ.ย. 63)

 ทางบก       28,๗๐๐ คน (วันที่ 18 เม.ย. – 2๕ พ.ย. 63) 

 ทางน้ า 2,00๗ คน (วันที่ 9 พ.ค. – 2๕ พ.ย. 63)

 จ านวนคนไทยในต่างประเทศที่ประสงค์เดินทางกลับในเดือนธันวาคม 63 
จ านวน 6,9๕1 คน (สถานะ ณ วันที่ 16 พ.ย. 63)



ปัญหาและอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับไทย

สถานการณ์โควิด-19 และมาตรการสาธารณสุข
ในประเทศนั้น ๆ

การจัดเที่ยวบินจากประเทศที่อยู่ไกล เช่น 
ประเทศภูมิภาคอเมริกาใต้

ผู้โดยสารที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทย

ข้อจ ากัดเรื่องจ านวนสายการบินกึ่งพาณิชย์



ผลกระทบต่อข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่ถานเอกอัครราชทตู
และสถานกงสุลใหญ่ ในการให้การช่วยเหลือคนไทยในช่วงโควิด-๑๙ 

 ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ลูกจ้าง
ท้องถิ่น รวมถึงครอบครัวติดเชื้อโควิด-๑๙ แล้ว
รวม ๓๙ คน จาก ๒๑ ส านักงาน ดังนี้

- ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ๖ คน/
ครอบครัวข้าราชการ ๒ คน

- ข้าราชการหน่วยงานอื่น ๑ คน / 
ครอบครัวข้าราชการหน่วยงานอื่น ๑ คน

- ลูกจ้างท้องถ่ิน ๒๗ คน / ครอบครัวลูกจ้างฯ ๒ คน



ผลกระทบต่อข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
ในการให้การช่วยเหลือคนไทย
ในช่วงโควิด-๑๙

ในจ านวนดังกล่าว มีผู้รักษาหายแล้ว 
๒๑ ราย และเสียชีวิต ๒ ราย



ผลกระทบต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ
ในการให้การช่วยเหลือคนไทยในช่วงโควิด-๑๙

กระทรวงฯ ได้มีมาตรการด้านการบริหารเพื่อให้ความช่วยเหลือและป้องกัน
ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่น ดังนี้

- กักตัว ๑๔ วัน โดยไม่นับเป็นวันลา

- กระทรวงฯ ได้สนับสนุนส่งสิ่งของส่วนตัวที่จ าเป็น อาทิ 
ยารักษาโรค หรืออุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย 
และชุด PPE ให้กับ สอท./สกญ. ทั่วโลกแล้ว



การอ านวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติเข้าไทยได้มากขึ้นในระยะต่อไป

ตั้งแต่ ๙ ก.ค. - ๒๔ พ.ย. ๖๓ กระทรวงการต่างประเทศได้ออกหนังสือรับรองเพื่อเดิน
ทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry - COE) ให้แก่ชาวต่างชาติที่อยู่
ในข่ายบุคคลที่เดินทางเข้าไทยได้รวม ๔๐,๔๐๑ ราย

จ านวนชาวต่างชาติผู้ได้รับ COE แบ่งตามสัญชาติ เรียงล าดับตาม ปท. ที่ออก COE 
ให้มากที่สุด ๕ ล าดับ ได้แก่ จีน       (๗,๑๑๖ ราย) ญี่ปุ่น       (๕,๔๒๗ ราย) 
สหรัฐฯ        (๓,๒๗๙ ราย) สหราชอาณาจักร        (๒,๖๔๐ ราย) 
และเกาหลีใต้        (๒,๑๖๙ ราย) 



 กลุ่มบุคคลที่ได้รับการอนุญาตมากที่สุดคือ ได้แก่ 

การอ านวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติเข้าไทยได้มากขึ้นในระยะต่อไป

๓. นักเรียน นักศึกษา 
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง

๑. ผู้มีใบอนุญาตท างาน/
ได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ท างาน และคู่สมรสหรือบุตร

๒. คู่สมรส บิดามารดา 
หรือบุตรของคนไทย 



จ านวนชาวต่างชาติผู้ได้รับ COE ตามแนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง 
พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓ ดังนี้

การอ านวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติเข้าไทยได้มากขึ้นในระยะต่อไป

ประเภทบคุคลตามข้อก าหนดฯ จ านวน

๑(๒) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่ นรม. หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบฯ 
ก าหนด อนุญาต หรือเชิญ

๙๑ ราย

๑(๓) คณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล 
และคู่สมรสหรือบุตร

๒,๕๙๒ ราย

๑(๖) คู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของคนไทย ๖,๕๐๙ ราย

๑(๗) ผู้มีใบส าคัญถิ่นที่อยู่ หรือได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ๓๘๘ ราย



การอ านวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติเข้าไทยได้มากขึ้นในระยะต่อไป

ประเภทบุคคลตามข้อก าหนดฯ จ านวน

๑(๘) ผู้มีใบอนุญาตท างาน/ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างาน และคู่สมรส
หรือบุตร

๑๙,๘๔๖ ราย

๑(๙) นักเรียนหรือนักศึกษา บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ๓,๘๗๓ ราย

๑(๑๐) ผู้ป่วยและผู้ติดตามไม่เกิน ๓ คน ๓,๓๑๖ ราย

๑(๑๑) - ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ / ได้รับอนุญาตจาก นรม.

๓,๗๘๖ ราย

- กลุ่มผู้ถือบัตร Elite Card ๔๗๘ ราย



การอ านวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติเข้าไทยได้มากขึ้นในระยะต่อไป

ประเภทบุคคลตามข้อก าหนดฯ จ านวน

๑(๑๑) - กลุ่มที่เดินทางเข้ามาเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลาย ๑ ปี (รหัส O-A) ๑,๑๓๘ ราย

- กลุ่มที่เดินทางเข้ามาเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลาย ๑๐ ปี (รหัส O-X) ๙ ราย

- กลุ่มผู้ถือบัตร APEC Card (เดินทางมาจาก ไต้หวัน เวียดนาม 
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน 
และฮ่องกง)

๑๔๐ ราย

- กลุ่มที่เดินทางเข้ามาติดต่อหรือด าเนินธุรกิจใน ปทท. แต่ไม่เข้า
เงื่อนไขการมีใบอนุญาตท างาน (Non - B)

๒๙๙ ราย



การอ านวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติเข้าไทยได้มากขึ้นในระยะต่อไป

ประเภทบุคคลตามข้อก าหนดฯ จ านวน

๑(๑๑) - กลุ่มนักท่องเที่ยวรหัส TR ๖๑๙ ราย

- กลุ่มผู้ได้รับการตรวจลงตราประเภท STV ๗๘๓ ราย

- กลุ่มกองถ่ายภาพยนตร์ ๔๖ ราย

- กลุ่มอื่น ๆ ๒๗๔ ราย



การลงทะเบียนขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร 
ผ่านเว็บไซต์ ส าหรับคนไทยและชาวต่างชาติ (COE)
 เว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th
 ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับอนุมัติ COE ผ่านระบบ online แล้ว ๑๕,๔๔๐ คน

(คนไทย ๙,๘๔๙ คน ต่างชาต ิ๕,๕๙๑ คน) และอยู่ระหว่างการรออนุมัติ ๑,๐๓๖ คน
 จะมีการจัดท าหน้าเว็บไซต์ COE ลงทะเบียนเป็นภาษาจีน ซึ่งจะใช้งานได้ภายในวันที่ 

๓๐ พ.ย. ๖๓
 ชมค าแนะน าการลงทะเบียนขอรับ COE ออนไลน์ 

เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศได้ที่
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc (ภำษำไทย) และ
https://youtu.be/1c1dNaXv0mM (ภำษำอังกฤษ)

https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
https://youtu.be/1c1dNaXv0mM


แผนการน าคนต่างชาติเข้าประเทศไทยเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการเที่ยวบินในลักษณะกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) 
รอง นรม./รมว.กต. เสนอแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเดือน ธ.ค. – ม.ค. 

ที่เป็น hi-season ของนักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันตก
พัฒนาการเรื่องการตรวจลงตราประเภทต่างๆ

- กลุ่มพ านักระยะยาว อาทิ วีซ่ารหัส O
- นักท่องเที่ยว : วีซ่ารหัส STV และวีซ่ารหัส TR 
- วีซ่ารหัส (Non-immigration B) 
- ผู้ถือ APEC Card ๑๐ ประเทศ



เรื่องอื่น ๆ









แอพพลิเคชัน Thai Consular
โหลดไว้อุ่นใจก่อนไปต่างประเทศ



“การทูตเพื่อประชาชน 
ทุกแห่งหนเราดูแล”

#คนไทยไม่ทิ้งกัน


