ข ้อควรรู ้สําหรับผู ้ว่าจ ้างของแรงงานข ้ามชาติในชว่ ง
การแพร่ระบาดของโควิด-19
แรงงานข ้ามชาติมค
ี วามสําคัญต่อการขับเคลือนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทังการผลิตใน
ภาคสว่ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 สง่ ผลต่อแรงงานข ้ามชาติทงในทาง
ั
ิ ธิของแรงงานข ้ามชาติจงึ
เศรษฐกิจและการถูกกีดกันทางสงั คมทีเพิมมากขึน ดังนันการปกป้ องสท
มีความสําคัญอย่างยิงในการฟื นตัวของเศรษฐกิจและภาคธุรกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโควิด-19ในประเทศไทย

ในฐานะผู ้ว่าจ ้างทีคํานึงถึงจริยธรรม คุณสามารถสนับสนุนและชว่ ยเหลือแรงงานข ้ามชาติ
ในชว่ งเวลาทียากลําบากโดยการไม่เลือกปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ พวกเขา รวมทัง
1. การปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าทีทางกฎหมาย ดังนี:
ิ ธิ
การจ่ายค่าจ ้างและการให ้สท
ประโยชน์อนๆแก่
ื
แรงงานข ้าม
่ ประกันสุขภาพ การเข ้า
ชาติ เชน
ถึงกองทุนประกันสงั คม
และ
ิ ธิได ้รับค่า
การลาป่ วยโดยมีสท
จ ้าง
ึ
ิ ธิใน
ซงแรงงานข
้ามชาติมส
ี ท
่ เดียวกับแรงงาน
การลาป่ วยเชน
ไทย
ในกรณีทแรงงานถู
ี
กให ้หยุด
งานเนืองจากการปิ ดกิจการ
ั
ชวคราว
แรงงานต ้องได ้รับ
ค่าจ ้างเป็ นจํานวนไม่น ้อย
กว่าร ้อยละ 75 ของค่าจ ้าง
รายวันในวันทํางานปกติ

แจ ้งกรมการจัดหางานเมือมีการเลิกจ ้างแรงงานข ้ามชาติหรือมีการ
ลาออกภายใน 15 วัน นับจากวันสุดท ้ายของการจ ้างงาน
ั ญาจ ้างงาน
ในกรณีทมี
ี การยกเลิกสญ
ั ญา และ:
ระบุไว ้ในสญ

ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดที

ั ญาจ ้างงานด ้วย
-จ่ายเงินค่าชดเชยแก่แรงงาน เมือมีการยกเลิกสญ
เหตุผลทีไม่เกียวข ้องกับแรงงาน
ิ สว่ นตัวของแรงงาน ทีอยูก
-คืนเอกสารและทรัพย์สน
่ บ
ั ผู ้ว่าจ ้างหรือ
บริษัท ไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใด ภายในเวลา 3 วันนับจากวันทํางานวัน
สุดท ้าย
-ออกใบสําคัญแสดงการทํางานให ้แก่แรงงาน
การจ ้างงาน

ในวันสุดท ้ายของ

-จ่ายค่าจ ้างทีติดค ้าง ภายในเวลา 3 วันหลังจากวันทํางานวัน
ั ญาจ ้าง
สุดท ้าย โดยไม่คํานึงถึงเหตุผลของการยกเลิกสญ

2. สนับสนุนและชว่ ยเหลือแรงงานข ้ามชาติโดย
การเข ้าถึงการรักษาพยาบาล: แรงงานข ้ามชาติ
สามารถเข ้ารับการรักษาทีโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลทีตนลงทะเบียนได ้
ทุกคนรวมไปถึง
ิ ธิใน
แรงงานข ้ามชาติทป่ี วยจากโควิด-19 มีสท
การรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามทีกระทรวง
สาธารณสุขประกาศ

การเข ้าถึงข ้อมูล: แรงงานข ้ามชาติมแ
ี นวโน ้มทีจะ
ิ กับอุปสรรคด ้านภาษา
เผชญ
จึงควรชว่ ยเหลือ
พวกเขาให ้สามารถเข ้าถึงข ้อมูลล่าสุดในภาษา
ของตนได ้โดยสามารถแนะนํ าศูนย์ข ้อมูลแรงงาน
ข ้ามชาติของไอโอเอ็มที: www.mitrthai.com

การเข ้าถึงความชว่ ยเหลือเพือบรรเทาทุกข์และ
อุปกรณ์ในการป้ องกัน
โควิด-19 สว่ นบุคคล: จัดหาอุปกรณ์ป้องกันสว่ น
บุคคลให ้กับแรงงานเพือชว่ ยให ้พวกเขาป้ องกัน
ตนเองจากโควิด-19 หากคุณทราบว่ามีการชว่ ย
เหลือเพือบรรเทาทุกข์หรือมีการสนับสนุนทางุ
การกุศล หรือจากองค์กรต่างๆ โปรดแชร์ข ้อมูล
กับแรงงานข ้ามชาติและชว่ ยแรงงานข ้ามชาติใน
การเข ้าถึงการชว่ ยเหลือ
การไม่สนับสนุนคําพูดทีแสดงความเกลียดชงั
(hate speech): ไม่สนับสนุนการใชคํ้ าพูดที
แสดงความเกลียดชงั ทีพุง่ เป้ าไปยังแรงงานข ้าม
ชาติ และควรปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ แรงงานข ้ามชาติอย่าง
เอือเฟื อและมีนําหนึงใจเดียว

ั 18, อาคารรัจนาการ เลขที 3 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
ไอโอเอ็มประเทศไทย ชน
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