
 

23 มีนาคม 2563 

แถลงการณด์่วน 

ขอ้เสนอถึง  นายกรฐัมนตรี เรื่องมาตรการการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในการจดัการแรงงานขา้มชาติ 

 

 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีแนวโนม้ที่จะรุนแรงมากขึน้ ท าใหแ้ต่ละประเทศมีมาตรการที่
เขม้งวดในการควบคุมมากขึน้เรื่อย ๆ ทัง้มาตรการการควบคุมพืน้ท่ีเส่ียงโดยการปิดสถานประกอบการจ านวนหนึ่ง การระงบั
กิจกรรมที่ท  าใหเ้กิดการรวมผูค้นจ านวนมากของรฐับาล รวมไปถึงการปิดด่านชายแดนทัง้ของไทยและประเทศเพื่อนบา้นใน
ปัจจบุนั ทัง้นีเ้พื่อควบคมุการเดินทางของผูค้น และการแพรร่ะบาดของโรค  

 มาตรการดงักล่าวแมจ้ะมีความจ าเป็น แต่ก็เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผูค้นและเศรษฐกิจในระดบัฐานราก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึน้กบัแรงงานทัง้แรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อ
การด าเนินการต่อใบอนุญาตท างานของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยตามมติคณะรฐัมนตรี 20 สิงหาคม 2562 การระงับ
การน าเขา้แรงงานกลุ่ม MoU จากประเทศเพื่อนบา้น รวมถึงผลกระทบต่อการจา้งงานในรูปแบบการจา้งงานตามฤดูกาลหรือ
ไปกลับในพืน้ที่ชายแดน รวมทั้งการตอ้งปิดกิจการชั่วคราวของหลาย ๆ สถานประกอบการ และการปิดการด าเนินการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในบางส่วน ท าใหแ้รงงานขา้มชาติจ านวนมากไม่สามารถด าเนินการขออยู่ต่อ หรือไม่มีความมั่นคงในการ
จา้งงานในสถานการณด์ังกล่าว ส่งผลใหแ้รงงานขา้มชาติไดเ้ดินทางกลบัประเทศตน้ทางจ านวนมาก จนเกิดสภาพแออดัใน
สถานีขนส่ง และด่านชายแดนซึ่งมีความเส่ียงต่อการเกิดการระบาดของโรคในวงกวา้งกระจายไปยังพืน้ที่ต่างจังหวัด และ
ประเทศตน้ทางไดม้ากขึน้ จากสถานการณ์ที่น่ากังวลใจดังกล่าว ทางเครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ ซึ่งไดท้ างาน
ใกลช้ิดกบัแรงงานขา้มชาติและกลุ่มประชากรขา้มชาติ จึงมีขอ้เสนอต่อรฐับาล ดงันี ้

มาตรการดา้นการจา้งงานและการตรวจคนเขา้เมือง 

1. ขอใหน้ายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรฐัมนตรีรกัษาการตามพระราชบญัญัติคนเขา้เมือง 
ออกมาตรการในการผ่อนผันใหแ้รงงานขา้มชาติ หรือคนต่างชาติที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเกินระยะเวลาที่ไดร้บั
อนุญาตซึ่งไม่สามารถเดินทางกลบัประเทศตน้ทาง หรือไปขอขยายการอยู่ต่อไปประเทศไทยไดร้บัการผ่อนผนัใหอ้ยู่
ต่อในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว และยกเวน้โทษปรบัในกรณีอยู่อาศยัเกินกว่าที่ไดร้บัอนญุาต 

2. มีมาตรการท่ีใหแ้รงงานขา้มชาติที่เขา้มาท างานในประเทศไทยตามขอ้ตกลงเรื่องการจา้งงาน (MoU) ซึ่งครบเงื่อนไข
และก าลงัจะครบเงื่อนไขในการท างานในประเทศไทยส่ีปี สามารถขออนุญาตอยู่ต่อและท างานในประเทศไทยเป็น



การเฉพาะ โดยไม่ตอ้งใชเ้งื่อนไขการเวน้ระยะเวลาในการหยุดพกั 30 วนั ทั้งนีเ้พื่อลดการเดินทางขา้มประเทศของ
แรงงานขา้มชาติ 

3. มีมาตรการพิเศษส าหรบัแรงงานขา้มชาติที่อยู่ระหว่างการด าเนินการน าเขา้ตาม MoU ในลกัษณะการน าเขา้แรงงาน
ที่เกิดท างานกบันายจา้งอยู่แลว้ (MoU Return) โดยที่ตวัแรงงานขา้มชาติจ านวนหนึ่งยงัอยู่ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี ้
ยงัติดขั้นตอนในการรอการด าเนินการจากประเทศตน้ทาง ในกรณีที่มีเอกสารยืนยันจากประเทศตน้ทางแลว้ ใหม้ี
มาตรการพิเศษที่จะด าเนินการต่อโดยสถานเอกอคัราชทตูของประเทศตน้ทางในประเทศ ขอรบัการตรวจลงตราวีซ่า 
และออกใบอนุญาตท างานในท้องที่ที่แรงงานท างานอยู่ ทั้งนีเ้พื่อลดผลกระทบต่อนายจ้างและแรงงานขา้มชาติ 
ตลอดจนการลดการเดินทางอนัจะก่อใหเ้กิดการแพรร่ะบาดของโรคไดง้่ายขึน้ 

4. มีมาตรการขยายระยะเวลาในการด าเนินการในการต่ออายุใบอนุญาตท างานในลักษณะ MoU พิเศษตามมติ
คณะรฐัมนตรี 20 สิงหาคม 2562 ออกไปก่อน รวมทั้งผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสามารถอยู่ต่อและท างานได้
ระหว่างรอการด าเนินการ รวมทั้งพิจารณาผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติที่ยังไม่สามารถยื่นเนมลิสต์ตามขั้นตอน
ดงักล่าว เนื่องจากนายจา้งใหม่ยงัไม่สามารถแจง้เขา้ไดโ้ดยเงื่อนไขระยะเวลาการหานายจา้งใหม่ภายใน 15 วนั ซึ่งมี
ความสบัสนในการด าเนินการของเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง ใหส้ามารถแจง้เขา้กบันายจา้งใหม่และยื่นขอด าเนินการตาม
เงื่อนไขของมติคณะรฐัมนตรี 20 สิงหาคม 2562 ต่อไป เพื่อลดผลกระทบในการไม่สามารถน าเขา้ MoU และการตอ้ง
เดินทางกลบัประเทศตน้ทาง ทัง้นีค้าดการณม์ีแรงงานกลุ่มดงักล่าวไม่ต  ่ากว่า 500,000 คน  

5. ขยายระยะเวลาในการตรวจลงตราเขา้ออกของแรงงานขา้มชาติ  กรณีจา้งงานแบบไปกลบัหรือตามฤดกูาลในพืน้ที่
ชายแดน ตามมาตรา 64 ของพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว ฯ ซึ่งไดร้บัอนญุาตท างาน
ครัง้ละไม่เกิน 90 วนั  แต่จะตอ้งตรวจลงตราเขา้ออกทุก 30 วนั โดยมีมาตรการผ่อนผนัใหด้  าเนินการตรวจลงตราเขา้
ออกทกุ 90 วนัตามใบอนญุาตท างาน จนกว่าสถานการณก์ารแพรร่ะบาดจะคลี่คลาย  

6. จากมาตรการการควบคมุการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ท าใหส้ถานประกอบการหลายแห่งจะตอ้งปิดกิจการชั่วคราว 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานของแรงงานขา้มชาติ รฐับาลควรมีมาตรการส่งเสริมใหย้ังมีการจา้งงานต่อเนื่อง หรือ
ชดเชยตามกฎหมายในช่วงระยะเวลาการปิดงานชั่วคราวของผูป้ระกอบการที่จา้งแรงงานขา้มชาติ รวมทัง้ผ่อนผัน
มาตรการการเปล่ียนยา้ยนายจา้งที่มีเงื่อนไขตามมาตรา 51 ของพระราชก าหนดการบริหารการท างานของคนต่าง
ดา้ว ฯ โดยใชอ้ านาจตามมาตรา 14 ของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างดา้วฯ โดยการ
ยกเวน้การใชม้าตรา 50, 51, 52 และ 53 ของพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคนต่างดา้วฯเป็นการ 
ชั่วคราวจนกว่าสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคและผลกระทบจะคลี่คลาย เพื่อใหเ้กิดการจา้งงานที่ยืดหยุ่นและ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการจา้งงานมากขึน้  

 

มาตรการดา้นการสาธารณสขุและการควบคมุโรค 

1. การหลีกเล่ียงการเดินทางของประชาชนและแรงงานขา้มชาติในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นเรื่องจ าเป็น แต่
หากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางขา้มประเทศ   หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรมีมาตรการ



ในการตรวจคดักรองและเฝา้ระวงัป้องกนัโรคในการเดินทาง รวมทัง้ประสานการท างานกบัประเทศตน้ทางในเรื่องการ
เฝา้ระวงั และการติดตามรว่มกนัเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการแพรร่ะบาดขนาดใหญ่ของโรค  

2. ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติและประชากรขา้มชาติยังไม่มีหลักประกันสุขภาพที่ดูแลโดยหน่วยงานราชการไทยเป็น
จ านวนมาก กระทรวงสาธารณสขุควรจะน าประกาศกระทรวงสาธารณสขุเรื่อง การตรวจสขุภาพและประกันสขุภาพ
แรงงานต่างดา้ว พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุเรื่อง การตรวจสขุภาพและประกนัสขุภาพ 30 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 มาด าเนินการขายประกนัสขุภาพใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติหรือประชากรขา้มชาติอย่างเรง่ด่วน   ทัง้นีเ้พื่อให้
เกิดมาตรการในการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่อตามแนวทางประกาศทัง้สองฉบบั และเพื่อลดความเส่ียงของการเขา้สู่
การรกัษาพยาบาลของผูป่้วยที่เป็นประชากรขา้มชาติที่อาจจะเกิดขึน้ต่อไป 

3. ดว้ยภาษายงัเป็นอปุสรรคที่ส  าคญัในการส่ือสารกับแรงงานและประชากรขา้มชาติ ส่งผลใหข้อ้มูลและมาตรการต่าง 
ๆ ของภาครฐั ไม่สามารถส่ือสารไปถึงแรงงานขา้มชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และอาจท าใหเ้กิดการสบัสนและตื่น
ตระหนก ทัง้นีข้อใหห้น่วยงานรฐัที่เก่ียวขอ้ง ร่วมกับเครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ ด าเนินการจดัท าเอกสาร
ประกาศที่ส าคญัเป็นภาษาเมียนมา กัมพูชา และลาว โดยเฉพาะประกาศเรื่องการตรวจและรกัษาผูต้ิดเชือ้ไวรสัโค
วิด-19 ไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคดว้ยตนเอง เพื่อส่ือสารต่อแรงงานขา้มชาติและ
ประชากรขา้มชาติต่อไป 

เครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ เชื่อมั่นว่ามาตรการท่ีเอือ้ต่อแรงงานขา้มชาติและประชากรขา้มชาติ ความรว่มมือ
ของทกุภาคส่วน จะน าพาใหป้ระเทศไทยและภมูิภาคนีข้า้มพน้การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ดว้ยดี 

 

ดว้ยความเคารพในสิทธิมนษุยชนและศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์

เครือข่ายองคก์รดา้นประชากรขา้มชาต ิ

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติมติดต่อ 

นายอดศิร เกิดมงคล ผูป้ระสานงาน เครือขา่ยองคก์รดา้นประชากรขา้มชาติ  

โทรศพัท ์089 788 7138 หรือ อีเมล ์contact@mwgthailand.org 
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