23 มีนาคม 2563
แถลงการณ์ด่วน
ข้อเสนอถึง นายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการจัดการแรงงานข้ามชาติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึน้ ทาให้แต่ละประเทศมีมาตรการที่
เข้มงวดในการควบคุมมากขึน้ เรื่อย ๆ ทัง้ มาตรการการควบคุมพืน้ ที่เสี่ยงโดยการปิ ดสถานประกอบการจานวนหนึ่ง การระงับ
กิจกรรมที่ทาให้เกิดการรวมผูค้ นจานวนมากของรัฐบาล รวมไปถึงการปิ ดด่านชายแดนทัง้ ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน
ปั จจุบนั ทัง้ นีเ้ พื่อควบคุมการเดินทางของผูค้ น และการแพร่ระบาดของโรค
มาตรการดังกล่าวแม้จะมีความจาเป็ น แต่ก็เกิดผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของผูค้ นและเศรษฐกิจในระดับฐานราก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึน้ กับแรงงานทัง้ แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบต่อ
การดาเนินการต่อใบอนุญาตทางานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562 การระงับ
การนาเข้าแรงงานกลุ่ม MoU จากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงผลกระทบต่อการจ้างงานในรูปแบบการจ้างงานตามฤดูกาลหรือ
ไปกลับในพืน้ ที่ชายแดน รวมทั้งการต้องปิ ดกิจการชั่วคราวของหลาย ๆ สถานประกอบการ และการปิ ดการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบางส่วน ทาให้แรงงานข้ามชาติจานวนมากไม่สามารถดาเนินการขออยู่ต่อ หรือไม่มีความมั่นคงในการ
จ้างงานในสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติ ได้เดินทางกลับประเทศต้นทางจานวนมาก จนเกิดสภาพแออัดใน
สถานีขนส่ง และด่านชายแดนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคในวงกว้างกระจายไปยังพืน้ ที่ต่างจังหวัด และ
ประเทศต้นทางได้มากขึน้ จากสถานการณ์ท่ีน่ากังวลใจดังกล่าว ทางเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ซึ่งได้ทางาน
ใกล้ชิดกับแรงงานข้ามชาติและกลุ่มประชากรข้ามชาติ จึงมีขอ้ เสนอต่อรัฐบาล ดังนี ้
มาตรการด้านการจ้างงานและการตรวจคนเข้าเมือง
1. ขอให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
ออกมาตรการในการผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ หรือคนต่า งชาติท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทยเกิน ระยะเวลาที่ได้รบั
อนุญาตซึ่งไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือไปขอขยายการอยู่ต่อไปประเทศไทยได้รบั การผ่อนผันให้อยู่
ต่อในประเทศไทยเป็ นการชั่วคราว และยกเว้นโทษปรับในกรณีอยู่อาศัยเกินกว่าที่ได้รบั อนุญาต
2. มีมาตรการที่ให้แรงงานข้ามชาติท่เี ข้ามาทางานในประเทศไทยตามข้อตกลงเรื่องการจ้างงาน (MoU) ซึ่งครบเงื่อนไข
และกาลังจะครบเงื่อนไขในการทางานในประเทศไทยสี่ปี สามารถขออนุญาตอยู่ต่อและทางานในประเทศไทยเป็ น
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การเฉพาะ โดยไม่ตอ้ งใช้เงื่อนไขการเว้นระยะเวลาในการหยุดพัก 30 วัน ทั้งนีเ้ พื่อลดการเดินทางข้ามประเทศของ
แรงงานข้ามชาติ
มีมาตรการพิเศษสาหรับแรงงานข้ามชาติท่อี ยู่ระหว่างการดาเนินการนาเข้าตาม MoU ในลักษณะการนาเข้าแรงงาน
ที่เกิดทางานกับนายจ้างอยู่แล้ว (MoU Return) โดยที่ตวั แรงงานข้ามชาติจานวนหนึ่งยังอยู่ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี ้
ยังติดขั้นตอนในการรอการดาเนินการจากประเทศต้นทาง ในกรณีท่ีมีเอกสารยืนยันจากประเทศต้นทางแล้ว ให้มี
มาตรการพิเศษที่จะดาเนินการต่อโดยสถานเอกอัคราชทูตของประเทศต้นทางในประเทศ ขอรับการตรวจลงตราวีซ่า
และออกใบอนุญ าตทางานในท้องที่ท่ีแรงงานทางานอยู่ ทั้งนีเ้ พื่อลดผลกระทบต่อนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ
ตลอดจนการลดการเดินทางอันจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายขึน้
มีม าตรการขยายระยะเวลาในการด าเนิ น การในการต่อ อายุใบอนุญ าตท างานในลัก ษณะ MoU พิ เศษตามมติ
คณะรัฐ มนตรี 20 สิงหาคม 2562 ออกไปก่ อน รวมทั้งผ่ อนผัน ให้แ รงงานข้ามชาติ สามารถอยู่ต่ อและท างานได้
ระหว่างรอการดาเนิน การ รวมทั้งพิจ ารณาผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ ท่ียังไม่ สามารถยื่น เนมลิสต์ตามขั้น ตอน
ดังกล่าว เนื่องจากนายจ้างใหม่ยงั ไม่สามารถแจ้งเข้าได้โดยเงื่อนไขระยะเวลาการหานายจ้างใหม่ภายใน 15 วัน ซึ่งมี
ความสับสนในการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง ให้สามารถแจ้งเข้ากับนายจ้างใหม่และยื่นขอดาเนินการตาม
เงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562 ต่อไป เพื่อลดผลกระทบในการไม่สามารถนาเข้า MoU และการต้อง
เดินทางกลับประเทศต้นทาง ทัง้ นีค้ าดการณ์มีแรงงานกลุ่มดังกล่าวไม่ต่ากว่า 500,000 คน
ขยายระยะเวลาในการตรวจลงตราเข้าออกของแรงงานข้ามชาติ กรณีจา้ งงานแบบไปกลับหรือตามฤดูกาลในพืน้ ที่
ชายแดน ตามมาตรา 64 ของพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ฯ ซึ่งได้รบั อนุญาตทางาน
ครัง้ ละไม่เกิน 90 วัน แต่จะต้องตรวจลงตราเข้าออกทุก 30 วัน โดยมีมาตรการผ่อนผันให้ดาเนินการตรวจลงตราเข้า
ออกทุก 90 วันตามใบอนุญาตทางาน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย
จากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทาให้สถานประกอบการหลายแห่งจะต้องปิ ดกิจการชั่วคราว
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทางานของแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลควรมีมาตรการส่งเสริมให้ยังมีการจ้างงานต่อเนื่อง หรือ
ชดเชยตามกฎหมายในช่วงระยะเวลาการปิ ดงานชั่วคราวของผูป้ ระกอบการที่ จา้ งแรงงานข้ามชาติ รวมทัง้ ผ่อนผัน
มาตรการการเปลี่ยนย้ายนายจ้างที่มีเงื่อนไขตามมาตรา 51 ของพระราชกาหนดการบริหารการทางานของคนต่าง
ด้าว ฯ โดยใช้อานาจตามมาตรา 14 ของพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวฯ โดยการ
ยกเว้นการใช้มาตรา 50, 51, 52 และ 53 ของพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวฯเป็ นการ
ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและผลกระทบจะคลี่คลาย เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับลักษณะการจ้างงานมากขึน้

มาตรการด้านการสาธารณสุขและการควบคุมโรค
1. การหลีกเลี่ยงการเดินทางของประชาชนและแรงงานข้ามชาติในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดเป็ นเรื่องจาเป็ น แต่
หากมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางข้ามประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการ

ในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังป้องกันโรคในการเดินทาง รวมทัง้ ประสานการทางานกับประเทศต้นทางในเรื่องการ
เฝ้าระวัง และการติดตามร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ของโรค
2. ปั จจุบันแรงงานข้ามชาติและประชากรข้ามชาติยังไม่มีหลักประกันสุขภาพที่ดูแลโดยหน่วยงานราชการไทยเป็ น
จานวนมาก กระทรวงสาธารณสุขควรจะนาประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การตรวจสุข ภาพและประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ 30 มีนาคม
พ.ศ. 2558 มาดาเนินการขายประกันสุขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติหรือประชากรข้ามชาติอย่างเร่งด่วน ทัง้ นีเ้ พื่อให้
เกิดมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อตามแนวทางประกาศทัง้ สองฉบับ และเพื่อลดความเสี่ยงของการเข้าสู่
การรักษาพยาบาลของผูป้ ่ วยที่เป็ นประชากรข้ามชาติท่อี าจจะเกิดขึน้ ต่อไป
3. ด้วยภาษายังเป็ นอุปสรรคที่สาคัญในการสื่อสารกับแรงงานและประชากรข้ามชาติ ส่งผลให้ขอ้ มูลและมาตรการต่าง
ๆ ของภาครัฐ ไม่สามารถสื่อสารไปถึงแรงงานข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจทาให้เกิดการสับสนและตื่น
ตระหนก ทัง้ นีข้ อให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ดาเนินการจัดทาเอกสาร
ประกาศที่สาคัญเป็ นภาษาเมียนมา กัมพูชา และลาว โดยเฉพาะประกาศเรื่องการตรวจและรักษาผูต้ ิดเชือ้ ไวรัสโค
วิด-19 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และแนวทางการป้องกันควบคุม โรคด้วยตนเอง เพื่อสื่อสารต่อแรงงานข้ามชาติและ
ประชากรข้ามชาติต่อไป
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ เชื่อมั่นว่ามาตรการที่เอือ้ ต่อแรงงานข้ามชาติและประชากรข้ามชาติ ความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน จะนาพาให้ประเทศไทยและภูมิภาคนีข้ า้ มพ้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยดี

ด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
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