ข ้อแนะนํ าสําหรับนายจ ้างทีมีลก
ู จ ้าง
ทํางานบ ้านในชว่ งการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
่ รือไม่?
คุณว่าจ ้างแรงงานทํางานบ ้านอยูใ่ ชห
หากครัวเรือนของคุณมีการจ ้างบุคคลเพือทํางานบ ้าน เช่น ทําอาหาร ทําความสะอาด ไปซือของ ทําสวน รวมถึงดูแลเด็ก สัตว์เลียง และผู ้สูงอายุ
นันหมายความว่าบ ้านของคุณเป็ นทีทํางานของบุคคลนัน
ในประเทศไทย ลูกจ ้างทํางานบ ้านจํานวนมากเป็ นแรงงานข ้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา
ในระหว่างทีมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ลูกจ ้างทํางานบ ้านเหล่านีเป็ นคนทีอยูใ่ นแนวหน ้าคอยปกป้ องคุณและครอบครัวของคุณ
นีคือวิธก
ี ารทีคุณสามารถทํางานกับพวกเขาเพือให ้แน่ใจว่าพวกเขาและครอบครัวของคุณจะปลอดภัยและมีสข
ุ ภาพทีดีในสถานการณ์ทไม่
ี ปกตินี

อะไรคือหน ้าทีของคุณต่อลูกจ ้างทํางานบ ้านทีคุณว่าจ ้าง?
เนืองจากไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทัวโลก ในเวลานีจึงเป็ นเวลาทีควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าลูกจ ้างทํางานบ ้านในครัวเรือนของคุณสามารถขอรับการ
ดูแลตามความจําเป็ น

การดูแลสุขภาพและประกันสงั คม
2 ทางเลือกสําหรับลูกจ ้างทํางานบ ้านในการเข ้าถึงบริการสุขภาพ

ลงทะเบียนเป็ นผู ้ประกันตนเองในระบบประกันสังคม: ลูกจ ้าง
ทํางานบ ้านสามารถลงทะเบียนสมัครเป็ นผู ้ประกันตน มาตรา
40 ตามพระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม ทีครอบคลุมผู ้ประกอบ
อาชีพอิสระ
ประกันส่วนบุคคล: ในกรณีทประกั
ี
นสังคมไม่สามารถให ้ความ
คุ ้มครองได ้อย่างครอบคลุมเพียงพอ ยังมีประกันสุขภาพอืนๆ ที
เป็ นตัวเลือก เช่นบริษัทประกันรายใหญ่ทให
ี ้ค่าชดเชย
ครอบคลุมถึงกรณีบาดเจ็บทีเกียวข ้องกับการทํางาน เจ็บป่ วย
และเสียชีวต
ิ โดยคุณไม่ควรหักค่าใช ้จ่ายในส่วนนีจากเงินเดือน
ของลูกจ ้าง และควรตรวจสอบเงือนไขของประกันว่าครอบคลุม
กรณีโรคระบาดและโรคภัยไข ้เจ็บอืนๆ หรือไม่

ข ้อแนะนํ า

ควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าลูกจ ้างทํางานบ ้านทีคุณ
ว่าจ ้างมีวซ
ี า่ ทียังไม่หมดอายุ ใบอนุญาตพํานักและ
ทํางานในประเทศไทย และเอกสารแสดงตนอืนๆ

การลาหยุดและเงินเดือน
ถ ้าลูกจ ้างไม่สามารถลาหยุดได ้เพียงพอ
พวกเขามีแนวโน ้มต ้องมาทํางานด ้วยอาการป่ วย
คุณต ้องให ้ลูกจ ้างทํางานบ ้านของคุณเข ้าใจอย่างชัดเจน
ว่าพวกเขาควรหยุดอยูบ
่ ้านหากไม่สบาย และการลาหยุด
จะไม่กระทบต่อเงินเดือน

ข ้อกําหนดทางกฎหมายต่อไปนีใช ้สําหรับการจ ้างลูกจ ้างทํางาน
บ ้านในประเทศไทยโดยไม่คํานึงถึงสัญชาติ:
วันหยุดพักผ่อนประจําสัปดาห์: อย่างน ้อย 1 วัน (24 ชัวโมง
ติดต่อกัน) ต่อสัปดาห์
วันหยุดประจําปี : อย่างน ้อย 13 วันต่อปี ตามประกาศวันหยุดตาม
ประเพณี; สําหรับลูกจ ้างทีทํางานมาเป็ นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
สามารถลาหยุดประจําปี เพิมเติมได ้ 6 วันโดยยังได ้รับค่าจ ้าง
การลาป่ วย: ลาป่ วยโดยได ้รับค่าจ ้างตามปกติ 30 วัน

ข ้อมูลเพิมเติม
เกียวกับ
ไวรัส
โควิด-19
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คําแนะนํ าเพือให ้เกิดความันใจในสุขอนามัยทีดีและ
ิ และลูกจ ้างทํางานบ ้านใน
ความปลอดภัยของสมาชก
ครัวเรือนของคุณ ในชว่ งทีมีการระบาดของไวรัสโควิด-19
ความปลอดภัยและอาชวี อนามัย
ให ้ข ้อมูลแก่ลก
ู จ ้างทํางานบ ้านในการป้ องกันและตรวจสอบสุขอนามัยทีแนะนํ าโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และจัดหาหน ้ากากอนามัยและถุงมือ(ที
สามารถเปลียนได ้บ่อยครัง), สบูแ
่ ละนํ าสะอาด รวมถึงเจลทําความสะอาดมือทีมีสว่ นผสมของแอลกอฮอล์ให ้แก่ลก
ู จ ้างทํางานบ ้าน
พูดคุยถึงวิธก
ี ารเว ้นระยะห่างทางสังคม เช่นเมือต ้องออกไปร ้านขายของ
หากมีคนในบ ้านป่ วย ให ้แจ ้งสมาชิกทังหมดในบ ้านรวมทังลูกจ ้างทํางานบ ้านให ้ทราบโดยด่วน และทําตามขันตอนการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยทันที
ใช ้มาตรการกักตัวแก่ทก
ุ คนในบ ้านอย่างเท่าเทียม รวมทังลูกจ ้างทํางานบ ้านด ้วย

การคุ ้มครองทางสงั คมและประกันสุขภาพ
แรงงามข ้ามชาติททํ
ี างานบ ้านสามารถเข ้ารับการรักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทีเขาลงทะเบียนไว ้ ซึงโดยปกติจะอยูใ่ กล ้กับทีทํางาน
หรือทีพักอาศัย
ผู ้ป่ วยจากไวรัสโควิด-19 จะได ้รับการรักษาพยาบาลในกรณีเร่งด่วนตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที 3 มีนาคม 2563

ความรับผิดชอบในการดูแล
ไวรัสโควิด-19 มีความเสียงโดยเฉพาะกับผู ้ทีมีปัญหาสุขภาพ ผู ้ทีพักอาศัยหรือดูแลคนทีจัดอยูใ่ นกลุม
่ เสียง เช่น ผู ้สูงอายุ หากเป็ นไปได ้ควรพูดคุยกับ
ลูกจ ้างทํางานบ ้านเกียวกับการดูแลทังสมาชิกในครอบครัวของเขาและของคุณ

การดูแลสุขภาพในระหว่างกักตัวอยูท
่ บ
ี ้าน
ดําเนินการจัดหานํ าและอาหารอย่างเพียงพอ และให ้เป็ นไปตามมาตรฐานการดําเนินชีวต
ิ ทีดีสําหรับลูกจ ้างทํางานบ ้านทีพักอยูก
่ บ
ั คุณหรือทีอาศัยอยูเ่ อง
นอกเคหะสถานของคุณ

การเดินทางกลับประเทศต ้นทาง
แรงงานข ้ามชาติควรมีหนังสือเดินทางและเอกสารประจําตัวอืน ๆ ติดตัวตลอดเวลา
พูดคุยถึงความเสียงของการสัมผัสเชือไวรัสโควิด-19 ระหว่างการเดินทาง และวิธก
ี ารหลีกเลียงกลุม
่ คนหนาแน่น
หากจําเป็ นควรต ้องมีการจัดหาเจลแอลกอฮอล์และหน ้ากากอนามัยให ้
พูดคุยถึงเส ้นทางทีปลอดภัยบนฐานข ้อมูลทีเชือถือได ้ เช่น จากสายการบิน จากบริษัทรถประจําทาง สถานทูต และแหล่งข ้อมูลจากรัฐบาล
พูดคุยถึงข ้อบังคับสําหรับการกักตัวในประเทศต ้นทาง
หากเดินทางโดยสายการบินควรเลือกเทียวบินตรงเพือหลีกเลียงปั ญหาระหว่างการเปลียนเครือง หากมีตวั เลือกการในการเดินทางทีปลอดภัยกว่า คุณควร
พิจารณาให ้ความช่วยเหลือด ้านการเงินสําหรับตัวเลือกนันๆ

ื
การสอสารกั
บทางบ ้าน
โปรดเข ้าใจว่าแรงงานข ้ามชาติกห
็ ว่ งใยครอบครัวของเขาเช่นกัน ไม่ควรยึดหรือจํากัดการใช ้โทรศัพท์สําหรับลูกจ ้างในการติดต่อกับทางบ ้าน
ให ้ลูกจ ้างสามารถใช ้โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ ตไร ้สาย หรือการเติมเงินเพือโทรออก

การแบ่งปั นข ้อมูลทีเป็ นจริงเพือต่อสูกั้ บข่าวลือ
แบ่งปั นข ้อมูลทีผ่านการตรวจสอบแล ้ว หรือร่วมกันตรวจสอบความน่าเชือถือของข ้อมูล
แหล่งข ้อมูลทีเชือถือได ้ ได ้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน และสถานทูต

การเดินทางไปและกลับจากทีทํางาน
หากลูกจ ้างทํางานบ ้านไม่ได ้พักอาศัยในบ ้านของคุณ ควรมีการพูดคุยถึงเส ้นทางไปและกลับในการมาทํางาน พูดคุยสอบถามถึงความรู ้สึกปลอดภัยในการ
เดินทาง และความจําเป็ นทีต ้องเดินทางแออัดร่วมกับคนจํานวนมากหรือไม่
พิจารณาสนับสนุนค่าเดินทางทีครอบคลุมค่าใช ้จ่ายของรถแท็กซีหรือการเดินทางอืน ๆ ทีแออัดน ้อยกว่า
หากคุณพิจารณาการทํางานของพวกเขาแล ้วว่าไม่ได ้จําเป็ น หรือหากการเดินทางของพวกเขาถูกขัดขวางโดยการปิ ดถนนหรือมีข ้อกําหนดจากรัฐบาลควร
แน่ใจว่าลูกจ ้างทํางานบ ้านได ้รับค่าตอบแทนถึงวันล่าสุดทีปฏิบต
ั งิ าน และควรหารือเกียวกับการจ่ายค่าตอบแทนในวันลา
อีกทางเลือกหนึงคือ หากการเดินทางสาธารณะทําให ้ลูกจ ้างทํางานบ ้านเผชิญกับความเสียงมากขึน อาจมีการพิจารณาความเป็ นไปได ้ในการพักอาศัยที
ิ ธิเลือกทีจะพักอาศัยอยูเ่ อง
บ ้านนายจ ้าง แต่ลก
ู จ ้างยังคงมีสท

ิ ควรหมันตรวจสอบกับลูกจ ้างทํางานบ ้านของคุณอยูเ่ สมอ
สงที
หลายประเทศมีรายงานความรุนแรงในบ ้านเพิมสูงขึน โปรดหมันตรวจสอบทุกข์สข
ุ ของลูกจ ้างทํางานบ ้านของคุณอยูเ่ สมอ
หากคุณ ลูกจ ้างทํางานบ ้านของคุณ หรือบุคคลอืนๆ ต ้องการข ้อมูลเพิมเติม กรุณาติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 โดย กด 2 สําหรับภาษา
กัมพูชา ลาว และเมียนมา
สําหรับภาษาไทย คุณสามารถติดต่อ สายด่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ โทร 1300 ได ้ตลอด 24 ชัวโมง
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