
 
 

รายงานสถานการณแ์รงงานข้ามชาติภายใต้การแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมโควิด – 19  
เฉพาะพืน้ทีจ่ังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที ่19 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

มาตรการควบคุมโรคที่ถูกน ามาใชใ้นช่วงที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพืน้ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น 

ประกาศวนัที่ 19 ธันวาคม 2563 และมีผลบงัคบัในวนันัน้เลย เช่น (1) สั่งปิด หา้มเขา้-ออก ตลาดกลางกุง้ 

หอพกัศรีเมือง (2) ปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น สถานบนัเทิง รา้นอาหาร-เครื่องด่ืมใหซ้ือ้กลบัเท่านัน้ ตลาดนดั/

ตลาดสดเปิดไม่เกิน 6 ชั่วโมง (3) หา้มแรงงานต่างดา้วออกนอกจงัหวดั (4) นโยบาย Bubble and Seal ฯลฯ 

ต่อมาเมื่อสถานการณอ์ยู่ในภาวะที่สามารถจดัการไดม้ากขึน้ จงัหวดัจึงเริ่มผ่อนปรนมาตราการลงบา้ง และ

วนัที่ 1 มีนาคม 2564 ไดป้รบัลดระดบัลงเป็นพืน้ที่ควบคมุสงูสดุ ทัง้นี ้มาตรการควบคมุต่าง ๆ ที่ถกูน ามาใช้

ตลอดช่วงเวลาดงักลา่ว ไดส้ง่ผลต่อการจา้งงานและการใชช้ีวิตของแรงงานขา้มชาติในประเด็นหลกั ๆ ดงันี ้ 

1. สถานการณด์้านการจ้างงาน 

• แรงงานภาคบริการ คนที่ท างานในรา้นอาหาร ตลาด รา้นคา้ส่วนใหญ่ปิดกิจการหรือจ ากัดเวลา

เปิด-ปิดตามมาตรการควบคมุสงูสุดและเขม้ขน้ บางกิจการนายจา้งตัดสินใจปิดกิจการเองเพราะกลัวการ

แพร่ระบาดของโควิดและบรรยากาศการคา้ขายที่เงียบเหงา แรงงานกลุ่มนีส้่วนใหญ่เป็นลูกจา้งรายวัน 

ไดร้บัผลกระทบดา้นรายไดท้ันทีที่มีการปิดกิจการหรือจ ากัดเวลาเปิด-ปิด บางคนถูกเลิกจา้ง ไม่มีงานท า 

และไม่มีรายได ้บางคนพกัอยู่กบันายจา้งจึงไม่มค่ีาใชจ้่ายเรื่องที่พกั บางคนไดร้บัความช่วยเหลือเป็นอาหาร 

แต่บางคนแทบไม่ไดร้บัความช่วยเหลือใด ๆ จากนายจา้ง 

• โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง มีคนงานจ านวนไม่น้อยไดร้ับผลกระทบจากการปิดกิจการ

ชั่วคราวอนัเป็นผลจากการประกาศพืน้ที่ควบคมุสงูสดุและเขม้ขน้ นายจา้งบางคนจ่ายเงินชดเชยการหยุด

งานหรือเลิกจา้งใหล้กูจา้งครึง่เดือน หรือ 1 เดือน มีจ านวนไม่นอ้ยไม่ไดร้บัความช่วยเหลือใด ๆ จากนายจา้ง 

 กรณีแรงงานภาคบริการและโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง เมื่อมาตรการควบคุมต่าง ๆ ไดเ้ริ่ม

ผ่อนปรนลง มแีรงงานบางสว่นที่กลบัไปท างานไดต้ามปกติ แต่อีกบางสว่นยงัว่างงานหรือไม่มีงานท าประจ า

ต่อเนื่อง เนื่องจากกิจการจ านวนหนึ่งยงัไม่กลบัมาเปิดท าการ คาดว่ามีกิจการที่ปิดอย่างไม่มีก าหนด หรือ

ปิดถาวรจากปัญหาทางเศรษฐกิจต่อเนื่องนบัแต่การระบาดของโรคโควิดทั่วประเทศระลอกแรก  

 แรงงานในตลาดกลางกุง้-หอพกัศรีเมือง และตลาดทะเลไทย สว่นใหญ่เป็นลกูจา้งรายวนั แบ่งไดเ้ป็น

สองกลุ่ม กลุ่มแรก ท างานแบบรบัจา้งเหมาชิน้ หรือรบัจา้งอิสระหมนุเวียนนายจา้งไปเรื่อย ๆ ไม่มีนายจา้ง

ประจ า กลุม่ที่สอง มีจ านวนนอ้ยที่มนีายจา้งประจ า และในจ านวนนอ้ยนีม้บีางคนเป็นผูป้ระกนัตน  



แรงงานกลุม่นีแ้ทบทกุคนตกงานทนัทีเมื่อมีค าสั่งปิดตลาดกลางกุง้-หอพกัศรีเมือง และปิดตลาดทะเล

ไทย แรงงานในตลาดกุง้และหอพักศรีเมืองเป็นกลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบดา้นการจา้งงานมากสุด จ านวนไม่

นอ้ยตกงานต่อเนื่องนบัตัง้แต่สั่งปิดตลาดและหอพกัเมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจบุนั  

แรงงานตลาดกลางกุง้ เมื่อมีค าสั่งปิดตลาด กิจการต่างๆ ไม่ไดปิ้ดตามดว้ยทัง้หมด เรือประมง ผูซ้ือ้-

ขายจ านวนไม่น้อยเปลี่ยนหรือยา้ยสถานที่ซือ้ขายไปนอกตลาดกลางกุง้ รวมถึงยา้ยไปที่ตลาดทะเลไทย 

นายจา้งไปจา้งลกูจา้งใหม่ท างานแทนลกูจา้งเดิมที่ถูกกกัตวัอยู่ เมื่อตลาดกลางกุง้เปิดท าการอีกครัง้ ผูช้ือ้-

ผูข้ายยังคงไม่กลบัเขา้มาในตลาดกลางกุง้ เนื่องจากหวาดระแวงว่าอาจมีโรคโควิดแพร่ระบาดอยู่ ท าให้

แรงงานไม่มีงานท า หรือมีงานท านอ้ยลง แรงงานที่มีนายจา้งประจ าอาจไดร้บัค่าจา้งรายวนัเต็มเฉพาะในวนั

ท างาน แต่แรงงานที่รบัจ้างแบบเหมาชิน้รายได้ต่อวันลดลงตามปริมาณงาน เหลือเฉลี่ย 200 บาท/วัน 

แรงงานหญิงหางานท ายากขึน้ เพราะนายจา้งจะจา้งผูช้ายซึ่งเชื่อว่าท างานหนกั/ยกของหนกัไดม้ากกว่า  

แรงงานในตลาดกลางกุง้และหอพกัศรีเมืองจ านวนมาก รวมถึงจ านวนไม่นอ้ยของแรงงานภาคบริการ 

แรงงานในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกจากมีแนวโนม้ว่างงานและขาด

รายได้ประจ าต่อเนื่องแล้ว ในระยะยาวยังเสี่ยงต่อการแบกรับปัญหาเศรษฐกิจและหนีส้ินซ า้ซ้อนจาก

ค่าใชจ้่ายในการท าใบอนุญาตกรณีพิเศษในช่วงโควิดที่เรียกเก็บในอตัราสงู ดอกเบีย้เงินกูน้อกระบบที่กูย้ืม

มาใชท้ าใบอนุญาตท างานและใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั รวมถึงอาจกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย เพราะไม่

สามารถหาเงินและนายจา้งมาใบอนญุาตท างานตามเงื่อนที่รฐัก าหนดได ้

•  แรงงานภาคประมง เรือส่วนใหญ่ออกท าประมงไดต้ามปกติ มีมาตรการป้องกันโรคแต่แทบไม่มี

การควบคุมการออกเรือ แต่มีมาตรการควบคุมคนงานเมื่อเรือจอดและการขึน้ฝ่ัง ในภาพรวมของภาค

ประมงปัจจบุนัประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ตาม มีเรือประมงอย่างนอ้ยหนึ่งล  าที่ไม่ไดอ้อกเรือ

นานร่วม 3 เดือนตลอดช่วงโควิด ลกูเรือขาดรายไดเ้ลีย้งชีพ นายจา้งใหล้กูจา้งเบิกเงินล่วงหนา้ หรือยืมเงิน

ไปใชก้่อน แลว้ค่อยจ่ายคืนเมื่อออกเรือไดแ้ลว้ หรือหกัหนีจ้ากค่าจา้งในภายหลงั 

•  โรงงานขนาดใหญ่ แทบไม่พบว่ามีการปิดกิจการ มีเพียงโรงงานบางแห่งที่ไม่มีงานล่วงเวลา (OT) 

การไม่มีงานล่วงเวลาส่งผลสภาพคล่องทางเศรษฐกิจและภาระค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นของแรงงาน เพราะส่วน

ใหญ่ไดร้บัค่าจา้งขัน้ต ่าเพียงวนัละ 332 บาท ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ที่มีลกูจา้งมากกว่า 5,000 คน แทบไม่

พบว่ามีการลดชั่วโมงการท างานล่วงเวลา ตรงกันขา้มโรงงานขนาดใหญ่อย่างนอ้ย 1 แห่ง ประสบปัญหา

ขาดแคลนแรงงานต่อเนื่องนับแต่เกิดการแพร่ระบาดเชือ้โควิดระลอกแรก เพราะลูกจา้งจ านวนหนึ่งกลับ

ประเทศตน้ทางแลว้ไม่สามารถกลบัเขา้มาในประเทศไทยไดอี้ก สถานการณข์าดแคลนแรงงานนีย้ืนยันได้

จากการที่มีโรงงานประกาศรบัพนกังานคนไทยซึ่งแทบไม่มีการรบัคนไทยเขา้ท างานมานานแลว้ รวมถึงรบั

สมคัรแรงงานขา้มชาติผิดกฎหมายเพราะสามารถน าไปขอใบอนญุาตกรณีพิเศษในช่วงโควิดได ้ 

2. ประกันสังคม 



ลูกจา้งตามมาตรา 33 ตามพระราชบัญญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 ที่ว่างงาน ไม่ไดท้ างาน หรือ

นายจา้งไม่ใหท้ างานเนื่องจากตอ้งกกัตวัหรือเฝ้าระวงัการระบาดของโรค หรือลกูจา้งที่ไม่ไดท้ างานเนื่องจาก

นายจา้งหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีค าสั่งใหปิ้ดสถานที่เป็นการ

ชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายและลูกจา้งไม่ไดร้บัค่าจา้งในระหว่างนัน้ใหม้ีสิทธิ

ไดร้บัประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงานในอัตรารอ้ยละ 50 ของค่าจา้งรายวัน ตลอดระยะเวลาที่มีการกัก 

หรือเฝ้าระวงัการระบาดของโรค หรือค าสั่งปิดสถานที่ดงักล่าว แต่รวมกนัไม่เกิน 90 วนั การขึน้ทะเบียนรบั

สิทธิประโยชน์ทดแทนมีขั้นตอนดังนี ้ (1) ลูกจ้างดาวน์โหลดแบบค าขอรับประโยชน์ทดแทนมากรอก

รายละเอียด มีเบอรโ์ทรศัพทท์ี่ติดต่อได ้และส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (2) ส่งมอบเอกสารตามข้อ 1 ให้

นายจา้งเพื่อบนัทกึขอ้มลูขอ้มลูเขา้ระบบ E-services1 พรอ้มแนบหนงัสือรบัรองการหยดุงานกรณีราชการสั่ง

ปิด/กรณีกกัตวั (3) นายจา้งน าสง่เอกสารตามขอ้ 2 ใหส้  านกังานประกนัสงัคมในพืน้ที่ตัง้สถานประกอบการ

ทางไปรษณียภ์ายใน 3 วันท าการ นับแต่วันบนัทึกขอ้มูล หากขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น แรงงานจะไดร้บัเงิน

โอนเขา้บญัชีภายใน 5 วนัท าการ แต่ในทางปฏิบติั มีแรงงานจ านวนมากเขา้ไม่ถึงสิทธิหรือการขอใชส้ิทธิมี

ความลา่ชา้จาก 3 ปัจจยัหลกั2 

•  ปัจจัยแรก แรงงานไม่ไดเ้ป็นผูป้ระตน เพราะนายจา้งไม่ขึน้ทะเบียนประกันสงัคมให้กับ

ลกูจา้ง ตลาดกลางกุง้เป็นหนึ่งในพืน้ที่ที่พบปัญหามากสดุ โดยพืน้ที่นีม้ีแรงงานกว่า 3,000 คน ในจ านวนนี ้

รอ้ยละ 80 ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกนัตน และอีกประมาณ 300 คนไม่มีใบอนญุาตท างาน  

• ปัจจยัที่สอง ลกูจา้งเขา้ไม่ถึงสิทธิเพราะนายจา้งใหล้งลายมือชื่อในใบลาออกโดยสมคัรใจ

ท าให้ขอเงินทดแทนจากเหตุสุดวิสัยไม่ได้ บางรายนายจ้างให้หยุดงานโดยไม่ได้มีการแจ้งออกและไม่

ด าเนินการขอรบัประโยชนท์ดแทนจากเหตสุดุวิสยัให ้ 

ขัน้ตอนการยื่นเรื่องรบัสิทธิรบัประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสยั  ตอ้ง

อาศยันายจา้งในการด าเนินการออกหนงัสือรบัรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกกัตวั กรอกขอ้มลู

ผ่านระบบ E-services และรวบรวมเอกสารทัง้หมดน าส่งส านักงานประกันสงัคมอีกครัง้  มีนายจา้งจ านวน

ไม่นอ้ยที่เพิกเฉยไม่รบัผิดชอบด าเนินการใหล้กูจา้ง ยกตวัอย่างเช่นลกูเรือประมงที่นายจา้งใชว้ิธีใหล้กูเรือยืม

เงินไปใชใ้นช่วงที่ไม่ไดอ้อกเรือ แทนที่จะยื่นขอสิทธิประโยชนท์ดแทนการว่างใหล้กูจา้ง และมีกรณีกลุ่มที่ถูก

จา้งงานแบบเหมาช่วง นายจา้งโดยพฤตินัยกับตามเอกสารเป็นคนละคนกนั เมื่อนายจา้งโดยพฤตินัยไม่มี

งานใหแ้รงงานท า นายจา้งจะสง่ตวัแรงงานกลบับริษัทจดัหางานซึ่งเป็นนายจา้งตามเอกสาร ลกูจา้งจึงไม่ได้

 
1 นายจา้งที่ใชร้ะบบครัง้แรกตอ้งลงทะเบียนเพ่ือใชร้ะบบก่อน 

2 กฎกระทรวง การไดร้บัประโยชนท์ดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตสุดุวสิยั อนัเกิดจากการระบาดของโรคติดตอ่อนัตรายตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563. (30 ธันวาคม 2563). ราชกิจจานเุบกษา. เล่ม 137 



ถูกแจง้เลิกจา้งเป็นทางการ เพียงแต่ไดร้บัแจง้ว่าไม่มีงานใหท้ า และบริษัทจัดหางานจะติดต่อแรงงานให้

กลบัมาท างานอีกครัง้เมื่อไดร้บัค าสั่งจดัหาแรงงานจากผูป้ระกอบการ 

• ปัจจยัที่สาม นายจา้งประสงคจ์ะด าเนินการขอรบัประโยชนท์ดแทนใหลู้กจา้ง แต่ติดขัดที่

ขัน้ตอนการออกหนงัสือรบัรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกกัตวัเนื่องจากมีเหตสุุดวิสยั  ซึ่งตอ้งมี

การลงนามรบัรองโดยหน่วยงานทอ้งถิ่น กรณีราชการมีค าสั่งใหปิ้ดสถานที่เป็นการชั่วคราวชัดเจน เช่น 

ตลาดกลางกุง้ สามารถขอรบัหนงัสือรบัรองไดง้่าย เช่นเดียวกบัแรงงานที่ป่วยเขา้รบัการรกัษาที่โรงพยาบาล

สถานของรฐัหรือโรงพยาบาลรฐัที่มีใบรบัรองแพทย ์ส่วนแรงงานที่กกัตัวเพื่อสงัเกตอาการดว้ยตัวเอง หรือ

สถานประกอบการที่แมปิ้ดกิจการเนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากมาตรการควบคมุโรคแต่ไม่ใช่จุดสนใจหรือ

ไม่ไดพ้บผูป่้วยจ านวนมากหน่วยงานปกครองทอ้งถิ่นมกัไม่ลงนามรบัรองหนงัสือรบัรองให ้เมื่อไม่มีเอกสาร

รบัรองก็ไม่สามารถยื่นขอรบัประโยชนท์ดแทนการว่างงานจากเหตสุุดวิสยัได้ องคก์รประชาสงัคมกล่าวถึง

เหตผุลที่เจา้หนา้ที่ใชป้ฏิเสธไม่รบัรองในกรณีแรงงานกกัตวัสงัเกตอาการตวัเองว่าเจา้หนา้ที่อา้งว่าไม่รบัรูว้่า

มีการกกัตวัจรงิหรือไม่/อย่างไร การกกัตวัในโรงพยาบาลสนามของโรงงานก็ไม่มเีอกสารรบัรองเพราะถือเป็น

การกกัตวัเองเช่นกัน ส่วนธุรกิจที่ปิดกิจการโดยไม่มีค าสั่งปิดที่เฉพาะเจาะจงจากราชการตอ้งยื่นขอ้มูลขอ

พิจารณาเหตแุห่งการปิดว่าเป็นผลมาจากมาตรการควบคมุและป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย

ตามกฎหมายหรือไม่ และมกัไม่ไดร้บัการรพิจารณารบัรอง 

กรณีแรงงานกลุม่ที่จา้งงานแบบเหมาช่วงมีประเด็นอยู่ว่า แมน้ายจา้งพฤตินยัจะด าเนินการให ้

แต่ในทางปฏิบัติแทบไม่สามารถขอขอรบัประโยชน์ทดแทนได ้เนื่องจากเอกสารรบัรองการหยุดกิจการ

ชั่วคราวหรือใบรบัรองการกกัตวัจากเหตสุดุวิสยัที่ไดร้บัจากนายจา้งโดยพฤตินยัเป็นคนละชื่อกบันายจา้งใน

ระบบประกนัสงัคมและในใบอนญุาตท างาน 

ผลกระทบที่แรงงานเขา้ไม่สิทธิประโยชนเ์งินทดแทน กรณีว่างงาน/ไม่ไดท้ างานเนื่องจากเหตสุดุวิสยั 

โดยเฉพาะกลุม่โรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดกลาง ตลาด รา้นคา้ สถานประกอบการทั่วไป ตลาดกลางกุง้ 

ตลาดทะเลไทย ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่แทบไม่ไดร้บัการช่วยเหลือจากนายจา้ง แรงงานกลุ่มนีพ้ึ่งพาอาหารและ

ของใชใ้นชีวิตประจ าวนัจากถงุยงัชีพที่มหีน่วยงานหรือบุคคลน ามามอบให ้อย่างไรก็ตาม แรงงานมีภาระค่า

หอพักและค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวันซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บเนื่องจากในสภาวะปกติก็มีรายได้

เท่ากับอัตราค่าแรงขัน้ต ่าหรือสูงกว่าเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ บวกกับการขาดรายไดใ้นช่วงโควิดระบาด  และ

บางคนว่างงานจนถึงปัจจุบัน มีบางคนที่ องค์กรประชาสังคมต้องพิจารณาช่วยเหลือค่าห้องพักและ

ค่าใชจ้่ายเป็นรายกรณี บางคนใหค้รอบครัวที่ประเทศตน้ทางส่งเงินกลับมาใหแ้ต่แรงงานจากเมียนมา

ประสบปัญหาการเมืองภายในซ ้าซ้อนท าให้แทบไม่สามารถโอนเงินข้ามประเทศได้นับแต่สิน้เดือน

กุมภาพนัธ์เป็นตน้มา สถานการณท์างการเงินของหลายคนในเวลานีคื้อตอ้งพึ่งพาเงินกูน้อกระบบที่มีอตัรา

ดอกเบีย้สงูมากเพื่อน ามาใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนัและท าใบอนญุาตท างาน  



3. ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคระบาด 
3.1 การกกัตวั 

•  โรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดกลาง ตลาด รา้นคา้ สถานประกอบการทั่วไป ตลาดกลางกุง้ ตลาด

ทะเลไทย ฯลฯ แรงงานแทบทุกคนตอ้งกกัตวัเพื่อสงัเกตอาการอยู่ในหอ้งพกั โดยส่วนใหญ่แทบไม่ไดร้บัเงิน

ชดเชยแทนการหยุดงานจากนายจา้ง แทบไม่ไดร้บัการดูแลเรื่องที่พักและอาหารในระหว่างการกักตัวจาก

นายจา้ง แต่ก็มีบางคนที่พักอยู่หอ้งของนายจา้งซึ่งไดร้บัการยกเวน้ค่าเช่า ไดร้บัอาหารและน า้ด่ืม บางคน

ไดร้บัความช่วยเหลือจากนายจา้งตลอดช่วงการกกัตวั บางคนไดร้บัเป็นครัง้คราว 

สภาพหอ้งที่แรงงานใชก้ักตัวเองส่วนใหญ่เป็นหอ้งพักที่เช่าอยู่รวมกันหลายคน บางหอ้งอยู่ 4 คน 

แรงงานไม่มีเงินเช่าหอ้งสว่นตวัเพื่อกกัตวัแยกต่างหาก ในสภาวะปกติแรงงานจะหมนุเวียนกนัออกไปท างาน

และพกัอาศยัอยู่หอ้ง สมาชิกในหอ้งพกับางคนเขา้งานกะเชา้ บางคนกะดึก แต่ช่วงโควิดทุกคนอยู่หอ้งไม่ได้

ไปท างาน หอพักบางแห่งเช่นตลาดกลางกุ้งยังใชห้อ้งน า้หอ้งสว้มรวมกัน สภาพความเป็นอยู่ไม่ค่อยถูก

สุขอนามัย มีความแอดอัด การกักตัวไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ไม่มีการเวน้ระยะห่าง บางกรณีผูม้ีความ

เสี่ยงนอ้ยตอ้งอาศยัอยู่กบักลุม่ผูม้ีความเสี่ยงมาก และแทบไม่มีหน่วยงานสาธารณสขุเขา้มาดแูล 

มีประเด็นอีกว่า โรงงานแปรรูปอาหารทะเลแห่งหนึ่งนายจา้งสั่งใหแ้รงงานที่ไม่ไดพ้ักอาศัยอยู่ ใน

หอพกัที่บรษิัทจดัใหต้อ้งไปกกัตวัในพืน้ที่ที่ก  าหนด โดยแรงงานตอ้งเสียค่าเช่าหอ้งกกัตวัเอง กลายเป็นภาระ

ในการจ่ายค่าเช่าหอ้งที่ซ  า้ซอ้นกบัหอพกัปกติ อาหารและของใชใ้นบริเวณที่กกัตวัมีราคาสงูกว่าราคาตลาด 

แรงงานไม่ไดร้บัค่าจา้งหรือเงินชดเชยการหยุดงานในช่วงที่กกัตวั แรงงานกลุ่มนีย้อมกกัตวัตามนายจา้งสั่ง 

เพราะกลวัตกงาน และปัจจบุนัไดก้ลบัเขา้ท างานตามปกติ 

โรงงานตดัเย็บเสือ้ผา้แห่งหนึ่งสั่งใหล้กูจา้งหยุดงานกักตัว หลงัจากนัน้ใหต้รวจสขุภาพ หากไม่มีเงิน 

นายจา้งจะจ่ายใหก้่อน โดยคิด 4,000 บาท ทัง้ที่ค่าตรวจจรงิถกูกว่านัน้ ใหล้กูจา้งแสดงใบรบัรองผลตรวจโค

วิดเป็นลบเพื่อกลบัเขา้ท างาน เมื่อองคก์รภาคประชาสงัคมแห่งหนึ่งไดร้บัการติดต่อจากแรงงานกลุ่มนี ้จึง

ติดต่อสอบถามไปที่กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเพื่อใหด้ าเนินการในกรณีดงักล่าว กรมสวสัดิการฯ 

จึงแจง้กลับไปที่นายจา้งว่าหากนายจา้งเป็นผูส้ั่งใหต้รวจโควิดนายจา้งตอ้งเป็นฝ่ายรบัผิดชอบค่าตรวจ 

เพราะนายจา้งไม่มีสิทธิสั่งหรือใชม้าตรการบงัคับใหลู้กจา้งไปตรวจ เพราะกรณีนีไ้ม่สามารถตรวจฟรีได ้

เนื่องจากถือเป็นกลุม่ความเสี่ยงต ่า  

•  แรงงานประมง ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 ลกูเรือประมงแทบไม่ไดร้บัอนุญาต

ใหข้ึน้ฝ่ัง นายจา้งพยายามใหล้กูเรือใชช้ีวิตอยู่ในเรือเพื่อใหป้ลอดจากเชือ้โควิด โดยใหจ้อดเรือนอกชายฝ่ัง มี

ลกูเรือใชช้ีวิตอยู่บนเรือโดยมีเรือเล็กคอยสง่เสบียง องคก์รภาคประชาสงัคมแห่งหนึ่งไดข้อ้มลูว่าเรือบางล ามี

อาหารและน า้ด่ืมไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม เรือบางล าไปขึน้ฝ่ังในพืน้ที่อ่ืนที่ไม่มีการแพรร่ะบาดรุนแรงหรือมี

การบงัคบัใชม้าตรการควบคมุโรคโควิดไม่เขม้งวด กระทั่งเดือนกมุภาพนัธ ์2564 ลกูเรือประมงเริ่มไดร้บัการ



ผ่อนปรนใหข้ึน้ฝ่ัง โดยมีเจา้หนา้ที่ท าการตรวจคัดกรองใหบ้นเรือก่อนขึน้ฝ่ัง หากพบเรือล ามีคนติดโควิด ทกุ

คนจะถกูกกัตวัอยู่บนเรือต่ออีก 14 วนั จากนัน้รบัการตรวจหาเชือ้ หากผลตรวจเป็นลบจะไดข้ึน้ฝ่ัง 

•  โรงงานขนาดใหญ่ กรณีลูกจา้งที่ตอ้งกักตัว โรงงานบางแห่งจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้

ลกูจา้งรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์บางแห่งใหร้อ้ยละ 70 บางแห่งใหร้อ้ยละ 50 บางแห่งใหใ้ชส้ิทธิวนัลาในช่วงเวลาที่กกั

ตัว โรงงานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีลูกจา้งมากกว่า 5,000 คน รบัผิดชอบที่พักและอาหารใหก้ับ

ลูกจา้งในระหว่างการกักตัว อย่างไรก็ตาม มีประเด็นว่ารา้นจ าหน่ายอาหารและของใชใ้นพืน้ที่กักตัวของ

แรงงานในโรงงานบางแห่งจ าหน่ายสินคา้ในราคาสูงกว่าราคาทอ้งถิ่น สินคา้ไม่มีความหลากหลาย และ

อาหารท่ีจ าหน่ายไม่สอดคลอ้งกบัวิถีการบรโิภคของแรงงาน 

3.2 นโยบาย Bubble and Seal  

 มาตรการนีถู้กน ามาใช้ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2564 กับโรงงานขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้าง

มากกว่า 5,000 คน มีเปา้หมายเพื่อควบคมุไม่ใหเ้ชือ้แพรก่ระจายสูส่งัคมภายนอก  

 Bubble เป็นนโยบายที่โรงงานก าหนดใหพ้นักงานเดินทางไป-กลับเฉพาะจากที่พักกับโรงงาน ไม่

อนุญาตใหพ้กั/แวะระหว่างทาง มีการน าระบบแอพพลิเคชนัมาใชก้บัพนกังานที่พกัอยู่ไกลโรงงาน โดยจะมี

รถรบั-ส่ง พนักงานที่พักอยู่ใกลโ้รงงานใหม้ีหัวหนา้คนงานเดินถือธงน าหน้าแถวแรงงานจากจุดเริ่มตน้ถึง

จดุหมาย อาหารการกินทางโรงงานจดัใหม้ีรา้นเขา้มาจ าหน่ายในพืน้ที่โรงงาน จากการสอบถามแรงงานโดย

เจา้หนา้ที่องคก์รภาคประชาสงัคมแห่งหนึ่ง พบว่า แรงงานบางคนรูส้ึกอึดอดักบัมาตรการควบคมุที่เขม้งวด

จนเกินไป พวกเขาอยากเดินไปไหนมาไหนไดบ้า้ง เลือกซือ้หาอาหารมาปรุงกินในแบบที่ชอบได ้แต่แรงงาน

แทบทุกคนใหค้วามร่วมมือ เพราะตอ้งการใหก้ารแพร่ระบาดสิน้สดุลง และโรงงานมีค าสั่งในเชิงการข่มขู่ว่า 

หากพนกังานคนใดไม่ปฏิบติัตามจะถกูพกังานหรือถกูไล่ออก  

 Seal เป็นนโยบายที่ก าหนดใหพ้นกังานพกัอาศัยอยู่ในที่พกัที่สถานประกอบการจดัให ้หรืออาศยัอยู่

เฉพาะในพืน้ที่สถานประกอบการเท่านัน้ นโยบายนีส้่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการเดินทางและใชช้ีวิต

เช่นเดียวกับนโยบาย Bubble แต่ผลกระทบที่มีมากกว่าคือ น าไปสู่การแยกครอบครัว กรณีแรงงานที่มี

ครอบครวัอยู่แลว้ รวมถึงแรงงานหญิงที่มีลกู ตอ้งแยกตวัมาพกัอยู่ที่ที่โรงงานจดัให ้ไม่สามารถกลบัไปอยู่กบั

ครอบครัวได้และไม่สามารถน าครอบครัวเข้ามาอยู่ด้วยได้ เจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสังคมเล่าถึง

ประสบการณแ์รงงานหญิงคนหนึ่งว่า เดิมเธอกบัสามีสลบัสบัเปลี่ยนเวลากนัในการท างานและดแูลลกู เมื่อ

เธอตอ้งเขา้มาใชช้ีวิตอยู่ในโรงงานตามมาตรการนี ้สามีของเธอตอ้งหยุดงานเพื่อมาดแูลลกู และทุกวนัเธอ

ตอ้งท ากบัขา้วใสห่่อหย่อนผ่านช่องประตโูรงงานออกมาใหส้ามีและลกู 

3.3 ขอ้จ ากดัในการเดินทาง 



•  แรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน จ านวนไม่น้อยเป็นผู้ที่หลุดออกจากระบบในระหว่างการต่อ

ใบอนญุาตท างานหรือการตกงานช่วงที่มีการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก แรงงานกลุม่นีแ้ทบไม่

กลา้ออกจากท่ีพกั เนื่องจากกลวัถกูจบั และต ารวจมีการรณรงคต์รวจจบัแรงงานผิดกฎหมาย  

•  หา้มแรงงานต่างดา้วออกนอกพืน้ที่จงัหวัดสมุทรสาคร การปิดตลาดกลางกุง้-หอพักศรีเมือง โดย

การน าลวดหนามหีบเพลงมาปิดลอ้ม การจ ากดัใหล้กูเรือประมงใชช้ีวิตบนเรือไม่ใหข้ึน้ฝ่ังหากไม่มีผลตรวจ

โควิดเป็นลบ และนโยบาย Bubble and seal เป็นมาตรการที่ขดักบัหลกัการเรื่องสิทธิเสรีภาพ และพบว่ามี

การเลือกปฏิบติัโดยบงัคบัใชเ้ขม้งวดเฉพาะกบัแรงงานขา้มชาติ 

4. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  

 ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะกรรมการสวสัดิการฯ มีบทบาทช่วยตรวจคัดกรอง 

กระจายอุปกรณ์ป้องกันโรค ให้ข้อมูลข่าวสาร และท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติกับแรงงาน เป็น

ตวักลางในการสื่อสารระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง รบัเรื่องรอ้งเรียนและแกไ้ขปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารการ

กินและความเป็นอยู่ทั่วไปในช่วงที่มีการใชน้โยบาย Bubble and Seal โดยส่วนมากแทบไม่มีส่วนร่วมกบั

นายจา้งในการปรึกษาหารือ ต่อรอง และบริหารจัดการใดๆ ภายใตม้าตรการควบคุมโรคโควิด ในช่วงการ

แพร่ระบาดของโควิด คณะกรรมการสวัสดิการฯ ท างานใกลช้ิดกับนายจา้งงานมากกว่าลูกจา้ง ส่วนหนึ่ง

เพราะในเชิงอ านาจหนา้ที่ คณะกรรมการสวสัดิการฯ อาจมองว่าตวัเองไม่ไดม้หีนา้ที่ความรบัผิดชอบต่องาน

เฉพาะหน้านี ้และอาจไม่ไดใ้หน้ า้หนักกับประเด็นดา้นสิทธิแรงงานมากเท่ากับการควบคุมโรคโควิด ซึ่ง

ลกูจา้งมีความหวาดกลวัการแพรร่ะบาดของโรค กลวัถกูนายจา้งลงโทษ กงัวลว่าหากพบผูติ้ดเชือ้อาจท าให้

โรงงานถูกปิด ลกูคา้สญูเสียความเชื่อมั่น และสดุทา้ยอาจส่งผลถึงการจา้งงาน จึงแทบไม่มีการตัง้ค าถาม

และยอมปฏิบติัมาตรการควบคมุที่ฝ่ายนายจา้งสั่งการลงมาเป็นหลกั 

5. การตรวจหาเชือ้โควิดและการรักษาพยาบาล 

 ในช่วงแรกที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 ในพืน้ที่ตลาดกลางกุง้ การคัดกรอง การตรวจเชิงรุก  

การรกัษาพยาบาล และการกักตัวยังไม่เป็นระบบนัก ผูท้ี่ผ่านการคัดกรองและการตรวจหาเชือ้หลายคน

ไม่ไดร้บัการแจง้ว่าผลเป็นบวกหรือลบ แรงงานกลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาตท างานเขา้ถึงการคัดกรองแต่ไม่ไดร้บั

การตรวจหาเชือ้ เนื่องจากชดุเครื่องมือตรวจมีจ ากดัตามโควตาหรือการจดัสรรตามที่มีการประสานล่วงหนา้

ระหว่างสาธารณสขุกบันายจา้งซึ่งจา้งแรงงานถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกกลุม่ที่มีความเสี่ยงสงู 

กลุ่มที่ไม่ไดร้บัการตรวจ กลุ่มเสี่ยงต ่า กลุ่มที่ตรวจแลว้และกลุ่มที่ยงัไม่มีการแจง้ผลการตรวจถูกกักรวมอยู่

ในพืน้ที่เดียวกนัท าใหเ้กิดความระแวงกันและกนั ตวัแทนแรงงานไดห้ารือถึงสถานการณแ์ละความกังวลนี ้

กับภาคประชาสังคม ประเด็นนีไ้ดถู้กน าเขา้สู่การหารือของกรรมการระดับจังหวัดเพื่อก าหนดมาตรการ

จัดการที่เหมาะสม ท าใหแ้รงงานทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายไดร้บัการตรวจหาเชือ้ฟรี และเมื่อมีการจัดตั้ง

โรงพยาบาลสนาม แรงงานที่ตรวจพบเชือ้ไดถ้กูสง่ไปรกัษาที่โรงพยาบาลสนามโดยไม่มีค่าใชจ้่าย 



 สถานประกอบการ/โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงไดร้บัการตรวจหา

เชื ้อและรักษาพยาบาลที่โรงงานสนามฟรี ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิตรวจโควิดและรับการรักษาที่

โรงพยาบาลตามสิทธิ ผูท้ี่ไม่มีประกนัสงัคมและไม่ไดอ้ยู่ในพืน้ที่เสี่ยง หรือไม่สามารถระบคุวามเสี่ยงจากการ

สมัผสัใกลช้ิดไดต้อ้งจ่ายค่าตรวจเอง หากรกัษาตวัในโรงพยาบาลตอ้งจ่ายเงินเอง เช่น แรงงานที่ตลาดแห่ง

หนึ่งตรวจพบเชือ้โควิด เขา้รบัการรกัษาที่โรงพยาบาลรฐัแห่งหนึ่ง จ่ายเงินเองวนัละ 500 บาท รวม 14 วนั  

ดว้ยเหตนุี ้แรงงานที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงและไม่ใช่ผูป้ระกนัตนจ านวนไม่นอ้ยจึงแทบเขา้ไม่ถึงการตรวจ

คดักรอง เนื่องจากแรงงานไม่มีเงินและนายจา้งไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือในสว่นนี ้ 

แรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตท างานนอกจากเขา้ไม่ถึงการตรวจแลว้ ยงัมีความเสี่ยงต่อการถกูนายจา้ง

ลอยแพ หรือน าไปปลอ่ยทิง้เพื่อหลบเลี่ยงการถกูจบัจากการจา้งแรงงานผิดกฎหมายหากถกูสุม่ตรวจเชิงรุก 

ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ที่มีลูกจา้ง 5,000 คนขึน้ไป มีเจา้หนา้ที่จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

และหน่วยเคลื่อนที่เขา้ไปท าการตรวจคดักรองในโรงงาน โดยสถานประกอบการมีส่วนร่วมจ่ายเงิน แรงงาน

ไม่ตอ้งจ่าย และสถานประกอบการมโีรงพยาบาลสนาม 

 เจา้หนา้ที่องคก์รประชาสงัคมเห็นตรงกันว่า แมใ้นช่วงแรกการจัดการยงัไม่เป็นระบบนัก และเนน้

มาตรการควบคุมเป็นหลัก แต่ในภาพรวมหลังจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว จังหวัดสมุทรสาครประสบ

ความส าเร็จในการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุและการรกัษาพยาบาลในช่วงวิกฤตโควิด แต่มีขอ้ห่วงใยอยู่ว่า 

มาตราการตรวจเชิงรุกเป็นเพียงการสุ่มตรวจ ไม่ใช่การปูพรมตรวจ ทัง้ที่ชัดเจนว่าผูติ้ดเชือ้ในพืน้ที่จ  านวน

มากเป็นผูป่้วยที่ไม่แสดงอาการ อีกทัง้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดก็หละหลวม เช่นในตลาดแห่งหนึ่งที่

ก าหนดใหแ้รงงานตอ้งผ่านการตรวจโรคและมีผลเป็นลบ ใหห้อ้ยบตัรที่แสดงผลตรวจขณะท างาน แต่พบว่า 

ปา้ยหนึ่งใบถกูน าไปใชเ้วียนระหว่างแรงงานหลายคน  

 อีกประเด็นคือการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานที่สามารถมีผลต่อการป้องกันและ

ยกระดบัมาตรฐานสขุภาพในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตลาดกลางกุง้ซึ่งมีผูอ้ยู่อาศยัอยู่แออดั แรงงาน

กะเชา้และกะดึกสลบัสับเปลี่ยนกันท างานและเขา้พักในหอ้งเดียวกัน หอ้งพักและตัวอาคารมีสภาพทรุด

โทรม ไม่มีระบบการจัดการขยะ ระบบสุขาภิบาลไม่ดี ใชห้อ้งน า้หอ้งสว้มรวมกัน และหอ้งสว้มส่วนใหญ่

ไม่ไดอ้ยู่ในสภาพใชง้านได ้เช่น มี 10 หอ้ง ใชไ้ดจ้รงิ 2 หอ้ง 

6. การขึน้ทะเบียน/ท าใบอนุญาตท างาน 

 จังหวัดสมุทรสาครคาดมีแรงงานข้ามชาติที่ไดร้ับอนุญาตท างานในประเทศไทยรวมทุกมาตรา 

239,752 คน (เดือนพฤศจิกายน 2563 ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว)3 แต่เมื่อคิดรวมกับผู้มีสถานะผิด

 
3 ประชาชาติธุรกิจ. (วนัที่ 22 ธันวาคม 2563). “เปิด 10 อนัดบั จงัหวดัที่มีจ านวนแรงงานต่างดา้วมากที่สดุ” สืบคน้ใน: prachachat.net/csr-
hr/news-579770 



กฎหมาย คาดว่ามีแรงงานขา้มชาติในพืน้ที่มากกว่า 400,000 คน4 คณะรฐัมนตรีมีมติวันที่ 29 ธ.ค.2563 

ผ่อนผนัใหแ้รงงานชาติขึน้ทะเบียนออนไลนเ์ป็นกรณีพิเศษในช่วงโควิด โดยไดร้บัขออนญุาตใหอ้ยู่อาศยัและ

ท างานต่อไดอี้ก 2 ปี ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 25665 แต่คาดว่ามีแรงงานจ านวนนอ้ยที่ขึน้ทะเบียนตามมติ

คณะรฐัมนตรีดังกล่าว เพราะค่าใชจ้่ายในการด าเนินการมีอัตราสูงสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจที่แรงงาน

ส่วนใหญ่ขาดรายไดต้ลอดในช่วงโควิดระบาด แรงงานทัง้ที่มีนายจา้งและไม่มีนายจา้งมีค่าใชจ้่ายเท่ากนัที่  

8,580 บาท ส่วนลกูเรือประมง 8,680 บาท ค่าใชจ้่ายนีร้วมค่าตรวจโควิดดว้ย 2,300 บาท6 แรงงานจ านวน

ไม่นอ้ยผ่านการตรวจและการรกัษาโรคแลว้ แต่ไม่ใชใ้บรบัรองแพทยด์งักลา่วได ้ตอ้งตรวจโควิดใหม่เท่านัน้ 

รายการค่าใช้จ่าย ตรวจโควิด ตรวจสุขภาพ ประกัน 2 ปี7 ใบอนุญาตท างาน ทะเบียนประวัติ บัตรสีชมพู Seabook รวม 

แรงงานทั่วไป 2,300 1,100 3,200 1,900 20 60 - 8,580 

ลกูเรือประมง 2,300 1,100 3,200 1,900 20 60 100 8,680 

 การที่มีแรงงานจ านวนน้อยขึน้ทะเบียนแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่  29 

ธันวาคม 2563 ยังมีเหตุผลส าคัญอีกประการมาจากการสื่อสารที่ ไม่ชัดเจน และระบบการด าเนินการ

ออนไลนท์ี่เขา้ถึงยาก โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีนายจา้งซึ่งตอ้งด าเนินการเอง การกรอกเอกสารผ่านเว็บไซต์

ไม่ใช่ช่องทางที่เขา้ถึงและท าไดง้่ายส าหรบัแรงงาน ยิ่งเมื่อเว็บไซตแ์ละเอกสารนัน้ไม่ใช่ภาษาของแรงงาน8 

แม้กรมการจัดหางานได้มาตั้งโต๊ะรับขึน้ทะเบียนใหก้ับแรงงานที่ตลาดกลางกุ้งแต่แทบไม่มีแรงงานไป

ลงทะเบียน เนื่องจากหลายคนเขา้ใจว่าเมื่อขึน้ทะเบียนแลว้ตอ้งช าระเงินจ านวนแปดพนักว่าบาททนัที ทัง้ที่

ในทางปฏิบติัยงัไม่มีการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในขัน้ตอนการขึน้ทะเบียน  

 ต่อประเด็นดังกล่าว หน่วยงานภาคประชาสงัคมไดแ้สดงความกงัวล 3 ประเด็นหลกั ประเด็นแรก 

การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการอัตราสูงและไม่มีการก าหนดสัดส่วนใหน้ายจา้งร่วมจ่ายเป็นการผลกัภาระ

ใหก้บัลกูจา้ง ซึ่งในสภาพการจา้งงานที่ไม่มั่นคง การว่างงานต่อเนื่อง จะเป็นการผลกัให้แรงงานเขา้สู่วงจร

การท างานขัดหนี ้วงจรหนีน้อกระบบเพื่อน าเงินมาเป็นค่าใชจ้่ายในการขออนุญาตอยู่อาศัยและท างาน 

ประเด็นที่สองการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในอตัราที่สงูเกินกว่าศกัยภาพของแรงงานอาจท าใหแ้รงงานเลือกไม่ท า

ใบอนุญาตท างานถูกกฎหมาย แต่เลือกจ่ายเงินเป็นค่าคุม้ครองจากการตรวจจับ หรือท าบัตรต ารวจที่มี

 
4 Nanchanok Wongsamuth. (JANUARY 8, 2021, in Reuters. “Migrant workers suffer as coronavirus cases surge in Thailand” 
สืบคน้ใน: https://www.reuters.com/article/us-thailand-migrants-workers-trfn/migrant-workers-suffer-as-coronavirus-cases-surge-
in-thailand-idUSKBN29D11T 
5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนญุาตใหค้นตา่งดา้วบางจ าพวกอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัที่ 29 ธันวาคม 2563. (30 ธันวาคม 2563). ราชกิจจานเุบกษา. เล่ม 137 
6

 ประชาชาติธุรกิจ. (วนัที่ 26 มกราคม 2564). “ปรบัวิธีตรวจสขุภาพแรงงานต่างดา้วยคุโควิด 19” สืบคน้ใน: 
https://www.hfocus.org/content/2021/02/21034?fbclid=IwAR06zLiMySxKS9OCS7i_oHlukeOW9z-mVInyfL-7eXFXVavzSvl_ffdmfkI 
7 เขา้สู่ระบบบประกนัสงัคมแลว้ขอรบัเงินคืนไดภ้ายหลงั 
8 ระบบอนญุาตท างานของคนต่างดา้ว (3 สญัชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส ์สืบคน้ใน: https://e-workpermit.doe.go.th/ 



ค่าใชจ้่ายเพียง 500 บาทต่อปี ประเด็นที่สามหากรฐัไม่สามารถน าแรงงานกลบัเขา้สู่ระบบไดจ้ะเท่ากบัเป็น

การผลกัแรงงานออกจากการไดร้บัการคุม้ครองดา้นสขุภาพและสิทธิแรงงาน  

 เจา้หนา้ที่องคก์รภาคประชาสงัคมแห่งหนึ่งยงักล่าวถึงกรณีหนงัสือเดินทางของแรงงานที่หลายคน

อาจหมดอายุแลว้ หรือก าลงัจะหมดอายุว่าแรงงานกลุ่มนีจ้ะสามารถขออนุญาตอยู่อาศัยและท างานใน

ประเทศไทยไดห้รือไม่/อย่างไร กรณีแรงงานเมียนมานอกจากการแพรร่ะบาดของโควิดยงัเกิดเหตรุฐัประหาร

เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์264 ท าใหไ้ม่มีความไม่ชดัเจนว่าสถานทูตเมียนมาจะอ านวยความสะดวกในการท า

หนงัสือเดินทางใหก้บัแรงงานไดม้ากนอ้ยเพียงได ้และแรงงานซึ่งส่วนใหญ่ต่อตา้นการรฐัประหารจะยอมรบั

การด าเนินการภายใตร้ฐับาลทหารหรือไม่  

7. กรณีศึกษา  

•  คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการประมงต่อเนื่องขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง  

“ช่วงแรกแรงงานกลวัมาก เครียดกนั ไม่รูใ้ครตดิไม่ตดิ เราตอ้งประชาสมัพนัธ์ตลอด  

โรงงานมีมาตรการป้องกนั การวดัอณุหภูมิ มีเจลลา้งมือ มีหนา้กากแจก มีการตรวจโควิดบ่อย คนที่

เสีย่งใหก้กัตวั 14 วนั จ่ายค่าแรงงาน 332 บาท คนทีก่กัตวัเองอยู่หอมีถุงยงัชีพให ้คนป่วยไปโรงพยาบาล

สนาม คนทีส่บายดที างานตามปกต ิ

วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ – 10 มีนาคม มีนโยบาย Bubble and Seal คนงานที่พกัอยู่ไกลจะมีรถรับส่ง

พนกังาน มีแอพลิเคชนัจงัหวดั ไทยชนะ และของโรงงาน พนกังานตอ้งแจง้ว่าออกจากบา้นกี่โมง เลิกงาน

แลว้ถงึบา้นกีโ่มง คนทีอ่ยู่หอพกัใกลโ้รงงานใหเ้ดนิต่อแถวกนักลบัหอ้ง  

ช่วงนัน้ซือ้ของกินของใชไ้ดแ้ค่ในโรงงาน มีคนเขา้มาขาย ถา้ขายแพงกว่าขา้งนอก จะมีคนมาบอก 

กระเจีย๊บแพง น า้มนัแพง เราจะไปบอกคนขายใหล้ดราคาลง  

บางคนเขาคิดว่าท าไมตอ้งคุมแบบนี ้นายจา้งกบักรรมการตอ้งอธิบายใหค้นงานฟังว่าเกิดอะไรขึ้น 

บางคนขอบคณุทีช่่วงโควดิโรงงานดูแล คนงานอยากมาท างานทกุวนัเพราะเหน็ว่าปลอดภยักว่าอยู่หอ”  

 

• พนกังานขนของ แรงงานตลาดกลางกุง้ มีนายจา้งประจ า มีประกนัสงัคม 

“เรื่องเกิดขึน้กะทนัหนั ไม่มีเวลาเตรียม ปิดตลาดแรกๆ เขา้แถวซือ้น ้าซือ้อาหารมากกัตุน มีเจา้นาย

มาสง่อาหารใหบ้า้งช่วงกกัตวัแต่ก็ไม่พอ บางคนเงนิออก 10 วนั/ครัง้ ลอ็คดาวนว์นัที ่19 เงนิจะออกวนัที ่20 

นายจา้งไม่กลา้มาจ่ายเงนิกลวัโรค ตอนหลงัมีของบริจาค มถีงุยงัชีพ ก็ช่วยใหล้ดความกดดนัลง 

ตลาดเปิดตัง้แต่วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ ขายจริงวนัที ่1 มีนาคม 64 แต่นายจา้งส่วนใหญ่ไม่กลบัเขา้ไป

ซือ้ขายในแพกุง้ หลายคนยา้ยไปตลาดทะเลไทย แต่ไม่เอาลูกจา้งเก่าไปดว้ย หาลูกจา้งใหม่ กลายเป็นคน

ในแพกุง้ตกงาน เพราะเขากลวัพืน้ทีน่ีห้รือเปล่า ทัง้ทีพ่วกเราตรวจโควดิแลว้ทกุคน ผมตรวจวนั 19 ธนัวาคม 

ตรวจอกีรอบ 27 ธนัวาคม 30 ธนัวาคม 22 มกราคม และ 27 มกราคม 



ผมเช่าหอ้ง 4,200 บาท รวมค่าน า้ค่าไฟ อยู่รวมกนั 4 คน มแีฟน นอ้งสาว นอ้ยชาย ท างานตลาดกุง้ 

ตกงานทุกคน คนที่พกัอยู่ในนีแ้ต่ท างานอยู่ข้างนอกก็ตกงาน เพราะตลาดปิดสองเดือนไปท างานไม่ได ้

นายจา้งเอาคนใหม่เขา้แทนแลว้ ปัญหาก็เยอะ บางคนพอตลาดเปิดเจา้ของหอ้งก็มาเก็บค่าเช่ายอ้นหลงั 

ตอนแรกบอกไม่ตอ้งจ่ายค่าหอ้ง จ่ายแค่ค่าน า้ค่าไฟพอ  

ผมมีประกันสังคม แต่พึ่งมีคนพาไปยื่นเรื่องว่างงานตอนปลายเดือนมกราคม ถึงตอนนี ้[ปลาย

มีนาคม] ยงัไม่ได ้ตอนว่างงานที่ตลาดปิด นายจา้งไม่ไดย้ืน่ บางคนไม่เคยมีสมุดบญัชีเพราะรบัแต่เงินสด 

ตอ้งไปเปิดบญัชีธนาคารก่อนก็ตอ้งรอตลาดเปิด หลายคนไม่มีนายจา้งตวัจริง พอไปยืน่เขาจะตกีลบัไปหา

นายหนา้ จะชา้ไปอกี 

วนัที่ 24 มกราคม ตอ้งต่อวีซ่าแต่ไม่มีเงิน หลายคนตอ้งไปกู ้ตอ้งโอนเงินมาจากบา้น แต่พม่าโอน

ยาก ตอ้งยมืคนทีรู่จ้กันอกระบบ แลว้ขอวซ่ีาตอ้งตรวจโควดิใหม่ เขาไม่รบัใบทีต่รวจไปจากตลาดกุง้  

ทกุวนันีม้ีงานบาง 2-3 วนัต่อสปัดาห ์ของไม่ขึน้ทีแ่พกุง้ทกุวนั ยา้ยไปทะเลไทย นอ้งชายไม่มีนายจา้ง 

ออกจากหอ้งทุกวนั มีงานท าบา้งไม่มีบางบา้ง ตลาดกุง้เราปลอดภยั บางคนไม่เขา้ใจว่าเวลามาตลาดกุง้

แลว้กลบัไปตอ้งกกัตวัอีก 14 วนัหรือไม่ ท าใหไ้ม่มีของมาลงและไม่มีลูกคา้เขา้มาซือ้ เจา้นายก็ล าบาก เห็น

ใจกนั เมือ่ก่อนซือ้ของเป็นสบิๆ ตนั ตอนนีไ้ดส้องสามตนั” 

 

•  แรงงานหญิงคนหนึ่งท างานแกะกุง้ ไม่มีประกนัสงัคม มีสามีเป็นลกูเรือประมง 

“ไม่ไดท้ างานแลว้ตอนโควิดระบาด ทอ้งแก่จะคลอด คลอดวนัที่ 29 มกราคม 2564 เป็นลูกจ้าง

รายวนั ไม่ไดท้ างานก็ไม่มีเงิน ไม่มีประกนัสงัคม คลอดลูกเอง ไม่ไดท้ างานก็ไปเบิกเงินค่าแรงแฟนที่เป็น

ลูกเรือประมงมากิน  

ตอนทอ้งแก่แฟนอยู่ในทะเล ช่วงจะคลอดอยู่คนเดยีวตลอด เรือเขา้ฝั่งแฟนก็ไม่ไดม้าเจอกนั เพราะโค

วิดเขาไม่ใหข้ึน้ฝั่ง คลอดลูกมาก็แลว้อยู่คนเดียว คลอดได ้20 วนั พ่อถึงไดก้ลบัอุม้ลูก แต่ไดอุ้ม้ครัง้เดียวก็

ออกเรือไปทะเลอกี แลว้ไปเรือล่มเสยีชีวติในวนัที ่20 กมุภาพนัธ์  

หลงัแฟนเสียชีวิตไดม้ีหน่วยงานเขา้มาช่วยเจรจากับผูท้ี่เกี่ยวขอ้งเพื่อหาทางช่วยเหลือ มีสถานทูต

พม่ามาช่วยเดินเรื่องในตอนแรก แต่ประกนัสงัคมยงัไม่จ่ายเงินชดเชย ค่าท าศพนายจา้งจ่าย ประกนัสงัคม

บอกว่าตอ้งมีทะเบียนสมรสแต่ไม่มี ใหพ้่อแม่มอบอ านาจ จริงๆ ตอนนีท้ าเรื่องที่พม่ายาก สถานทูตเงียบ

หายไปอกี คดิว่าถา้ท าเรือ่งแฟนเสร็จคงกลบับา้นไปอยู่กบัแม่ทีพ่ม่า” 

เจา้หนา้ที่องคก์รประชาสงัคมแห่งหนึ่งกลา่วเสรมิกรณีขา้งตน้ว่า “ก่อนโควดิการตดิต่อด าเนินการของ

ประกนัสงัคมในกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการท างานไม่ตอ้งใชเ้อกสารยุ่งยากขนาดนี ้กรณีไม่มีเอกสาร

ส าคญัทีต่น้ทางออกให ้สามารถใชเ้อกสารทีส่ถานทูตในประเทศไทยรบัรองแทนได ้แลว้กรณีนีย้งัไดร้บัการ

แจง้อกีว่าหากอนมุตัจิะสั่งจ่ายเงนิทดแทนเป็นรายเดือน ซึ่งปกตจิะจ่ายเป็นเงนิกอ้น” 



8. ข้อเสนอต่อการบริหารจัดการ การช่วยเหลือ และการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ  

 8.1 จัดตัง้คณะกรรมการท างานเพื่อใหค้วามช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติระดับจังหวัด  ควรมีการ

จัดตั้งคณะท างานที่ประกอบดว้ยตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานการจัดหางาน ส านักงาน

สวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน ส านักงานประกันสงัคม ในเบือ้งตน้อาจใชศู้นยช์่วยเหลือแรงงานต่างดา้ว 

ภายใต้กรมจัดการงาน เพื่อเป็นกลไกรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมระหว่าง

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิภาพในการบริการจดัการแรงงาน สามารถรกัษาแรงงานที่

ถูกกฎหมายใหอ้ยู่ในระบบ ดึงแรงงานที่ตกหลน่หรือมีสถานะผิดกฎหมายตลอดช่วงโควิดกลบัเขา้สู่การจา้ง

งานถกูกฎหมายอีกครัง้ ควบคู่กบัสรา้งหลกัประกนัดา้นสขุภาพและการคุม้ครองสิทธิแรงงาน 

8.2 การจัดหางาน ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรสาครมีทัง้แรงงานที่ว่างงานและนายจา้งที่มีความตอ้งการ

แรงงาน ควรมีการจดัท าระบบการจดัหางาน ประชาสมัพนัธต์  าแหน่งงาน และมีระบบการรบัสมคัรงาน เช่น 

ตัง้โต๊ะรบัสมคัรงานในชุมชนแรงงาน เพื่ออ านวยความสะดวกใหน้ายจา้ง เช่น โรงงานขนาดใหญ่ที่มีความ

ตอ้งการแรงงานจ านวนมาก กบัแรงงานที่ว่างงาน เช่น ในตลาดกลางกุง้-หอพกัศรีเมือง ใหส้ามารถเขา้ถึง

กนัไดโ้ดยง่ายและโดยตรง ไม่ตอ้งผ่านนายหนา้หรือบรษิัทจดัหางาน 

8.3 การขึน้ทะเบียนแรงงานในช่วงโควิด รฐับาลควรมีมาตรการลดภาระค่าใชจ้่าย เพื่อใหแ้รงงาน

สามารถอยู่ในระบบการจา้งถกูกฎหมายได ้ดงันี ้

(1) ลดค่าใชจ้่ายส าหรบัแรงงานที่ใบอนุญาตท างานยังไม่หมดอายุโดยไม่ตอ้งท าใบอนุญาต

ใหม่ กรมการจัดหางานควรปรบัเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างใหย้ืดหยุ่น สอดคลอ้งกับสถานการณ์โควิด 

ลกูจา้งที่ใบอนุญาตท างานยงัไม่หมดอาย ุและว่างงานนบัแต่โรคโควิดระบาดระลอกแรก ใหเ้ปลี่ยนนายจา้ง

ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชใ้บแจง้ออกจากนายจา้ง อาจใชภ้าพถ่ายประกาศปิดกิจการ หรือ พยาน/หลกัฐาน/เอกสาร

อ่ืนเป็นหลกัฐานประกอบการเปลี่ยนนายจา้งแทนใบแจง้ออกได ้กรณีแรงงานมีใบแจง้ออกที่หมดอายุ (ใบ

แจง้ออกตาย) ใหส้ามารถใชใ้นการเปลี่ยนนายจา้งได้ ใหแ้รงงานช าระเฉพาะค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน

นายจา้ง และค่าต่อใบอนญุาตท างานเฉพาะในสว่นที่ต่อเพิ่มใหม้ีอายุครบ 2 ปี  

(2) ลดค่าใชจ้่ายแรงงานที่ยังไม่มีนายจา้ง ใหแ้รงงานขึน้ทะเบียนแจง้ขอ้มูลคนต่างดา้ว และ

ด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ โดยใหซ้ือ้ประกนัสขุภาพ 3 เดือน และต่ออายทุกุ 3 เดือน จนกว่าจะเขา้สูร่ะบบ

ประกันสังคม โดยยังไม่ตอ้งท าใบอนุญาตท างาน บัตรชมพู และ Seabook พรอ้มทั้งยังไม่ตอ้งเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักลา่วจนกว่าจะมีนายจา้ง  

(3) ลดค่าใชจ้่ายแรงงานที่มีนายจา้ง ควรพิจารณาออกประกาศก าหนดใหน้ายจา้งและลูกจา้ง

มีสว่นรว่มรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการขึน้ทะเบียนแรงงานในสถานการณโ์ควิด ใหม้ีรายละเอียดประกอบและ

ก าหนดบทลงโทษผูล้ะเมิดไม่ปฏิบติัตามชดัเจน ยกตวัอย่างเช่น  



ค่าใชจ้่ายที่แรงงานรบัผิดชอบ ประกอบดว้ย ค่าตรวจสขุภาพ ค่าใบอนุญาตท างาน ค่า

ท าทะเบียนประวัติ ค่าท าบตัรสีชมพ ูค่าท า Seabook และค่าซือ้ประกันสุขภาพ 3 เดือน และต่ออายุทุก 3 

เดือนจนกว่าจะเขา้สูร่ะบบประกนัสงัคม 

ค่าใชจ้่ายที่นายจา้งรบัผิดชอบ ประกอบดว้ย ค่าตรวจโควิด รวมถึงค่าด าเนินการอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัการขึน้ทะเบียนแรงานในช่วงโควิด  

(4) ค่าตรวจโควิดในทุกเงื่อนไขขา้งตน้ กรณีแรงงานผ่านการตรวจโรคและการรกัษาโดยมี

ใบรบัรองแพทยแ์สดงผลตรวจเป็นลบมาแลว้ ไม่ตอ้งตรวจใหม่  

กรณีแรงงานยังไม่มีใบรบัรองแพทยแ์สดงผลตรวจเป็นลบ ใหน้ายจา้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

กรณีนายจา้งไม่อยู่ในวิสยัจะจ่ายค่าตรวจ ใหร้ฐับาลพิจารณาอนมุติัใชเ้งินกองทนุบริหารจดัการแรงงานต่าง

ดา้ว โดยใหน้ายจา้งเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการยื่นค าขอใชเ้งินกองทนุฯ พรอ้มกบัการยื่นเนมลิสตผ์่านระบบ

ออนไลน ์หรือยื่นค าขอใชเ้งินกองทนุฯ พรอ้มกบัการยื่นขอเปลี่ยนนายจา้งหรือการแจง้เขา้ลกูจา้งใหม่ 

กรณีแรงงานที่ยังไม่มีนายจ้างให้ใช้เงินกองทุนฯ ในการตรวจ โดยแรงงานยื่นค าขอใช้

เงินกองทนุฯ พรอ้มกบัการขึน้ทะเบียนแจง้ขอ้มลูคนต่างดา้ว 

กรณีผูติ้ดตามใหแ้รงงานเป็นผูร้บัผิดชอบ หากแรงงานอยู่ในวิสยัไม่สามารถจ่ายไดใ้ห้ยื่นค าขอ้

ใชเ้งินกองทนุฯ  

8.3 ประกนัสงัคม แบ่งเป็นสิทธิประโยชนท์ดแทนการว่างงานจากเหตสุดุวิสยัและภาวะปกติ 

•  กรณีใชส้ิทธิประโยชนท์ดแทนการว่างงานจากเหตุสุดวิสยั ใหส้  านักงานประกันสงัคมจัดตัง้กรรม

การที่มีตวัแทนฝ่ายนายจา้ง ลกูจา้ง และภาคประชาสงัคมในพืน้ที่ร่วมดว้ย เพื่อตรวจสอบและพิจารณาการ

อนมุติัสิทธิประโยชนท์ดแทนยอ้นหลงั ควรมีการด าเนินการเรง่ด่วน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแรงงาน ดงันี ้ 

(1) เปิดใหล้กูจา้งและสถานประการที่ยงัไม่ไดย้ื่นขอใชส้ิทธิประโยชนท์ดแทนการว่างงานจาก

เหตุสุดวิสยัใหส้ามารถยื่นไดใ้หม่ได ้ใหล้ดเงื่อนไขการพิจารณาโดยยึดสิทธิประโยชนข์องลูกจา้งเป็นหลกั 

เช่น พิจารณาเพียงว่าสถานประกอบการไดปิ้ดกิจการในช่วงดงักล่าวจรงิหรือไม่  

(2) เพื่อปลดล็อคขอ้จ ากดัที่นายจา้งไม่ด าเนินการให ้อนญุาตใหล้กูจา้งยื่นขอใชส้ิทธิประโยชน์

ทดแทนการว่างงานจากเหตสุดุวิสยัไดเ้อง ลดเงื่อนไขการพิจารณาโดยยดึสิทธิประโยชนล์กูจา้งเป็นหลกั 

(3) กรณียื่นแลว้แต่ยังไม่ไดร้บัการพิจารณา ใหเ้ร่งการพิจารณาและลดเงื่อนไขการพิจารณา

โดยยดึสิทธิประโยชนข์องลกูจา้งเป็นหลกั 

(4) กรณีที่ยื่นแลว้ไม่ผ่าน ควรใหค้ณะกรรมการที่ตัง้ขึน้มาตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพื่อด าเนินการ

อนมุติัจ่ายเงินชดเชยยอ้นหลงั และลดเงื่อนไขการพิจารณาโดยยดึสิทธิประโยชนข์องลกูจา้งเป็นหลกั 

(5) กลุม่ที่ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกนั ใหน้ายจา้งน าเขา้ระบบและจ่ายเงินสมทบยอ้นหลงั น าเรื่องเขา้สู่

การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อใชส้ิทธิประโยชนท์ดแทนการว่างงานจากเหตสุดุวิสยัยอ้นหลงั 



•  กรณีใชส้ิทธิประโยชนท์ดแทนการว่างงานในภาวะปกติ เมื่อมาตรการควบคุมโรคผ่อนปรน การ

แพร่ระบาดของโรคคลี่คลายแลว้ แต่สถานประกอบการไม่สามารถกลบัมาเปิดกิจการไดด้งัเดิม ลกูจา้งยัง

ว่างอยู่ ใหพ้ิจารณาเหตเุป็นรายกรณี เช่น ผูป้ระกอบการหยุดเองใช้พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 หรือมีเหตจุ าเป็นตอ้งหยดุต่อเนื่องใหใ้ชพ้ระราชบญัญัติประกนัสงัคม 

8.4 การกักตัวและมาตรการควบคุมโรค แมก้ารขัดกับหลกัสิทธิเสรีภาพ แต่สามารถท าไดผ้่านการ

กระบวนการปรกึษาหารือ มีแผนรองรบัที่ชดัเจน ลกูจา้งไม่ควรมีภาระค่าเช่าสถานที่กกัตวั ดงันี ้

(1) นายจา้งมีความรบัผิดชอบในการจดัสรรสิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร และเครื่องอปุโภค

ใหก้บัลกูจา้งในระหว่างกกัตวัในสถานที่ที่นายจา้งจดัใหอ้ย่างเพียงพอและอย่างเหมาะสม  

(2) ระหว่างกักตัวในสถานที่ที่นายจ้างจัดให้ นายจ้างควรอ านวยความสะดวกให้ลูกจ้าง

สามารถติดต่อกบัครอบครวัและบุคคลอ่ืน ๆ ได ้รวมถึงมีมาตรการดแูลครอบครวัของลกูจา้ง  

(3) กรณีน าสินคา้จากภายนอกเขา้มาจ าหน่ายในพืน้ที่กักตัว ตอ้งควบคุมไม่ราคาสูงกว่าใน

ตลาดทอ้งถิ่น 

(4) กรณีกกัตวัเองที่บา้น/หอพัก นายจา้งควรจัดส่งอาหารและเครื่องอปุโภคใหอ้ย่างเพียงพอ

และอย่างเหมาะสม รวมถึงมาตรการดแูลดา้นสาธารณะสขุดว้ย 

(5) กรณีนายจา้งใหเ้ช่าหอ้งเพื่อแยกกกัเป็นสว่นตวั นายจา้งตอ้งเป็นฝ่ายจ่ายค่าเช่าสถานที่ 

(6) กรณีตอ้งการใหล้กูจา้งตรวจโควิดก่อนกลบัเขา้ท างาน นายจา้งตอ้งรบัผิดชอบค่าตรวจ  

(7) กรณีนายจา้งไม่จ่ายค่าจา้งในระหว่างการกักตวั ส านกังานประกนัสงัคมตอ้งจ่ายทดแทน

การขาดรายไดใ้หแ้ก่ลกูจา้งทนัทีที่มีค  าสั่งกกัตัวจากหน่วยงานคัดกรอง หรือจากนายจา้ง โดยไม่ตอ้งรอให้

แรงงานหรือนายจา้งไปยื่นเรื่องเพื่อขอพิจารณาอนมุติั 


