ไวรัสโควิด-19: แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทจัดหางานเพือ่ สงเสริม
การคุมครองแรงงานขามชาติในชวงวิกฤติดานสุขภาพที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน
ฉบับที่ 1.0 – 24 เมษายน พ.ศ. 2563
ในชวงวิกฤตดานสุขภาพที่เกิดขึ้นในปจจุบันทั่วโลก บริษัทจัดหางานมีบทบาทสำคัญยิ่งในการคุมครอง
แรงงานขามชาติและตรวจสอบใหแนใจวามีการยกระดับการดูแลโดยมีเจาหนาที่คอยใหบริการที่จำเปน
แกแรงงานขามชาติ นอกจากนี้ บริษัทจัดหางานยังมีบทบาทสำคัญในการชวยเหลือแรงงานขามชาติ
กลับถึงบานและสนับสนุนแรงงานขามชาติที่กลับถึงบานแลวใหเขาถึงการชวยเหลือทางสังคม แสวงหา
ทางเลือกที่เปนโอกาสในการดำรงชีวิต และรับมือกับ ปญหาความทาทายตางๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
กลับคืนสูสังคม (reintegration) ในชวงที่มีคำสั่งใหกักตัวและการรักษาระยะหางทางสังคม (social
distancing) เอกสารฉบับ นี ้จ ะใหแนวปฏิ บ ัต ิ (guidance) แกบริ ษ ั ทจั ด หางานเกี ่ย วกั บ วิ ธ ีร ั กษา
มาตรฐานระดับสูงในการสรรหาแรงงานที่เปนธรรมแมเกิดปญหาความทาทายขึ้นจากไวรัสโควิด-19
เราหวังวาเอกสารฉบับนีจ้ ะสรางแรงบันดาลใจและใหขอมูลเชิงลึกสำหรับการประยุกตใชมาตรการตางๆ
ในทางปฏิบัติ เพื่อสงเสริมการยกระดับการคุมครองแรงงานขามชาติ
ลอรา ทอมสัน รองผูอำนวยการใหญ
องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)

ขอจำกัดความรับผิด: ความคิดเห็นที่แสดงในเอกสารฉบับนี้เปนของผูเขียนและไมจำเปนตองสะทอนมุมมองขององคการ
ระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) หรือรัฐสมาชิกของไอโอเอ็ม ชื่อหรือตำแหนงทางการที่ใชและขอมูลที่
นำเสนอในรายงานฉบับนี้ไมไดสื่อถึงความคิดเห็นของไอโอเอ็มเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของประเทศ ดินแดน เมือง หรือ
พื้นที่ใดๆ หรือของหนวยงานที่มีอำนาจ หรือที่เกี่ยวของกับพรมแดนหรือพื้นที่ใดๆ
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เอกสารฉบับนี้นำเสนอแนวปฏิบัติเ บื้องตนสำหรับบริษัทจัด หางานในการยกระดับการรั บมื อกั บไวรัส โควิด-19 และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อใหคำแนะนำในการสรางประสิทธิภาพการคุมครองแรงงานขามชาติที่เชื่อมโยงกับการทำงาน
เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารที่เปนพลวัต ซึ่งจะมีการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอในชวงที่เกิดการแพรระบาด
1. ขอพิจารณาทั่วไปเพื่อสงเสริมการคุมครองแรงงานขามชาติ

ก. สุขภาพ ความเปนอยูที่ดี รวมทั้งความปลอดภัยของผูหางานและแรงงานขามชาติ จะตองเปนสิ่งที่สำคัญอันดับตนๆ
ของบริษัทจัดหางานในชวงที่เกิดวิกฤตสุขภาพจากไวรัสโควิด-19 นี้ บริษัทจัดหางานจะตองปฏิบัติหนาที่ใหการ
ดูแลเพื่อเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของแรงงานขามชาติทุกคน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแรงงานผูหญิงและกลุมคนดอยโอกาส
ข. บริษัทจัดหางานควรเก็บบันทึกขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับสถานะของแรงงานขามชาติทนี่ ำเขามา ซึ่งอาจรวมถึง
ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนแรงงานที่ไดรับผลกระทบ ลักษณะของผลกระทบ สถานะของสัญญาการจางงาน สถานะทาง
กฎหมาย (เชน วีซา ใบอนุญาตทำงาน) รวมถึงขอมูลความจำเปนเรงดวนหรือความจำเปนในระยะยาว
ค. บริษัทจัดหางานควรเก็บบันทึกขอมูลที่เปนปจจุบันและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับการ
เดินทางที่เผยแพรโดยหนวยงานที่มีอำนาจระดับประเทศ ในประเทศตนทาง ประเทศทางผาน (ที่เกี่ยวของ) และ
ประเทศปลายทาง เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาการวาจาง การเดินทาง และ/หรือการกลับประเทศของแรงงานขาม
ชาติ มีการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ง. บริษัทจัดหางานควรประสานงานและขอการสนับสนุนจากสมาคมการคา สมาคมอุตสาหกรรม หรือสมาคมธุรกิจ
ตางๆ ในทั้งประเทศตนทางและปลายทาง เพื่อรวมกันแบงปนขอมูล การเรียนรู และเสนอแนะขั้นตอนในการจัดการ
กับวิกฤติโดยอาศัยการทำงานรวมกัน
2. การสื่อสารกับแรงงานขามชาติ

ในชวงวิกฤต การมีสวนรวมในเชิงรุกและชองทางการสื่อสารที่เปดกวางกับแรงงานขามชาติทุกคนมีความสำคัญอยางยิ่งตอ
การทำความเขาใจความตองการของแรงงานขามชาติและตรวจสอบใหแนใจวากลุมคนเหลานี้สามารถเขาถึงขอมูลที่ถูกตองซึ่ง
จะชวยลดความเสี่ยงและยกระดับการเขาถึงบริการสนับสนุนและการคุมครอง
ก. บริษัทจัดหางานควรมีส วนรวมในการสื่อสารกับแรงงานขามชาติที่ไดรับการวาจางทุกคนโดยตรงอยางสม่ำเสมอ
รวมทั้งการติดตามผลผานการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาเกี่ยวกับสถานการณในปจจุบันเกี่ยวกับ
สุขภาพ สังคม กฎหมาย และเศรษฐกิจ
ข. ในกรณีที่บริษัทจัดหางานมีแรงงานขามชาติกลุ มใหญที่ไดรับการวาจางใหทำงานกับผูวาจางหรือสถานที่ทำงาน
เดียวกัน ควรระบุตัวผูประสานงาน (focal point) ที่เชื่อถือได เชน หัวหนาทีม ตัวแทนแรงงาน หรือบุคคลภายนอก
ที่เชื่อถือได (เชน องคกรภาคประชาสังคม) เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรวจสอบใหแนใจวามีการ
เปดเผยคำถามใหเปนที่รับรู พรอมสื่อสารและตอบคำถามไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไวรัสโควิด-19: แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทจัดหางานเพื่อสงเสริม การคุมครองแรงงานขามชาติในชวงวิกฤติดานสุขภาพที่เกิดขึน้ ในปจจุบัน

2 / 10

ค. เพื่อรับมือกับการเผยแพรขอมูลที่ไมถูกตองเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 บริษัทจัดหางานควรดำเนินการดังตอไปนี้ 1)
แบงปนขอมูลหรือแจงวิธีเขาถึงขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือไดใหแกแรงงานขามชาติ และ 2) สนับสนุนแรงงานขามชาติ
ในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการของรัฐบาลในประเทศตนทางและประเทศปลายทางที่
เกี่ยวของอยางทันทวงที สวนนี้อาจรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการปดชายแดน การยกเวนวีซา การตอใบอนุญาตทำงาน
และการเขาถึงประกันสังคมหรือสวัสดิการอื่นๆ
3. การสื่อสารกับผูวาจาง หุนสวนธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ

ในชวงวิกฤต การมีสวนรวมในเชิงรุกและชองทางการสื่อสารที่เปดกวางกับผูวาจาง หุนสวนธุรกิจ (รวมถึงบริษัทจัดหางาน
ตางๆ) รวมทั้งผู มีส วนไดเสียรายอื่นๆ มีความสำคัญอยางยิ่งในการทำใหแรงงานขามชาติไดรับการสนับสนุนที่จำเปนจาก
ประเทศปลายทาง ทั้งการเขาถึงบริการสุขภาพ และการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน
ก. บริษัทจัดหางานควรสื่อสารกับผูวาจางและหุนสวนธุรกิจโดยตรงอยางสม่ำเสมอ ผานการสื่อสารที่เปนลายลั กษณ
อักษรหรือดวยวาจา เพื่อจะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานการณในปจจุบันเกี่ยวกับสุขภาพ สังคม กฎหมาย และ
เศรษฐกิจ ของแรงงานขามชาติที่ไดรับการวาจาง และเพื่อใหสามารถสนับสนุนการเขาถึงบริการดานสุขภาพและ
บริการทีจ่ ำเปนอื่นๆ
ข. บริษัทจัดหางานควรใหการสนับสนุนชวยเหลือขามประเทศ (หากจำเปน) เพื่อถายทอดขอมูลระหวางผูวาจางกับ
แรงงานขามชาติ รวมทั้งยื่นเรื่อง และ (อาจ) ชวยแกไขปญหาหรือขอรองทุกขใดๆ จากกลุมแรงงานขามชาติในสวนที่
เกี่ยวของกับวิกฤตนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่รบั ทราบวามีอุปสรรคดานภาษาหรืออุปสรรคอื่นๆ (ดูขอมูลดานบนเกี่ยวกับ
การสื่อสารกับแรงงานขามชาติ)
ค. บริษัทจัดหางานควรมีสวนรวมกับผูวาจางในการตรวจสอบใหแนใจวามีมาตรการดานความปลอดภัยที่จำเปนทั้งหมด
ที่ ช วยลดโอกาสในการติดเชื้ อของแรงงานขามชาติ ในสถานที่ทำงาน ที่พักอาศั ย และบริการขนสงสาธารณะ
(ทีผ่ ูวาจางจัดหาให) ตามขอกำหนดและระเบียบของประเทศเกี่ยวกับวิกฤตดานสุขภาพ
ง. หากจำเปน บริษัทจัดหางานควรเจรจากับผูวาจางในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถานที่ทำงาน ที่พักอาศัย
ทางเลือกในการกลับประเทศ หรือการเปลี่ยนผู วาจางในประเทศ (หากมีและกฎหมายอนุญาต) ในกรณีที่เชื่อวา
แรงงานขามชาติอยูในสถานการณที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพอยางรุนแรง บริษัทจัดหางานควรปฏิบัติตามขอกำหนด
ทางกฎหมายและขอผูกพันตามสัญญาที่มี รวมทั้งควรดำเนินการอยางเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการติดตอเจาหนาที่
ผูมีอำนาจที่เกี่ยวของ เจาหนาที่จากสถานทูตหรือกงสุล ทูตแรงงาน และหุนสวนธุรกิจในประเทศปลายทาง
จ. เพื่ อบรรเทาความรูสึกกดดันและความกังวลในกลุ มแรงงานขามชาติ บริษั ทจัดหางานควรสนับสนุน ใหผู วาจาง
ตรวจสอบใหแนใจวาแรงงานขามชาติไดเขาถึงบริการอินเตอรเน็ต เชนในหอพัก เพื่อยังคงรักษาความสม่ำเสมอใน
การติดตอกับ สมาชิกครอบครัวและเพื่อนๆ ในประเทศตนทาง กลุ มชนพลัดถิ่น และกงสุ ล/ฝายแรงงานประจำ
สถานทูต
ฉ. บริ ษัท จัดหางานควรติดตอกับ สถานทูตและผู ชวยทูตฝายแรงงานของตนในประเทศปลายทาง (หากมี) เพื่อขอ
คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนที่ดที ี่สุดในการชวยเหลือแรงงานขามชาติในชวงวิกฤต
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ช. ควรสื่อสารและรวมมือกับสหภาพแรงงาน สมาคมแรงงานขามชาติ องคกรภาคประชาสังคม และกลุมชนพลัดถิ่น
ที่ดำเนินการในประเด็นดานสุขภาพ การสงเสริมความเปนอยู ที่ดี และสิทธิของแรงงานขามชาติ เพื่อสงเสริมความ
ชวยเหลือในประเทศปลายทางใหดีขึ้น
ซ. นอกจากนี้ บริษัทจัดหางานสามารถทำงานรวมกับไอโอเอ็ม องคการสหประชาชาติ และหนวยงานระหวางประเทศ
อื่นๆ (เทาที่เปนไปได) ในการใชมาตรการชวยเหลือและคุมครองที่มีอยู รวมทั้งที่เกี่ยวของกับการสงแรงงานกลับ
ประเทศ
4. การรักษาสิทธิของแรงงานขามชาติในชวงวิกฤต

บริษัทจัดหางานตองยังคงใหความเคารพและรักษาสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของแรงงานขามชาติตลอดชวงวิกฤตที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน บริษัทจัดหางานควรนำมุมมองของแรงงานขามชาติมาพิจารณาในการจัดทำและดำเนินมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากความเสี่ยงในการแพรเชื้อไวรัส
ก. ในกรณี ท ี ่ แ รงงานขามชาติ จ ำนวนมากเผชิญ ความเสี ่ย งตอการวางงานหรื อ การทำงานที ่ ไ มตรงตามทั ก ษะ
ความสามารถไดอยางเต็ มที่ (underemployment) เนื่องจากการระบาดของโรค บริษั ทจัดหางานควรแจงให
แรงงานขามชาติ ท ราบเกี่ ย วกั บ มาตรการคุ มครองทางสั งคมที่ ม ี อ ยู รวมถึ ง วิ ธ ีเ ขาถึง การคุ มครองดั ง กลาว
ไมวาสถานะการยายถิ่นฐานจะเปนอยางไร
ข. บริษัทจัดหางานตองตรวจสอบใหแนใจวามีกลไกการรองทุกขที่มีป ระสิ ทธิภาพใหแรงงานขามชาติในชวงวิกฤต
โดยการประสานงานกับผูวาจางและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหมีการยื่นและจัดการกับเรื่องรองทุกข โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งที่เกี่ยวกับความกังวลดานสุขภาพ
ค. ในกรณีที่บริษัทจัดหางานทราบหรือคาดการณวาผูวาจางจะมีคำสั่งผลิตที่มากขึ้นจากวิกฤตนี้ บริษัทจัดหางานควร
ดำเนินการทุกวิถีทางใหแนใจวามีการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสุขภาพและความปลอดภัย ไมใหสภาพการทำงาน
แยลง และแรงงานขามชาติไมถูกบังคับใหทำงานเกินกวาที่กฎหมายกำหนดไวในแงของจำนวนชั่วโมงการทำงาน
ในทำนองเดียวกัน ควรปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับวันหยุด (เชน พักอยางนอยหนึ่งวันตอการทำงานเจ็ดวัน หรือพัก
อยางนอยสองวันตอการทำงานสิบสี่วัน) ตลอดชวงวิกฤต
ง. บริษัทจัดหางานควรติดตอกับผูวาจางและแรงงานขามชาติเพื่อรับทราบขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน
ของสถานที่ทำงานในปจจุบัน พรอมแจงใหผูวาจางและแรงงานขามชาติทราบวาการทำงานลวงเวลาตองเปนไปตาม
ความสมัครใจ ตองจายคาจางในอัตราที่สูงกวาอัตราปกติตามสัญญาการจางงาน และตองบันทึกขอมูลอยางถูกตอง
ในสลิปเงินเดือนและใบบันทึกเวลา
จ. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหนาที่การทำงานของแรงงานขามชาติหรือมี การยายไปยังสถานที่ทำงานอื่นภายใต
ผูวาจางหรือบริษัทเดียวกัน บริษัทจัดหางานควรตรวจสอบใหแนใจวา 1) การดำเนินการดังกลาวสอดคลองกั บ
ระเบียบวาดวยใบอนุญาตทำงานและวีซา 2) แรงงานขามชาติไดรับแจงขอมูลอยางถูกตองและใหความยินยอมกอน
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และ 3) ขอกำหนดและเงื่อนไขการจางงานมีรายละเอียดคงเดิมหรือดีกวาเดิม (เชน ควรเสนอ
ปรับปรุงขอกำหนดใหดีขึ้น หากแรงงานขามชาติไดรับมอบหมายและยอมรับบทบาทการทำงานที่มากขึ้น)
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ฉ. หากแรงงานขามชาติตองการตอใบอนุญาตทำงาน และ/หรือใบอนุญาตพำนักที่มีอยู บริษัทจัดหางานควรมีสวน
รวมกับผูวาจาง หุนสวนธุรกิจ และหนวยงานที่มีอำนาจของรัฐตามความเหมาะสม เพื่อใหแนใจวาแรงงานขามชาติมี
เอกสารที่ถูกตองและไดรับใบอนุญาต และแรงงานขามชาติไมตองรับภาระคาใชจายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารดังกลาว
ช. สำหรับแรงงานขามชาติที่ยังคงทำงานตลอดชวงวิกฤต บริษัทจัดหางานควรตรวจสอบวาสถานที่ทำงานและที่พัก
อาศัยของแรงงาน (ที่ผูวาจางจัดหาให) เปนไปตามมาตรฐานที่มีการยกระดับดานสุขอนามัยและการรักษาระยะหาง
ทางสังคมที่จำเปนตอการบรรเทาความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ซ. สำหรับแรงงานขามชาติที่ถูกพักงานหรือเลิกจางอันเนื่องมาจากวิกฤตนี้ บริษัทจัดหางานควรตรวจสอบใหแนใจวามี
การปฏิบัติตามสัญญาการจางทุกขอที่เกี่ยวของ ในกรณีเลิกจาง ควรตรวจสอบใหแนใจวาแรงงานขามชาติไดรับ
คาชดเชยตามกฎหมายกอนออกจากประเทศปลายทาง (ดูแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการจัดการการกลับประเทศของ
แรงงานขามชาติ ดานลางนี้)
ฌ. นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาจางแรงงานขามชาติ บริษัทจัดหางานควรใหการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับ
ขอจำกัดดานการเดินทางในขณะนี้ ที่พักอาศัย รวมถึงเอกสารที่จำเปนในการออกนอกประเทศ (หากเปนไปได) หรือ
การพำนักอยูในประเทศ (หากจำเปน เนื่องจากการปดชายแดน)
5. การสรรหาแรงงานที่เปนธรรมในชวงวิกฤต

บริษัทจัดหางานที่ยังคงใหบริการสรรหาแรงงานในชวงวิกฤตนี้ควรปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมาย มาตรการของรัฐบาลที่
เกี่ยวกับสุ ขภาพ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับ การสรรหาแรงงานที่เปนธรรมสำหรั บ แรงงานขามชาติ ในทุ กๆ ขอ
ซึ่งรวมถึงการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม และการตรวจสอบใหแนใจวาหุนสวนธุรกิจไดรักษามาตรฐานทางจริยธรรมผาน
นโยบายและแนวปฏิบัติตางๆ และมีการปรับปรุงหรือปรับการดำเนินงานตามความจำเปน เพื่อสงเสริมการคุมครองในชวง
การระบาดของไวรัสนี้ใหดีขึ้น
ก. หากบริษัทจัดหางานไดรับการติดตอจากผู วาจางใหสนับสนุนเรื่องการสรรหาแรงงานในชวงการระบาดของไวรัส
บริ ษัท จัดหางานควรประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบสถานะอยางเขมงวดเพื่อดูความเปนไปไดในการสรรหา
แรงงาน การวาจาง และการจางงานในบริบทปจจุบัน (เชน ใหแนใจวามีสภาพการเดินทาง ลักษณะงาน และที่พัก
อาศัยที่ปลอดภัย) หากไมสามารถรับประกันความปลอดภัยของแรงงาน บริษัทจัดหางานไมควรดำเนินการสรรหา
แรงงานแมไดรับการรองขอ
ข. ในบริบทของการจำกัดการเดินทางในขณะนี้ บริษัทจัดหางานตองกำหนดมาตรการตางๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎของ
รั ฐบาลและตองไมทำใหผู หางานและแรงงานขามชาติมีความเสี่ยงตอการติ ดเชื้ อมากขึ ้น บริษัทจัดหางานควร
ตรวจสอบใหแนใจวามีก ารขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติอ ยางถูกตองกั บสถานทูต หรื อ สถานกงสุลในประเทศ
ปลายทาง และไดรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีติดตอสถานทูตหรือสถานกงสุล ซึ่งหนวยงานดังกลาวมักจะรับผิดชอบในการ
จัดการอพยพหรือการสงกลับประเทศหากจำเปน
ค. ในการนำเขาและวาจางแรงงานขามชาติเขามาทำงานกอนหรือในชวงวิกฤตซึ่งยังไมไดเริ่มทำงาน บริษัทจัดหางาน
ควรตรวจสอบใหแนใจวามีมาตรการในการเฝาสังเกตการรักษาระยะหางทางสังคม สุขอนามัย และขอกำหนดอื่นๆ
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ช.
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ฌ.

ในทุกขั้นของการคัดเลือก การเดินทาง และการผานแดน ซึ่งรวมถึงขอกำหนดและขอมูลเกี่ยวกับการใชอุปกรณ
ปองกันอยางถูกตองเหมาะสม
เมื่อแรงงานมาถึงประเทศปลายทาง บริษัทจัดหางานควรประสานงานกับผูวาจางเพื่อใหแนใจวาไดมีการปฏิบัติตาม
กฎและระเบียบในประเทศที่เกี่ยวของกับการกักตัวหรือการแยกตัวจากสังคม รวมทั้งมีการจัดที่พักอาศัย อาหาร
และบริการสนับสนุนชวยเหลือที่จำเปนอื่นๆ แกแรงงานขามชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการบังคับใช
ในสถานการณที่มีการวาจางแรงงานขามชาติ แตแรงงานไมสามารถเริ่มงานไดเนื่องจากขอจำกัดที่เกิดในขณะนี้
ผูที่จะกลับประเทศบานเกิดจะไมตองรับภาระคาธรรมเนียมการจัดหางานหรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัทจัดหางานตองแนใจวาแรงงานขามชาติจะไมตองรับภาระคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการ
จัดหางานและการวาจาง เชน การตรวจสุขภาพเพิ่มเติมหรือการจัดทำเอกสารราชการ ผู วาจางตองดูแลคาใชจาย
สวนนี้และควรไดรับแจงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด
บริษัทจัดหางานควรใหคำอธิบายและแจงใหผูวาจางทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่อาจเพิ่มขึ้นในกระบวนการจัดหางาน
เนื่องจากการระบาดของไวรัสและมาตรการทางสาธารณสุขที่ออกมาใหม
สำหรับการสรรหาผูสมัคร การสัมภาษณ และการคัดเลือกผูสมัคร ที่เกิดขึ้นในชวงการระบาดของไวรัส บริษัทจัดหา
งานควรใชเทคโนโลยีการสัมภาษณทางไกล วิธีออนไลน และทางวิดีโอ ใหมากที่สุดเทาที่จะทำได เพื่อลดการเดินทาง
และการพบปะแบบตัวตอตัวโดยไมจำเปน หากเปนทีย่ อมรับอาจรวมถึงการสนับสนุนใหมีการสงเอกสารที่เกี่ยวของ
ผานทางระบบออนไลน
บริษัทจัดหางานตองสรางความมั่นใจวา กระบวนการจัดหางานที่เริ่มดำเนินการกอนเกิดวิกฤติ และขณะนี้อยูในชวง
ระงับชั่วคราวดวยเหตุผลตางๆ ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดหางาน ไมมีผลผูกมัดผูหางานไวกับบริษัท
จัดหางานอยางไมมีกำหนดระยะเวลา ซึ่งอาจเปนการจำกัดเสรีภาพในการเดินทาง ในกรณีดังกลาว บริษัทจัดหางาน
ตองสงเอกสารสวนตัวที่เปนเอกสารตนฉบับทั้งหมดคืนใหแรงงานขามชาติ แมวาการวาจางจะยังดำเนินการตอไปได
แรงงานมีสิทธิที่จะยุติกระบวนการจัดหางานตามดุลยพินิจของตนเนื่องจากความกังวลดานสุขภาพหรือความกังวล
อื่นๆ

6. เสริมสรางความปลอดภัยและสุขอนามัยในสำนักงานของบริษัทจัดหางาน

หากบริษัทจัดหางานยังคงดำเนินการในชวงการระบาดของไวรัส ควรพิจารณาใชรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุนและใชมาตรการ
กำหนดระดับความจำเปนในการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในกลุมพนักงาน ในกรณีที่แรงงานขามชาติหรือผูหางานอยูใน
อาคารสถานที่ของบริษัทจัดหางาน จะตองคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานในมาตรการการปรับตัวและการ
จัดรูปแบบใหมของสำนักงาน
ก. ในกรณีที่สามารถทำงานนอกสถานที่ได บริษัทจัดหางานควรพิจารณารูปแบบที่อนุญาตใหพนักงานทำงานจากบาน
(เชน การทำงานผานเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร) หรืออนุญาตใหปรับเวลาทำงานได รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุน
อาจรวมถึงการปรับชั่วโมงการทำงาน เพื่อใหแนใจวามีพนักงานเพียงไมกี่คนที่อยูในสถานที่ทำงานในเวลาเดียวกัน

ไวรัสโควิด-19: แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทจัดหางานเพื่อสงเสริม การคุมครองแรงงานขามชาติในชวงวิกฤติดานสุขภาพที่เกิดขึน้ ในปจจุบัน
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ข. บริษัทจัดหางานควรปรับมาตรการดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพในสถานที่ทำงาน และ
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติจากหนวยงานสาธารณสุขอยางเครงครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อระหวางแรงงาน
ดวยกันเองจากการปฏิบัตงิ าน และระหวางผูหางานดวยกัน (ในกรณีที่สำนักงานยังคงเปดใหบุคคลภายนอกเขา)
ค. ควรมีจ ุดลางมือหรื อจุดจายน้ำยาลางมือที่หางายในตำแหนงที่เหมาะสมภายในสำนักงาน นอกจากนี้ พนักงาน
ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกทุกคน (เชน ผูหางาน) ตองลางมือใหสะอาดเปนประจำ อาจตองแจกหนากากอนามัย
ถุงมือ หรืออุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal protective equipment: PPE) (และตามขอแนะนำจากรัฐบาล)
และควรแจกรวมกับคำแนะนำในการใชงานและการกำจัดที่ถูกตอง
ง. สำหรับผูหางานหรือผูสมัครที่เขารวมการฝกอบรมทักษะหรืออบรมภาษา ที่ตองอยูในอาคารสถานที่ของบริษัทจัดหา
งานหรือหุนสวนธุรกิจ ควรพิจารณาใชรูปแบบการอบรมแบบใหมที่มีความยืดหยุน (ตัวอยางเชน อนุญาตใหอบรมที่
บานหากเปนไปได)
จ. ในกรณีที่ไมสามารถจัดรูปแบบที่มีความยืดหยุนใหผูหางานได (รวมถึงผูที่อาศัยอยูในอาคารสถานที่ของบริษัทจัดหา
งานหรือหุนสวนธุรกิจเปนการชั่วคราว) บริษัทจัดหางานจะตองมีมาตรการคุมครองเพื่อเปนประโยชนทั้งกับพนักงาน
และผูหางาน สวนนี้อาจรวมถึงการจัดการสภาพความเปนอยูใหมเพื่อลดจำนวนผูหางานที่อยูรวมหองเดียวกัน และ/
หรือปรับตารางการรับประทานอาหาร เพื่อจำกัดหรือสลับการใชครัวในหอพักหรือโรงอาหาร (ซึ่งอาจตองใชวิธีอื่นๆ
เพิ่มเติมในการจัดหาอาหาร) ในทำนองเดียวกัน อาจมีขอกำหนดที่คลายกันเพื่อควบคุมการใชหองน้ำหรือสิ่งอำนวย
ความสะดวกเกี่ยวกับสุขอนามัยสวนบุคคลอื่นๆ ที่มีจำนวนจำกัด
7. มาตรการเฉพาะเพื่อรับมือประเด็นออนไหวของกลุมลูกจางทำงานบานที่เปนแรงงานขามชาติ

กลุมลูกจางทำงานบานที่เปนแรงงานขามชาติประสบประเด็นออนไหวที่มีลักษณะเฉพาะในชวงวิกฤตดานสุขภาพในปจจุบัน
เชน 1) อาจเผชิญกับความโดดเดี่ยวมากขึ้นเนื่องจากทำงานอยูในที่พักอาศัยสวนบุคคล 2) ประสบกับการจำกัดเสรีภาพใน
การเดินทาง และ 3) เขาไมถึงบริการสาธารณสุขหรือมาตรการคุมครองทางสังคมที่มากพอ ดวยเหตุนี้ บริษัทจัดหางานจึงควร
พิจารณาการดูแลแรงงานกลุ มดังกลาวเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุ มแรงงานผู หญิง ปรับปรุงและบังคั บใชมาตรการ
คุมครองที่ดีขึ้นเพื่อรับประกันเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของคนกลุมนี้
ก. ในกรณีที่เปนไปได บริษัทจัดหางานควรติดตอกับแรงงานขามชาติทำงานในที่พักอาศัยสวนบุคคลอยางใกลชิดและ
สม่ำเสมอเพื่อใหแนใจวามีการคุมครองสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของแรงงานตลอดชวงการแพรระบาดของโรค
ข. บริษัทจัดหางานควรติดตอเพื่อสอบถามปญหาและแจงเตือนผูวาจางอยางสม่ำเสมอวาลูกจางทำงานบานมีสิทธิและ
ควรหยุดพักผอนทุกสัป ดาห รวมถึงสิทธิการลาหยุดประจำปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวของของประเทศ
บริษัทจัดหางานควรแบงปนขอมูลกับผูวาจางเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวของดานสุขภาพ และตรวจสอบใหแนใจวา
ผูวาจางดำเนินมาตรการที่จำเปนเพื่อปกปองครัวเรือนจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ค. บริษัทจัดหางานควรรับมืออยางทันทวงทีตอความเสี่ยงดานความรุนแรงในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความรู สึก
กดดันและความตึงเครียดที่สูงขึ้นในที่พักอาศัยสวนบุคคลในชวงวิกฤต บริษัทจัดหางานควรใชระเบียบและขั้นตอน
ตางๆ ในการรับมือกับกรณีดังกลาวเมื่อจำเปน

ไวรัสโควิด-19: แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทจัดหางานเพื่อสงเสริม การคุมครองแรงงานขามชาติในชวงวิกฤติดานสุขภาพที่เกิดขึน้ ในปจจุบัน
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8. การกลับประเทศของแรงงานขามชาติในชวงที่เกิดโรคระบาด

ในกรณีที่ไมมีตัวเลือกอื่น และแรงงานขามชาติที่ตัดสินใจเลิกทำงานหรือใหผูวาจางยกเลิกสัญญาการจางงาน ตองเดินทาง
กลับประเทศตนทาง กรณีนี้ตองมีการบริหารจัดการและประสานงานอยางดีกับทุกฝาย (เชน ผูวาจาง เจาหนาที่ที่มีอำนาจ
เกี่ยวของ และตัวแรงงานขามชาติเอง) เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงานขามชาติตลอดเวลา
ก. ซึ่งควรรวมถึง:
o ประสานงานกับผูวาจางภายใตขอผูกพันในสัญญาและการสนับสนุนที่เปนไปไดจากองคกรภาคประชาสังคม
ตามความเหมาะสม
o ตรวจสอบใหมั่นใจวาแรงงานขามชาติไดรับขอมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑดานความปลอดภัยที่ใชระหวางและ
ภายหลังการเดินทาง (เชน การบังคับใหกักตัวเมื่อไปถึง) และแจงแรงงานขามชาติวาการเลือกกลับบานไม
ถือเปนความผิด
o จัดหาชุดอุปกรณที่ใชในการเดินทางที่ถูกสุขอนามัยแกแรงงานขามชาติ
o ประสานงานกับรัฐบาล และ/หรือองคกรระหวางประเทศที่ใหบริการสงตัวกลับประเทศในชวงวิกฤต
ข. บริษัทจัดหางานควรสนับสนุนใหแรงงานขามชาติรับหนังสือรับรองทักษะที่จำเปนทุกใบ รวมถึงหลักฐานการจางงาน
และเอกสารอื่นใดที่จำเปน เพื่อรับรองการศึกษา ทักษะ และประสบการณกอนหนานี้อยางเปนทางการ ซึ่งจะมี
ความสำคัญอยางยิ่งในการชวยเหลือแรงงานขามชาติใหไดงานใหมในอนาคต
ค. ในกรณีของผูหางานที่ไมสามารถเดินทางไดเนื่องจากการระบาดของโรค (แตกำลังรอการวาจางใหทำงานในสถานที่
ซึ่งอยูนอกชุมชมที่บานของตนตั้งอยู) บริษัทจัดหางานควรประสานกับผูวาจางใหจัดหาและจายเงินเปนคาที่พักอาศัย
ชั่วคราว รวมถึงคาเดินทางกรณีผูหางานเดินทางกลับสูชุมชนตนทาง แรงงานขามชาติจะไมตองรับภาระคาใชจาย
เหลานี้
ง. ในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่น ใหปรึกษากับรัฐบาล บริษัทจัดหางานรายอื่น และสถาบันที่เกี่ยวของ ถึงความเปนไปไดที่
จะผอนปรนกฎเกณฑและใชประโยชนจากหลักประกันและ/หรือเงินประกันที่วางไวเพื่อการนำเขาแรงงานขามชาติ
ปรึกษาหนวยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบเกี่ยวกับความเปนไปไดในการใชกองทุนสวัสดิการของแรงงานที่ไปทำงานใน
ตางประเทศ ในกรณีที่มีกองทุนเหลานี้อยู
จ. บริษัทจัดหางานควรอยางยิ่งที่จะแบงปนขอมูลใหแรงงานขามชาติที่จะกลับประเทศ เกี่ยวกับการคุมครองทางสังคม
และมาตรการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน (ที่เกี่ยวของ) ที่พวกเขาอาจมีสิทธิไดรับ เชน สวัสดิการและประกันการวางงาน
อาจรวมถึงการแจงใหแรงงานขามชาติทราบเกี่ยวกับวิธีติดตอหนวยงานจัดหางานของภาครัฐ บริการใหคำปรึกษา
และ/หรือศูนยใหความชวยเหลือแรงงานขามชาติที่ดำเนินการโดยรัฐบาลหรือภาคประชาสังคม ที่อาจใหบริการ
เกี่ยวกับการหางานใหมในประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ
9. การสรรหาแรงงานที่เปนธรรมหลังชวงวิกฤต

ชวงหลังวิกฤตินั้น บริษัทจัดหางานตองเตรียมพรอมใหบริการจัดหางานเพื่อตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นของผูวาจางที่
ตองการกลับเขาสู "การดำเนินธุรกิจตามปกติ" ใหไดโดยเร็วที่สุด อยางไรก็ตาม ผูจัดหางานจะตองตรวจสอบใหแนใจวาตนได

ไวรัสโควิด-19: แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทจัดหางานเพื่อสงเสริม การคุมครองแรงงานขามชาติในชวงวิกฤติดานสุขภาพที่เกิดขึน้ ในปจจุบัน
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ปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ และคงไวซึ่งมาตรการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานไอริส (IRIS)
ยิ่งบริษัทจัดหางานเตรียมความพรอมสำหรับสถานการณหลังวิกฤติไดเร็วเทาใด ก็จะยิ่งตั้งรับความตองการดังกลาวไดดีมาก
ขึ้น เมื่อเขาสูภาวะ 'ความปกติรูปแบบใหม' (new normal)
ก. บริษัทจัดหางานควรใชมาตรการที่รับประกันการสรรหาแรงงานที่เปนธรรมตามมาตรฐานไอริสทันทีเมื่อไดกลับ มา
ดำเนินการผลิตและใหบริการอยางสมบูรณภายหลังวิกฤต ซึ่งจะเปนสิ่งที่สำคัญยิ่งทามกลางแรงกดดันในการกลับเขา
สู “การดำเนินธุรกิจตามปกติ” ที่คาดวาจะเกิดขึ้น หรือแมแตการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำใหตองมีการจางงาน
แรงงานขามชาติจำนวนมากอยางเรงดวน
ข. หากเปนไปได ในการประสานงานกับผู วาจางและแรงงานขามชาติ บริษั ทจัดหางานควรสนับสนุน ใหมี การจาง
พนักงานที่เคยทำงานมากอนหนานี้ดวยเงื่อนไขการทำงานเดียวกัน (หรือดีขึ้นกวาเดิม) เมื่อการผลิตกลับสูภาวะปกติ
ซึ่งจะชวยให “การดำเนินธุรกิจตามปกติ” ฟนตัวเร็วขึ้น โดยลดความจำเปนในการฝกอบรมพนักงานใหม โดยอาจทำ
ใหรัฐบาลอนุมัติกระบวนการนำเขาไดเร็วขึ้น
ค. บริษัทจัดหางานควรพิจารณาดำเนินการประเมินความตองการจางหลังวิกฤต เพื่อคาดการณความตองการสรรหา
แรงงานที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 สภาพตลาดแรงงาน รวมถึงขอกำหนดจาก
รัฐบาล ควรดำเนินการประเมิน คาดการณ และเตรียมการเบื้องตนลวงหนาเพื่อประโยชนของแรงงาน ผูวาจาง และ
บริษัทจัดหางานเอง
10. การบรรเทาความเสี่ยงในกลุมแรงงานขามชาติผานระบบการบริหารจัดการและการตรวจสอบสถานะ

สุดทายนี้ บริษัทจัดหางานมีบทบาทสำคัญในการคุมครองแรงงานขามชาติตลอดกระบวนการยายถิ่น และความรับผิดชอบ
ของบริษัทจัดหางานไดขยายขอบเขตนอกเหนือจากการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงตลอดแนวหวงโซการสรรหาแรงงาน
จากบนสูลาง
ก. ดังนั้น บริษัทจัดหางานยังคงตองรับผิดชอบเกี่ยวกับความเปนอยูที่ดีของแรงงานขามชาติ และการคุมครองแรงงาน
ขามชาติตลอดกระบวนการสรรหาแรงงานและการวาจาง/กระบวนการจางงาน รวมทั้งการดำเนินการของผูวาจาง
ผู รับ เหมาชวง และหุ นสวนธุรกิจอื่นๆ บริษัทจัดหางานควรอยางยิ่งที่จะตรวจสอบสถานะกิจ การ และติดตาม
ตรวจสอบกิจกรรมและมาตรการบรรเทาผลกระทบตางๆ ในชวงไวรัสระบาดอยางตอเนื่อง
ข. สวนนี้รวมถึงการตรวจสอบใหแนใจวาผู วาจาง-ลูกคา ผู รับเหมาชวง และหุนสวนธุรกิจอื่นๆ ทุกรายปฏิบัติต าม
กฎหมายในประเทศ ระเบียบและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ ในประเทศที่ดำเนินกิจการ

ไวรัสโควิด-19: แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทจัดหางานเพื่อสงเสริม การคุมครองแรงงานขามชาติในชวงวิกฤติดานสุขภาพที่เกิดขึน้ ในปจจุบัน
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International Organization for Migration
17 route des Morillons, P.O. Box 17, 1211 Geneva 19, Switzerland
Tel.: +41 22 717 9111 • Fax: +41 22 798 6150
Email: hq@iom.int • Website: www.iom.int
องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 18 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
โทร: +66 02 343 9300 โทรสาร +66 02 343 9399
อีเมล: iomthailand@iom.int เว็บไซต: www.iom.int

The translation was funded by the PROMISE project supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation;
and by the CREST Fashion project supported by Laudes Foundation.
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