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一、 前言
嚴重特殊傳染性肺炎已擴大至全球大流行，我國現階段疫情雖相對穩定，有鑑於
新加坡移工宿舍爆發大規模群聚感染，且考量我國移工居住特性及假日有群聚現象，
避免已入境移工發生群聚感染情事，增加社區感染風險，爰在移工國民待遇原則及符
合相關勞動法令之前提下，配合已發布之「新型冠狀病毒感染防疫行為指引」及「社
交距離注意事項」
，加強移工防疫措施，兼顧落實雇主生活管理義務及移工休假權益，
並以社區防疫安全為首要目標，提供本指引以利雇主、私立就業服務機構及移工有所
依循。

บทนำ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื ้อไวรัสชนิดรุนแรง( โควิด19 ) ได้ ขยายเป็ นวงกว้ างไปทัว่ โลก รวมถึง
ข่าวการแพร่ระบาดในหอพักของแรงงานต่างชาติในประเทศสิงคโปร์ ถึงแม้ มาตการการจัดการการแพร่ระบาดในประเทศ
ของเรายังมีเสถียรภาพที่ดี แต่เราได้ คานึงถึงที่สถานภาพความเป็ นอยู่ การรวมกลุม่ กันในช่วงวันหยุดของแรงงานต่างชาติ
เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรัสชนิดรุ นแรง( โควิด19 )ในหมู่แรงงานต่างชาติที่ได้ เดิน
ทางเข้ ามาทางานในไต้ หวันแล้ ว รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดในหมู่ชุมชน เราได้ ยกระดับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับประชากรในประเทศ และ แรงงานต่างชาติดงั นี ้
ต้ องให้ ความร่วมมือกับมาตการ「แนวทางการปฏิบตั ิ ในการป้องกันการติดเชื ้อไวรัสชนิดรุนแรง( โควิด19 ) 」และ
「ข้ อควรระวังในการเว้ นระยะห่างทางสัมคม」เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของแรงงาน,
การปฏิบัติตามข้ อผูกพันในการจัดการดาเนินชี วิตของนายจ้ าง และ สิทธิในการลางานของแรงงานต่างชาติ โดยให้
คานึงถึงมาตการการป้องกันการแพร่ ระบาด และ ความปลอดภัยในชุมชนเป็ นอันดับแรก และเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
นายจ้ าง หน่วยงานบริการจัดหางานเอกชน แรงงานต่างชาติ จึงมีการจัดทาคู่มือนี ้เพื่อเป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิ
二、 工作及生活管理措施
雇主應向移工辦理宣導及建議加強防疫管理等措施，避免群聚感染風險，致影響
移工與國人安全健康，或因有確診個案造成工作場所停工衍生無法營運之情事發生。
又雇主如有需要，得委託私立就業服務機構辦理，建議措施如下：

มำตกำรด้ ำนกำรทำงำนรวมถึงกำรดำรงชีวิต
นายจ้ างต้ องประชาสัมพันธ์ รวมถึง ให้ คาแนะนาแก่แรงงานต่างชาติ เพื่อเสริ มสร้ างการจัดการป้องกันการแพร่ระบาด
หลีกเลี่ยงการแพร่ ระบาดในชุมชน, อันอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้ านสุขภาพของประชากรในประเทศ
แรงงานต่างชาติ หรื อการก่อให้ เกิดการติดเชื ้อในที่ทางาน จนเป็ นเหตุให้ เกิดการหยุดงาน อันจะก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อภาคอุตสาหกรรม หากนายจ้ างมีความต้ องการ สามารถติดต่อบริ ษัทจัดหางานภาคเอกชน เพื่อดาเนินการต่าง ๆ
ดังนี：
้
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(一) 加強防疫宣導：透過多元管道(如張貼海報、發送簡訊、建立 Line 等即時通
訊軟體群組或於移工住宿地點播放影片等)或訂定工作規則，強化移工衛教
及防疫觀念1，並建議加強宣導，提醒移工倘有身體不適，應立即向雇主或私
立就業服務機構反映，或撥打勞動部(以下簡稱本部)1955 專線尋求協助。

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การจัดการป้องกันการแพร่ ระบาด : เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ( เช่น
จัดทาแผ่นโปสเตอร์ ส่งข้ อความทางโทรศัพท์มือถือ สร้ างกลุ่มซอฟต์แวร์ ข้อความแบบโต้ ตอบในทันที เช่น
ไลน์ หรื อ การฉายภาพวีดิโอประชาสัมพันธ์ ในที่พักอาศัยของแรงงาน ) หรื อ ตัง้ กฎการทางาน เสริ มสร้ าง
แนวคิดด้ านสุขอนามัย การป้องกันการแพร่ระบาดและแนะนาการเสริ มสร้ างการประชาสัมพันธ์ ให้ แรงงาน
ต่างชาติได้ เฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง หากรู้สึกไม่สบาย ควรแจ้ งให้ นายจ้ างหรื อหน่วยงานบริ การจัดหางาน
เอกชนทราบทันที หรือ โทร1955 เพื่อขอความช่วยเหลือ
(二) 工作場所及住宿空間分流

การเข้ างานและการจัดสรรที่พกั แบบแยกกลุม่
1、

分流原則：同一住宿地點移工應儘量安排於同一工作地點(崗位)、同一班
別，避免與不同班別之移工混雜。私立就業服務機構如受雇主委託辦理移
工生活管理，應儘量避免所屬不同公司之移工混住。同一住宿地點移工應
儘量安排一同用餐，用餐區域與座位應保持社交距離或有間隔設施。不同
班別移工用餐及盥洗時間可彈性交錯。

หลักการแยกกลุ่ม : แรงงานต่างชาติที่พกั อาศัยอยู่ในที่พกั เดียวกัน ควรจัดให้ ทางานในที่เดียวกัน (แผนก
เดียวกัน) กะเดียวกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสติดต่อกันของแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ อยู่กะหรื อแผนกเดียวกัน
หากหน่วยงานบริ การจัดหางานเอกชนได้ รับมอบหมายจากนายจ้ าง ให้ จัดการด้ านการดารงชีวิตของ
แรงงานต่างชาติ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันของแรงงานต่างบริ ษัท แรงงานที่พกั อาศัยอยู่ด้วยกัน ควรจัด
ให้ มีสถานที่รับประทานอาหารในที่เดียวกัน พื ้นที่รับประทานอาหารและโต๊ ะที่นงั่ ควรจัดให้ มีระยะห่างทาง
สังคม หรื อจัดให้ มีที่กนแยกส่
ั้
วนบุคคล แรงงานที่ไม่ได้ อยู่กะเดียวกัน สามารถสลับกันรับประทานอาหาร
และอาบน ้าได้ อย่างยืดหยุ่น
2、

彈性上下班：移工上下班時間可彈性交錯，避免同一時段集中上下班，雇
主對上班之移工應量測體溫。

ยืดหยุ่นเวลาเข้ างาน-เลิกงาน : เวลาเข้ างาน-เลิกงาน สามารถยืดหยุ่นได้ ตามความเหมาะสม เพื่อ
หลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็ นกลุม่ ในเวลาเข้ างาน-เลิกงาน นายจ้ างต้ องจัดให้ มีการวัดอุณหภูมิร่างกายของ
แรงงานที่มาทางาน.
3、

1

交通車消毒：雇主如設置交通車、通勤車等交通運輸措施，建議移工上車
前應量測體溫，且有車內常態性的清理流程(至少每 6 小時一次)，針對經
常接觸的物體表面進行消毒，並在維持搭乘人員社交距離之原則下，對乘

如加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣及妥善處理口鼻分泌物，及儘量避免出入人潮擁擠、空
氣不流通的公共場所等。另加強宣導保持社交距離，室外 1 公尺，室內 1.5 公尺以上。

การล้ างมือบ่อย ๆ、 รักษามารยาทในการไอ จาม, รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล และ การจัดการที่เหมาะสมของสารคัดหลัง่ น ้ามูก น ้าลาย รวมถึง หลีกเลี่ยงการไปยัง
สถานที่สาธารณะที่มีประชากรแออัด อากาศไม่ถ่ายเท, นอกจากนี ้ยังต้ องจัดให้ มีการประชาสัมพันธ์การรักษาระยะห่างทางสังคม นอกอาคาร 1 เมตร และ ในอาคาร
1.5 เมตร ขึ ้นไป
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客提供空間分隔。

การฆ่าเชือ้ ของรถขนส่งสาธารณะ : หากนายจ้ างมีการจัดรถรับส่งสาธารณะ หรื อมีรถยนต์โดยสารคอย
ให้ บริการ แนะนาให้ มีการวัดอุณภูมิร่างกายของแรงงานก่อนขึ ้นรถ และ มีกระบวนการทาความสะอาดใน
รถ(อย่างน้ อยทุก ๆ 6 ชั่วโมง) ฆ่าเชือ้ พืน้ ผิวของวัตถุที่มีการสัมผัสบ่อยครัง้ และขอให้ มีการแยกพืน้ ที่
สาหรับผู้โดยสาร ตามหลักการรักษาระยะห่างทางสังคม
4、

管理住宿地點人員進出：雇主對於移工住宿地點之人員進出應有管控機制，
及落實移工訪客管理。

การจัดการการเข้ า-ออกของบุคคลในที่พกั : นายจ้ างต้ องมีมาตการควบคุม สาหรับการเข้ า-ออกที่พกั ของ
แรงงานต่างชาติ และมีมาตการที่เหมาะสมสาหรับผู้ท่มี าเยี่ยมเยียน.
(三) 強化生活管理及協助就醫

เสริมสร้ างการจัดการด้ านการดารงชีวิต รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือในการพบแพทย์เพื่อทาการรักษา
1、

減少移工外出需求：建議雇主依移工需求提供休閒娛樂設備，及適時協調
移工常去之宗教場所，改採視訊方式進行聚會或交流，以減少移工外出。

ลดอัตราความต้ องการออกนอกเคหะสถาน หรื อที่พกั ของแรงงานต่างชาติ : เสนอให้ นายจ้ างมีการจัดหา
อุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวก และสันทนาการตามความต้ องการที่เหมาะสมของแรงงานต่างชาติ และ
ติดต่อประสานงานกับสถานที่ทางศาสนา ที่แรงงานต่างชาติมักไปบ่อยครัง้ ให้ ใช้ การประชุมหรื อพบปะ
พูดคุยกันทางวิดีโอคอล เพื่อลดอัตราการออกนอกเคหะสถาน หรือที่พกั ของแรงงานต่างชาติ
2、

協助移工購買口罩：雇主應儘量協助移工上網預購口罩，並提供必要之設
備，如電腦、讀卡機或本部翻譯多國語言之購買指引。

ให้ ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในการจัดซื ้อหน้ ากากอนามัย : นายจ้ างต้ องให้ ความช่วยเหลือแรงงาน
ต่างชาติในการสั่งซื อ้ หน้ ากากอนามัยทางออนไลน์ พร้ อมทัง้ จัดหาอุปกรณ์ ที่จ าเป็ นในการสั่ง ซื อ้ เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตร รวมถึงคู่มือแนะนาการซื ้อที่แปลเป็ นภาษาของแรงงานต่างชาตินนั ้ ๆ
3、

掌握移工健康狀況及協助不適者就醫：隨時關心且注意移工身體健康狀
況，如有發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛、倦怠/疲倦、腹
瀉、嗅味覺異常等身體不適狀況，協助其就醫。如移工有疑似嚴重特殊傳
染性肺炎症狀，除儘速協助安排就醫外，建議雇主或私立就業服務機構應
立即安排一人一室居住處所。如移工確診，將會通知衛生主管機關協處。
有關雇主或私立就業服務機構協助就醫流程，詳如附件。雇主或私立就業
服務機構如無適當場所可資安排，可聯繫本部 1955 專線協助，另本部將
視情況補助雇主部分費用。

เข้ าใจสถานะสุขภาพของแรงงานต่างชาติ รวมถึงให้ ความช่วยเหลือในการพบแพทย์เพื่อทาการรักษา :
ดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของแรงงานต่างชาติตลอดเวลา หากพบว่ามีไข้ ขึ ้นสูง ปวดศรี ษะ น ้ามูกไหล เจ็บ
คอ ไอ ปวดเมื่อยกล้ ามเนื ้อ เหนื่อยหอบ/อ่อ นเพลีย ท้ องเสีย ประสาทรับรู้ กลิ่น รส บกพร่อง ต้ องให้ ความ
ช่วยเหลือแรงงานในการพบแพทย์เพื่อทาการรักษา หากแรงงานต่างชาติมีอาการที่น่าสงสัยว่าจะติดโรค
ปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรัสชนิดรุ นแรง( โควิด19 ) นอกจากต้ องให้ ความช่วยเหลือในการพบแพทย์เพื่อทา
การรักษาโดยด่วนแล้ ว นายจ้ างหรื อหน่วยงานบริ การจัดหางานเอกชน ต้ องจัดหาที่พกั เดี่ยว 1 ห้ อง ต่อ 1
คน ให้ กบั แรงงานต่างชาติด้วย หากแรงงานได้ รับการยืนยันว่าเป็ นผู้ติดเชื ้อ จะมีการแจ้ งไปยังหน่วยงาน
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บริ การสุขภาพ กระทรวงสาธรณสุข เกี่ยวกับขันตอนการให้
้
ความช่วยเหลือแรงงานในการพบแพทย์ ของ
นายจ้ างหรื อหน่ วยงานบริ ก ารจัด หางานเอกชน ดัง รายระเอี ย ดเอกสารที่แ นบมา หากนายจ้ า งหรื อ
หน่วยงานบริ การจัดหางานเอกชนไม่มีและไม่สามารถจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม สาหรับการจัดการการกัก
ตัว สามารถติดต่อกระทรวงแรงงาน สายด่วน 1955 เพื่อขอความช่วยเหลือ ทางกระทรวงแรงงานจะมีการ
จ่ายเงินสมทบให้ กบั นายจ้ างตามความเหมาะสม
三、 移工外出管理措施

มาตการการออกนอกเคหะสถานของแรงงานต่างชาติ
(一) 移工放假外出原則：雇主仍應依勞動法令或勞動契約同意移工放假，不得禁
止其放假，惟可協調移工避免於同一日集中放假。倘若移工須配合衛生主管
機關執行居家隔離或居家檢疫時，應依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興
特別條例規定，給予防疫隔離假，並限制其不得外出或上班。有關移工放假
外出原則，詳如附件。

หลักการการออกนอกเคหะสถานของแรงงานต่างชาติในวันหยุด : นายจ้ างต้ องปฎิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
หรื อ ตามข้ อกาหนดวันหยุดงานในหนังสือสัญญาจ้ างงาน ไม่สามารถห้ ามไม่ให้ แรงงานหยุดงานได้ อย่างไร
ก็ตาม นายจ้ างสามารถหารื อกับแรงงาน โดยหลีกเลี่ยงให้ แรงงานหยุดพร้ อมกัน ได้ แรงงานต่างชาติต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานด้ านสุขภาพ กระทรวงสาธรณะสุข ในการกักตัว หรื อการเฝ้าสังเกตุอาการตนเอง
ภายในที่พกั อาศัย ตามมาตการการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื ้อไวรัสชนิดรุนแรง( โควิด19 )นายจ้ างต้ อง
ให้ สิทธิ์ในการหยุดงานเพื่อกักตัว หากมีความจาเป็ นต้ องกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตุอาการ ในช่วงระยะเวลากักตัว
แรงงานต่างชาติไม่สามารถออกจากห้ องพัก หรื อไปทางานได้ โดยเด็ดขาด รายระเอียดเกี่ยวกับวันหยุด การ
ออกนอกเคหะสถานของแรงงานต่างชาติ ดังรายระเอียดในเอกสารทีแ่ นบมา
(二) 強化外出移工防疫宣導：雇主應提醒移工於放假外出或非上班時間外出時，
儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，保持社交距離，室外 1 公
尺，室內 1.5 公尺以上，及提醒移工外出時應戴口罩，以減少感染風險。

เสริ มสร้ างการป้องกันการแพร่ ระบาดแก่แรงงานต่างชาติที่เดินทางออกนอกเคหะสถาน : นายจ้ างต้ องให้
คาแนะนาแก่แรงงานต่างชาติ เมื่อแรงงานต่างชาติออกนอกเคหะสถานหรื อที่พักในวันหยุด หรื อ นอกเวลา
ทางาน, พยายามหลีกเลี่ยงการเข้ า -ออกในสถานที่สาธารณะที่มี จานวนประชากรแออัด อากาศไม่ถ่ายเท,
รั กษาระยะห่างทางสัง คม นอกอาคาร 1 เมตร, ในอาคาร 1.5 เมตรขึน้ ไป พร้ อมกับเตือนให้ แรงงาน
ต่างชาติสวมหน้ ากากอนามัย เมื่อต้ องออกนอกเคหะสถาน หรือที่พกั เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการติดเชื ้อ
(三) 落實記錄 TOCC 機制：建議雇主於移工外出後返回，主動關心移工健康狀況，
並於住所之入口處，實施之體溫量測，及詢問並記錄有關旅遊史、接觸史及
是否群聚等資訊(TOCC)，包括放假期間之足跡、停留 15 分鐘以上地點、搭
乘之交通工具及接觸對象等。
การจดบันทึกแบบฟอร์ มTOCC : เมื่อกลับจากการออกนอกเคหะสถาน หรื อที่พัก นายจ้ างต้ องแสดงความ

ห่วงใยต่อสุขภาพของแรงงานต่างชาติ ทัง้ ยังต้ องจัดให้ มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดเข้ า-ออกของที่พัก
พร้ อมกับมีการจดบันทึกประวัติการเดินทาง ประวัติผ้ ูสมั ผัสใกล้ ชิด รวมถึงประวัติการเข้ าร่ วมกิจกรรมกับ
กลุ่มคนหมู่มาก ตามรายระเอียดบนแบบฟอร์ ม(TOCC) ทัง้ นี ้ รวมถึงเส้ นทางการเดินทางในช่วงวันหยุด
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สถานทีท่ ่หี ยุดพักเกิน 15นาที การใช้ บริการระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงบุคคลที่สมั ผัสติดต่อใกล้ ชิด
四、 其他事項
有關嚴重特殊傳染性肺炎相關資訊、最新公告、防護宣導等，可參閱衛生福利部
疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線 1922(或
0800-001922)洽詢，或移工可撥打本部 1955 專線尋求協助。

รำยระเอียดอื่น ๆ
ข้ อมูล ที่เ กี่ ยวข้ องกับแพร่ ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรั สชนิดรุ นแรง( โควิด 19 ) ประกาศล่าสุด ข้ อมูล
ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน ต่าง ๆ ฯลฯ สามารถค้ นหารายระเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เวปไซค์ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (https://www.cdc.gov.tw) หรื อ โทรติ ด ต่ อ สายด่ ว นป้ อ งกัน การแพร่ ร ะบาด 1922
(หรือ 0800-001922) ฟรี เพื่อสอบถามข้ อมูล หรือ แรงงานต่างชาติสามารถโทรติดต่อสายด่วน 1955 เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ

5

移工放假外出原則
หลักการออกนอกเคหะสถานของแรงานต่างชาติในวันหยุด

附件
เอกสำรแนบ

防疫隔離假：移工配合衛生主管機關執行「居家隔離」
、
「居家檢疫」
、
「集中隔離」或「集中檢疫」之要求，不得外出上班。無法出勤期
間，移工依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 3 條
第 3 項規定請「防疫隔離假」，雇主應給假，且不得視為曠工、強
迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或為其
他不利之處分。

การลาหยุดงานเพื่อกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด：แรงงานต่างชาติต้องให้ ความ
ร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ หน่วยงานด้ านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ด้ านการ「เฝ้าสังเกตอาการ
ในที่พกั 」 「กักตัวในที่พกั 」 「เฝ้าสังเกตอาการ ณ สถานส่วนกลาง」หรือ「กักตัว ณ
สถานส่วนกลาง」 ไม่สามารถออกจากห้ องพัก หรือไปทางานได้ โดยเด็ดขาด ในช่วงระยะเวลา
ที่ไม่สามารถไปทางานได้ นี ้ อาศัยบทบัญญัติมาตรา 3 ข้ อที่ 3 ของมาตราพิเศษในการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรั สชนิด
รุนแรง 「การลาหยุดงานเพื่อการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด」 นายจ้ างต้ อง
ให้ ลาหยุด และต้ องไม่ถูกพิจารณาว่าขาดงาน บีบบังคับให้ แรงงานให้ สิทธิ์การลากิจ หรื อการ
ลาอื่น ๆ อีกทัง้ ยังไม่สามารถหักเบีย้ ขยัน เลิกจ้ าง หรื อใช้ บทลงโทษใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อ
แรงงานได้
一、 特別休假：依據勞動基準法第 38 條第 2 項規定，特別休假期日
以勞工排定為原則，但雇主應加強宣導並盡量協調，避免於不
同移工於同一日安排特別休假。

วันหยุดพักผ่อนประจาปี ：อาศัยตามบทบัญญัติมาตรฐานแรงงาน มาตรา 38 ข้ อที่ 2 ว่า
ด้ วยวันหยุดพักผ่อนประจาปี เป็ นสิทธิ์ ของแรงงาน ในการเลือกวันที่จะใช้ สิทธิ์ วัน หยุ ด
พักผ่อนประจาปี (พักร้ อน )ที่มีอยู่ แต่นายจ้ างสามารถประชาสัมพันธ์ รวมถึงหารื อกับ
แรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงแรงงานต่างชาติใช้ สิทธิ์วนั หยุดพักผ่อนประจาปี ในวันเดียวกัน
二、 普通傷病假

การลาเจ็บป่ วยทัว่ ไป
(一) 移工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，得依
勞工請假規則第 4 條規定之標準請普通傷病假。請假時，原
則應於事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數；但遇有
疾病或緊急事故，亦可委託他人代辦請假手續。辦理請假手
續時，雇主得要求移工提出有關證明文件。

แรงงานต่างชาติที่มีอาการเจ็บป่ วยทั่วไป ผู้ที่ต้องรับการรักษา หรื อ พักฟื ้นเนื่องจาก
โรค หรือ เหตุผลทางสรีรวิทยา อาศัยกฎหมายมาตรฐานการลาหยุดที่ระบุไว้ ในมาตรา
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4 ของกฎการลาหยุดงานจากการเจ็บ ป่ วยทั่วไป และการลาป่ วย เมื่อมีการลา โดย
หลักการแล้ ว เหตุผลในการลา และ จานวนวัน ที่ต้องการลา ควรระบุด้วยวาจา หรื อ
เป็ นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้ า แต่ในกรณีที่เจ็บป่ วย หรื อมีเหตุฉุกเฉิน สามารถ
มอบหมายให้ ผ้ ูอื่นเป็ นธุระจัดการให้ ก่อนได้ เมื่อมีการยื่นเรื่ องขอลา นายจ้ างมีสิทธิ์
เรียกร้ อง ขอให้ แรงงานแสดงหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
(二) 依據「新型冠狀病毒感染防疫行為指引」
，如請病假之事由係
出現類似流感之症狀，如發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳
嗽、肌肉痠痛、倦怠/疲倦、腹瀉、嗅味覺異常，在症狀開始
後，宜先多休息、規律量測體溫並記錄，喝水及適量補充營
養，觀察並用症狀減輕之藥物(例如: 退燒解熱止痛的藥物)
先處理是否緩解，應儘量在移工住所休息至症狀緩解後 24
小時以上，該段期間雇主應同意移工請假。

อ้ างอิงจาก「แนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื ้อ
ไวรัสชนิดรุนแรง( โควิด 19 )」 หากสาเหตุของการลาป่ วย เนื่องจาก มีอาการคล้ าย
ไข้ หวัดใหญ่ เช่ น มี ไ ข้ ขึน้ สูง ปวดศรี ษะ นา้ มูกไหล เจ็ บคอ ไอ ปวดเมื่ อยกล้ ามเนือ้
เหนื่อยหอบ / อ่อนเพลีย ท้ องเสีย ประสาทรับรู้ กลิ่น รส บกพร่ อง หากมีอาการดัง ที่
กล่าวมาข้ างต้ น ควรหยุดพักผ่อนก่อน วัดและจดบันทึกอุณหภูมิของร่ างกาย ดื่มนา้
รับประทานอาหารในปริ มาณที่เหมาะสม เฝ้าสังเกต และบรรเทาอาการด้ วย ( เช่น :
ยาลดไข้ หรื อ ยาบรรเทาปวด )ก่อน พยายามพัก เพื่อบรรเทาอาการในห้ องพักของ
แรงงานต่างชาติเองเป็ นเวลา 24 ชั่วโมงขึน้ ไป ในช่วงเวลานีน้ ายจ้ างควรอนุญาตให้
แรงงานลางานได้
(三) 若出現發燒 24 小時不退，或者併發膿鼻涕、濃痰、嚴重嘔
吐或喘等症狀，雇主應同意移工請假及立即就醫，且應派員
陪同移工前往醫療院所(盡量避免搭乘大眾運輸工具)，以協
助移工遵循社交距離規範。

หากพบว่ามีอาการไข้ ขึ ้นสูงไม่ลด ใน 24 ชัว่ โมง หรือมีอาการน ้ามูกเหนียวข้ น มีเสมหะ
คล้ ายจะเป็ นหนอง อาเจียนรุนแรง หรื อมีอาการเหนื่อยหอบ นายจ้ างต้ องอนุญาตให้
แรงงานลาหยุด พร้ อมทังให้
้ รีบไปพบแพทย์ทนั ที และควรมีผ้ ตู ิดตามแรงงานข้ ามชาติ
ไปยังสถานพยาบาลด้ วย ( พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ ระบบขนส่งสาธารณะ )เพื่อ
ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ใด้ ปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับการเว้ นระยะห่างทางสังคม
三、 事假：移工因有事故必須親自處理者，得依勞工請假規則第 7
條規定之標準請事假。請假時，原則應於事前親自以口頭或書
面敘明請假理由及日數；但遇有疾病或緊急事故，亦可委託他
人代辦請假手續。辦理請假手續時，雇主得要求移工提出有關
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證明文件。另為免群聚提高感染風險，移工請事假時，雇主應
提供必要防疫資訊，包含社交距離注意事項等。

ลากิจ : หากแรงงานต่างชาติมีเหตุผลส่วนตัว หรื อ มีเหตุจาเป็ น อาศัยกฎหมายมาตรฐาน
การลาหยุดที่ระบุไว้ ในมาตรา 7 ของกฎการลากิจ เมื่อมีการลา โดยหลักการแล้ วเหตุผล
ในการลา และจานวนวันที่ต้องการลา ควรระบุด้วยวาจา หรื อ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
ล่วงหน้ า แต่ในกรณีที่เ จ็ บป่ วย หรื อ มีเหตุฉุกเฉิน สามารถนมอบหมายให้ ผ้ ูอื่นเป็ นธุ ระ
จัดการให้ ก่อนได้ เมื่อมีการยื่นเรื่ องขอลา นายจ้ างมีสิทธิ์ เรี ยกร้ อง ขอให้ แรงงานแสดง
หลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ นอกจากนี ้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกัน อันจะ
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงในการติดเชื ้อ เมื่อแรงงานลากิจ นายจ้ างต้ องให้ คาแนะนากับแรงงาน
ต่างชาติ เกี่ยวกับข้ อมูลการป้องกันการแพร่ ระบาด รวมถึงข้ อควรระวังของมาตรการการ
เว้ นระยะห่างทางสังคม
四、 婚假、喪假、公傷病假等其他勞工請假規則或性別工作平等法
所定假別，依現行規定辦理，惟雇主仍應提供必要防疫資訊，
包含社交距離注意事項等。

การลาแต่งงาน การลาเพื่อไปร่วมงานศพ การลาบาดเจ็บในหน้ าที่การงาน และการลาอื่น
ๆ หรื อการลาที่กาหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ อาศัยตาม
ระเบียบการปั จจุบัน นายจ้ างต้ องให้ คาแนะนากับแรงงานต่างชาติ เกี่ยวกับข้ อมูลการ
ป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงข้ อควรระวังของมาตรการการเว้ นระยะห่างทางสังคม
五、 移工於國定假日、例假及休息日等無須出勤期間，雇主宜鼓勵
移工儘量在住所休息或休閒，並提供適當之設施設備。

แรงงานต่างชาติกับ วันหยุด ราชการ วันหยุดราชการ หรื อ วันหยุดที่แรงงานไม่ ต้องไป
ทางาน นายจ้ างควรส่งเสริ มให้ แรงงานต่างชาติพกั ผ่อน หรื อทากิจกรรมสันทนาการในที่
พัก พร้ อมทังจั
้ ดหาสิ่งอานวยความสะดวก และอุปกรณ์สนั ทนาการให้ ตามความเหมาะสม
六、 依照性別工作平等法第 14 條規定請生理假期間，雇主宜勸導移
工儘量在住所休息。

อาศัยพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามมาตรา 14 ในช่วงวันหยุดทาง
สรีรวิทยา นายจ้ างควรแนะนาให้ แรงงานต่างชาติพกั ผ่อนในที่พกั ของตนเอง
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