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 1. จ่ายค่าจ้างเต็มจำานวนปกติ เนื่องด้วยคนงานฟาสต์ฟูดส่วนใหญ่
ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือน  การลดค่าจ้างแม้แค่ช่วงระยะเวลา
สั้นๆ จะส่งผลให้คนงานลำาบากมากขึ้นไปอีก

2. พนักงานที่ร้านอาหารจ้างโดยไม่ระบุชั่วโมงทำางานที่แน่นอน 
(zero hours contracts) หรือพนักงานชั่วคราวต้องได้รับเงิน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เนื่องจากพนักงานหลายล้านคนทั่ว
โลกอยู่ภายใต้รูปแบบการจ้างงานชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ดำารงชีวิต
ด้วยความเป็นอยู่ที่ขัดสน ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดต้องช่วยเหลือให้
พนักงานมีเงินใช้จ่ายซื้อสิ่งที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต เช่น ค่าที่
พัก ค่าอาหารและสิ่งของจำาเป็นต้องใช้ในช่วงการระบาดของ 
COVID-19 

3. พนักงานต้องไม่ตกงานและยังสามารถกลับไปทำางานได้เหมือน
เดิมเมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่ปกติ เนื่องจากรัฐบาลส่วนใหญ่
ยอมให้บริษัทสั่งหยุดงานชั่วคราวได้ ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและแฟรน
ไชส์ควรใช้โอกาสนี้จ่ายค่าจ้างพนักงานครอบคลุมถึงเวลาที่หยุด
ทำางานหรือลดชั่วโมงทำางานด้วย ในกรณีที่นายจ้างให้พนักงาน
ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากโครงการของรัฐ เช่น เงินช่วย
เหลือการทำางานระยะสั้นหรือ เงินประกันการว่างงานเป็นเวลา
ชั่วคราว บริษัทพึงจ่ายสมทบส่วนต่างเพื่อให้เท่ากับฐานค่าจ้างที่
เคยได้ปกติ เพื่อช่วยให้พนักงานไม่เข้าสู่วังวนแห่งความยากจน

4. ดำาเนินการให้พนักงานยังคงได้รับสิทธิวันลาพักร้อนสะสมตาม
ปกติขณะที่อยู่ในช่วงหยุดงานหรือเลิกจ้างชั่วคราวและระหว่าง
ลาพักร้อนยังคงได้รับค่าจ้างเต็ม

ข้อเรียกร้องจาก IUF สืบเน่ืองจากวิกฤติ COVID-19 ในธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด (FAST FOOD) 

ธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมีพนักงานประมาณ 13 ล้านคนทั่วโลก
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงและค่าตอบแทนต่ำา ในช่วงการ
ระบาดของ COVID-19 ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจำานวนมากต้องปิด
ทำาการสาขาส่งผลให้มีการลดหรืองดจ่ายค่าจ้างในช่วงที่ให้หยุด
ทำางานชั่วคราว ในส่วนคนที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำาอยู่แล้วยิ่งได้รับ
ผลกระทบหนักกว่าเดิมจนตกสู่วังวนแห่งความยากจน ในกรณีหาก
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดยังคงเปิดอยู่ พนักงานต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ติดเชื้อเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากขาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 
และขาดมาตรการด้านสุขภาพความปลอดภัยที่เหมาะสม เมื่อพนัก
งานฟาสต์ฟู้ดไม่ได้รับค่าจ้างกรณีลาป่วย และยังจำาเป็นต้องไป
ทำางานเพื่อความอยู่รอด อันจะส่งผลให้ทั้งลูกค้าและพนักงานต่าง
ก็ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส เมื่องานหดหายแรงงานข้าม
ชาติที่เสี่ยงต่อการถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางยิ่งมีความเปราะบาง
เป็นพิเศษ

นับตั้งแต่การเปิดตัวนโยบาย “กักตัวอยู่บ้าน” พนักงานจัดส่งอาหาร
ได้กลายเป็นแรงงานสำาคัญในการขนส่งอาหารและช่วยให้ธุรกิจร้าน
อาหารคงอยู่ได้ แต่ถึงอย่างนั้น พนักงานส่วนใหญ่กลับไม่สามารถ
เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงมาตรการด้าน
สุขภาพความปลอดภัย และการลาป่วยโดยยังได้รับค่าตอบแทน 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกค้าสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดหา PPE 
การฝึกอบรมและสภาพการทำางานที่เหมาะสมสำาหรับพนักงานกลุ่ม
นี้ที่ถือเป็นแรงงานสำาคัญ

เมื่อร้านอาหารต้องปิดทำาการ 

ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดรวมถึงแฟรนไชส์ต่าง ๆ จะต้อง:

ไอยูเอฟ: รวมพลังแรงงานผลิตอาหาร การเกษตรและการโรงแรมทั ่วโลก
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As COVID-19 spreads around the world, one of the key questions 
confronting governments and the public is – do we have enough 
food? In many countries, food and beverage (F&B) workers have 
been designated as essential. Food factories remain open and 
are working around the clock to maintain supply.

Strict protocols should be in place to protect workers and to 
ensure food safety. Many companies, especially transnational 
companies, have issued COVID-19 protocols.  Workers in small 
and medium size enterprises also have to be protected. 

This document provides a set of trade union demands for 
protecting food and beverage workers and saving lives in the 
fight to contain the spread of COVID-19.

IUF : UNITING FOOD, FARM & HOTEL WORKERS WORLDWIDE

IUF CovId-19 demands : Food and beverage 
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employers

all F&b workplaces need a plan on how to deal 
with CovId-19. These plans must be negotiated 
between the management and the union. 
employers must: 
1. Ensure that workers are able to work 2 meters (6.5 feet) 

apart from each other throughout their working day. This 
is possible through modification to work organization, 
work scheduling and rest breaks.  There may need to 
be changes to the design of the work stations such as 
the installation of Perspex, Plexiglas or similar material 
to shield workers from potentially infecting each other. 
Reducing the speed and amount of product on the line 
will help ensure 2 meter spacing between workers. 

2. Provide adequate hand washing and sanitizer stations 
and increase the number of breaks so that hand-washing 
may become a routine part of the work. 

3. Negotiate shifts and overtime with the union. The 
pandemic is not an excuse to use forced labour or to risk 
workers’ health through excessive hours.

4. Ensure regular, thorough cleaning and sanitation of 
the workplace, including restrooms and lunch rooms. 
All shared surfaces (e.g. workbenches, door handles, 
handrails, and keyboards) must be cleaned regularly.

5. Provide appropriate personal protective equipment 
(PPE) – although this cannot a substitute for 
appropriate spacing between workers. In some cases it 
may be necessary to wear PPE for short periods when 
close contact is unavoidable, for example maintenance 
workers assisting each other with a piece of machinery. 
In such cases PPE training must be provided and the 
equipment must be worn properly. Masks must be 
regularly replaced. 

6. Post the agreed workplace protocols on noticeboards 
in languages that all workers can understand and 
maintain regular communication.

7. Make arrangements for safe travel to and from 
the workplace to minimize the risk of exposure to 
COVID-19.

8. Negotiate child care allowances to ensure workers 
required to work through the pandemic can have 
access to adequate child care facilities.

9. Employ directly rather than through agencies 
temporary workers required to cover for sick workers 
and/or increased demand. These temporary workers 
must be appropriately trained including specific 
training in relation to COVID-19 measures. 

The COVID-19 pandemic is creating a grave 
global health and economic crisis which affects 
every single one of us. The IUF wants to ensure 
that a gender approach to the COVID-19 crisis is 
adopted by employers, health authorities and 
governments. A gender responsive approach to 
the COVID-19 crisis is essential across the whole 
of society to ensure that gender inequalities are 
not reproduced, perpetuated or exacerbated in 
the context of this pandemic. This includes in 
workplaces, through healthcare provision and 
research, and in preventing violence towards 
women and girls.

IUF : UNITING FOOD, FARM & HOTEL WORKERS WORLDWIDE

IUF COVID-19 DemAnDs : eqUAlITy

emplOyers

1. Respect and implement the right to a safe, 
healthy, infection-free and hazard-free workplace.

2. Negotiate with unions and implement a 
zero tolerance policy to stigmatization and 
harassment including sexual harassment in the 
world of work.

3. Consult women and men workers and their trade 
union representatives on and implement general 
preventive measures for the whole workforce and 
provide relevant health and safety information, 
instruction and training, including on COVID-19.

4. Ensure that women are always included in health 
and safety decision making bodies, including 
occupational health and safety committees.

5. If necessary provide women (and men) workers 
with appropriate personal protective equipment 
which is adapted to their body (for example 
gloves, respiratory equipment, safety glasses, 
overalls and protective suits).

6. Provide safe, separate, and clean toilets and 
washing facilities and access to clean and 
drinkable water; and provide workers with ample 
opportunity to use the facilities when they need 
them during the working day without fear of 
penalty or stigma.

7. Provide appropriate numbers of hand washing 
stations and make sanitizer available throughout 
the workplace.

8. Introduce additional protection measures for 
pregnant women workers and for menopausal 
women, particularly women experiencing painful 
symptoms.

9. Respect the right of all workers to make all 
necessary arrangements to care for their families 
during the crisis.
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Use the recently 
published IUF guide on 
a gender approach to 
occupational health and 
safety to bargain for and 
implement key changes 
to your workplace 
particularly in the context 
of this crisis.

เมื่อร้านอาหารเปิดให้บริการ 
ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและแฟรนไชส์ต่าง ๆ จะต้อง: 

1. ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงโดยให้คนงานและสหภาพแรงงาน
มีบทบาทร่วมเต็มที่

2. จัดหา PPE และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานอุปกรณ์ถูกวิธี  ซึ่งไม่
ได้จำากัดเพียงแค่หน้ากากอนามัย ถุงมือป้องกัน ฯลฯ 

3. พนักงานต้องได้ใช้สบู่และน้ำาสะอาด น้ำายาฆ่าเชื้อโรคสำาหรับมือ
และพื้นผิว

4. ติดตั้งแผ่นพลาสติกใสหรือแผ่นอะคริลิคใส หรือวัสดุที่คล้ายกัน
เพื่อป้องกันพนักงานที่อาจมีโอกาสติดเชื้อขณะบริการลูกค้า

5. ตรวจสอบระยะห่างทางกายภาพ 2 เมตรระหว่างพนักงานด้วย
กันเองในที่ทำางานตลอดทั้งวัน รวมถึงระหว่างทานอาหารกลาง
วันและ / หรือระหว่างพัก

6. นับจากวันที่ร้านกลับมาเปิดให้บริการ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง
เต็มจำานวน เพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อพนักงานป่วยจะเต็มใจลา
และหยุดอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

7. จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ตามสถานการณ์ที่เอื้อ
อำานวยของแต่ละประเทศ

8. ดำาเนินนโยบายให้พนักงานสามารถลาหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
ตามปกติ รวมทั้งการคุ้มครองรายได้ที่คำานึงถึงความแตกต่าง
เนื่องจากบทบาททางเพศที่ผู้หญิงทำาหน้าที่ดูแลบุตรมากกว่า

9. ปฏิบัติตามคำาแนะนำาด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศ

ข้อเรียกร้องจาก IUF สืบเน่ืองจากวิกฤติ COVID-19 ในธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด (FAST FOOD) 

สิทธิของแรงงานข้ามชาติ

•	 ใบอนุญาตทำางานถาวรเพื่อป้องกันการส่งแรงงานข้ามชาติ
กลับประเทศบ้านเกิดในช่วง COVID-19

•	 รับประกันการเข้าถึงประกันสุขภาพสำาหรับแรงงานข้ามชาติที่
ไม่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย 

•	 คำาแนะนำาและขั้นตอนด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
ภาษาที่แรงงานข้ามชาติใช้ทั้งหมด

สิทธิสำาหรับพนักงานขับรถส่งอาหารหรือไรเดอร์ส่งอาหาร 
(Riders)

•	 พนักงานส่งอาหารหรือไรเดอร์ต้องสวมใส่ PPE และปฏิบัติตามข้ันตอน
ความปลอดภัยเพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัสเช้ือเน่ืองด้วยลักษณะการทำางานท่ี
มีโอกาสเส่ียงมากกว่า

•	 ให้การยอมรับว่าพนักงานขับรถส่งอาหารหรือไรเดอร์คือลูกจ้างทำางานให้
นายจ้าง การจัดประเภทให้พนักงานส่งอาหารเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
หรือจ้างงานตนเองซ่ึงไม่ถูกต้องน้ันจะต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือให้พนักงาน
เหล่าน้ีได้รับสิทธิแรงงานรวมถึงสิทธิการลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง ในบริบท
ของ COVID-19 เม่ือพนักงานส่งอาหารหรือไรเดอร์จำาเป็นต้องทำางาน
ในขณะท่ีป่วยเน่ืองจากฐานะทางเศรษฐกิจท่ียากลำาบาก ประกอบกับ
สถานภาพท่ีถูกจัดประเภทให้เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือจ้างงานตนเอง 
ส่งผลให้ท้ังพนักงานส่งอาหารหรือไรเดอร์ พนักงานร้านอาหารและลูกค้า
ตกอยู่ในความเส่ียงถ้วนหน้า

•	 ยอมรับการจัดต้ังสหภาพแรงงานของพนักงานขับรถส่งอาหารหรือไรเดอร์ 
เม่ือพิจารณาถึงความไม่ม่ันคงในการทำางานของพนักงานเหล่าน้ี พนักงาน
ขับรถส่งอาหารหรือไรเดอร์ต้องได้รับโอกาสท่ีจะเจรจาต่อรองร่วมเพ่ืองานท่ี
มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดี

สำาหรับคำาแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COVID-19  

ศึกษาข้อมูลได้ที่ 

ข้อเรียกร้อง จาก IUF จากวิกฤติ COVID-19 ในภาค

ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง ข้อเรียกร้อง 

จาก 

IUFสืบเนื่องจากวิกฤติ 

COVID-19 ในด้านความ

เท่าเทียมระหว่างเพศ


