มาตรการคุม้ ครองแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม : ศึกษาเฉพาะ
แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา
พิเชษฐ์ สุพรรณเนียม
ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ์ 

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่จี ะศึกษาและวิเคราะห์การเข้ าถึงสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายประกั น สัง คมของแรงงานต่ า งด้ า วถู ก กฎหมายสัญ ชาติ เ มี ย นมาร์ ลาวและกัม พู ช า
เนื่องจากในปัจจุบันแรงงานส่วนใหญ่ท่เี ข้ ามาทํางานในประเทศไทยเพื่อทดแทนอาชีพที่ขาดแคลน
และจําเป็ นหรื อแรงงานไทยไม่ ให้ ความสนใจ คือ แรงงานต่ างด้ าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และ
กัม พู ช า แรงงานกลุ่ ม นี้ จึ ง มี ค วามสํา คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิจ ของประเทศ
ซึ่งประเทศไทยถือว่าแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา มีสถานะเท่า
เทียมกับแรงงานในระบบของประเทศไทย จึงได้ ให้ การรับรองและคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพตาม
พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และให้ สิทธิแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติ
เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาสามารถสมัครเข้ าเป็ นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 ได้ แต่ทว่าแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ก็ไม่อาจ
เข้ าถึงสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมได้ อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีขอบเขตการให้ ความ
คุ้มครองซึ่งไม่ครอบคลุมถึงแรงงานถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา บางประเภท
หรือบางอาชีพ เช่ น แรงงานหลบหนีเข้ าเมืองที่ได้ รับการผ่อนผันที่ยังไม่ ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
หรือแรงงานที่ประกอบอาชีพลูกจ้ างในครัวเรือน อีกทั้งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ยังกําหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาในการเกิดสิทธิและการได้ รับสิทธิท่ไี ม่สอดคล้ องกับลักษณะอาชีพ
ของแรงงานต่างด้ าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ทําให้ แรงงานกลุ่มดังกล่ าวถูกจํากัดสิทธิ
หรือได้ รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมไม่เท่าเทียมกับแรงงานกลุ่มอื่น และจากการที่
แรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาจะต้ องเดินทางออกนอกประเทศ
ไทยเมื่อทํางานครบกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงส่งผลให้ ขาดจากการเป็ นผู้ประกันตน
และไม่ อ าจได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คมอี ก ด้ วย และเนื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่มีมาตรการลงโทษทางอาญา ทําให้ นายจ้ างไม่เกรง
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กลัวและหลีกเลี่ยงไม่ นาํ ส่งเงินสมทบ นอกจากนั้นยังพบว่ าแรงงานต่ างด้ าวกลุ่มนี้ไม่ ทราบหรือ
ไม่เข้ าใจถึงกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าถึง
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมประการหนึ่ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต่ างประเทศ เช่ น
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหพันธรัฐมาเลเซีย
พบว่าไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่จี าํ กัดการเข้ าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมของ
แรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมาย ในทางตรงกันข้ าม กลับพบว่ามีบทบัญญัติท่สี อดคล้ องและเป็ นการ
สนับสนุนการเข้ าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมอีกด้ วย
ดังนั้น เพื่อให้ แรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา สามารถ
เข้ าถึงและได้ รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมอย่ างเหมาะสมและเป็ นธรรม จึงขอ
เสนอแนะให้ ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยกําหนดคํานิยาม “ลูกจ้ าง”
กํา หนดบทลงโทษทางอาญา และแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ท่ีจํา กัด การเข้ า ถึง และได้ รั บ สิท ธิป ระโยชน์
รวมทั้งแก้ ไขหรือยกเลิกบทบัญญัติท่เี ป็ นอุปสรรคในการเข้ าถึงสิทธิประโยชน์ เช่ น บันทึกความ
เข้ าใจว่าด้ วยความร่วมมือในการจ้ างงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา รัฐบาลแห่ งสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รับบาลแห่ งสหภาพพม่ า ประกาศ
สํานักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้ าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมาร์
ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าว เป็ นต้ น

1. บทนํา
เนื่องจากในปัจจุบันแรงงานส่วนใหญ่ท่เี ข้ ามาทํางานในประเทศไทยเพื่อทดแทนอาชีพ
ที่ขาดแคลนและจําเป็ นหรือแรงงานไทยไม่ให้ ความสนใจ คือ แรงงานต่างด้ าวสัญชาติเมียนมาร์
ลาว และกัมพู ช า แรงงานกลุ่ ม นี้ จึ ง มี ค วามสํา คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาและขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยถือว่ าแรงงานต่ างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
มีสถานะเท่าเทียมกับแรงงานในระบบของประเทศไทย จึงได้ ให้ การรับรองและคุ้มครองสิทธิสวัสดิ
ภาพตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และให้ สิทธิแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมาย
สัญ ชาติ เ มี ย นมาร์ ลาว และกัม พู ช าสามารถสมั ค รเข้ า เป็ นผู้ ป ระกัน ตนตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ แต่ ทว่ าแรงงานต่ างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และ
กัมพูชา ก็ไม่อาจเข้ าถึงสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมได้ อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ด้ วยสาเหตุ
หลายประการ เช่น ขอบเขตการให้ ความคุ้มครอง เงื่อนไขหรือระยะเวลาในการเกิดสิทธิและการ
ได้ รับสิทธิการเข้ าถึงสิทธิประโยชน์ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หรือจากลักษณะ
การทํางานซึ่งส่งผลต่อความไม่ต่อเนื่องของการเป็ นผู้ประกันตน ตลอดจนกรณีนายจ้ างหลีกเลี่ยง
ไม่นาํ เงินส่งสมทบประกันสังคม และกรณีแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และ
กัมพูชา ไม่ทราบหรือไม่เข้ าใจถึงกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม เป็ นต้ น
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2. วิ เ คราะห์ก ารเข้า ถึง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ต ามกฎหมายประกัน สัง คมของแรงงาน
ต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา
2.1 กรณี ช่ อ งว่ า งของกฎหมายในการเข้า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ต ามกฎหมาย
ประกันสังคมของแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมาย เนื่องจากประกาศสํานักงานประกันสังคม ฉบับลง
วันที่ 8 ตุลาคม 2553 เรื่อง การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้ าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ที่
ผ่ านการพิ สูจน์สัญชาติ กําหนดให้ นายจ้ า งต้ องแจ้ งขึ้นทะเบียนลูกจ้ างคนต่ างด้ าวสัญชาติลาว
กัมพูชา และเมียนมาร์ ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีเอกสาร คือ 1. ใบอนุ ญาตทํางาน (Work
Permit) และ 2. หนั งสือเดิ น ทาง (Passport) หรื อเอกสารแสดงตัวแทนหนั งสือเดิน ทาง เป็ น
ผู้ประกันตน จึงทําให้ แรงงานต่างด้ าวหลบหนีเข้ าเมืองสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้ รับ
การผ่ อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ รับจ้ างทํางานเป็ นการชั่วคราวระหว่ างรอส่งกลับเพื่อให้ มี
รายได้ เลี้ ยงดู ต นเองที่ ยั ง ไม่ ผ่ า นการพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ไม่ ส ามารถเข้ าเป็ นผู้ ประกั น ตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อันจะทําให้
เกิดความเหลื่อมลํ้าและเป็ นการแบ่ งแยกให้ แรงงานต่ างด้ าวถูกกฎหมายซึ่งทํางานในลักษณะ
เช่นเดียวกัน
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 กําหนดให้ ลูกจ้ าง
ซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบ้ านอันมิได้ ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ไม่ถือเป็ นลูกจ้ าง จึงทําให้ แรงงาน
ต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้ รับอนุญาตตามกฎหมายให้ สามารถ
ทํา งานรั บ ใช้ ใ นบ้ า นหรื อ ลู ก จ้ า งซึ่ ง ทํา งานเกี่ย วกับ บ้ า นอัน มิ ไ ด้ ป ระกอบธุ ร กิจ รวมอยู่ ด้ ว ยได้
ไม่สามารถเป็ นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมเหมือนเช่นแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายซึ่ง
ประกอบอาชีพอื่นๆ
2.2 กรณีการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
2.2.1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยอันมิใช่ เนื่องจากการทํางาน เนื่องจาก
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 62 ได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูประกันตนจะมีสิทธิได้ รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ต่อเมื่อภายใน
ระยะเวลาสิบห้ าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้ จ่ายเงินสมทบมาแล้ วไม่น้อย
กว่ าสามเดือน จึ งทําให้ ใ นช่ วงระยะเวลาก่ อนครบ 3 เดือน ผู้ ประกัน ตนต่ า งด้ า วถู กกฎหมาย
สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาจะไม่ได้ รับสิทธิในการรักษาพยาบาลใดๆซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
ลักษณะการทํางานของแรงงานต่ างด้ าวกลุ่มนี้ ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่ างด้ าว ที่ออกตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ฉบับที่ 70/2557 ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 กําหนดให้ แรงงานต่างด้ าวสัญชาติ
ลาว กัมพูชา และเมียนม่ าร์ ที่มาขึ้นทะเบียนจะต้ องเสียค่ าประกันสุขภาพเพื่อให้ มีผลคุ้มครอง
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ค่ ารั กษาพยาบาลแรงงานต่ างด้ าวในระยะเวลา 3 เดือนที่ประกันสังคมยังไม่ มีค้ ุ มครองจํานวน
500 บาท จึงทําให้ แรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนม่ าร์ นอกจากจะ
ไม่ ไ ด้ รับ ความคุ้ มครองตามที่กล่ าวมาข้ า งต้ น แล้ ว จะต้ องเป็ นผู้ รับ ผิด ชอบจ่ า ยค่ าเบี้ ยประกัน
สุขภาพพร้ อมกับต้ องชําระเงินสมทบประกันสังคมด้ วย อันทําให้ เกิดความซํา้ ซ้ อนและเป็ นการเพิ่ม
ภาระมากขึ้น
2.2.2 กรณี ค ลอดบุ ต ร เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกัน สัง คม พ.ศ. 2533
มาตรา 65 กําหนดให้ ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับประโยชน์ทดแทนคลอดบุตร และมาตรา 67 ให้
สิทธิกรณีต้องหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรมีสทิ ธิได้ รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรใน
อัตราร้ อยละ 50 ของค่าจ้ างเฉลี่ย เป็ นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะคงอยู่ไม่เกิน 6 เดือน
นับตั้งแต่ส้ นิ สภาพการเป็ นผู้ประกันตน ดังนั้น เมื่อนายจ้ างเลิกจ้ างแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายซึ่ง
ตั้งครรภ์และหากแรงงานต่ างด้ าวถูกกฎหมายคลอดบุตรเมื่อพ้ นกําหนด 6 เดือนแล้ ว จะทําให้
ไม่ได้ รับสิทธิท่จี ะรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรและสิทธิท่จี ะได้ รับค่าคลอดบุตร
2.2.3 กรณีสงเคราะห์บุตร เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
มาตรา 74 กําหนดให้ ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ซึ่งบุตรจะ
ได้ รับประโยชน์ทดแทนตั้งแต่ แรกเกิด จนถึง 6 ปี บริ บู รณ์ ในขณะที่กฎหมายที่ใช้ ควบคุ มการ
ทํางานของแรงงานต่างด้ าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ต่างก็กาํ หนดให้ วาระการจ้ างงาน
ไม่ เกิน 4 ปี จึงทํา ให้ สาํ หรั บแรงงานต่ า งด้ า วถู กกฎหมายสัญ ชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
สามารถรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรได้ ไม่เกิน 4 ปี เท่านั้น ซึ่งทําให้ เกิดความไม่เท่า
เทียมกันนอกจากนี้ สํานักงานประกันสังคมกําหนดให้ ผ้ ูประกันตนจะต้ องยื่นทะเบียนสมรสหรือ
ทะเบี ย นรั บ รองบุ ต ร ซึ่ ง เกิ ด จากคํา สั่ ง ศาลพิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ต รที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย เพื่ อ
ประกอบการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน ซึ่งในความเป็ นจริง แรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติ
เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดยเฉพาะแรงงานไร้ ฝีมือซึ่งเข้ ามาทํางานในราชอาณาจักร มักจะไม่มี
เอกสารดังกล่ าว จึงทําให้ แรงงานต่ างด้ าวกลุ่มนี้ถูกจํากัดสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนกรณี
สงเคราะห์บุตร
2.2.4 กรณีชราภาพ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา
77ทวิ กําหนดให้ ผ้ ูประกันตนมีสทิ ธิได้ รับเงินบําเหน็จหรือบํานาญชราภาพ เมื่อมีอายุครบ 55 ปี
บริบูรณ์ และความเป็ นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง (ในกรณีบาํ เหน็จชราภาพ ผู้ประกันตนจะได้ รับก่อน
อายุครบ 55 ปี หากทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย) ในขณะที่กฎหมายที่ใช้ ควบคุมการทํางาน
ของแรงงานต่างด้ าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ต่างก็กาํ หนดให้ วาระการจ้ างงานไม่เกิน
4 ปี จึงเห็นได้ ว่าแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาสามารถทํางานใน
ราชอาณาจักรได้ เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น หากแรงงานกลุ่มนี้ส้ นิ สภาพ
การเป็ นลูกจ้ างแล้ ว และเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร จะยังไม่มีสิทธิได้ รับเงินบําเหน็จชรา
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ภาพ จนกว่าจะมีอายุครบห้ าสิบห้ าปี บริบูรณ์ ซึ่งทําให้ แรงงานกลุ่มนี้กไ็ ม่มีหลักประกันใด ๆ ว่ า
เมื่อครบกําหนดแล้ วจะได้ รับเงินดังกล่าวคืน
2.2.5 กรณีว่างงาน เนื่องจากสํานักงานประกันสังคมกําหนดให้ ผ้ ูประกันตนที่มี
สิทธิได้ รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน จะต้ องขึ้นทะเบียนเป็ นผู้ว่างงานต่อสํานักงานจัดหา
งานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้ างนั้นออกจากงานและพร้ อมที่จะทํางานใหม่ ในขณะที่กฎหมาย
ที่ใช้ ควบคุมการทํางานของแรงงานต่างด้ าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ต่ างก็กาํ หนดให้
วาระการจ้ างงานไม่เกิน 4 ปี ดังนั้น เมื่อการจ้ างงานสิ้นสุดหรือถูกยกเลิกการจ้ างงานก่อนกําหนด
ส่งผลให้ แรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายจะต้ องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จึงทําให้ กลายเป็ นผู้ซ่ึง
ไม่พร้ อมจะทํางานหรือจะเข้ ารับการฝึ กอบรม และไม่อาจดําเนินการขึ้นทะเบียนหรือดําเนินการ
ตามเงื่อนไขของสํานักงานประกันสังคมได้ นอกจากนั้น การที่สาํ นักงานประกันสังคมกําหนดให้
แรงงานถู ก กฎหมายสัญ ชาติ เ มี ย นมาร์ ลาว และกัม พู ช า ต้ อ งยื่ น เอกสารหลายประการ เช่ น
หลั กฐานการได้ รับอนุ ญาตให้ พํานักอาศัยอยู่ ในประเทศไทย (Visa) สําเนาใบแจ้ งยกเลิกการ
อนุญาตทํางานที่เจ้ าหน้ าที่กรมการจัดหางานรับรอง ซึ่งแรงงานต่างด้ าวกลุ่มนี้มีความยากลําบากใน
การจัดเตรี ยมเอกสาร จึงเป็ นอุปสรรคในการเข้ าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม
ประการหนึ่ง
2.3 ปั ญหาความไม่ต่อเนือ่ งของการเป็ นผูป้ ระกันตนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
เนื่องจาก บันทึกความเข้ าใจว่าด้ วยความร่วมมือในการจ้ างแรงงาน (MOU) มาตรา 9 วรรคสอง
กํา หนดว่ า “แรงงานซึ่ ง สิ้น สุด วาระการจ้ า งแรงงานแล้ ว จะสมั ค รเข้ า ทํา งานได้ ใ หม่ เ มื่ อ ครบ
ระยะเวลา 3 ปี หลังจากสิ้นสุดวาระการจ้ างงานในครั้งก่อน” ดังนั้น เมื่อครบกําหนดระยะเวลาใน
การทํางานในราชอาณาจักรแล้ ว แรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
จะต้ อ งเดิ น ทางออกนอกราชอาณาจั ก ร จึ ง ไม่ ส ามารถคงสถานะความเป็ นผู้ ป ระกัน ตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคมได้ และหากแรงงานกลุ่มนี้ จะกลับเข้ ามาทํางานในราชอาณาจักร
กฎหมายก็จะถือเสมือนว่าแรงงานคนดังกล่าวเป็ นผู้ประกันตนรายใหม่ จะต้ องจ่ายเงินสมทบเข้ า
กองทุ น ประกั น สั ง คมเพื่ อ เริ่ ม ต้ น การได้ รั บ สิ ท ธิ ต ามกฎหมายประกั น สั ง คมใหม่ เ สมื อ นกั บ
ผู้ประกันตนต่างด้ าวถูกกฎหมายรายนี้เพิ่งทํางานในครั้งแรก (เว้ นกรณีชราภาพ) ดังนั้น บรรดา
เงินสมทบที่ผ้ ูประกันตนต่างด้ าวถูกกฎหมายได้ จ่ายไปหรือการได้ รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
ประกันสังคมจากการเข้ ามาทํางานคราวก่อนหน้ าจะไม่ถูกนํามาคํานวณเพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์
ต่ อ เนื่ อ งกั น ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ แรงงานต่ า งด้ า วถู ก กฎหมาย เพราะการขาดจากการเป็ น
ผู้ประกันตนมิได้ เกิดจากความสมัครใจหากแต่เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
2.4 กรณี น ายจ้ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ นํ า เงิ น ส่ ง สมทบประกั น สั ง คม เนื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนดให้ นายจ้ างมีหน้ าที่นาํ เงินสมทบประกันสังคม
โดยกฎหมายกําหนดบทบทลงโทษในมาตรา 49 และ50 กรณีท่นี ายจ้ างฝ่ าฝื นไม่นาํ ส่งเงินสมทบ

684

หรือส่งไม่ ครบถ้ วนให้ ต้องรับผิดจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้ อยละ 2 ต่อเดือนของจํานวนเงินสมทบที่
นายจ้ างยังมิได้ นาํ ส่งหรือส่วนที่ยังขาดอยู่นับจากวันที่ต้องนําส่งเงินสมทบ หรือให้ อาํ นาจเลขาธิการ
สํานักงานประกันสังคมมีอาํ นาจสั่งยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์ของนายจ้ าง ซึ่งเป็ นเพียง
มาตรการทางแพ่ งเท่านั้น แต่กรณีดังกล่าวปราศจากมาตรการทางอาญาที่จะใช้ บังคับแก่นายจ้ าง
ทําให้ นายจ้ างไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษที่กฎหมายกําหนด และมีการฝ่ าฝื นไม่นาํ ส่งเงินสมทบอยู่
เสมอ ซึ่งส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคม
2.5 กรณีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาไม่ทราบ
ถึงกฎระเบียบและสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม เนื่ องจากแรงงานต่ า งด้ า วถู ก
กฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาส่วนใหญ่เป็ นแรงงานไร้ ฝีมือซึ่งไม่สามารถสื่อสารหรือ
เข้ าใจภาษาไทยได้ ทําให้ ไม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือกรณีร้ ูถึงกฎ
ระเบียบต่างๆ แต่กไ็ ม่เข้ าใจกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จึงทําให้ แรงงานกลุ่มนี้ไม่เข้ าใจ
ถึงรายละเอียดและขั้นตอนของการเข้ าถึงระบบประกันสังคม ตลอดจนไม่ สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ของกฎหมายได้

3. แนวทางการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมของแรงงานต่ าง
ด้าวถูกกฎหมาย
3.1 แนวทางการแก้ไ ขช่ อ งว่ า งของกฎหมายในการเข้า ถึง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ต าม
กฎหมายประกันสังคมของแรงงานต่ างด้าวถู กกฎหมาย โดยที่สหพั นธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี
สาธารณรั ฐประชาชนจีน หรื อสาธารณรั ฐเกาหลี ต่า งก็กาํ หนดให้ แรงงานต่ างด้ า วถู กกฎหมาย
สามารถได้ รับสิทธิประโยชน์อย่ างเท่าเทียมกันโดยไม่ได้ มีการแบ่งแยกประเภทของแรงงานต่าง
ั ญาองค์การแรงงาน
ด้ าวถูกกฎหมายให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ท่ไี ม่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นไปตามอนุสญ
ระหว่ างประเทศฉบับที่ 111 ว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัติในการจ้ างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 และ
อนุ สัญญาองค์การแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 189 ว่ าด้ วยแรงงานทํางานบ้ านและ
ข้ อเสนอแนะฉบับที่ 201
3.2 แนวทางการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมของแรงงานต่าง
ด้าวถูกกฎหมาย
3.2.1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยอันมิใช่ เนื่องจากการทํางาน กฎหมาย
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเกาหลีมิได้ กาํ หนดเงื่อนไขการได้ รับสิทธิประโยชน์
ในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้ าวเหมือนเช่นที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
กําหนดแต่อย่างใด ซึ่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกาํ หนดให้ ผ้ ูซ่ึงทํางานเป็ นลูกจ้ างและมีรายได้
เกิน 450 ยู โ ร ต่ อ เดื อ น มี ห น้ า ที่ต้ อ งเสี ย ภาษี แ ละจะเข้ า สู่ ร ะบบประกัน สัง คมโดยอัต โนมั ติ
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ส่ ว นสาธารณรั ฐ เกาหลี ก ํา หนดเกี่ย วกับ การประกัน สุข ภาพของแรงงานต่ า งด้ า วที่ท ํา งานใน
สาธารณรัฐเกาหลี โดยนายจ้ างจะต้ องสมัครประกันสุขภาพให้ แรงงานต่างชาติภายใน 14 วันนับ
จากวันที่ทาํ สัญญาจ้ าง ทําให้ ลูกจ้ างซึ่งเป็ นแรงงานต่างชาติในฐานะผู้เอาประกันได้ รับบัตรประกัน
สุขภาพใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้ นึ ทะเบียนเป็ นผู้ประกันสุขภาพ
3.2.2 กรณีชราภาพ โดยที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรั ฐเกาหลี
ต่างยินยอมให้ แรงงานต่างด้ าวได้ รับสิทธิบาํ เหน็จชราภาพและมีสทิ ธิขอรับเงินคืนเมื่อเดินทางออก
นอกประเทศอย่างถาวร ซึ่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะคืนเงินเบี้ยประกันเฉพาะส่วนที่ลูกจ้ าง
สะสม โดยจะคืนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้ างเดินทางกลับประเทศ ส่วนสาธารณรัฐเกาหลีจะคืน
บําเหน็จทั้งส่วนของลูกจ้ างและนายจ้ างพร้ อมดอกเบี้ยภายใน 5 ปี นับจากวันที่เดินทางออกนอก
ประเทศ สําหรับสหพันธรัฐมาเลเซียมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพคืนให้ แรงงานต่าง
ด้ าวเมื่อจะเดินทางออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียด้ วย
3.2.3 กรณีว่างงาน โดยอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานอพยพทั้งปวง
และสมาชิกครอบครัว ได้ กาํ หนดให้ รัฐภาคีต้องยอมรับสิทธิของแรงงานอพยพเฉกเช่นเดียวกับคน
ในชาติ แต่หากมีกรณีท่กี ฎหมายไม่อาจให้ สิทธิประโยชน์แก่คนงานอพยพ รัฐจําต้ องพิจารณาถึง
การชดใช้ คืนตามส่วนที่เขาจ่ายสมทบ โดยคํานึงถึงสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานการปฏิบัติเช่นคนชาติ
3.3 แนวทางการแก้ไขความไม่ต่อเนือ่ งของการเป็ นผูป้ ระกันตนแรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย ซึ่งต้องให้เป็ นไปตามอนุ สญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 97
ว่าด้วยการอพยพเพือ่ การหางานทํา
3.4 แนวทางการแก้ไ ขกรณี น ายจ้ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ นํ า เงิ น ส่ ง สมทบ โดยที่
พระราชบัญ ญัติ ป ระกัน สัง คม ค.ศ. 2010 ของสาธารณรัฐ ประชาชนจี น กํ า หนดให้ก รณี
นายจ้างฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายประกันสังคม ถือเป็ นความผิดตามกฎหมายอาญาด้วย
3.5 แนวทางการแก้ไขให้แรงงานต่ างด้าวถู กกฎหมายทราบถึงกฎระเบียบและ
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม โดยที่สาธารณรัฐเกาหลีจะให้ หน่ วยงานของรัฐและ
หน่ วยงานภาคเอกชนจัดให้ มีการบริการเพื่อช่ วยเหลือหรืออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต
ของแรงงานต่างด้ าว เช่ น การสอนภาษาเกาหลีโดยไม่เสียค่ าใช้ จ่าย ให้ คาํ ปรึกษาชาวต่างชาติท่ี
ประสบปัญหาในสาธารณรัฐเกาหลี เป็ นต้ น

4. ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางในการเข้ าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม
ของแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมาย ดังต่อไปนี้
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4.1 ควรยกเลิกประกาศสํานักงานประกันสังคม เรือ่ ง การขึ้ นทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติ ลาว กัมพู ชา และเมียนมาร์ ที่ผ่านการพิสูจน์สญ
ั ชาติ ฉบับลงวันที่ 8 ตุ ลาคม
2553 และออกประกาศ เรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้ าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
ฉบั บ ใหม่ โดยกํา หนดให้ ลู ก จ้ า งเป็ นแรงงานต่ า งด้ า วถู ก กฎหมายสั ญ ชาติ ล าว กัม พู ช า และ
เมียนมาร์ ซึ่งได้ รับใบอนุ ญาตทํางาน (Work Permit) สามารถขึ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกันตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้
4.2 ควรแก้ไขคํานิยามของคําว่ า “ลู กจ้าง” ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 มาตรา 5 ว่า “ลูกจ้าง ให้ หมายความว่า ผู้ซ่ึงทํางานให้ นายจ้ างโดยรับค่าจ้ าง ไม่ว่า
จะเรียกชื่ออย่างไร” และควรเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในส่วนคํานิยาม
ของคําว่า “ลูกจ้ างต่ างด้ าว ให้ หมายถึง ลูกจ้ างซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทย แต่ ได้ รับอนุ ญาตให้ ทาํ งาน
ตามกฎหมาย”
4.3 ควรเพิ่มเติ มพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 62/1 ว่ า
“ผู้ประกันตนซึ่งเป็ นลูกจ้ างต่ างด้ าว มีสิทธิได้ รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บ ป่ วยอั น มิ ใ ช่ เ นื่ อ งจากการทํา งาน ตามหลั ก เกณฑ์ อั ต ราและเงื่ อ นไขตามที่ ก ํา หนดใน
กฎกระทรวง” และตรากฎกระทรวง โดยกําหนดให้ ลูกจ้ างต่างด้ าวสามารถได้ รับสิทธิประโยชน์
ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางานได้ ทนั ทีเมื่อได้ นาํ ส่งเงิน
สมทบประกันสังคม เสมือนกับการจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมความเป็ น
ธรรมต่ อ แรงงานต่ า งด้ า วถู ก กฎหมายซึ่ ง ต้ อ งทํา งานในลั ก ษณะที่มี ค วามเสี่ย งสูง และยกเลิ ก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่ างด้ าว และ
เพิ่มเติมกรณีการได้ รับใบอนุ ญาตอยู่ในประเทศไทยเป็ นการชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน
2557 ที่เก็บเงินค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
คนละ 500 บาท ซึ่งให้ มีผลคุ้มครองในระยะเวลา 3 เดือนขณะที่ประกันสังคมยังไม่ค้ ุมครอง
4.4 ควรกําหนดให้มีการเพิม่ โทษทางอาญาแก่นายจ้างซึ่ งทําการเลิกจ้างแรงงาน
ต่ างด้าวถู กกฎหมายสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพู ชา เพราะเหตุต้ังครรภ์ และกําหนดให้
สิทธิลูกจ้ างต่างด้ าวถูกกฎหมายซึ่งเป็ นหญิงมีครรภ์และมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอด
บุตรอยู่ แล้ วในขณะถูกเลิกจ้ าง สามารถใช้ สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตรได้ จนกว่ าจะคลอด
บุตรแล้ วเสร็จ รวมทั้งกําหนดให้ สิทธิลูกจ้ างต่ างด้ าวถูกกฎหมายซึ่งเป็ นหญิงมีครรภ์ หากครบ
กํา หนดระยะเวลาการทํา งานหรื อ ครบกํา หนดต้ อ งออกนอกราชอาณาจั ก ร ให้ ส ามารถอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรได้ ช่ัวคราวเพื่อคลอดบุตร
4.5 ควรอาศัยอํ านาจตามมาตรา 75 แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ตรากฎกระทรวง โดยกํา หนดหลั ก เกณฑ์แ ละอัต ราการได้ รั บ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี
สงเคราะห์บุตรสําหรับแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาใหม่ เพื่อให้
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สอดคล้ องกับระยะเวลาการทํางานเพียง 4 ปี และควรให้ สาํ นักงานประกันสังคมยกเลิกข้ อจํากัด
หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารที่สร้ างภาระเกินความจําเป็ น
4.6 ควรเพิม่ เติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 77ทวิ วรรค
สาม ว่ า “ผู้ ประกันตนซึ่งเป็ นลูกจ้ างต่ างด้ าว เมื่อความเป็ นผู้ ประกันตนสิ้นสุดลงและมีความ
ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศของตนอย่างถาวร ให้ ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับบําเหน็จชราภาพ
ตามหลั ก เกณฑ์ อัต ราและเงื่อ นไขตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง” และตรากฎกระทรวง โดย
กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ ให้ ลูกจ้ างต่างด้ าวจะต้ องกลับประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะมีสิทธิ
ยื่นขอรั บเงินบําเหน็จชรภาพ โดยไม่ จาํ ต้ องรอจนถึงอายุ 55 ปี เช่ นเดียวกับกฎหมายสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
4.7 ควรยกเลิกเงือ่ นไขหรือกฎระเบียบของสํานักงานประกันสังคม ทีเ่ ป็ นอุปสรรค
ต่อการได้รบั สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน ของแรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์
ลาว และกัมพูชา และควรให้ สทิ ธิแรงงานต่างด้ าวซึ่งถูกเลิกจ้ างก่อนครบกําหนดสามารถได้ รับเงิน
ชดเชยการถูกเลิกจ้ างได้ ส่วนแรงงานต่างด้ าวซึ่งครบสัญญาจ้ างและต้ องเดินทางกลับก็ควรมีสทิ ธิ
ได้ รับเงินสมทบในส่วนที่ตนไม่ได้ ใช้ ประโยชน์คืนได้
4.8 ควรเพิม่ เติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 38/1 วรรค
แรก ว่า “ในกรณีท่เี ป็ นลูกจ้ างต่างด้ าวจําเป็ นต้ องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพราะเหตุครบ
ระยะเวลาการทํางาน และมีความประสงค์จะเดินทางกลับเข้ ามาทํางานในราชอาณาจักรอีก ให้ ถือ
ว่ าความเป็ นผู้ประกันตนสะดุ ดลงจนกว่ าลูกจ้ างต่ างด้ าวจะเข้ ามาทํางานและจ่ ายสมทบอีกครั้ ง
แต่ ท้ังนี้ไม่ เกินระยะเวลา 1 ปี นับแต่ ลูกจ้ างต่ างด้ าวจ่ ายเงินสมทบครั้ งสุดท้ าย” และเพิ่ มเติม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 38/1 วรรคสอง ว่า “ในกรณีท่ลี ูกจ้ างต่างด้ าว
ตามวรรคแรก ได้ กลับเข้ ามาทํางานในราชอาณาจักรและจ่ ายเงินสมทบภายในระยะเวลาตามที่
กําหนดแล้ ว ให้ ลูกจ้ างต่างด้ าวได้ รับสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง เสมือนกับผู้ประกันตน
ได้ ส่งเงินสมทบโดยไม่ขาดช่ วง” รวมทั้งแก้ ไขมาตรา 9 วรรคสอง ของบันทึกความเข้ าใจว่าด้ วย
ความร่วมมือในการจ้ างแรงงาน (MOU) ว่า “แรงงานซึ่งสิ้นสุดวาระการจ้ างแรงงานแล้ ว จะสมัคร
เข้ า ทํา งานได้ ใ หม่ เมื่ อ ครบระยะเวลา 30 วั น หลั งสิ้น สุด วาระการจ้ า งงานครั้ งก่ อน” เพื่ อ มิ ใ ห้
ระยะเวลาการเว้ นช่วงนานจนเกินไปและเป็ นการส่งเสริมความต่อเนื่องในทางเศรษฐกิจ
4.9 ควรกําหนดโทษในกรณีนายจ้างหลีกเลี่ยงไม่ นําส่ งเงินสมทบประกันสังคม
โดยการเพิม่ เติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 96ทวิ ว่า “นายจ้ างคนใดที่
ไม่นาํ ส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 47 หรือมาตรา 47 ทวิ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหก
เดือนหรื อปรั บไม่ เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรั บ” เพื่อให้ นายจ้ างเกิดความเกรงกลัวต่ อ
กฎหมาย และขยายให้ สทิ ธิลูกจ้ างในการแจ้ งขึ้นทะเบียนต่อสํานักงานประกันสังคมได้ เอง โดยไม่
ต้ อ งพึ่ ง นายจ้ า งเพี ย งอย่ า งเดี ย ว หรื อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ป ระกั น สั ง คมมารั บ ขึ้ นทะเบี ย นลู ก จ้ าง
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ผู้ประกันตนและรับชําระเงินสมทบประกันสังคมที่สถานประกอบการของนายจ้ างทุกเดือน รวมทั้ง
ควรออกประกาศสํา นั ก งานประกั น สั ง คมให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ อาทิ หน่ ว ยงานในการออก
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ให้ กบั แรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และ
กัมพูชา สามารถดําเนินการแทนสํานักงานประกันสังคมในการขึ้นทะเบียนลูกจ้ างและเก็บเงิน
สมทบประกันสังคมได้
4.10 ควรเพิ่มการอบรมกฎหมายเบื้ องต้นและสิ ท ธิ ประโยชน์อนั พึงได้รบั ของ
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ในขั้นตอนการออกใบอนุญาต
ทํางาน (Work Permit) ตลอดจนส่งเสริมให้ มีโทรศัพท์สายด่วนและจัดตั้งศูนย์สาํ หรับแรงงานต่าง
ด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เพื่อเป็ นช่องทางในการร้ องเรียนและสอบถาม
ข้ อมูล โดยใช้ ภาษาของแรงงานต่ างด้ าว นอกจากนั้น ควรจัดให้ มีอาสาสมัครซึ่งสามารถสื่อสาร
ภาษาเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เพื่ออํานวยความสะดวกแก่เจ้ าหน้ าที่ในการสื่อสารกับแรงงาน
ต่างด้ าว เช่น อาสาสมัครประจําสถานีตาํ รวจหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ เป็ นต้ น และจัดให้ เจ้ าหน้ าที่
ตํารวจหรือเจ้ าหน้ าที่กรมการจัดหางานหรือเจ้ าหน้ าที่ประกันสังคมหรือหน่ วยแพทย์เคลื่อนที่ ลง
พื้นที่บริเวณที่แรงงานต่างด้ าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาพักอาศัย เพื่อตรวจ
เยี่ยมและเป็ นการปรามมิให้ นายจ้ างกระทําผิดต่อกฎหมาย
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