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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธฉ์บับน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและวิเคราะห์การเข้าถึงสทิธปิระโยชน์ตาม

กฎหมายประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา 

เน่ืองจากในปัจจุบันแรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาทาํงานในประเทศไทยเพ่ือทดแทนอาชีพที่ขาดแคลน

และจาํเป็นหรือแรงงานไทยไม่ให้ความสนใจ คือ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และ

กัมพูชา แรงงานกลุ่มน้ีจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  

ซ่ึงประเทศไทยถือว่าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา มีสถานะเท่า

เทียมกับแรงงานในระบบของประเทศไทย จึงได้ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และให้สิทธิแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติ

เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 ได้ แต่ทว่าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา กไ็ม่อาจ

เข้าถงึสทิธติามกฎหมายประกนัสงัคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มีขอบเขตการให้ความ

คุ้มครองซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงแรงงานถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา บางประเภท

หรือบางอาชีพ เช่น แรงงานหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับการผ่อนผันที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 

หรือแรงงานที่ประกอบอาชีพลูกจ้างในครัวเรือน อกีทั้งพระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

ยังกาํหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาในการเกดิสทิธแิละการได้รับสทิธทิี่ไม่สอดคล้องกบัลักษณะอาชีพ

ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ทาํให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวถูกจาํกัดสิทธิ

หรือได้รับสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายประกนัสงัคมไม่เท่าเทยีมกบัแรงงานกลุ่มอื่น และจากการที่

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชาจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ

ไทยเม่ือทาํงานครบกาํหนดระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด จึงส่งผลให้ขาดจากการเป็นผู้ประกนัตน

และไม่อาจได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมอีกด้วย และเน่ืองจาก

พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ไม่มีมาตรการลงโทษทางอาญา ทาํให้นายจ้างไม่เกรง

                                                            

 นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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กลัวและหลีกเล่ียงไม่นาํส่งเงินสมทบ นอกจากน้ันยังพบว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ีไม่ทราบหรือ 

ไม่เข้าใจถงึกฎระเบียบและสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายประกนัสงัคม ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง

สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมประการหน่ึง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสหพันธรัฐมาเลเซีย 

พบว่าไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่จาํกดัการเข้าถึงสทิธิประโยชน์ตามกฎหมายประกนัสงัคมของ

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ในทางตรงกันข้าม กลับพบว่ามีบทบัญญัติที่สอดคล้องและเป็นการ

สนับสนุนการเข้าถงึสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายประกนัสงัคมอกีด้วย 

ดังน้ัน เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา สามารถ

เข้าถึงและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จึงขอ

เสนอแนะให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยกาํหนดคาํนิยาม “ลูกจ้าง” 

กาํหนดบทลงโทษทางอาญา และแก้ไขบทบัญญัติที่จํากัดการเข้าถึงและได้รับสิทธิประโยชน์ 

รวมทั้งแก้ไขหรือยกเลิกบทบัญญัติที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ เช่น บันทึกความ

เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร

กัมพูชา รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รับบาลแห่งสหภาพพม่า ประกาศ

สาํนักงานประกันสงัคม เร่ือง การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสญัชาติลาว กมัพูชา และเมียนมาร์ 

ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง

การตรวจสขุภาพและประกนัสขุภาพแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  

 

1.  บทนาํ  

เน่ืองจากในปัจจุบันแรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาทาํงานในประเทศไทยเพ่ือทดแทนอาชีพ

ที่ขาดแคลนและจาํเป็นหรือแรงงานไทยไม่ให้ความสนใจ คือ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ 

ลาว และกัมพูชา แรงงานกลุ่มน้ีจึงมีความสาํคัญต่อการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ประเทศ ซ่ึงประเทศไทยถือว่าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา  

มีสถานะเท่าเทยีมกบัแรงงานในระบบของประเทศไทย จึงได้ให้การรับรองและคุ้มครองสทิธสิวัสดิ

ภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และให้สิทธิแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ แต่ทว่าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และ

กมัพูชา กไ็ม่อาจเข้าถงึสทิธติามกฎหมายประกนัสงัคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ด้วยสาเหตุ

หลายประการ เช่น ขอบเขตการให้ความคุ้มครอง เง่ือนไขหรือระยะเวลาในการเกิดสิทธิและการ

ได้รับสทิธกิารเข้าถงึสทิธปิระโยชน์ของพระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 หรือจากลักษณะ

การทาํงานซ่ึงส่งผลต่อความไม่ต่อเน่ืองของการเป็นผู้ประกนัตน ตลอดจนกรณีนายจ้างหลีกเล่ียง

ไม่นาํเงินส่งสมทบประกนัสงัคม และกรณีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และ

กมัพูชา ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจถงึกฎระเบียบและสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายประกนัสงัคม เป็นต้น 
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2.  วิเคราะห์การเขา้ถึงสิทธิประโยชนต์ามกฎหมายประกนัสงัคมของแรงงาน 

ต่างดา้วถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร ์ลาวและกมัพูชา 

 2.1 กรณีช่องว่างของกฎหมายในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

ประกนัสงัคมของแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย เน่ืองจากประกาศสาํนักงานประกนัสงัคม ฉบับลง

วันที่ 8 ตุลาคม 2553 เร่ือง การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสญัชาติลาว กมัพูชา และเมียนมาร์ ที่

ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ กาํหนดให้นายจ้างต้องแจ้งขึ้ นทะเบียนลูกจ้างคนต่างด้าวสัญชาติลาว 

กัมพูชา และเมียนมาร์ ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีเอกสาร คือ 1. ใบอนุญาตทาํงาน (Work 

Permit) และ 2. หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง เป็น

ผู้ประกนัตน จึงทาํให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา ซ่ึงได้รับ

การผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีให้รับจ้างทาํงานเป็นการช่ัวคราวระหว่างรอส่งกลับเพ่ือให้มี

รายได้เล้ียงดูตนเองที่ ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ไม่สามารถเข้าเป็นผู้ประกันตนตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อันจะทาํให้

เกิดความเหล่ือมลํ้าและเป็นการแบ่งแยกให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายซ่ึงทาํงานในลักษณะ

เช่นเดียวกนั  

  เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 กาํหนดให้ลูกจ้าง

ซ่ึงทาํงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ไม่ถือเป็นลูกจ้าง จึงทาํให้แรงงาน 

ต่างด้าวถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา ซ่ึงได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้สามารถ

ทาํงานรับใช้ในบ้านหรือลูกจ้างซ่ึงทาํงานเกี่ยวกับบ้านอันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยได้  

ไม่สามารถเป็นผู้ประกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคมเหมือนเช่นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายซ่ึง

ประกอบอาชีพอื่นๆ  

 2.2 กรณีการเขา้ถงึสิทธิประโยชนต์ามกฎหมายประกนัสงัคมของแรงงานต่างดา้ว

สญัชาติเมียนมาร ์ลาว และกมัพูชา 

  2.2.1 กรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการทาํงาน เน่ืองจาก

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 62 ได้กาํหนดให้ผู้ประกันตนจะมีสิทธิได้รับ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงาน ต่อเม่ือภายใน

ระยะเวลาสบิห้าเดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกนัตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย

กว่าสามเดือน จึงทาํให้ในช่วงระยะเวลาก่อนครบ 3 เดือน ผู้ประกันตนต่างด้าวถูกกฎหมาย

สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาจะไม่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลใดๆซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

ลักษณะการทาํงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ี ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง  

การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่ออกตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 กาํหนดให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ

ลาว กัมพูชา และเมียนม่าร์ ที่มาขึ้ นทะเบียนจะต้องเสียค่าประกันสุขภาพเพ่ือให้มีผลคุ้มครอง 
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ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวในระยะเวลา 3 เดือนที่ประกันสังคมยังไม่มีคุ้มครองจาํนวน  

500 บาท จึงทาํให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนม่าร์ นอกจากจะ

ไม่ได้รับความคุ้มครองตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าเบี้ ยประกัน

สขุภาพพร้อมกบัต้องชาํระเงินสมทบประกนัสงัคมด้วย อนัทาํให้เกดิความซํา้ซ้อนและเป็นการเพ่ิม

ภาระมากขึ้น  

  2.2.2  กรณีคลอดบุตร เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

มาตรา 65 กาํหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนคลอดบุตร และมาตรา 67 ให้

สทิธกิรณต้ีองหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรมีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือคลอดบุตรใน

อตัราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉล่ีย เป็นระยะเวลา 90 วัน ซ่ึงสทิธิดังกล่าวจะคงอยู่ไม่เกนิ 6 เดือน

นับตั้งแต่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกนัตน ดังน้ัน เม่ือนายจ้างเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายซ่ึง

ตั้งครรภ์และหากแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายคลอดบุตรเม่ือพ้นกาํหนด 6 เดือนแล้ว จะทาํให้

ไม่ได้รับสทิธทิี่จะรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือคลอดบุตรและสทิธทิี่จะได้รับค่าคลอดบุตร  

  2.2.3  กรณีสงเคราะห์บุตร เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

มาตรา 74 กาํหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ซ่ึงบุตรจะ

ได้รับประโยชน์ทดแทนต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่กฎหมายที่ใช้ควบคุมการ

ทาํงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ต่างกก็าํหนดให้วาระการจ้างงาน 

ไม่เกิน 4 ปี จึงทาํให้สาํหรับแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา

สามารถรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรได้ไม่เกิน 4 ปีเท่าน้ัน ซ่ึงทาํให้เกิดความไม่เท่า

เทยีมกันนอกจากน้ี สาํนักงานประกันสังคมกาํหนดให้ผู้ประกันตนจะต้องย่ืนทะเบียนสมรสหรือ

ทะเบียนรับรองบุตร ซ่ึงเกิดจากคําสั่งศาลพิพากษาให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือ

ประกอบการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน ซ่ึงในความเป็นจริง แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสญัชาติ

เมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือซ่ึงเข้ามาทาํงานในราชอาณาจักร มักจะไม่มี

เอกสารดังกล่าว จึงทาํให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ีถูกจาํกัดสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนกรณี

สงเคราะห์บุตร 

  2.2.4  กรณีชราภาพ เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 

77ทวิ กาํหนดให้ผู้ประกนัตนมีสทิธิได้รับเงินบาํเหนจ็หรือบาํนาญชราภาพ เม่ือมีอายุครบ 55 ปี

บริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกนัตนสิ้นสดุลง (ในกรณีบาํเหนจ็ชราภาพ ผู้ประกนัตนจะได้รับก่อน

อายุครบ 55 ปี หากทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย) ในขณะที่กฎหมายที่ใช้ควบคุมการทาํงาน

ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ต่างกก็าํหนดให้วาระการจ้างงานไม่เกิน 

4 ปี จึงเหน็ได้ว่าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชาสามารถทาํงานใน

ราชอาณาจักรได้เพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึงตามที่กฎหมายกาํหนด ดังน้ัน หากแรงงานกลุ่มน้ีสิ้นสภาพ

การเป็นลูกจ้างแล้ว และเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร จะยังไม่มีสิทธิได้รับเงินบาํเหนจ็ชรา
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ภาพ จนกว่าจะมีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ซ่ึงทาํให้แรงงานกลุ่มน้ีกไ็ม่มีหลักประกันใด ๆ ว่า 

เม่ือครบกาํหนดแล้วจะได้รับเงินดังกล่าวคืน  

  2.2.5  กรณีว่างงาน เน่ืองจากสาํนักงานประกันสังคมกาํหนดให้ผู้ประกันตนที่มี

สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานต่อสาํนักงานจัดหา

งานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างน้ันออกจากงานและพร้อมที่จะทาํงานใหม่ ในขณะที่กฎหมาย

ที่ใช้ควบคุมการทาํงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ต่างกก็าํหนดให้

วาระการจ้างงานไม่เกนิ 4 ปี ดังน้ัน เม่ือการจ้างงานสิ้นสดุหรือถูกยกเลิกการจ้างงานก่อนกาํหนด 

ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จึงทาํให้กลายเป็นผู้ซ่ึง

ไม่พร้อมจะทาํงานหรือจะเข้ารับการฝึกอบรม และไม่อาจดาํเนินการขึ้นทะเบียนหรือดาํเนินการ

ตามเง่ือนไขของสาํนักงานประกันสังคมได้ นอกจากน้ัน การที่สาํนักงานประกันสังคมกาํหนดให้

แรงงานถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ต้องย่ืนเอกสารหลายประการ เช่น 

หลักฐานการได้รับอนุญาตให้พํานักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (Visa) สาํเนาใบแจ้งยกเลิกการ

อนุญาตทาํงานที่เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานรับรอง ซ่ึงแรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ีมีความยากลาํบากใน

การจัดเตรียมเอกสาร จึงเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม

ประการหน่ึง  

 2.3 ปัญหาความไม่ต่อเนือ่งของการเป็นผูป้ระกนัตนแรงงานต่างดา้วถูกกฎหมาย 

เน่ืองจาก บันทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน (MOU) มาตรา 9 วรรคสอง 

กําหนดว่า“แรงงานซ่ึงสิ้ นสุดวาระการจ้างแรงงานแล้ว จะสมัครเข้าทํางานได้ใหม่เม่ือครบ

ระยะเวลา 3 ปี หลังจากสิ้นสดุวาระการจ้างงานในคร้ังก่อน” ดังน้ัน เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาใน

การทาํงานในราชอาณาจักรแล้ว แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา

จะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร จึงไม่สามารถคงสถานะความเป็นผู้ประกันตนตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคมได้ และหากแรงงานกลุ่มน้ีจะกลับเข้ามาทาํงานในราชอาณาจักร 

กฎหมายกจ็ะถือเสมือนว่าแรงงานคนดังกล่าวเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้า

กองทุนประกันสังคมเพ่ือเร่ิมต้นการได้รับสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมใหม่เสมือนกับ

ผู้ประกันตนต่างด้าวถูกกฎหมายรายน้ีเพ่ิงทาํงานในคร้ังแรก (เว้นกรณีชราภาพ) ดังน้ัน บรรดา

เงินสมทบที่ผู้ประกนัตนต่างด้าวถูกกฎหมายได้จ่ายไปหรือการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

ประกนัสงัคมจากการเข้ามาทาํงานคราวก่อนหน้าจะไม่ถูกนาํมาคาํนวณเพ่ือให้ได้รับสทิธปิระโยชน์

ต่อเน่ืองกัน ซ่ึงไม่เป็นธรรมต่อแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย เพราะการขาดจากการเป็น

ผู้ประกนัตนมิได้เกดิจากความสมัครใจหากแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด  

 2.4 กรณีนายจ้างหลีกเ ลี่ยงไม่นํา เ งินส่งสมทบประกันสังคม  เนื่องจาก

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 กาํหนดให้นายจ้างมีหน้าที่นาํเงินสมทบประกนัสงัคม

โดยกฎหมายกาํหนดบทบทลงโทษในมาตรา 49 และ50 กรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่นาํส่งเงินสมทบ
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หรือส่งไม่ครบถ้วนให้ต้องรับผิดจ่ายเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจาํนวนเงินสมทบที่

นายจ้างยังมิได้นาํส่งหรือส่วนที่ยังขาดอยู่นับจากวันที่ต้องนาํส่งเงินสมทบ หรือให้อาํนาจเลขาธกิาร 

สาํนักงานประกันสังคมมีอาํนาจสั่งยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์ของนายจ้าง ซ่ึงเป็นเพียง

มาตรการทางแพ่งเท่าน้ัน แต่กรณีดังกล่าวปราศจากมาตรการทางอาญาที่จะใช้บังคับแก่นายจ้าง 

ทาํให้นายจ้างไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษที่กฎหมายกาํหนด และมีการฝ่าฝืนไม่นาํส่งเงินสมทบอยู่

เสมอ ซ่ึงส่งผลให้เกดิความเสยีหายต่อกองทุนประกนัสงัคม 

 2.5 กรณีแรงงานต่างดา้วถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร ์ลาว และกมัพูชาไม่ทราบ

ถึงกฎระเบียบและสิทธิประโยชนต์ามกฎหมายประกนัสงัคม เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวถูก

กฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชาส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือซ่ึงไม่สามารถสื่อสารหรือ

เข้าใจภาษาไทยได้ ทาํให้ไม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ ตลอดจนสทิธิประโยชน์ต่างๆ หรือกรณีรู้ถึงกฎ 

ระเบียบต่างๆ แต่กไ็ม่เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ จึงทาํให้แรงงานกลุ่มน้ีไม่เข้าใจ

ถึงรายละเอียดและขั้นตอนของการเข้าถึงระบบประกันสังคม ตลอดจนไม่สามารถปฏิบัติตาม

เง่ือนไขหรือหลักเกณฑข์องกฎหมายได้  

 

3. แนวทางการเขา้ถึงสิทธิประโยชนต์ามกฎหมายประกนัสงัคมของแรงงานต่าง

ดา้วถูกกฎหมาย 

 3.1 แนวทางการแกไ้ขช่องว่างของกฎหมายในการเขา้ถึงสิทธิประโยชนต์าม

กฎหมายประกนัสงัคมของแรงงานต่างดา้วถูกกฎหมาย โดยที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือสาธารณรัฐเกาหลีต่างกก็าํหนดให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

สามารถได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ได้มีการแบ่งแยกประเภทของแรงงานต่าง

ด้าวถูกกฎหมายให้ได้รับสทิธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทยีมกนั ซ่ึงเป็นไปตามอนุสญัญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 และ

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 189 ว่าด้วยแรงงานทาํงานบ้านและ

ข้อเสนอแนะฉบับที่ 201  

 3.2 แนวทางการเขา้ถึงสิทธิประโยชนต์ามกฎหมายประกนัสงัคมของแรงงานต่าง

ดา้วถูกกฎหมาย  

  3.2.1  กรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการทาํงาน กฎหมาย

ของสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเกาหลีมิได้กาํหนดเง่ือนไขการได้รับสทิธปิระโยชน์

ในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวเหมือนเช่นที่พระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

กาํหนดแต่อย่างใด ซ่ึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกาํหนดให้ผู้ซ่ึงทาํงานเป็นลูกจ้างและมีรายได้

เกิน 450 ยูโร ต่อเดือน มีหน้าที่ต้องเสียภาษีและจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยอัตโนมัติ  
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ส่วนสาธารณรัฐเกาหลีกําหนดเกี่ยวกับการประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวที่ท ํางานใน

สาธารณรัฐเกาหลี โดยนายจ้างจะต้องสมัครประกนัสุขภาพให้แรงงานต่างชาติภายใน 14 วันนับ

จากวันที่ทาํสญัญาจ้าง ทาํให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นแรงงานต่างชาติในฐานะผู้เอาประกนัได้รับบัตรประกนั

สขุภาพใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกนัสขุภาพ  

  3.2.2  กรณีชราภาพ โดยที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเกาหลี  

ต่างยินยอมให้แรงงานต่างด้าวได้รับสทิธบิาํเหนจ็ชราภาพและมีสทิธขิอรับเงินคืนเม่ือเดินทางออก

นอกประเทศอย่างถาวร ซ่ึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะคืนเงินเบี้ ยประกนัเฉพาะส่วนที่ลูกจ้าง

สะสม โดยจะคืนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างเดินทางกลับประเทศ ส่วนสาธารณรัฐเกาหลีจะคืน

บาํเหนจ็ทั้งส่วนของลูกจ้างและนายจ้างพร้อมดอกเบี้ ยภายใน 5 ปี นับจากวันที่เดินทางออกนอก

ประเทศ สาํหรับสหพันธรัฐมาเลเซียมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพคืนให้แรงงานต่าง

ด้าวเม่ือจะเดินทางออกจากสหพันธรัฐมาเลเซียด้วย 

  3.2.3  กรณว่ีางงาน โดยอนุสญัญาว่าด้วยการคุ้มครองสทิธแิรงงานอพยพทั้งปวง

และสมาชิกครอบครัว ได้กาํหนดให้รัฐภาคีต้องยอมรับสทิธขิองแรงงานอพยพเฉกเช่นเดียวกบัคน

ในชาติ แต่หากมีกรณีที่กฎหมายไม่อาจให้สิทธิประโยชน์แก่คนงานอพยพ รัฐจาํต้องพิจารณาถึง

การชดใช้คืนตามส่วนที่เขาจ่ายสมทบ โดยคาํนึงถงึสทิธปิระโยชน์บนพ้ืนฐานการปฏบิัติเช่นคนชาติ 

 3.3 แนวทางการแกไ้ขความไม่ต่อเนือ่งของการเป็นผูป้ระกนัตนแรงงานต่างดา้ว

ถูกกฎหมาย ซ่ึงตอ้งใหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 97 

ว่าดว้ยการอพยพเพือ่การหางานทํา  

 3.4 แนวทางการแก้ไขกรณีนายจ้างหลีกเลี่ยงไม่นําเ งินส่งสมทบ โดยที่

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม ค.ศ. 2010 ของสาธารณรฐัประชาชนจีน กําหนดใหก้รณี

นายจา้งฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมายประกนัสงัคม ถอืเป็นความผดิตามกฎหมายอาญาดว้ย 

 3.5 แนวทางการแกไ้ขใหแ้รงงานต่างดา้วถูกกฎหมายทราบถึงกฎระเบียบและ

สิทธิประโยชนต์ามกฎหมายประกนัสงัคม โดยที่สาธารณรัฐเกาหลีจะให้หน่วยงานของรัฐและ

หน่วยงานภาคเอกชนจัดให้มีการบริการเพ่ือช่วยเหลือหรืออาํนวยความสะดวกในการดาํรงชีวิต

ของแรงงานต่างด้าว เช่น การสอนภาษาเกาหลีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้คาํปรึกษาชาวต่างชาติที่

ประสบปัญหาในสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น 

 

4. ขอ้เสนอแนะ 

 ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม

ของแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ดังต่อไปน้ี 

686



 4.1 ควรยกเลิกประกาศสํานกังานประกนัสงัคม เรือ่ง การข้ึนทะเบยีนแรงงานต่าง

ดา้วสญัชาติลาว กมัพูชา และเมียนมาร ์ที่ผ่านการพิสูจนส์ญัชาติ ฉบบัลงวนัที่ 8 ตุลาคม 

2553 และออกประกาศ เร่ืองการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา

ฉบับใหม่ โดยกําหนดให้ลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสัญชาติลาว กัมพูชา และ 

เมียนมาร์ ซ่ึงได้รับใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit) สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม

พระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ได้ 

 4.2 ควรแกไ้ขคํานิยามของคําว่า “ลูกจ้าง” ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2533 มาตรา 5 ว่า “ลูกจา้ง ให้หมายความว่า ผู้ซ่ึงทาํงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง ไม่ว่า

จะเรียกช่ืออย่างไร” และควรเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ในส่วนคาํนิยาม

ของคาํว่า “ลูกจ้างต่างด้าว ให้หมายถึง ลูกจ้างซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับอนุญาตให้ทาํงาน

ตามกฎหมาย”  

 4.3 ควรเพิ่มเติมพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 62/1 ว่า 

“ผู้ประกันตนซ่ึงเป็นลูกจ้างต่างด้าว มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการทํางาน ตามหลักเกณฑ์ อัตราและเงื่ อนไขตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง” และตรากฎกระทรวง โดยกาํหนดให้ลูกจ้างต่างด้าวสามารถได้รับสิทธิประโยชน์

ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการทาํงานได้ทนัทเีม่ือได้นาํส่งเงิน

สมทบประกนัสงัคม เสมือนกบัการจ่ายค่าเบี้ ยประกนัสขุภาพ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเป็น

ธรรมต่อแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายซ่ึงต้องทาํงานในลักษณะที่มีความเสี่ยงสูง และยกเลิก

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และ

เพ่ิมเติมกรณีการได้รับใบอนุญาตอยู่ในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2557 ที่เกบ็เงินค่าประกนัสขุภาพแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา

คนละ 500 บาท ซ่ึงให้มีผลคุ้มครองในระยะเวลา 3 เดือนขณะที่ประกนัสงัคมยังไม่คุ้มครอง 

 4.4 ควรกําหนดใหมี้การเพิม่โทษทางอาญาแก่นายจา้งซ่ึงทําการเลิกจ้างแรงงาน

ต่างดา้วถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร ์ลาว และกมัพูชา เพราะเหตุตั้งครรภ์ และกาํหนดให้

สทิธิลูกจ้างต่างด้าวถูกกฎหมายซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์และมีสทิธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอด

บุตรอยู่แล้วในขณะถูกเลิกจ้าง สามารถใช้สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตรได้จนกว่าจะคลอด

บุตรแล้วเสร็จ รวมทั้งกาํหนดให้สิทธิลูกจ้างต่างด้าวถูกกฎหมายซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์ หากครบ

กาํหนดระยะเวลาการทาํงานหรือครบกาํหนดต้องออกนอกราชอาณาจักร ให้สามารถอยู่ใน

ราชอาณาจักรได้ช่ัวคราวเพ่ือคลอดบุตร 

 4.5 ควรอาศยัอํานาจตามมาตรา 75 แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 

2533 ตรากฎกระทรวง โดยกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี

สงเคราะห์บุตรสาํหรับแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชาใหม่ เพ่ือให้
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สอดคล้องกับระยะเวลาการทาํงานเพียง 4 ปี และควรให้สาํนักงานประกันสังคมยกเลิกข้อจาํกัด

หรือเง่ือนไขเกี่ยวกบัเอกสารที่สร้างภาระเกนิความจาํเป็น  

 4.6 ควรเพิม่เติมพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 77ทวิ วรรค

สาม ว่า “ผู้ประกันตนซ่ึงเป็นลูกจ้างต่างด้าว เม่ือความเป็นผู้ประกันตนสิ้ นสุดลงและมีความ

ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศของตนอย่างถาวร ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับบาํเหนจ็ชราภาพ  

ตามหลักเกณฑ์ อัตราและเงื่อนไขตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง” และตรากฎกระทรวง โดย

กาํหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ ให้ลูกจ้างต่างด้าวจะต้องกลับประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงจะมีสิทธิ

ย่ืนขอรับเงินบาํเหน็จชรภาพ โดยไม่จาํต้องรอจนถึงอายุ 55 ปี เช่นเดียวกับกฎหมายสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี 

 4.7 ควรยกเลิกเงือ่นไขหรือกฎระเบยีบของสํานกังานประกนัสงัคม ทีเ่ป็นอุปสรรค

ต่อการไดร้บัสิทธิประกนัสงัคมกรณีว่างงาน ของแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ 

ลาว และกมัพูชา และควรให้สทิธแิรงงานต่างด้าวซ่ึงถูกเลิกจ้างก่อนครบกาํหนดสามารถได้รับเงิน

ชดเชยการถูกเลิกจ้างได้ ส่วนแรงงานต่างด้าวซ่ึงครบสญัญาจ้างและต้องเดินทางกลับกค็วรมีสทิธิ

ได้รับเงินสมทบในส่วนที่ตนไม่ได้ใช้ประโยชน์คืนได้ 

 4.8 ควรเพิม่เติมพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 38/1 วรรค

แรก ว่า “ในกรณีที่เป็นลูกจ้างต่างด้าวจาํเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพราะเหตุครบ

ระยะเวลาการทาํงาน และมีความประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาทาํงานในราชอาณาจักรอกี ให้ถือ

ว่าความเป็นผู้ประกันตนสะดุดลงจนกว่าลูกจ้างต่างด้าวจะเข้ามาทาํงานและจ่ายสมทบอีกคร้ัง  

แต่ทั้งน้ีไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับแต่ลูกจ้างต่างด้าวจ่ายเงินสมทบคร้ังสุดท้าย” และเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 38/1 วรรคสอง ว่า “ในกรณีที่ลูกจ้างต่างด้าว

ตามวรรคแรก ได้กลับเข้ามาทาํงานในราชอาณาจักรและจ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาตามที่

กาํหนดแล้ว ให้ลูกจ้างต่างด้าวได้รับสทิธติามกฎหมายฉบับน้ีอย่างต่อเน่ือง เสมือนกบัผู้ประกนัตน

ได้ส่งเงินสมทบโดยไม่ขาดช่วง” รวมทั้งแก้ไขมาตรา 9 วรรคสอง ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความร่วมมือในการจ้างแรงงาน (MOU) ว่า “แรงงานซ่ึงสิ้นสดุวาระการจ้างแรงงานแล้ว จะสมัคร

เข้าทาํงานได้ใหม่เม่ือครบระยะเวลา 30 วันหลังสิ้ นสุดวาระการจ้างงานคร้ังก่อน” เพ่ือมิให้

ระยะเวลาการเว้นช่วงนานจนเกนิไปและเป็นการส่งเสริมความต่อเน่ืองในทางเศรษฐกจิ 

 4.9 ควรกําหนดโทษในกรณีนายจ้างหลีกเลี่ยงไม่นําส่งเงินสมทบประกนัสงัคม 

โดยการเพิม่เติมพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มาตรา 96ทวิ ว่า “นายจ้างคนใดที่

ไม่นาํส่งเงินสมทบผู้ประกนัตนตามมาตรา 47 หรือมาตรา 47 ทวิ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหก

เดือนหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ” เพ่ือให้นายจ้างเกิดความเกรงกลัวต่อ

กฎหมาย และขยายให้สทิธิลูกจ้างในการแจ้งขึ้นทะเบียนต่อสาํนักงานประกนัสงัคมได้เอง โดยไม่

ต้องพ่ึงนายจ้างเพียงอย่างเดียว หรือให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมมารับขึ้ นทะเบียนลูกจ้าง
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ผู้ประกนัตนและรับชาํระเงินสมทบประกนัสงัคมที่สถานประกอบการของนายจ้างทุกเดือน รวมทั้ง

ควรออกประกาศสํานักงานประกันสังคมให้หน่วยงานของรัฐ อาทิ หน่วยงานในการออก

ใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit) ให้กบัแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และ

กัมพูชา สามารถดาํเนินการแทนสาํนักงานประกันสังคมในการขึ้ นทะเบียนลูกจ้างและเกบ็เงิน

สมทบประกนัสงัคมได้ 

 4.10 ควรเพิ่มการอบรมกฎหมายเบ้ืองตน้และสิทธิประโยชนอ์นัพึงไดร้บัของ

แรงงานต่างดา้วถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร ์ลาว และกมัพูชา ในขั้นตอนการออกใบอนุญาต

ทาํงาน (Work Permit) ตลอดจนส่งเสริมให้มีโทรศัพทส์ายด่วนและจัดตั้งศูนย์สาํหรับแรงงานต่าง

ด้าวถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชา เพ่ือเป็นช่องทางในการร้องเรียนและสอบถาม

ข้อมูล โดยใช้ภาษาของแรงงานต่างด้าว นอกจากน้ัน ควรจัดให้มีอาสาสมัครซ่ึงสามารถสื่อสาร

ภาษาเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการสื่อสารกับแรงงาน

ต่างด้าว เช่น อาสาสมัครประจาํสถานีตาํรวจหรือโรงพยาบาลในพ้ืนที่ เป็นต้น และจัดให้เจ้าหน้าที่

ตาํรวจหรือเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานหรือเจ้าหน้าที่ประกนัสงัคมหรือหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ ลง

พ้ืนที่บริเวณที่แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสญัชาติเมียนมาร์ ลาว และกมัพูชาพักอาศัย เพ่ือตรวจ

เย่ียมและเป็นการปรามมิให้นายจ้างกระทาํผดิต่อกฎหมาย  
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