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คุ้ำาอธิิบายอักษรย่อ

CSO Civil society organisation

 องคิ์กรภาคิประชาสังคิม่ 

HRDF Human Rights and Development Foundation

 ม่้ลนำิธิเพื่่�อสิที่ธิม่นำุษยชนำและการพื่ัฒนำา

IDP Internally displaced people

 ผู้้้พื่ลัดถึิ�นำภายในำประเที่ศึ

ILO International Labour Organization

 องคิ์การแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึ 

IOM International Organization for Migration

 องคิ์การระห็ว่างประเที่ศึเพื่่�อการโยกย้ายถึิ�นำฐานำ 

KII Key informant interview 

 การสัม่ภาษณ์ผู้้้ให็้ข้้อม่้ลสำาคิัญ 

M-Fund Migrant Fund

 กองทีุุ่นำสำาห็รับัผู้้้ย้ายถึิ�นำ

MHIS Migrant Health Insurance Scheme 

 แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว

MHV Migrant Health Volunteer 

 อาสาสม่ัคิรสาธารณสุข้ต่่างด้าว

MIS Management Information System

 ระบับัสารสนำเที่ศึเพื่่�อการบัริห็ารจัดการ 

MLO Migrant Liaison Officer

 เจ้าห็นำ้าที่่�ประสานำงานำแรงงานำต่่างด้าว 

MoL Ministry of Labour

 กระที่รวงแรงงานำ 

MoPH Ministry of Public Health

 กระที่รวงสาธารณสุข้ 

MoU Memorandum of Understanding 

 บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจ

NGO Non-governmental organisation

 องคิ์กรพื่ัฒนำาเอกชนำ 
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NHRCT National Human Rights Commission of Thailand

 คิณะกรรม่การสิที่ธิม่นำุษยชนำแห็่งชาต่ิประเที่ศึไที่ย 

NV Nationality Verification

 การพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ

OPM Oxford Policy Management

 อ๊อกซีฟอร์ด โพื่ลิซี่ เม่เนำจเม่นำ

OWWA Overseas Workers Welfare Association

 สม่าคิม่สวัสดิการแรงงานำต่่างด้าว

SDGs Sustainable Development Goals

 เป้าห็ม่ายการพื่ัฒนำาที่่�ยั�งย่นำ

SEZ Special Economic Zone

 เข้ต่พื่ัฒนำาเศึรษฐกิจพื่ิเศึษ 

SGD Singapore dollars

 ดอลลาร์สิงคิโปร์

SPDR Social Protection Diagnostic Review

 การที่บัที่วนำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องประเที่ศึไที่ย

SSC Social Security Committee

 คิณะกรรม่การประกันำสังคิม่ 

SSF Social Security Fund

 กองทีุ่นำประกันำสังคิม่

SSO Social Security Office

 สำานำักงานำประกันำสังคิม่

THB Thai Baht

 บัาที่ไที่ย

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

 สำานำักงานำข้้าห็ลวงให็ญ่ผู้้้ล่�ภัยแห็่งสห็ประชาชาต่ิ 

UNICEF United Nations Children’s Fund

 องคิ์การทีุ่นำเพื่่�อเด็กแห็่งสห็ประชาชาต่ิ 

WCF Workmen’s Compensation Fund

 กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ 

WCFC Workmen’s Compensation Fund Committee

 คิณะกรรม่การกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ 
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คุ้ำานำา

การระบัาดให็ญ่ข้องโรคิโคิวิด-19dที่ั�วโลกฮที่ำาให้็ทีุ่กคินำต่ระห็นำักถึึงบัที่บัาที่ที่่�สำาคัิญข้องการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่ในำการจัดการ 
กบััคิวาม่เปราะบัางในำกลุ่ม่ประชากรต่่างเๆาโดยเฉพื่าะอย่างยิ�งประชากรกลุ่ม่เด็กhแรงงานำนำอกระบับัhผู้้้ส้งอายุhผู้้้ห็ญิงhและ 
แรงงานำข้้าม่ชาติ่hเนำ่�องจากระบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ยังไม่่คิรอบัคิลุม่กลุ่ม่คินำดังกล่าวม่ากเท่ี่าใดนัำกhและอาจที่ำาให้็ต้่องต่ก
อย้่ในำสภาวะคิวาม่ยากจนำhวิสัยทัี่ศึน์ำการพัื่ฒนำาประเที่ศึไที่ยในำยุที่ธศึาสต่ร์ชาติ่ที่20ที่ปีh(พื่.ศึ.h2561-2580)hกำาห็นำดให้็ไที่ย 
เป็นำประเที่ศึพื่ัฒนำาแล้วhเป็นำสังคิม่ที่่�สร้างโอกาสและคิวาม่เสม่อภาคิที่างสังคิม่hดังนำั�นำgรัฐบัาลแห่็งราชอาณาจักรไที่ยและ
สห็ประชาชาต่ิเห็็นำพ้ื่องว่าการม่่ระบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ที่ันำสม่ัยhบั้รณาการhและแข้็งแกร่งถึ่อเป็นำประเด็นำที่่�ม่่คิวาม่สำาคิัญ 
อันำดับัต้่นำในำการพื่ัฒนำาประเที่ศึไที่ยที่ที่ั�งนำ่�hการผู้นำวกทุี่กองค์ิประกอบัข้องการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ในำแผู้นำการพื่ัฒนำาระดับัชาต่ิ 
จงึเป็นำสิ�งสำาคิญัในำการส่งเสรมิ่การพื่ฒันำาที่างสงัคิม่hการสร้างเสถึ่ยรภาพื่hและการสร้างคิวาม่เต่บิัโต่ที่่�ที่ั�วถึงึhโดยระบับัการคิุม้่คิรอง 
ที่างสงัคิม่ข้องไที่ยในำปัจจบุันัำได้รบััการพื่ฒันำาม่าเป็นำอย่างดแ่ละต่่อเนำ่�องhอย่างไรกต็่าม่vการดำาเนำนิำโคิรงการและแผู้นำงานำต่่างเๆาเพื่่�อ
พื่ฒันำาระบับัการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ข้องประเที่ศึไที่ยม่ค่ิวาม่เก่�ยวข้้องกับัห็ลายกระที่รวงและห็ลายองค์ิกรทัี่�งในำระดบััประเที่ศึและระดบัั 
ท้ี่องถิึ�นำoดงันำั�นำจึงม่ค่ิวาม่จำาเป็นำอย่างเร่งด่วนำในำการศึึกษาและกำาห็นำดแนำวที่างการที่ำางานำระห็ว่างห็น่ำวยงานำต่่างเๆาที่่�สอดประสานำกันำ 
ม่ากข้ึ�นำเพื่่�อให้็นำำาไปส่้การพื่ัฒนำาระบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่เชิงบั้รณาการและการที่ำางานำร่วม่กันำในำระดับัที่่�ส้งข้ึ�นำhนำอกจากนำ่� 
การพื่ฒันำาระบับัการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ยงัก่อให้็เกิดคิวาม่ต่ระห็นำกัถึงึคิวาม่คิรอบัคิลมุ่และคิวาม่เพื่ย่งพื่อในำการที่ำาให้็ประชาชนำห็ลุดพื่้นำ
จากคิวาม่ยากจนำnและการสร้างคิวาม่เช่�อม่ั�นำในำระบับัการเงินำที่่�ยั�งย่นำเพื่่�อให็้ระบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ม่่ประสิที่ธิภาพื่ส้งสุด 

รัฐบัาลแห่็งราชอาณาจักรไที่ยและสห็ประชาชาติ่hโดยกระที่รวงการพัื่ฒนำาสังคิม่และคิวาม่มั่�นำคิงข้องม่นุำษย์nและห็น่ำวยงานำ 
สห็ประชาชาต่ิhได้แก่hองคิ์การแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึhองคิ์การระห็ว่างประเที่ศึเพื่่�อการโยกย้ายถึิ�นำฐานำhองคิ์การทีุ่นำเพื่่�อเด็ก 
แห่็งสห็ประชาชาต่ิอและองค์ิการเพื่่�อการส่งเสริม่คิวาม่เสม่อภาคิระห็ว่างเพื่ศึและเพื่ิ�ม่พื่ลังข้องผู้้้ห็ญิงแห่็งสห็ประชาชาต่ิ 
ได้ร่วม่ม่่อกันำดำาเนำินำโคิรงการเสริม่สร้างระบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่แบับับั้รณาการสำาห็รับัทีุ่กคินำในำประเที่ศึไที่ยn(Project
ondAcceleratingdProgressdtowardsdandIntegrateddanddModernizeddSocialvProtectionhSystemdfordAllhinhThailand) 
ในำการจัดที่ำารายงานำการศึึกษาที่บัที่วนำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ในำประเที่ศึไที่ยvโดยมุ่่งเน้ำนำการให้็ข้้อเสนำอแนำะเชิงนำโยบัาย 
ต่่อแนำวที่างการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ต่ลอดช่วงช่วิต่ข้องคินำhซีึ�งประกอบัด้วยรายงานำการศึึกษาข้้อม่้ลบัริบัที่และภ้ม่ิห็ลัง 
ในำการนำำาเสนำอห็ลักการสำาคิญัจากการเจรจาห็ารอ่เชงินำโยบัายhดงันำ่�d(1)hการศึกึษารป้แบับัการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่และการวิเคิราะห์็ 
คิวาม่เปราะบัางในำประเที่ศึไที่ยh(2)hรายงานำสรุประบับัการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�คิำานำึงถึึงเด็กในำประเที่ศึไที่ยh(3)hการข้ยาย 
การเข้้าถึึงการประกันำสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำทีุ่กคินำในำประเที่ศึไที่ยh(โดยมุ่่งเน้ำนำไปที่่�การข้ยายคิวาม่คิุ้ม่คิรองให้็คิรอบัคิลุม่แรงงานำ 
นำอกระบับั)h(4)hการที่บัที่วนำระบับับัำานำาญในำประเที่ศึไที่ยh(5)hการศึึกษาการเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ 
และคิรอบัคิรัวในำประเที่ศึไที่ยdและh(6)hการประเมิ่นำผู้ลกระที่บัที่างเพื่ศึสภาพื่ในำการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่hโดยได้ม่่การจัด 
การประชุม่เสวนำาเพื่่�อห็าร่อจำานำวนำห็ลายคิรั�งในำช่วงเด่อนำม่่นำาคิม่ถึึงเด่อนำกันำยายนำh2564hและได้นำำาเสนำอข้้อคิ้นำพื่บัจาก 
การศึึกษาฯhและม่ก่ารห็ารอ่ระห็ว่างผู้้เ้ช่�ยวชาญต่่างเๆาจากห็น่ำวยงานำภาคิรฐัdนำกัวชิาการdและองค์ิกรภาคิเอกชนำและประชาสงัคิม่

สำาห็รับัรายงานำการศึึกษาข้้อม้่ลและบัริบัที่ภ้ม่ิห็ลังฉบัับันำ่�ได้นำำาเสนำอข้้อค้ินำพื่บัและข้้อเสนำอแนำะเก่�ยวกับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ 
สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและสม่าชิกคิรอบัคิรัวที่่�อาศึัยร่วม่กันำในำประเที่ศึไที่ยnและเป็นำเอกสารข้้อม่้ลที่่�สำาคิัญประกอบัการจัดที่ำา 
รายงานำการศึึกษาที่บัที่วนำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องประเที่ศึไที่ยhที่ั�งนำ่�hรายงานำการศึึกษาฯhได้รับัคิำาแนำะนำำาที่่�เป็นำประโยชนำ์
อย่างยิ�งจากผู้้้เช่�ยวชาญด้านำวิชาการจากกระที่รวงการพื่ัฒนำาสังคิม่และคิวาม่มั่�นำคิงข้องม่นำุษย์hกระที่รวงแรงงานำd(สำานำักงานำ
ประกันำสังคิม่)hกระที่รวงสาธารณสุข้ กระที่รวงศึึกษาธิการ และสำานำักงานำสภาพื่ัฒนำาการเศึรษฐกิจและสังคิม่แห็่งชาต่ิ

พื่วกเราห็วังเป็นำอย่างยิ�งว่ารายงานำการศึึกษาเห็ล่านำ่�จะเป็นำการส่งเสริม่ให็้ห็นำ่วยงานำที่่�เก่�ยวข้้องเกิดคิวาม่เข้้าใจร่วม่กันำถึึง 
คิวาม่เปราะบัางต่่างเๆาที่่�เกิดข้ึ�นำอย้ใ่นำสังคิม่hและที่่�กำาลงัเกดิข้ึ�นำในำประชากรกลุม่่ต่่างเๆาต่ลอดจนำนำำาไปส้ก่ารม่ร่ะบับัการคิุม้่คิรอง 
ที่างสงัคิม่แบับับั้รณาการและคิรอบัคิลุม่hซึี�งจะสาม่ารถึสนัำบัสนุำนำวิสัยทัี่ศึน์ำข้องประเที่ศึไที่ยเพื่่�อการพัื่ฒนำาสังคิม่และเศึรษฐกิจ 
ให็้กลับัคิ่นำส้่สภาวะปกต่ิได้อย่างรวดเร็วและยั�งย่นำ โดยไม่่ม่่ใคิรถึ้กที่ิ�งไว้ข้้างห็ลัง

นางพััชรีี  อารีะยะกุุล

ปลัดกระที่รวงการพื่ัฒนำาสังคิม่และคิวาม่ม่ั�นำคิงข้องม่นำุษย์

นางกุีต้้า  ซัับบรีะวาล

ผู้้้ประสานำงานำสห็ประชาชาต่ิประจำาประเที่ศึไที่ย
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คุ้ำานำา

ประเที่ศึไที่ยเปน็ำจดุศึน้ำยก์ลางที่่�สำาคิญัข้องการยา้ยถึิ�นำในำภม้่ภิาคิเอเชย่ต่ะวนัำออกเฉย่งใต่ ้ต่ลอดจนำเปน็ำประเที่ศึปลายที่างการยา้ยถึิ�นำ
ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจำานำวนำประม่าณ 3.9 ล้านำคินำ ซีึ�งคิิดเป็นำจำานำวนำม่ากกว่าร้อยละ 10 ข้องกำาลังแรงงานำที่ั�งห็ม่ดภายในำประเที่ศึ 
และแม่้ว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจะม่่บัที่บัาที่สำาคิัญในำการสนำับัสนำุนำเศึรษฐกิจข้องประเที่ศึไที่ย แต่่บั่อยคิรั�งแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเห็ล่านำ่�ยังคิง
ต่้องเผู้ชิญกับัคิวาม่เส่�ยงในำการถึ้กละเม่ิด แสวงห็าประโยชนำ์ และการแบั่งแยกจากการม่่ส่วนำร่วม่ในำสังคิม่ โดยม่่ข้้อจำากัดห็ร่อได้รับั
การยกเว้นำจากการเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่

คิวาม่ต่้องการจ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิยังคิงม่่อย้่อย่างต่่อเนำ่�องต่ลอดช่วงระยะเวลาการระบัาดให็ญ่ข้องโรคิต่ิดเช่�อไวรัสโคิโรนำา 
(โคิวิด-19) และการชะลอตั่วที่างเศึรษฐกิจที่่�เก่�ยวข้้อง และคิาดว่าคิวาม่ต้่องการดังกล่าวจะเพื่ิ�ม่ม่ากยิ�งข้ึ�นำอย่างต่่อเน่ำ�องไปอ่ก 
ในำชว่งห็ลายปขี้า้งห็นำา้ อนัำเนำ่�องม่าจากคิวาม่ต่อ้งการข้องต่ลาดแรงงานำและการเปล่�ยนำแปลงที่างโคิรงสรา้งประชากรในำประเที่ศึไที่ย 
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิจึงถึ่อได้ว่าเป็นำแรงข้ับัเคิล่�อนำที่างเศึรษฐกิจที่่�สำาคัิญ และด้วยเห็ตุ่นำ่� จึงม่่คิวาม่จำาเป็นำอย่างยิ�งที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 
คิวรจะได้รับัสิที่ธิในำการเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่อย่างเที่่าเที่่ยม่

การเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องแรงงานำข้าม่ชาต่ิเป็นำห็ัวใจสำาคิัญข้องวาระการพื่ัฒนำาที่่�ยั�งย่นำ คิ.ศึ. 2030 ข้องสห็ประชาชาต่ิ 
รวม่ที่ั�งการบัรรลุเป้าห็ม่ายการพัื่ฒนำาที่่�ยั�งยน่ำที่่�ม่ค่ิวาม่เช่�อม่โยงกนัำและไม่ท่ี่ิ�งใคิรไวข้้า้งห็ลงั โดยในำข้ณะที่่�เป้าห็ม่ายการพื่ฒันำาที่่�ยั�งยน่ำ
และเป้าประสงคิ์ที่่�เก่�ยวข้้องห็ลากห็ลายข้้อให็้คิวาม่สำาคิัญกับัการแก้ไข้ปัญห็าการย้ายถึิ�นำโดยเฉพื่าะ แต่่เป้าห็ม่ายและเป้าประสงคิ์
ที่่�เห็ล่ออ่�นำ ๆ จะไม่่สาม่ารถึบัรรลุผู้ลสำาเร็จได้อย่างสม่บั้รณ์ห็ากไม่่คิำานำึงถึึงการย้ายถึิ�นำและแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ การสร้างห็ลักประกันำ 
การเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจึงม่่คิวาม่สำาคัิญในำการข้ับัเคิล่�อนำการดำาเนำินำการเพื่่�อบัรรลุเป้าห็ม่าย
การพื่ัฒนำาที่่�ยั�งย่นำทีุ่กข้้อ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งเป้าห็ม่ายที่่� 1 ว่าด้วยการข้จัดคิวาม่ยากจนำ และเป้าห็ม่ายที่่� 10 ว่าด้วยการส่งเสริม่ 
คิวาม่เสม่อภาคิ ผู้่านำ “การดำาเนำินำการให็้ทีุ่กคินำม่่ระบับัและม่าต่รการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ในำระดับัประเที่ศึที่่�เห็ม่าะสม่ รวม่ถึึง 
การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้ั�นำพื่่�นำฐานำ” (เป้าประสงค์ิที่่� 1.3) และ “การเล่อกใช้นำโยบัาย โดยเฉพื่าะนำโยบัายการคิลัง คิ่าจ้าง และ 
การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ และให็้บัรรลุคิวาม่เสม่อภาคิยิ�งข้ึ�นำอย่างต่่อเนำ่�อง” (เป้าประสงคิ์ที่่� 10.4) นำอกจากนำ่� ยังม่่ส่วนำช่วยสนำับัสนำุนำ
เปา้ห็ม่ายที่่� 3 ในำการสง่เสรมิ่การม่ช่ว่ติ่ที่่�ม่ส่ขุ้ภาพื่ท่ี่�ดแ่ละสวสัดภิาพื่สำาห็รบััที่กุคินำในำที่กุวยั ต่ลอดจนำเปน็ำเคิร่�องม่อ่ในำการข้บััเคิล่�อนำ
คิวาม่เที่่าเที่่ยม่ระห็ว่างเพื่ศึ (เป้าห็ม่ายที่่� 5) การสร้างงานำที่่�ม่่คิุณคิ่าและการเจริญเต่ิบัโต่ที่างเศึรษฐกิจ (เป้าห็ม่ายที่่� 8) 

ด้วยเห็ตุ่นำ่� การศึึกษาภ้ม่ิห็ลังเร่�องการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและคิรอบัคิรัวในำประเที่ศึไที่ยจึงถึ่อว่าเป็นำ
ก้าวสำาคิัญในำการบัรรลุเป้าห็ม่ายการพัื่ฒนำาที่่�ยั�งย่นำ การศึึกษาฉบัับันำ่�นำำาเสนำอภาพื่รวม่ข้องการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องแรงงานำ 
ข้้าม่ชาต่ใินำประเที่ศึไที่ยที่่�ม่่คิวาม่เป็นำปัจจบุัันำและคิวาม่คิรอบัคิลุม่ม่ากที่่�สุด รวม่ถึึงยังม่่การวเิคิราะห็ร์ะดับัการคิุม้่คิรอง ข้้อที่้าที่าย
และอุปสรรคิที่่�สำาคิัญที่่�อ้างอิงม่าจากข้้อคิ้นำพื่บัในำม่ิต่ิต่่าง ๆ ที่่�ม่่คิวาม่เช่�อม่โยงกันำ ไม่่ว่าจะเป็นำการบัริห็ารจัดการการย้ายถึิ�นำข้อง
แรงงานำ ไปจนำถึงึกรอบันำโยบัายและกฎห็ม่ายที่่�เก่�ยวข้อ้ง และดว้ยข้อ้คิน้ำพื่บัที่่�ม่ห่็ลกัฐานำรองรบััเห็ลา่นำ่� การศึึกษาฉบับัันำ่�ยงัไดน้ำำาเสนำอ 
ชุดข้้อเสนำอแนำะที่่�สำาคิัญ ซีึ�งม่่วัต่ถึุประสงคิ์เพื่่�อให้็ห็นำ่วยงานำภาคิรัฐและพัื่นำธม่ิต่รที่่�เก่�ยวข้้องนำำาไปพิื่จารณาปรับัใช้เพื่่�อพื่ัฒนำา 
การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่ากยิ�งข้ึ�นำเพื่่�อประโยชนำ์ที่่�ยั�งย่นำข้องทีุ่กคินำ

ข้้อค้ินำพื่บัและข้้อเสนำอแนำะที่่�ได้รับัจากการศึึกษาฉบัับันำ่�ยังแสดงให้็เห็็นำถึึงข้้อม้่ลเชิงประจักษ์ข้องประโยชน์ำในำการนำำามิ่ติ่ด้านำ 
การย้ายถึิ�นำเข้้าส้่กระแสห็ลัก และมุ่่งห็วังว่าจะก่อให้็เกิดการเจรจาที่างสังคิม่ที่่�เก่�ยวข้้องกับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ในำประเที่ศึไที่ย  
เพื่่�อสานำต่่อคิวาม่มุ่ง่ม่ั�นำและคิวาม่พื่ยายาม่ข้องโคิรงการคิวาม่ร่วม่ม่อ่แห่็งสห็ประชาชาติ่ว่าด้วยการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รบััที่กุคินำ 
ในำประเที่ศึไที่ยนำ่�

ดิฉันำห็วังเป็นำอย่างยิ�งว่าการศึึกษาฉบัับันำ่�จะนำำาไปส้่การอภิปรายในำวงกว้างท่ี่�จะช่วยส่งเสริม่การเข้้าถึึงการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่
ข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ ต่ลอดจนำเป็นำแรงขั้บัเคิล่�อนำคิวาม่ก้าวห็น้ำาเพื่่�อการดำาเนิำนำงานำด้านำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่แบับับั้รณาการ  
เที่่าเที่่ยม่ และยั�งย่นำสำาห็รับัทีุ่กคินำ 

เจรีัลดีีน อองซัารี์ค

ห็ัวห็นำ้าสำานำักงานำ

องคิ์การระห็ว่างประเที่ศึเพื่่�อการโยกย้ายถึิ�นำฐานำประจำาประเที่ศึไที่ย
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กิติติิกรรมประกาศ

รายงานำการศึกึษาฉบับัันำ่�ไดร้บััการม่อม่ห็ม่ายให็จ้ดัที่ำาโดยองคิก์ารระห็วา่งประเที่ศึเพื่่�อการโยกยา้ยถึิ�นำฐานำ และดำาเนำนิำการศึึกษาโดย 
Karin Seyfert, Sutharee Wannasiri, Laura Brouwer และ Fred Merttens จากบัริษัที่อ๊อกซีฟอร์ด โพื่ลิซี่ เม่เนำจเม่นำ 
รายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�เป็นำส่วนำห็นำึ�งข้องการที่บัที่วนำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องประเที่ศึไที่ย (Social Protection Diagnostic 
Review) ซีึ�งดำาเนำินำการโดยโคิรงการคิวาม่ร่วม่ม่่อแห็่งสห็ประชาชาต่ิว่าด้วยการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัทีุ่กคินำในำประเที่ศึไที่ย  
ที่่�ดำาเนิำนำการร่วม่กับัรัฐบัาลไที่ยและได้รับัการสนำับัสนำุนำงบัประม่าณจากกองทีุ่นำร่วม่เพื่่�อเป้าห็ม่ายการพื่ัฒนำาที่่�ยั�งย่นำ (Joint 
SDG Fund)

รายงานำการศึกึษาฉบับัันำ่�ได้รบััการสนำบััสนำนุำและคิวาม่ร่วม่ม่อ่จากเจ้าห็น้ำาที่่�องค์ิการระห็ว่างประเที่ศึเพื่่�อการโยกย้ายถึิ�นำฐานำ องค์ิการ
แรงงานำระห็ว่างประเที่ศึ องคิ์การทีุ่นำเพื่่�อเด็กแห็่งสห็ประชาชาต่ิ และองคิ์การเพื่่�อการส่งเสริม่คิวาม่เสม่อภาคิระห็ว่างเพื่ศึและเพื่ิ�ม่
พื่ลังข้องผู้้้ห็ญิงแห็่งสห็ประชาชาต่ิ ซีึ�งรวม่ถึึง Chiaki Lee, Jitradee Singhakowin, Fariza Mukanova, Tomas Martin Ernst, 
Sally Barber, Yunxian Jiang และ Rosalia Gitau จากองคิ์การระห็ว่างประเที่ศึเพื่่�อการโยกย้ายถึิ�นำฐานำ Nuno Meira Simoes 
da Cunha, Jittima Srisuknam, Vasu Thirasak, Anna Engblom, Marja Paavilainen, Simon Brimblecombe และ 
Chonticha Tangworamongkon จากองคิ์การแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึ Saranya Chittangwong จากองคิ์การเพื่่�อการส่งเสริม่
คิวาม่เสม่อภาคิระห็ว่างเพื่ศึและเพื่ิ�ม่พื่ลงัข้องผู้้ห้็ญงิแห่็งสห็ประชาชาต่ ิต่ลอดจนำ Sarah Shahyar, Tomoo Okubo, Khwanploy 
Cheechang และ Siriporn Arunsangsuree จากองคิ์การทีุ่นำเพื่่�อเด็กแห็่งสห็ประชาชาต่ิ อ่กที่ั�ง ข้อข้อบัคิุณห็นำ่วยงานำภาคิ่และ
ผู้้้ให็้ข้้อม่้ลสำาคิัญจากกระที่รวง ห็นำ่วยงานำ และกรม่ต่่างๆ ข้องรัฐบัาลไที่ยที่่�กรุณาสละเวลาให็้สัม่ภาษณ์และให็้ข้้อม่้ลต่าม่ที่่�ร้องข้อ 
ที่้ายที่่�สุดนำ่� ข้อกล่าวถึึงและแสดงคิวาม่ข้อบัคุิณต่่อผู้้้เข้้ารับัการสัม่ภาษณ์ที่่านำอ่�นำๆ นำอกเห็นำ่อจากห็นำ่วยงานำภาคิรัฐที่่�ได้สละเวลา
และให็้การสนัำบัสนุำนำที่างด้านำข้้อม่้ลและคิวาม่ร้้เพื่่�อการจัดที่ำาข้้อสรุปข้องรายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่� รายช่�อผู้้้เข้้ารับัการสัม่ภาษณ์
ที่ั�งห็ม่ดแสดงอย้่ในำภาคิผู้นำวก A
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ประเที่ศึไที่ยม่่การประม่าณการจำานำวนำประชากรข้้าม่ชาต่ิที่่�อาศึัยอย้่ในำประเที่ศึจำานำวนำประม่าณ 4.9 ล้านำคินำ โดยประกอบัด้วย
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิจำานำวนำ 2.5 ล้านำคินำ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิจำานำวนำประม่าณ 2.3 ล้านำคินำ และผู้้้ล่�ภัย
จำานำวนำม่ากกว่า 90,000 คินำ (UNMWG, 2019; United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2020) และ
ห็ากกลา่วถึงึการดำาเนำนิำงานำดา้นำการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่สำาห็รบััแรงงานำข้า้ม่ชาต่ใินำประเที่ศึไที่ย อาจถึอ่ไดว้า่การดำาเนำนิำงานำดงักลา่ว
ม่่คิวาม่เอ่�อเฟ้�อเม่่�อเที่่ยบักับัประเที่ศึเพื่่�อนำบั้านำ และรัฐบัาลไที่ยม่่การดำาเนำินำงานำที่่�เป็นำร้ปธรรม่ในำการข้ยายการเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรอง
ที่างสังคิม่ท่ี่�รอบัดา้นำ ต่ลอดจนำเติ่ม่เต่ม็่ชอ่งวา่งในำการเข้า้ถึงึบัรกิารสาธารณสขุ้สำาห็รบััแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ไม่่ม่ส่ทิี่ธใินำโคิรงการคิุม้่คิรอง
ที่างสงัคิม่ห็ลกั อยา่งไรกต็่าม่ การคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่สำาห็รบััแรงงานำข้า้ม่ชาต่ยิงัคิงม่ข่้อ้ที่า้ที่ายสำาคิญั และการให็ค้ิวาม่คิุม้่คิรองยงัคิง
อย้ใ่นำระดับัที่่�ค่ิอนำข้า้งต่ำ�าและไม่ค่ิรอบัคิลุม่แรงงานำข้า้ม่ชาติ่จำานำวนำม่าก ที่ั�งแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะไม่ป่กติ่และม่ส่ถึานำะปกติ่ จงึ
สะที่อ้นำให้็เห็น็ำถึึงโอกาสในำการดำาเนิำนำการศึกึษาเพื่่�อส่งเสริม่การเข้า้ถึงึสิที่ธปิระโยชน์ำการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รบััแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ 

รายงานำการศึึกษาฉบัับัน่ำ�คิ่อ การศึึกษาภ้ม่ิห็ลังที่่�เป็นำส่วนำห็นำึ�งข้องการที่บัที่วนำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องประเที่ศึไที่ย (Social 
Protection Diagnostic Review - SPDR) ซีึ�งม่่วัต่ถึุประสงคิ์ห็ลักเพื่่�อช่วยพื่ัฒนำาวาระปฏิร้ปเชิงนำโยบัายข้องระบับัการคิุ้ม่คิรอง
ที่างสังคิม่ในำประเที่ศึไที่ยให็้ม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่ บั้รณาการ และสอดคิล้องไปในำที่ิศึที่างเด่ยวกันำม่ากยิ�งข้ึ�นำ การศึึกษาฉบัับันำ่�ยัง
ที่ำาการประเม่ินำสถึานำการณ์ในำปัจจุบัันำข้องการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและคิรอบัคิรัวในำประเที่ศึไที่ย ซีึ�งรวม่ถึึง
ระดับัการเข้้าถึึงโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่และสิที่ธิประโยชนำ์ต่่างๆ ที่่�ม่่อย้่ ต่ลอดจนำข้้อที่้าที่าย อุปสรรคิ และช่องว่างที่่�สำาคิัญในำ
ระดับันำโยบัายและระดับัการปฏิบััต่ิการ

รายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�ม่่กลุ่ม่เป้าห็ม่ายการศึึกษาเป็นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ1 จากประเที่ศึกัม่พ้ื่ชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ ประเที่ศึไที่ยม่่กระบัวนำการจ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้่านำช่องที่างการย้ายถึิ�นำ
ที่่�เป็นำระบับั 2 ช่องที่างเพื่่�ออำานำวยคิวาม่สะดวกในำการย้ายถึิ�นำแบับัปกต่ิข้องแรงงานำจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ย
ประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ ส้่ประเที่ศึไที่ย ได้แก่ (1) การจ้างงานำผู้่านำบัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจ และ (2) การจ้างงานำโดยใช้
บััต่รผู้่านำแดนำ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เดินำที่างเข้้าส้่ประเที่ศึไที่ยผู้่านำช่องที่างการย้ายถึิ�นำแบับัไม่่ปกต่ิอาจสาม่ารถึปรับัเปล่�ยนำสถึานำะให็้
ถึ้กกฎห็ม่ายได้ผู้่านำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ ซีึ�งเป็นำการดำาเนำินำงานำแบับัเฉพื่าะกิจเป็นำระยะๆ โดยรัฐบัาลไที่ย

ประเที่ศึไที่ยม่่โคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกติ่จำานำวนำสาม่โคิรงการ โดยแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิเห็ล่านำ่�ม่่สิที่ธิเข้้าถึึงโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�แต่กต่่างกันำข้ึ�นำอย้่กับัประเภที่ข้องสถึานำะการย้ายถึิ�นำแบับัปกต่ิที่่�แรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิได้รับั โคิรงการเห็ล่านำ่� ได้แก่ กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ภายใต่้ม่าต่รา 33 กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ และแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่
แรงงานำต่า่งด้าว ที่ั�งนำ่� สทิี่ธกิารเข้า้ถึงึการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ได้ถึก้สรปุไวใ้นำต่ารางที่่� 1 ดา้นำลา่ง โดยกองทุี่นำประกันำสงัคิม่และกองทุี่นำ
เงนิำที่ดแที่นำเปน็ำการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ภาคิบังัคัิบัสำาห็รบััแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ทิี่ธ ิในำข้ณะที่่�แผู้นำการประกันำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่า่งด้าว
เป็นำแผู้นำการคิุ้ม่คิรองด้แลสุข้ภาพื่แบับัสม่ัคิรใจ

1 แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะปกติ่คิ่อ ผู้้้ที่่�ไม่่ม่่สัญชาติ่ไที่ยที่่�ม่่ใบัอนุำญาต่ที่ำางานำ ว่ซี่า ห็ร่อเอกสารอ่�นำที่่�ให้็การอนุำม่ัต่ิที่างกฎห็ม่ายในำการอาศัึยอย้่ในำประเที่ศึไที่ย 
การอย้่อาศึัยในำประเที่ศึสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิกลุ่ม่นำ่�จึงถึ่อว่าถึ้กกฎห็ม่าย และแรงงานำข้้าม่ชาต่ิกลุ่ม่นำ่�จึงม่่สถึานำะการย้ายถึิ�นำที่่�ปกต่ิ

บทสัร้ปผูู้�บริหาร
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ต้ารีางที่ี� 1 สิิที่ธิิกุารีคุ้มครีองที่างสิังคมสิำหรีับแรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�มีสิถานะปกุต้ิ

สิถานะกุารีย้ายถิ�น ภาคส่ิวนกุารีจ้างงาน

กุองที่นุ
ปรีะกุนั
สิงัคม  
(ม.33)

กุองที่นุ
เงนิ

ที่ดีแที่น

แผนกุารี
ปรีะกุนั
สิขุ้ภาพั
แรีงงาน
ต่้างด้ีาว

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 
ต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจ 

การจ้างงานำชั�วคิราว และต่าม่ฤด้กาล 7 4 4

การที่ำางานำในำกิจการคิ้าเร่แผู้งลอย และงานำบั้านำ 7 7 4

ภาคิส่วนำการจ้างงานำอ่�นำๆ ต่าม่ที่่�กระที่รวงแรงงานำกำาห็นำด1 4 4 72

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้
รับัการปรับัสถึานำะ 
(ผู้่านำกระบัวนำการ
พื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ)

การจ้างงานำชั�วคิราว และต่าม่ฤด้กาล 7 4 4

การที่ำางานำในำกิจการคิ้าเร่แผู้งลอย และงานำบั้านำ 7 7 4

ภาคิส่วนำการจ้างงานำอ่�นำๆ 4 4 73

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อ
บััต่รผู้่านำแดนำ

การจ้างงานำชั�วคิราว และงานำบั้านำ 7 7 4

การที่ำางานำในำสถึานำประกอบัการที่่�ม่่การจ้างงานำต่ลอดที่ั�งปี 4 4 4

สถึานำะที่่�ไม่่ปกต่ิ ทีุ่กภาคิส่วนำการจ้างงานำ 7 7 7

หมายเหติ:้ (1) แรงงานำข้�าม่ชาต่ไิด�รับัอนำุญาต่ให็�ที่ำางานำในำ 25 ภาคิส�วนำการจ�างงานำต่าม่ที่่�กระที่รวงแรงงานำกำาห็นำด โดยรายช่�อภาคิส�วนำการจ�างงานำที่ั�งห็ม่ดนำ่�ม่่อย้�ในำภาคิผู้นำวก C  

(2) แรงงานำข้�าม่ชาต่ทิี่่�ม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบัย่นำในำกองทีุ่นำประกนัำสังคิม่ต่�องข้ึ�นำที่ะเบัย่นำเข้�าส้�แผู้นำการประกนัำสุข้ภาพื่แรงงานำต่�างด�าวในำช�วงสาม่เดอ่นำแรกข้องการข้ึ�นำที่ะเบัย่นำในำกองทีุ่นำ 

ประกันำสังคิม่ ซีึ�งเป็นำช�วงระยะเวลาที่่�แรงงานำข้�าม่ชาต่ิยังไม่�สาม่ารถึใช�สิที่ธิประโยชนำ�จากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ได� (3) แรงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�ม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ 

ต่�องข้ึ�นำที่ะเบัย่นำเข้�าส้�แผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่�างด�าวในำช�วงสาม่เดอ่นำแรกก�อนำที่่�การคิุ�ม่คิรองภายใต่�กองที่นุำประกนัำสงัคิม่จะเริ�ม่ม่ผู่้ลบังัคิบััใช�

ผู้ลการศกึษาท่�สัำาคุ้ญั

1. กุารีคุ้มครีองและกุารีเข้้าถึงสิิที่ธิิปรีะโยชน์

แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิจำานำวนำไม่่ถึึงห็นำึ�งล้านำคินำได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำ 
เงนิำที่ดแที่นำ ซีึ�งคิดิเปน็ำร้อยละ 39 ข้องจำานำวนำแรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ม่ส่ถึานำะปกต่จิากประเที่ศึกมั่พื่ช้า สาธารณรฐัประชาธปิไต่ยประชาชนำ
ลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้รับัการจ้างงานำระยะสั�นำ ห็ร่อที่ำางานำในำบัางภาคิส่วนำการจ้างงานำได้รับัการยกเว้นำ
จากการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ การยกเว้นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเห็ล่านำ่�จากกลุ่ม่ 
ผู้้้ม่่สิที่ธิได้รับัการคิุ้ม่คิรองที่ำาให็้อัต่ราการคิุ้ม่คิรองข้องที่ั�งกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำอย้่ที่่�ร้อยละ 60 ข้องจำานำวนำ
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สิที่ธิ ที่ั�งนำ่� แรงงานำข้้าม่ชาต่ิชายม่่การข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำภายใต่้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำ
ที่ดแที่นำม่ากกวา่แรงงานำข้า้ม่ชาต่หิ็ญงิ (รอ้ยละ 43 ข้องผู้้ป้ระกนัำต่นำเปน็ำผู้้ช้าย เม่่�อเที่ย่บักบััรอ้ยละ 40 ข้องผู้้ป้ระกนัำต่นำที่่�เปน็ำผู้้ห้็ญงิ)

จากจำานำวนำแรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ไดข้้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำ พื่บัวา่รอ้ยละ 9 ได้ย่�นำคิำารอ้งเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทีุ่นำ
ประกันำสังคิม่ และม่่เพื่่ยงร้อยละ 2 ข้องจำานำวนำผู้้้ประกันำต่นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้ย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทีุ่นำ
เงนิำที่ดแที่นำ สดัส่วนำที่่�กลา่วม่าข้า้งต่น้ำนำ่�สง้กวา่สดัส่วนำข้องผู้้ป้ระกนัำต่นำคินำไที่ยที่่�ไดย้่�นำคิำารอ้งเพื่่�อข้อรบััประโยชนำท์ี่ดแที่นำกบัักองที่นุำ
ประกันำสังคิม่ และอาจสะที่้อนำให็้เห็็นำถึึงสัดส่วนำที่่�ส้งกว่าข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้รับัการจ้างงานำในำภาคิส่วนำที่่�ม่่คิวาม่เส่�ยงส้งจาก
การที่ำางานำ ที่ั�งนำ่� การลาป่วยเปน็ำสิที่ธปิระโยชนำท์ี่่�ไดร้บััการย่�นำคิำารอ้งบัอ่ยที่่�สดุ ที่ั�งจากกองที่นุำประกนัำสงัคิม่และกองที่นุำเงนิำที่ดแที่นำ
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แรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิงคิิดเป็นำสองในำสาม่ข้องจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้ม่่การย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทีุ่นำ
ประกันำสังคิม่ เน่ำ�องจากผู้้้ประกันำต่นำห็ญิงม่่สิที่ธิในำการลาคิลอดและม่่แนำวโน้ำม่ที่่�จะย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ในำกรณ่เงินำ
สงเคิราะห์็บัุต่ร และในำที่างกลับักันำ แรงงานำข้้าม่ชาติ่ชายเป็นำผู้้้ย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัประโยชน์ำที่ดแที่นำในำกรณ่เส่ยช่วิต่ห็ร่อประสบั
อันำต่รายอันำเนำ่�องม่าจากการที่ำางานำภายใต่้กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำม่ากที่่�สุด (ร้อยละ 82) โดย 64 คิำาร้องจากที่ั�งห็ม่ด 69 คิำาร้องที่่�ได้
ม่่การย่�นำเร่�องในำ พื่.ศึ. 2563 ม่าจากผู้้้ประกันำต่นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิชาย แสดงให็้เห็็นำว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิชายที่ำางานำในำภาคิส่วนำที่่�ม่่ 
คิวาม่เส่�ยงต่่อการประสบัอันำต่รายจากการที่ำางานำม่ากกว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิง

นำอกจากนำ่� ภายห็ลังจากการระบัาดให็ญ่ข้องโรคิต่ิดเช่�อไวรัสโคิโรนำา (โคิวิด-19) พื่บัว่าการย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำ
จากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ม่่จำานำวนำเพื่ิ�ม่ข้ึ�นำม่ากกว่าร้อยละ 50 ระห็ว่าง พื่.ศึ. 2562 และ พื่.ศึ. 2563 โดยจำานำวนำคิำาร้องที่่�เพื่ิ�ม่ข้ึ�นำนำ่�ม่่
แนำวโนำ้ม่ม่าจากการย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำในำกรณ่การว่างงานำที่่�ม่่จำานำวนำเพื่ิ�ม่ข้ึ�นำ ซีึ�งเพื่ิ�ม่ข้ึ�นำ 30 เที่่า จากร้อยละ 2 
กลายเป็นำจำานำวนำเก่อบัคิรึ�งห็นำึ�งข้องคิำาร้องที่ั�งห็ม่ดที่่�ได้ม่่การย่�นำเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำกับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่

ในำ พื่.ศึ. 2562 แรงงานำข้้าม่ชาต่แิละผู้้ต้่ดิต่าม่จำานำวนำ 823,420 คินำม่ส่ถึานำะเป็นำผู้้ป้ระกนัำต่นำต่าม่แผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำ
ต่่างด้าว ห็ากเที่ย่บักบััสดัส่วนำข้องประชากรแรงงานำข้้าม่ชาต่ทิี่่�ม่่สถึานำะปกต่ิที่ั�งห็ม่ดจากประเที่ศึกมั่พื่ช้า สาธารณรฐัประชาธปิไต่ย 
ประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ จำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้ซี่�อบััต่รประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวข้้างต่้นำนำ่� 
คิิดป็นำร้อยละ 29 ข้องจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว  
เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ ในำด้านำการเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชน์ำ พื่บัว่าร้อยละ 13 ข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�เป็นำผู้้้ประกันำต่นำภายใต้่แผู้นำ 
การประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวได้เข้้ารับับัริการด้แลสุข้ภาพื่ในำโรงพื่ยาบัาล

2. สิาเหตุ้ข้องช่องว่างที่างกุารีคุ้มครีองและกุารีข้าดีแคลนกุารีเข้้าถึงสิิที่ธิิปรีะโยชน์

แม่้ว่าประเที่ศึไที่ยจะม่่ห็ลากห็ลายโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่อบัสิที่ธิประโยชนำ์ให็้กับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกติ่ และ
แม่ว้า่สทิี่ธิประโยชนำเ์ห็ล่านำ่�จะเพื่ย่งพื่อต่อ่คิวาม่ต้่องการ และคิอ่นำข้า้งม่ค่ิวาม่คิรอบัคิลมุ่และม่ค่ิวาม่เที่า่เที่ย่บักับัคินำไที่ยในำห็ลกัการ 
รายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�พื่บัว่ายังคิงม่่ 3 ข้้อที่้าที่ายสำาคิัญที่่�เป็นำอุปสรรคิในำการเข้้าถึึงระบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ

► ประการแรกคิอ่ กรอบันำโยบัายที่่�ม่อ่ย้ก่ำาห็นำดคิณุสม่บัตั่ขิ้องผู้้ม้่ส่ทิี่ธใินำโคิรงการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ให้็ข้ึ�นำอย้ก่บััประเภที่ข้อง
งานำและภาคิส่วนำการจ้างงานำเป็นำห็ลัก 

► ประการที่่�สองคิอ่ แม่�ว�าแรงงานำข้�าม่ชาติ่จะม่สิ่ที่ธเิข้�าถึงึโคิรงการคิุ�ม่คิรองที่างสังคิม่ แต่�ห็ากม่ก่ารไม่�ปฏบิัตั่ติ่าม่ระเบัย่บัข้�อ
กำาห็นำด ห็ม่ายคิวาม่ว�าแรงงานำข้�าม่ชาต่ิอาจไม่�สาม่ารถึได�รับัการคิุ�ม่คิรองต่าม่สิที่ธิต่�างๆ ที่่�พื่ึ�งม่่

► ประการที่่�สาม่คิ่อ แม่้ว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิคิวรจะม่่สิที่ธิได้รับัประโยชนำ์จากการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ แต่่ยังคิงม่่อุปสรรคิ
ม่ากม่ายที่่�ที่ำาให้็แรงงานำข้้าม่ชาต่ไิม่่ได้รบััสทิี่ธปิระโยชน์ำดังกล่าว อุปสรรคิเห็ล่านำ่�รวม่ถึงึการไม่่ปฏบัิัต่ติ่าม่ระเบัย่บัข้้อกำาห็นำด 
กระบัวนำการที่่�ม่ค่ิวาม่ซีบััซ้ีอนำ ใช้ระยะเวลาที่่�ยาวนำานำ และม่ค่่ิาใช้จ่ายที่่�สง้ ต่ลอดจนำคิวาม่ไม่่สอดคิล้องข้องกรอบันำโยบัาย
ที่่�เก่�ยวข้้อง



xiv

การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

กรอบันำโยบัาย

กุองทุี่นปรีะกัุนสิังคมให้กุารีคุ้มครีองที่างสัิงคมทีี่�มีความครีอบคลุมมากุทีี่�สุิดี แต่้แรีงงานข้้ามชาติ้ที่ี�มีสิถานะปกุติ้ที่ี�ได้ีรัีบ
กุารีจ้างงานให้ที่าํงานบ้านหรืีอที่ำงานชั�วครีาวยังคงเข้า้ไม่ถงึกุารีคุม้ครีองดัีงกุล่าว เชน่ำ การจ้างงานำต่าม่ฤดก้าลในำภาคิการเกษต่ร
และป่าไม้่ และการจ้างงานำชั�วคิราวในำภาคิปศุึสัต่ว์ แม้่ว่าแรงงานำเห็ล่านำ่�จะม่่ใบัอนุำญาต่ที่ำางานำและได้รับัอนุำญาต่ให้็พื่ำานำักอาศัึย  
เช่นำเด่ยวกันำกับัแรงงานำคินำไที่ยที่่�จำานำวนำม่ากยังคิงไม่่สาม่ารถึข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำได้ 
เนำ่�องจากที่ำางานำในำภาคิส่วนำที่่�ได้รับัการยกเว้นำต่าม่กฎห็ม่ายจากกองทุี่นำประกันำสังคิม่ รวม่ที่ั�งจากการไม่่ปฏิบััต่ิต่าม่ข้องนำายจ้าง
แรงงานำในำระบับั และสัดส่วนำข้องการจ้างงานำนำอกระบับัข้องแรงงานำคินำไที่ยที่่�อย้่ในำระดับัส้ง (Merttens et al., 2021b)

เกณฑ์์คุิณสม่บััติ่ที่่�กล่าวม่าข้้างต้่นำน่ำ�ยังคิงใช้ในำการกำาห็นำดเกณฑ์์การม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำและเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชน์ำภายใต้่กองทุี่นำเงินำ
ที่ดแที่นำ เนำ่�องจากแรงงานำที่่�เป็นำผู้้้ประกันำต่นำภายใต่้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่คิวรได้รับัการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำกองทีุ่นำเงินำ
ที่ดแที่นำด้วยโดยอัต่โนำม่ตั่ ิอย่างไรก็ต่าม่ แรงงานำในำบัางภาคิสว่นำ เชน่ำ การเกษต่ร ปา่ไม่ ้และปศุึสตั่ว์ แม้่ม่ส่ทิี่ธขิ้ึ�นำที่ะเบัย่นำในำกองที่นุำ
เงินำที่ดแที่นำ แต่่ยังคิงไม่่สาม่ารถึข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้้าส้่กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ได้ ห็ากการจ้างงานำในำภาคิส่วนำดังกล่าวเป็นำการจ้างงานำต่าม่
ฤดก้าลห็รอ่ชั�วคิราว และเม่่�อแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ผู้้ม้่สิ่ที่ธิได้ข้ึ�นำที่ะเบัย่นำเป็นำผู้้ป้ระกันำต่นำและสาม่ารถึเข้า้ถึงึสิที่ธิประโยชน์ำที่่�ม่อ่ย้ภ่ายใต้่
กองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำได้นำั�นำ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเห็ล่านำ่�จะได้รับัสิที่ธิประโยชนำ์การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ในำระดับั
ใกล้เคิ่ยงกับัคินำไที่ยที่่�ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำโคิรงการดังกล่าว

แม่้ว่ากองทีุ่นำประกันำสังคิม่จะเป็นำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ภาคิบัังคิับัสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ผู้่านำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิและแรงงานำ 
ข้า้ม่ชาติ่ต่าม่บันัำทึี่กคิวาม่เข้า้ใจ แต่ไ่ม่ใ่ชส่ำาห็รบััแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ผู้้ถ้ึอ่บัตั่รผู่้านำแดนำ เน่ำ�องจากวัต่ถึปุระสงค์ิข้องการจ้างงานำโดยใชบ้ัตั่ร
ผู้่านำแดนำคิ่อเพื่่�ออำานำวยคิวาม่สะดวกในำการจ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเพื่่�อการที่ำางานำชั�วคิราว และด้วยเห็ตุ่นำ่� แรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อ
บัตั่รผู้า่นำแดนำจึงม่กัไม่ไ่ดข้้ึ�นำที่ะเบัย่นำเปน็ำผู้้ป้ระกนัำต่นำในำกองที่นุำประกนัำสังคิม่ รฐับัาลไที่ยไดด้ำาเนำนิำการแกไ้ข้ช่องวา่งในำการคิุม้่คิรอง 
ดา้นำสขุ้ภาพื่แกแ่รงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ไม่ม่่ส่ทิี่ธขิ้ึ�นำที่ะเบัย่นำในำกองที่นุำประกนัำสงัคิม่ ดว้ยการจดัที่ำาแผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่า่งดา้ว 
ซีึ�งให็้สิที่ธิคิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ 

แรงงานำห็ญิงต่้องเผู้ชิญกับัข้้อที่้าที่ายในำการเข้้าถึึงบัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่อันำเนำ่�องม่าจากการยกเว้นำบัางภาคิส่วนำและประเภที่
ข้องการจ้างงานำจากโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ เช่นำ การยกเว้นำแรงงานำที่ำางานำบั้านำจากม่าต่รา 33 ข้องกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ 
ซีึ�งส่วนำม่ากเป็นำผู้้้ห็ญิง การยกเว้นำดังกล่าวเป็นำร้ปแบับัห็นำึ�งข้องการเล่อกปฏิบััต่ิที่างเพื่ศึเชิงโคิรงสร้างที่่�ที่ั�งแรงงานำคินำไที่ยและ
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องเผู้ชิญ 

คา่ใช้จา่ยและรีะยะเวลาข้องกุรีะบวนกุารีจ้างงานผ่านช่องที่างกุารีย้ายถิ�นแบบปกุติ้ (โดียเฉพัาะแรีงงานข้า้มชาติ้ที่ี�เข้า้มาด้ีวย
บันที่ึกุความเข้้าใจและผ่านกุารีพัิสิูจน์สิัญชาต้ิ) ที่ำให้แรีงงานข้้ามชาต้ิไม่อยากุเข้้าสิู่กุรีะบวนกุารี สิ่งผลให้ไม่สิามารีถเข้้าถึง
กุารีคุม้ครีองที่างสิงัคม คิวาม่ซีบััซีอ้นำข้องกระบัวนำการยงัเปน็ำปจัจยัที่่�กระตุ่น้ำให็ม้่ก่ารใชบ้ัรกิารจากบัรษิทัี่จดัห็างานำ ซีึ�งม่ก่ารคิดิคิา่ 
ธรรม่เนำย่ม่บัริการเพื่ิ�ม่เต่มิ่และกอ่ให็เ้กิดค่ิาใชจ้า่ยที่่�สง้ข้ึ�นำ โดยปกต่แิล้ว คิา่ใชจ้า่ยข้องแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะปกต่ใินำการเดนิำที่าง 
เข้า้ม่าและที่ำางานำอย้ใ่นำประเที่ศึไที่ยจะอย้ท่ี่่�ประม่าณ 500 ดอลลาร์สห็รัฐฯ ห็รอ่อาจจะสง้กว่านำ่� การข้อรับับัตั่รผู่้านำแดนำจึงม่ข่้ั�นำต่อนำ 
ที่่�งา่ยกว่า (ม่ค่่ิาใชจ้า่ยน้ำอยกว่า) เม่่�อเที่ย่บักับัการได้รบััการพิื่สจ้น์ำสญัชาติ่ห็รอ่เง่�อนำไข้ดา้นำเอกสารต่าม่กระบัวนำการบันัำทึี่กคิวาม่เข้า้ใจ 
นำายจ้างในำจังห็วัดชายแดนำและเข้ต่พื่ัฒนำาเศึรษฐกิจพื่ิเศึษจึงม่ักเล่อกที่่�จะข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิภายใต่้ร้ปแบับัการจ้างงานำ
ด้วยบััต่รผู้่านำแดนำ แม่้ว่านำายจ้างเห็ล่านำั�นำจะไม่่ได้ประกอบัธุรกิจที่่�ม่่ลักษณะการดำาเนำินำงานำต่าม่ฤด้กาลห็ร่อชั�วคิราว 
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

การปฏิบััต่ิต่าม่กฎห็ม่าย 

นายจ้างอาจเลอืกุสิถานะกุารียา้ยถิ�นที่ี�จำกุดัีกุารีเข้า้ถงึกุารีคุม้ครีองที่างสิงัคมข้องแรีงงานข้า้มชาต้ ินำายจา้งสาม่ารถึใชด้ลุยพื่นิำจิ
ในำการเล่อกช่องที่างการย้ายถึิ�นำเพ่ื่�อเข้้าม่าที่ำางานำข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิได้ต่าม่คิวาม่ต้่องการ ไม่่ว่าจะเป็นำผู่้านำบััต่รผู้่านำแดนำห็ร่อ
บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจ ซีึ�งอาจใช้เป็นำเคิร่�องม่่อเพื่่�อห็ล่กเล่�ยงการจ่ายเงินำสม่ที่บัเข้้าส้่กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ เนำ่�องจากการจ่ายเงินำสม่ที่บั
เข้้าส้่กองทีุ่นำดังกล่าวไม่่ได้เป็นำภาคิบัังคิับัสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ

กุารีบงัคบัใช้และกุารีติ้ดีต้ามกุารีดีาํเนนิงานต้ามกุฎหมายทีี่�เกุี�ยวข้้องกัุบกุารีปรีะกัุนสิงัคมยงัไม่เข้้มงวดี ที่ั�งกองที่นุำประกนัำสงัคิม่
และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำกำาห็นำดให็้นำายจ้างเป็นำผู้้้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเข้้าส้่ระบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ และห็ากนำายจ้าง
ไม่่ปฏิบััต่ิต่าม่ข้้อกำาห็นำดต่าม่กฎห็ม่ายในำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำห็ร่อจ่ายเงินำสม่ที่บั พื่บัว่าไม่่ม่่กลไกการต่ิดต่าม่ต่รวจสอบัจากห็นำ่วยงานำ
ภาคิรัฐท่ี่�เก่�ยวข้้อง เพ่ื่�อให็้การรับัรองว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่ยังคิงสถึานำะเป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทุี่นำประกันำสังคิม่ และ/ห็ร่อย่นำยันำ
ว่าเงินำสม่ที่บัข้องแรงงานำได้ม่่การจ่ายเข้้าส้่กองทีุ่นำห็ร่อไม่่ ที่ั�งนำ่� พื่ระราชบััญญัติ่ประกันำสังคิม่ได้กำาห็นำดบัที่ลงโที่ษปรับัและ/ห็ร่อ
โที่ษจำาคิุกสำาห็รับันำายจ้างที่่�ไม่่ปฏิบััต่ิต่าม่ข้้อกำาห็นำดที่างกฎห็ม่าย แต่่การบัังคิับัใช้ยังคิงข้าดประสิที่ธิภาพื่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ

ข้ัน้ต้อนกุารีพิัจารีณาตั้ดีสิินคําร้ีองทีี่�ล่าช้าและกุารีบงัคบัใช้กุฎหมายทีี่�ไม่เข้้มงวดีส่ิงผลให้กุารียื�นคําร้ีองเพืั�อข้อรัีบสิิที่ธิิปรีะโยชน์
ที่ดีแที่นภายใต้้กุองทีุ่นเงินที่ดีแที่นที่ี�มีผลสิําเรี็จมีจํานวนน้อย เม่่�อม่่การข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ นำายจ้าง
ม่ักห็ล่กเล่�ยงการรายงานำเห็ตุ่การณ์ที่่�เกิดขึ้�นำต่่อสำานัำกงานำประกันำสังคิม่ เนำ่�องจากการรายงานำดังกล่าวม่่ผู้ลต่่อจำานำวนำเงินำสม่ที่บัที่่�
นำายจ้างจะต่้องจ่ายในำอนำาคิต่ และแม่้ว่าจะม่่ข้้อกำาห็นำดต่่างๆ เห็ล่านำ่� จำานำวนำผู้้้ต่รวจสอบัและการต่รวจสอบัที่่�เกิดขึ้�นำจริงยังคิงม่่
จำานำวนำนำ้อย ต่ลอดจนำการให็้คิวาม่คิุ้ม่คิรองและการบัังคิับัใช้ข้้อกำาห็นำดที่่�ม่่อย้่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิยังคิงไม่่เข้้ม่งวด

การเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์

กุารีข้าดีกุารีปรีะสิานงานหรีอืข้ัน้ต้อนกุารีดีำเนนิงานแบบบรูีณากุารีร่ีวมกุนัรีะหวา่งหนว่ยงาน ที่ำใหแ้รีงงานข้า้มชาต้ไิมส่ิามารีถ
ต้ิดีต้ามสิิที่ธิิปรีะโยชน์ข้องต้นเองไดี้อย่างสิะดีวกุ ต้ลอดีจนสิ่งผลกุรีะที่บต้่อปรีะสิิที่ธิิภาพัในกุารีสิ่งมอบบรีิกุารีข้องผู้ให้บรีิกุารี 
แรงงานำข้า้ม่ชาต่ไิม่ม่่เ่อกสารประจำาต่วัที่่�สาม่ารถึนำำาม่าประกอบัการดำาเนำนิำงานำเพื่่�อข้อรบััสทิี่ธปิระโยชนำก์ารคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ไดก้บัั
ที่กุห็นำว่ยงานำ โดยแต่ล่่ะห็น่ำวยงานำภาคิรัฐที่่�เก่�ยวข้อ้งกบััการบัรหิ็ารจดัการแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ม่แ่นำวโนำม้่ที่่�จะพื่ฒันำาระบับัสารสนำเที่ศึเพื่่�อ
บัริห็ารการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่และออกบััต่รประจำาต่ัวข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่โดยเฉพื่าะข้องห็น่ำวยงานำต่นำเอง ไม่่ว่าจะเป็นำ 
กรม่การจัดห็างานำ สำานำักงานำประกันำสังคิม่ สำานำักงานำต่รวจคินำเข้้าเม่่อง และกระที่รวงสาธารณสุข้ 

แรีงงานข้้ามชาต้ิมีความต้รีะหนักุรีู้ที่ี�จำกัุดีเกุี�ยวกุับกุารีบรีิกุารีคุ้มครีองที่างสิังคมที่ี�ต้นเองพัึ�งมีสิิที่ธิิไดี้รีับ นำายจ้างไม่่ม่่ภาระ
ผู้้กพัื่นำท่ี่�จะต้่องแจ้งเต่่อนำห็ร่อบัอกกล่าวสิที่ธิการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ให้็กับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ และแม้่ว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่ต่าม่บัันำทึี่ก
คิวาม่เข้้าใจจะได้รับัการอบัรบัเต่ร่ยม่คิวาม่พื่ร้อม่เม่่�อเดินำที่างเข้้าม่าที่ำางานำในำประเที่ศึไที่ย ซีึ�งรวม่ถึึงการอบัรม่ให้็คิวาม่ร้้เก่�ยวกับั
การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ ต่ลอดจนำสำานำักงานำประกันำสังคิม่ได้จัดที่ำาเอกสารคิ้่ม่่อและส่�อสาธารณะเก่�ยวกับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ 
แต่่ผู้ลสำาเร็จข้องการดำาเนำินำการต่่างๆ เห็ล่านำั�นำในำการเข้้าถึึงแรงงานำข้้าม่ชาต่ิยังไม่่ชัดเจนำ 
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ข�อเสันอแนะ

1. กุรีอบนโยบาย

แกุ้ไข้กุฎรีะเบยีบข้องโครีงกุารีคุม้ครีองที่างสิงัคมให้มคีวามครีอบคลมุและกุำหนดีเป็นภาคบงัคบัสิำหรีบัแรีงงานข้้ามชาต้ทีิี่�ได้ีรีบั
กุารีจ้างงานรีะยะสิัน้ รีวมถงึปรีะเภที่กุารีจ้างงานอื�นๆ ที่ี�ปัจจบุนัยงัคงได้ีรีบักุารียกุเว้นให้ได้ีรีบัสิทิี่ธิกิุารีคุม้ครีองจากุกุองที่นุปรีะกุนั
สิงัคม ซีึ�งสอดคิล้องกับัข้้อเสนำอแนำะเพื่่�อส่งเสริม่การเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่สำาห็รับัแรงงานำคินำไที่ยที่ั�งในำ
ภาคิส่วนำการจ้างงานำในำระบับัและนำอกระบับั (Merttens et al., 2021a, 2021b) อก่ที่ั�งการจ้างงานำโดยใชบ้ัตั่รผู้า่นำแดนำคิวรเป็นำไป
ต่าม่วัต่ถึปุระสงค์ิเฉพื่าะการจ้างงานำแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ต่าม่ฤดก้าลและชั�วคิราวเท่ี่านัำ�นำ โดยนำายจ้างไม่ค่ิวรจะได้รบััอนุำญาต่ให้็สาม่ารถึ
จ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิด้วยบััต่รผู้่านำแดนำได้อย่างเป็นำประจำา และห็ากการจ้างงานำดังกล่าวไม่่ได้ม่่ลักษณะการจ้างงานำต่ลอดปี 

ลดีคา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ในกุรีะบวนกุารีจา้งงานแรีงงานข้า้มชาต้ผิา่นชอ่งที่างกุารียา้ยถิ�นแบบปกุต้ ินำำาห็ลักการข้ององค์ิการแรงงานำ
ระห็ว่างประเที่ศึม่าปรับัใช้ว่าไม่่คิวรม่่การเร่ยกเก็บัค่ิาธรรม่เนำ่ยม่ในำการจัดห็างานำและค่ิาใช้จ่ายอ่�นำที่่�เก่�ยวข้้องจากแรงงานำ อ่กที่ั�ง
รัฐบัาลไที่ยคิวรปฏิบััต่ิต่าม่และบัังคิับัใช้ข้้อกำาห็นำดต่าม่พื่ันำธกรณ่ระดับัชาต่ิและระห็ว่างประเที่ศึที่่�ม่่อย้่ 

สินับสินุนความพัยายามอย่างต้่อเนื�องเพืั�อสิรี้างหลักุปรีะกุันในกุารีเคลื�อนย้ายและคงสิิที่ธิิปรีะโยชน์ปรีะกุันสิังคมรีะหว่าง
ปรีะเที่ศกุัมพัูชา สิาธิารีณรีัฐปรีะชาธิิปไต้ยปรีะชาชนลาว เมียนมา และเวียดีนาม ผู้่านำการให้็คิำาปรึกษาและการสนัำบัสนำุนำ 
จากองคิก์ารแรงงานำระห็วา่งประเที่ศึและองคิก์ารระห็วา่งประเที่ศึเพื่่�อการโยกยา้ยถึิ�นำฐานำ และคิวรพื่จิารณาถึงึลกัษณะข้องข้อ้ต่กลง
ว่าด้วยการเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิประโยชนำ์ประกันำสังคิม่ และให็้การรับัรองการจัดต่ั�งระบับัการเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิประโยชนำ์
ประกันำสังคิม่ที่่�ถึ้กต่้องเพื่่�อการนำำาข้้อต่กลงดังกล่าวไปส้่การปฏิบััต่ิ 

จัดีที่ำกุารีที่บที่วนแผนกุารีปรีะกุันสิุข้ภาพัแรีงงานต้่างดี้าว ในมิติ้ด้ีานความยั�งยืนและความสิามารีถในกุารีจ่ายค่าปรีะกุัน 
เพื่่�อให็้การรับัรองว่าสม่าชิกในำคิรอบัคิรัวข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิสาม่ารถึเข้้าถึึงแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวได้ และแผู้นำ 
การประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวม่่คิวาม่ยั�งย่นำที่างการเงินำ 

2. กุารีปฏิบัต้ิต้ามกุฎหมาย

เสิริีมสิร้ีางกุารีติ้ดีต้ามและกุารีบังคับใช้กุฎหมายเกุี�ยวกัุบกุองทุี่นปรีะกัุนสัิงคมและกุองทุี่นเงินที่ดีแที่นเพัื�อส่ิงเสิริีมกุารีปฏิบตั้ติ้าม
กุฎหมายข้องนายจ้าง คิวรพัื่ฒนำาการข้ึ�นำที่ะเบัย่นำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ในำกองทุี่นำประกันำสังคิม่และกองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำ และติ่ดต่าม่การจ่าย
เงนิำสม่ที่บัจากนำายจ้างและแรงงานำ รวม่ถึงึต้่องม่ก่ารส่งเสรมิ่การปฏบิัตั่ติ่าม่และการบังัคิบััใช้กฎระเบัย่บัการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ ที่่�ไม่่ได้ม่่ 
คิวาม่จำาเป็นำเพื่่ยงแค่ิสร้างห็ลักประกันำการปฏิบััต่ิต่าม่ในำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำและการเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชน์ำข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ  
แต่่ยังม่่คิวาม่สำาคิัญต่่อภาคิส่วนำการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่ข้องไที่ยในำภาพื่รวม่ (Merttens et al., 2021a, 2021b) ข้ั�นำต่อนำในำ 
การพิื่จารณาการจ่ายประโยชน์ำที่ดแที่นำคิวรได้รับัการปรับัปรุงให้็ม่ค่ิวาม่รวดเรว็และง่ายข้ึ�นำ ต่ลอดจนำคิวรส่งเสริม่ระบับัการร้องทุี่กข์้  
และการบังัคิบััใช้กฎห็ม่ายให้็เข้้ม่งวดเพื่่�อนำายจ้างจะได้ปฏบิัตั่ติ่าม่กฎห็ม่ายในำการจา้งงานำแรงงานำข้้าม่ชาต่ผ่ิู้านำช่องที่างการย้ายถึิ�นำ 
ที่่�ถึก้ต้่อง โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งเพื่่�อป้องกันำการจ้างงานำโดยใช้บัตั่รแผู้นำแดนำที่่�อาจไม่่เห็ม่าะสม่กบััลกัษณะการจ้างงานำ
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3. กุารีเข้้าถึงสิิที่ธิิปรีะโยชน์

พััฒนากุารีปรีะสิานงาน ต้ลอดีจนบูรีณากุารีเชื�อมโยงข้ั้นต้อนกุารีดีำเนินงานและรีะบบสิารีสินเที่ศสิำหรีับแรีงงานข้้ามชาติ้
รีะหว่างกุรีะที่รีวงและหน่วยงานต่้างๆ ที่ี�เกุี�ยวข้้อง ลดคิวาม่ซัีบัซ้ีอนำและเพื่ิ�ม่คิวาม่เช่�อม่โยงข้องกระบัวนำการเพื่่�อสร้างห็ลกัประกนัำ
ว่าห็น่ำวยงานำภาคิรฐัที่่�เก่�ยวข้้องม่ก่ารบัรหิ็ารจดัการเก่�ยวกบััแรงงานำข้้าม่ชาต่ใินำลกัษณะประสานำงานำร่วม่กนัำ โดยปราศึจากคิวาม่ซีำ�าซ้ีอนำ 
ในำการดำาเนำินำงานำ 

พัฒันาแนวที่างกุารีสิื�อสิารีกัุบแรีงงานข้้ามชาติ้เกุี�ยวกัุบกุรีะบวนกุารี สิทิี่ธิ ิ และสิทิี่ธิปิรีะโยชน์กุารีคุม้ครีองที่างสัิงคม ในำภาษา 
ท้ี่องถึิ�นำข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ ิพื่ร้อม่ที่ั�งจดัห็าเจ้าห็น้ำาที่่�ที่่�สาม่ารถึให้็คิวาม่ช่วยเห็ลอ่และผู่้านำการฝึึกอบัรม่แล้วม่าประจำาต่าม่สถึานำที่่�ต่ดิต่่อ
สำาคิญัที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิสาม่ารถึเข้้าถึึงได้
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

1	 บทนำา

รายงานำการศึึกษาฉบัับัน่ำ�เป็นำการศึึกษาภ้มิ่ห็ลังที่่�เป็นำส่วนำห็นำึ�งข้องการศึึกษาเพื่่�อที่บัที่วนำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องประเที่ศึไที่ย 
(Social Protection Diagnosis Review – SPDR) ซีึ�งม่่วัต่ถึุประสงคิ์ห็ลักในำการช่วยพื่ัฒนำาวาระปฏิร้ปเชิงนำโยบัายเพื่่�อระบับั 
การคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ในำประเที่ศึไที่ยที่่�ม่ค่ิวาม่คิรอบัคิลมุ่ บัร้ณาการ และสอดคิลอ้งไปในำที่ศิึที่างเดย่วกนัำม่ากยิ�งข้ึ�นำ การศึกึษาที่บัที่วนำ 
การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องประเที่ศึไที่ยประกอบัด้วยการวิเคิราะห็์ในำม่ิต่ิด้านำการคิลังและการจัดสรรงบัประม่าณเพื่่�อการคิุ้ม่คิรอง
ที่างสังคิม่2 ต่ลอดจนำนำำาเสนำอข้้อคิ้นำพื่บัจากการศึึกษาภ้ม่ิห็ลังในำประเด็นำต่่างๆ ได้แก่ (1) การศึึกษาร้ปแบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่
และการวิเคิราะห็์คิวาม่เปราะบัางในำประเที่ศึไที่ย (2) รายงานำสรุประบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�คิำานำึงถึึงเด็กในำประเที่ศึไที่ย  
(3) การข้ยายการเข้า้ถึงึการประกนัำสงัคิม่สำาห็รบััแรงงานำที่กุคินำในำประเที่ศึไที่ย (โดยมุ่ง่เนำน้ำไปที่่�การข้ยายคิวาม่คิุม้่คิรองให็ค้ิรอบัคิลมุ่
แรงงานำนำอกระบับั)  (4) การประเมิ่นำผู้ลกระที่บัที่างเพื่ศึสภาพื่ในำการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ในำประเที่ศึไที่ย (5) การที่บัที่วนำระบับับัำานำาญ
ในำประเที่ศึไที่ย3 และ (6) การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและคิรอบัคิรัวในำประเที่ศึไที่ย

รายงานำการศึึกษาฉบัับัน่ำ�ม่่วัตุ่ประสงคิ์เพ่ื่�อประเม่ินำสถึานำการณ์ปัจจุบัันำข้องการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและ
สม่าชิกคิรอบัคิรัวในำประเที่ศึไที่ย ซีึ�งรวม่ถึึงระดับัการเข้้าถึึงโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่และสิที่ธิประโยชนำ์ต่่างๆที่่�ม่่อย้่ ต่ลอดจนำ 
ข้อ้ที่า้ที่าย อปุสรรคิ และชอ่งวา่งที่่�สำาคิญัในำระดบัันำโยบัายและระดบััการปฏบิัตั่กิาร พื่รอ้ม่ที่ั�งให็ข้้อ้เสนำอแนำะที่างเลอ่กในำการปฏริป้เชงิ
นำโยบัายที่่�เปน็ำไปไดต้่าม่การที่บัที่วนำและการวเิคิราะห็ใ์นำเชงิบัรบิัที่ข้องประเที่ศึและแนำวปฏบิัตั่ทิี่่�ดใ่นำระดบััสากล4 รายงานำการศึกึษา 
ฉบัับันำ่�คิรอบัคิลุม่คิำาถึาม่ส่�ข้้อห็ลัก ดังนำ่�

1. ประเที่ศึไที่ยม่่โคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ใดบั้างที่่�ให็้การคิุ้ม่คิรองแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำแต่่ละประเภที่ 

2. การเข้้าถึึงบัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่่อย้่ม่่คิวาม่ยากห็ร่อง่ายเพื่่ยงใดในำที่างปฏิบััต่ิ 

3. บัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่่อย้่คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิทีุ่กคินำในำประเที่ศึไที่ยห็ร่อไม่่ และเพื่่ยงพื่อต่่อคิวาม่ต่้องการ
ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ร่อไม่่ (เช่นำ คิุณภาพื่และจำานำวนำข้องการให็้บัริการ)

4. แนำวที่างการพื่ัฒนำาการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่่อย้่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและคิรอบัคิรัวคิวรเป็นำอย่างไร 

1.1	 โคุ้รงสัร�างรายงานการศกึษา

รายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�แบั่งออกเป็นำเจ็ดบัที่ โดยเนำ่�อห็าในำบัที่ถึัด (บัที่ที่่� 2) นำำาเสนำอแนำวที่างและระเบั่ยบัวิธ่การวิจัยในำการจัดที่ำา
รายงานำการศึกึษาฉบับััน่ำ� รวม่ถึงึอธบิัายคิำาจำากดัคิวาม่ที่่�สำาคิญัต่่างๆ และในำบัที่ถึดัไป บัที่ที่่� 3 จะเน้ำนำยำ�าถึงึลกัษณะข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ในำแต่่ล่ะประเภที่และสิที่ธกิารคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ และบัที่ที่่� 4 ที่ำาการวิเคิราะห์็ระดบััการเข้า้ถึงึการคิุม้่คิรองภายใต้่โคิรงการคิุม้่คิรอง
ที่างสังคิม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ ต่ลอดจนำช่องว่างที่่�ม่่อย้่ในำการให็้คิวาม่คิุ้ม่คิรองดังกล่าว

บัที่ต่อ่ม่า (บัที่ที่่� 5) กลา่วถึงึประสทิี่ธผิู้ลข้องโคิรงการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ ต่ลอดจนำอปุสรรคิในำการสม่คัิร ข้ึ�นำที่ะเบัย่นำ และเข้า้ถึงึสทิี่ธิ
ประโยชนำ์ บัที่ที่่� 6 นำำาเสนำอการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ในำประเที่ศึต่้นำที่างและประเที่ศึปลายที่างข้องการย้ายถึิ�นำข้องแรงงานำในำภ้ม่ิภาคิ
อาเซี่ยนำ โดยการยกต่ัวอย่างกรณ่ศึึกษาจากประเที่ศึต่่างๆ ในำภ้ม่ิภาคิ และบัที่สุดที่้าย บัที่ที่่� 7 นำำาเสนำอบัที่สรุปและข้้อเสนำอแนำะ
สำาห็รับัการปฏิร้ปเชิงนำโยบัาย 

2 กิจกรรม่นำ่�ดำาเนำินำการผู่้านำห็ลักส้ต่รการฝึึกอบัรม่ในำหั็วข้้อ “การจัดสรรงบัประม่าณที่างสังคิม่” ที่่�ดำาเนำินำการโดยองค์ิการแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึให้็กับัรัฐบัาลไที่ย 
โดยม่่ผู้ลที่่�คิาดว่าจะได้รับัห็ลักเป็นำการพื่ัฒนำาร้ปแบับัการจัดสรรงบัประม่าณที่างสังคิม่ที่่�รัฐบัาลไที่ยสาม่ารถึนำำาไปใช้จริง

3 การศึึกษาในำประเด็นำนำ่�ดำาเนำินำการโดยองคิ์การแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึ ซีึ�งแยกออกจากการศึึกษาที่่�จัดที่ำาโดยคิณะผู้้้วิจัยข้องการศึึกษาฉบัับันำ่�

4 ด้เอกสารกำาห็นำดข้อบัเข้ต่รายงานำการศึึกษาภ้ม่ิห็ลัง “การเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและคิรอบัคิรัวในำประเที่ศึไที่ย” โดยองคิ์การระห็ว่าง
ประเที่ศึเพื่่�อการโยกย้ายถึิ�นำฐานำ
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2	 แนวทางการศึกษา

เนำ่�อห็าในำบัที่นำ่�กล่าวถึึงแนำวที่างการจัดที่ำารายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่� โดยเริ�ม่แรก บัที่ที่่� 2.1 อธิบัายถึึงคิำานำิยาม่ห็ลักที่่�เก่�ยวข้้องกับั
การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ และคิวาม่แต่กต่่างที่่�สำาคิัญระห็ว่างแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำแต่่ละประเภที่ และต่่อม่า บัที่ที่่� 2.2 สรุปข้อบัเข้ต่
และระเบั่ยบัวิธ่การวิจัยในำการจัดที่ำารายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่� ซีึ�งรวม่ถึึงกรอบัการวิเคิราะห็์ แห็ล่งที่่�ม่าข้องข้้อม่้ล และข้้อจำากัดในำ
การจัดที่ำารายงานำการศึึกษา 

2.1	 คุ้ำานิยาม

2.1.1 กุารีคุ้มครีองที่างสิังคม

ประเที่ศึไที่ยยังไม่่ม่่การให็้คิำานำิยาม่อย่างเป็นำที่างการข้องคิำาว่าการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ และยังไม่่ม่่การกำาห็นำดกรอบันำโยบัายที่่�เป็นำ 
อนัำห็นำึ�งอนัำเดย่วกันำเพื่่�อกำาห็นำดภาคิส่วนำการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ในำภาพื่รวม่ (Merttens et al., 2021a; OPM, 2020) อย่างไรก็ต่าม่ 
สำานำกังานำสภาพื่ฒันำาเศึรษฐกจิและสงัคิม่แห่็งชาต่ ิ(2002) ได้ให้็คิำาจำากดัคิวาม่ข้องการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ว่าห็ม่ายถึงึ การจัดการระบับั
ห็รอ่ชดุม่าต่รการในำร้ปแบับัต่่างๆ เพ่ื่�อให้็การคิุม้่คิรองสทิี่ธขิ้องประชาชนำที่กุคินำต่าม่ที่่�ได้กำาห็นำดไว้ในำรฐัธรรม่นำญ้แห่็งราชอาณาจกัรไที่ย5 
ไม่่ว่าจะเป็นำการบัริการที่างสังคิม่ การประกันำสังคิม่ และโคิรงการให้็คิวาม่ช่วยเห็ล่อที่างสังคิม่ ซีึ�งสอดคิล้องกับัองค์ิการแรงงานำ
ระห็ว่างประเที่ศึ (2017) ที่่�ให็้คิำานำิยาม่การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ไว้ว่า

 ชุดนำโยบัายและโคิรงการท่ี่�ออกแบับัม่าเพื่่�อข้จดัและป้องกนัำคิวาม่ยากจนำและสภาวะเปราะบัางในำแต่่ละช่วงเวลาข้องชวิ่ต่ 
ประกอบัดว้ยเกา้ม่ติ่สิำาคิญั ไดแ้ก ่เงนิำชว่ยเห็ลอ่เดก็และคิรอบัคิรวั การคิุม้่คิรองการคิลอดบัตุ่ร คิวาม่ชว่ยเห็ลอ่ในำกรณ่ 
วา่งงานำ สทิี่ธปิระโยชนำใ์นำกรณบ่ัาดเจบ็ัจากการที่ำางานำ สทิี่ธปิระโยชนำใ์นำกรณเ่จบ็ัปว่ย การคิุม้่คิรองสุข้ภาพื่ ต่ลอดจนำสทิี่ธ ิ
ประโยชน์ำกรณช่ราภาพื่ ที่พุื่พื่ลภาพื่ และเสย่ชวิ่ต่ ระบับัการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่จะต่อบัสนำองคิวาม่ต้่องการในำการคิุม้่คิรอง 
ในำทีุ่กม่ิต่ขิ้้างต่น้ำนำ่� โดยการใชแ้ผู้นำการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่แบับัจา่ยเงนิำสม่ที่บั (การประกนัำสังคิม่) รว่ม่กับัการชว่ยเห็ล่อ
ที่างสังคิม่ที่่�ไม่่ม่่การจ่ายเงินำสม่ที่บัแต่่ใช้งบัประม่าณจากการจัดเก็บัภาษ่ 

การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ประกอบัด้วยโคิรงการประเภที่ต่่างๆ ไม่่ว่าจะเป็นำโคิรงการประเภที่ที่่�ไม่่ม่่การร่วม่จ่ายเงินำสม่ที่บั โคิรงการ
ประเภที่ที่่�ม่่การร่วม่จ่ายเงินำสม่ที่บั โคิรงการบัริห็ารต่ลาดแรงงานำเชิงรุก โคิรงการข้้าราชการ และการให็้บัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่
นำอกระบับั

► โครีงกุารีปรีะเภที่ที่ี�มกีุารีร่ีวมจา่ยเงนิสิมที่บ เปน็ำโคิรงการคิุ�ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่เ่ง่�อนำไข้การรับัสิที่ธิประโยชนำ�เป็นำการจ�าย 
เงนิำสม่ที่บั โดยและ/ห็รอ่ในำนำาม่ข้องผู้้�รบััผู้ลประโยชนำ� เช�นำ การจ�ายเงนิำสบัที่บัโดยนำายจ�างและ/ห็รอ่ผู้�านำเงนิำสนำบััสนำนุำจาก
ภาคิรัฐ ประเภที่ข้องการคิุ�ม่คิรองที่างสังคิม่แบับัจ�ายเงินำสม่บัที่ที่่�พื่บัม่ากท่ี่�สุดคิ่อการประกันำสังคิม่ โดยผู้้�รับัผู้ลประโยชนำ�
และ/ห็ร่อนำายจ�างเป็นำผู้้�จ�ายเงินำสม่ที่บัเข้�าส้�กองทีุ่นำรวม่เพื่่�อการกระจายคิวาม่เส่�ยงในำกลุ�ม่ผู้้�รับัผู้ลประโยชนำ� (และผู้้�อย้�ในำ
อุปการะข้องผู้้�รับัผู้ลประโยชนำ�) ประเที่ศึไที่ยม่่โคิรงการประกันำสังคิม่ห็ลักคิ่อ กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ 

► โครีงกุารีปรีะเภที่ที่ี�ไม่มีกุารีรี่วมจ่ายเงินสิมที่บ เป็นำโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่อบัสิที่ธิประโยชนำ์แก่ผู้้้ที่่�สม่ัคิรเข้้าร่วม่
โคิรงการโดยไม่่ม่ข้่้อกำาห็นำดในำการจ่ายเงนิำสม่ที่บั โคิรงการในำลกัษณะนำ่�อาจอย้ใ่นำรป้แบับัการคิุม้่คิรองแบับัถ้ึวนำห็น้ำา (สำาห็รบัั
ประชาชนำห็รอ่ผู้้ม้่ถ่ึิ�นำที่่�อย้ท่ี่กุคินำ) ห็รอ่กำาห็นำดกลุม่่เป้าห็ม่าย (เช่นำ เงนิำสงเคิราะห์็บัตุ่ร) และ / ห็รอ่ต้่องต่รวจสอบัสทิี่ธ ิ(เช่นำ 
ข้ึ�นำอย้่กับัระดับัรายได้ข้องผู้้้รับัผู้ลประโยชนำ์) โคิรงการประเภที่นำ่�ม่ักจะได้รับังบัประม่าณจากการจัดเก็บัภาษ่ที่ั�วไป 

5 ในำพื่.ศึ. 2560 ม่่การแก้ไข้รัฐธรรม่นำ้ญแห็่งราชอาณาจักรไที่ยเพื่ิ�ม่เต่ิม่ และในำข้ณะนำ่�สำานำักงานำสภาพื่ัฒนำาการเศึรษฐกิจและสังคิม่แห็่งชาต่ิอย้่ระห็ว่างการแก้ไข้คิำา
นำิยาม่ข้องการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ 
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รายงานำการศึึกษาฉบัับัน่ำ�นำำาเสนำอมุ่ม่ม่องการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องประเที่ศึไที่ยแบับัองค์ิรวม่ โดยให้็คิวาม่สำาคัิญกับัโคิรงการ
คิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่ั�งประเภที่ที่่�ไม่่ม่่การร่วม่จ่ายเงินำสม่ที่บัและม่่การร่วม่จ่ายเงินำสม่ที่บัที่่�คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิและผู้้้ติ่ดต่าม่
ในำประเที่ศึไที่ย โดยสาม่ในำส่�ข้องโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาติ่เป็นำโคิรงการประเภที่จ่ายเงินำสม่ที่บั 
ซีึ�งประกอบัด้วย กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ และแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว ส่วนำอ่กห็นำึ�งโคิรงการ
คิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่คิ่อ สิที่ธิในำการศึึกษาขั้�นำพื่่�นำฐานำโดยไม่่ม่่ค่ิาใช้จ่าย ซีึ�งเป็นำโคิรงการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่แบับัถ้ึวนำห็นำ้าที่่�ไม่่ม่่
การจา่ยเงนิำสม่ที่บัและให็ส้ทิี่ธปิระโยชนำท์ี่่�คิรอบัคิลมุ่แรงงานำข้า้ม่ชาต่ ิที่ั�งนำ่� จะกลา่วถึงึรายละเอย่ดข้องโคิรงการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่
ข้้างต่้นำเพื่ิ�ม่เต่ิม่ในำบัที่ที่่� 3.3

2.1.2 ลักุษณะที่ี�แต้กุต้่างข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิในแต้่ล่ะปรีะเภที่

แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ในำประเที่ศึไที่ยม่ค่ิวาม่แต่กต่า่งกันำที่ั�งในำด้านำสถึานำะการย้ายถิึ�นำต่าม่กฎห็ม่าย สทิี่ธิ และการเข้า้ถึงึโคิรงการคิุม้่คิรอง
ที่างสังคิม่ ที่ั�งประเภที่ที่่�ม่่การร่วม่จ่ายเงินำสม่ที่บัและไม่่ม่่การร่วม่จ่ายเงินำสม่ที่บั ต่ลอดจนำระดับัคิวาม่เป็นำระบับัห็ร่อคิวาม่เป็นำ
ที่างการท่ี่�กำาห็นำดลักษณะการจ้างงานำข้องแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ ที่ั�งนำ่� รายงานำการศึกึษาฉบับัันำ่�จำาแนำกแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะปกติ่และ 
ที่่�ไม่่ปกต่ิต่าม่สถึานำะการย้ายถึิ�นำข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ สิที่ธิที่างกฎห็ม่ายว่าด้วยการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ และการเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรอง
ที่างสังคิม่ดังกล่าวในำที่างปฏิบััต่ิ

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิและที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิ

แรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�มีสิถานะปกุต้ิ ห็ม่ายถึึง ผู้้้ที่่�ไม่่ม่่สัญชาต่ิไที่ยที่่�ม่่ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ ว่ซี่า ห็ร่อเอกสารอ่�นำที่่�ให็้สิที่ธิที่างกฎห็ม่าย
ในำการอาศึัยอย้่ในำประเที่ศึไที่ย แรงงานำข้้าม่ชาต่ิกลุ่ม่นำ่�จึงม่่สถึานำะการย้ายถึิ�นำแบับัปกต่ิ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิกลุ่ม่ให็ญ่
ที่่�สุดในำประเที่ศึไที่ยม่าจากประเที่ศึกัม่พ้ื่ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ โดยประเที่ศึไที่ย 
ม่ก่ระบัวนำการจา้งงานำผู้า่นำชอ่งที่างการยา้ยถึิ�นำแบับัปกต่จิำานำวนำสองชอ่งที่าง ไดแ้ก ่การจา้งงานำแรงงานำข้า้ม่ชาต่ผิู้า่นำบันัำที่กึคิวาม่เข้า้ใจ 
และโดยใช้บััต่รผู้่านำแดนำ (ด้บัที่ที่่� 3.1)

แรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�มีสิถานะไม่ปกุต้ิ ห็ม่ายถึึง ผู้้้ที่่�ไม่่ม่่เอกสารที่่�ให้็สิที่ธิที่างกฎห็ม่ายในำการอาศัึยอย้่ในำประเที่ศึไที่ย และห็าก
พื่ิจารณาในำเชิงห็ลักการแล้วนำั�นำ การอาศึัยอย้่ในำประเที่ศึข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิกลุ่ม่นำ่�ถึ่อว่าผู้ิดกฎห็ม่าย แรงงานำข้้าม่ชาต่ิกลุ่ม่นำ่�จึงม่่
สถึานำะการย้ายถึิ�นำที่่�ไม่่ปกต่ิ 

กุารีปรีับสิถานะข้องแรีงงานข้้ามชาต้สิาม่ารถึเกิดข้ึ�นำได้เป็นำระยะๆ ผู้่านำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ (ด้บัที่ที่่� 3.1) โดยห็ากได้รับั
การพิื่ส้จนำ์สัญชาติ่เป็นำที่่�เร่ยบัร้อยแล้ว แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เดินำที่างเข้้าส้่ประเที่ศึไที่ยผู้่านำช่องที่างการย้ายถึิ�นำแบับัไม่่ปกต่ิจะได้รับั 
การปรับัสถึานำะให็้ม่่สถึานำะการย้ายถึิ�นำแบับัปกต่ิ 

การจ้างงานำนำอกระบับัสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ

ม่ก่ารให้็คิำานำยิาม่ข้องการจ้างงานำนำอกระบับัไวจ้ำานำวนำม่าก อก่ที่ั�งยังม่ก่ารกำาห็นำดและห็ารอ่ในำบัที่คิวาม่วิชาการและเอกสารนำโยบัาย
ต่า่งๆ องคิก์ารแรงงานำระห็วา่งประเที่ศึไดใ้ห็ค้ิำาจำากดัคิวาม่ข้องคิำาวา่เศึรษฐกจินำอกระบับัวา่ห็ม่ายถึงึ กจิกรรม่ที่างเศึรษฐกจิที่ั�งห็ม่ด 
ข้องแรงงานำและห็น่ำวยเศึรษฐกิจที่่�ในำที่างกฎห็ม่ายห็รอ่ที่างปฏิบัตั่ไิม่ไ่ด้อย้ภ่ายใต้่การคิวบัคุิม่ท่ี่�เป็นำที่างการ ห็รอ่ไม่ไ่ด้รบััการคิวบัคุิม่
ที่่�เพื่่ยงพื่อ การจ้างงานำนำอกระบับัในำที่่�น่ำ�จึงห็ม่ายถึึง ลักษณะการที่ำางานำที่่�ในำที่างปฏิบััต่ิห็ร่อที่างกฎห็ม่ายอย้่นำอกกรอบักฎห็ม่าย
แรงงานำข้องประเที่ศึ รวม่ถึึงข้้อกำาห็นำดในำการเส่ยภาษ่รายได้ ห็ร่อสิที่ธิการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ ห็ร่อผู้ลประโยชนำ์การจ้างงานำอ่�นำๆ 
(เช่นำ การบัอกเลิกการจ้างงานำล่วงห็นำ้า การรับัเงินำชดเชยในำกรณ่เลิกจ้าง การรับัคิ่าจ้างในำวันำห็ยุดพื่ักผู้่อนำประจำาปี ห็ร่อวันำลาป่วย) 
คิำานำิยาม่ข้องการจ้างงานำนำอกระบับัข้ององคิ์การแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึยังได้จำาแนำกคิวาม่แต่กต่่างระห็ว่างแรงงานำเป็นำสาม่กลุ่ม่ 
ได้แก่ (1) ล้กจ้าง (2) นำายจ้างและแรงงานำที่่�ที่ำากิจการข้องต่นำเอง และ (3) เป็นำกิจการคิรอบัคิรัว 



5

การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

ปจัจุบันัำ ประเที่ศึไที่ยได้ม่ก่ารกำาห็นำดคิำานิำยาม่ข้องคิำาวา่การจ้างงานำนำอกระบับัที่่�เป็นำที่่�ยอม่รับัอย้ส่องคิำานำยิาม่ คิำานำยิาม่แรกม่าจาก
สำานำกังานำสถึติ่แิห็ง่ชาต่ทิี่่�ได้กำาห็นำดคิำานำยิาม่ข้องการจา้งงานำนำอกระบับัให้็ห็ม่ายถึงึ ผู้้ท้ี่่�ได้รบััการจ้างงานำที่่�ไม่ไ่ดร้บััการคิุม้่คิรอง ห็รอ่
ไม่่ม่่ห็ลักประกันำที่างสังคิม่จากการที่ำางานำ (NSO, 2019) ในำที่างกลับักันำ การจ้างงานำในำระบับัห็ม่ายถึึง ผู้้้ที่่�ได้รับัการจ้างงานำที่่�ได้รับั
การคุ้ิม่คิรองห็รอ่ม่ห่็ลกัประกนัำที่างสงัคิม่จากการที่ำางานำ ซีึ�งรวม่ถึงึเจา้ห็นำา้ที่่�ภาคิรฐั ลก้จา้งที่่�ไดร้บััการคิุม้่คิรองต่าม่กฎห็ม่ายแรงงานำ 
และล้กจ้างที่่�เป็นำผู้้ป้ระกันำต่นำภายใต้่ม่าต่รา 33 ม่าต่รา 39 และม่าต่รา 40 กบััสำานำกังานำประกันำสงัคิม่6 คิำานำยิาม่ที่่�สองม่าจากกระที่รวง
แรงงานำที่่�ได้ให็้คิำานำิยาม่ข้องคิำาว่าแรงงานำนำอกระบับัว่าห็ม่ายถึึง บัุคิคิลที่่�ที่ำางานำในำเศึรษฐกิจนำอกระบับั และไม่่ม่่สถึานำะการที่ำางานำ
เปน็ำลก้จา้งภายใต่พ้ื่ระราชบัญัญตั่คิิุม้่คิรองแรงงานำ พื่.ศึ. 2541 แรงงานำนำอกระบับัไม่ไ่ดร้บััการคิุม้่คิรองจากการที่ำางานำต่าม่กฎห็ม่าย  
ต่ลอดจนำไม่่ได้รับัการรับัประกันำค่ิาจ้างข้ั�นำต่ำ�า ห็ร่อการที่ำางานำต่าม่ม่าต่รฐานำคิวาม่ปลอดภัยและอาช่วอนำาม่ัยที่่�กฎห็ม่ายกำาห็นำด 
(Kongtip et al., 2015) จากคิำานิำยาม่ดังกล่าว ผู้้้ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ ม่าต่รา 33 จึงนำับัว่าเป็นำแรงงานำในำระบับั  
ในำข้ณะที่่�ผู้้้ประกันำต่นำภายใต่้ม่าต่รา 39 และ 40 ถึ่อว่าเป็นำแรงงานำนำอกระบับั

เม่่�อพื่ิจารณาถึึงเห็ตุ่ผู้ลในำการจ้างงานำข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ รายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�จึงจำาแนำกประเภที่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเป็นำ
สาม่ประเภที่ ได้แก่ (1) แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เป็นำผู้้้ประกันำต่นำภายใต่้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ (2) แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สิที่ธิต่าม่กฎห็ม่าย
ในำการเป็นำผู้้้ประกันำต่นำภายใต่้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ แต่่เข้้าไม่่ถึึงในำที่างปฏิบััต่ิ และ (3) แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้รับัการยกเว้นำที่าง
กฎห็ม่ายจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่

นำอกจากแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะปกติ่และที่่�ม่ส่ถึานำะไม่ป่กติ่ พื่บัว่าประเที่ศึไที่ยยังม่แ่รงงานำข้า้ม่ชาติ่ภายใต้่การคิุม้่คิรองระห็ว่าง
ประเที่ศึ แรงงานำผู้้้ย้ายถึิ�นำภายในำประเที่ศึ และผู้้้พื่ลัดถึิ�นำภายในำประเที่ศึ (ด้บัที่ที่่� 3.2 และ 4.2 ต่าม่ลำาดับั)

2.2	 ขอบเขติและระเบ่ยบวิธิก่ารวิจััย

การศึึกษาคิรั�งน่ำ�ม่่เป้าห็ม่ายการศึึกษาห็ลักเป็นำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ท่ี่�ม่่สถึานำะปกติ่จากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ย
ประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ ประกอบัด้วยแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�เดินำที่างเข้้าส้่ประเที่ศึไที่ยด้วยกระบัวนำการจ้างงานำ 
ต่าม่บัันำทึี่กคิวาม่เข้้าใจและโดยใช้บััต่รผู่้านำแดนำ ที่ั�งที่่�ยังคิงสถึานำะปกติ่และที่่�ส้ญเส่ยสถึานำะกลายเป็นำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ 
ที่่�ม่ส่ถึานำะไม่่ปกติ่ในำภายห็ลัง (เช่นำ เน่ำ�องจากเอกสารห็ม่ดอายุ ห็ร่อต่กงานำและไม่่สาม่ารถึห็านำายจ้างรายให็ม่่ได้ภายในำ 30 วนัำ) 
รายงานำการศึึกษาฉบัับัน่ำ�อ้างอิงกรอบัแนำวคิิดการศึึกษาจากองค์ิการเพื่่�อคิวาม่ร่วม่ม่่อและการพัื่ฒนำาที่างเศึรษฐกิจ ซีึ�งสอดคิล้อง 
กับักรอบัแนำวคิิดการศึึกษาในำการที่บัที่วนำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องประเที่ศึไที่ย กรอบัแนำวคิิดดังกล่าวคิรอบัคิลุม่ห็้ามิ่ต่ิสำาคิัญ 
ได้แก่ คิวาม่ต่้องการ การคิุ้ม่คิรอง ประสิที่ธิผู้ล คิวาม่ยั�งย่นำ และคิวาม่สอดคิล้อง ที่ั�งนำ่� รายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�ไม่่คิรอบัคิลุม่ถึึง
กรอบัแนำวคิิดการศึึกษาในำม่ิต่ิคิวาม่ยั�งย่นำ

► ความต้้องกุารี ม่ิต่ิน่ำ�พื่ิจารณาถึึงคิวาม่ต่้องการข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ต่้องได้รับัการต่อบัสนำองผู้่านำการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่ 
โดยรายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�จะวิเคิราะห็์คิวาม่เปราะบัางและคิวาม่เส่�ยงที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องเผู้ชิญ 

► กุารีคุ้มครีอง รายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�เนำ้นำยำ�าถึึงข้อบัเข้ต่ข้องคิวาม่ต่้องการในำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ที่่�ได้รบััการต่อบัสนำอง และวเิคิราะห์็ว่าโคิรงการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ที่่�ม่อ่ย้ส่าม่ารถึให้็การคิุม้่คิรองที่่�คิรอบัคิลมุ่แรงงานำข้้าม่
ชาต่ิได้ม่ากนำ้อยเพื่่ยงใด

► ปรีะสิิที่ธิิผล ม่ิต่ิน่ำ�พื่ิจารณาถึึงเกณฑ์์การม่่ประสิที่ธิผู้ลที่่�แต่กต่่างกันำในำแต่่ละโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ โดยรายงานำ 
การศึกึษาฉบับัันำ่�มุ่ง่เน้ำนำการพื่จิารณาในำด้านำคิวาม่เพื่ย่งพื่อ (ที่ั�งปรมิ่าณและคิณุภาพื่ข้องบัรกิารที่่�ม่อ่ย่้) และคิวาม่เท่ี่าเที่ย่ม่
ในำการได้รับัคิวาม่คุิ้ม่คิรองที่างสังคิม่ ซีึ�งรวม่ถึึงการวิเคิราะห็์เก่�ยวกับัอุปสรรคิในำการเข้้าถึึง ต่ลอดจนำคิวาม่เช่�อม่โยงข้อง
โคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่กับัการให็้บัริการคิวาม่ช่วยเห็ล่อที่างสังคิม่ด้านำม่นุำษยธรรม่ ที่ั�งน่ำ� ไม่่ได้ที่ำาการศึึกษาในำด้านำ
ประสิที่ธิภาพื่ ซีึ�งคิรอบัคิลุม่อย้่ในำการศึึกษาข้อง Merttens et al. (2021a)

6 กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ ม่าต่รา 33 ม่าต่รา 39 และม่าต่รา 40 ม่่การบัริห็ารงานำโดยสำานำักงานำประกันำสังคิม่ ภายใต่้กระที่รวงแรงงานำ โดยม่าต่รา 33 เป็นำการคิุ้ม่คิรอง
ภาคิบังัคิบััสำาห็รับัลก้จา้งเอกชนำที่กุคินำ รวม่ถึงึแรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ม่ส่ถึานำะปกต่ ิ(โดยอาจม่ข่้อ้ยกเวน้ำต่าม่ที่่�กฎห็ม่ายกำาห็นำด) ม่าต่รา 39 เปน็ำการคิุม้่คิรองแบับัสม่คัิรใจ 
และออกแบับัม่าสำาห็รับัอด่ต่ล้กจ้างที่่�เคิยได้รับัการคิุ้ม่คิรองภายใต่้ม่าต่รา 33 ส่วนำม่าต่รา 40 คิ่อการคิุ้ม่คิรองภาคิสม่ัคิรใจและถึ้กออกแบับัม่าเพื่่�อผู้้้ประกอบัอาช่พื่
อิสระและแรงงานำนำอกระบับั แต่่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิไม่่ได้รับัสิที่ธิเข้้าม่าต่รานำ่�  
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► ความสิอดีคล้อง รายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�อธิบัายถึึงคิวาม่ไม่�สอดคิล�องระห็ว�างกรอบัการบัริห็ารและกฎห็ม่ายที่่�เก่�ยวข้�อง
กับัการคิุ�ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ แต่�จะไม่�ได�ให็�รายละเอ่ยดเชิงลึกในำม่ิต่ินำ่� 

2.2.1 แหล่งที่ี�มาข้องข้้อมูล

การศึึกษาคิรั�งน่ำ�อ้างอิงการวิเคิราห็์ม่าจากแห็ล่งข้้อม่้ลสาม่แห็ล่ง ได้แก่ เอกสารที่่�พื่ิม่พื่์เผู้ยแพื่ร่ในำวงจำากัดห็ร่อไม่่ได้พื่ิม่พื่์เผู้ยแพื่ร่ 
(Grey Literature) การสัม่ภาษณ์ผู้้้ให็้ข้้อม่้ลห็ลัก และข้้อม่้ลการบัริห็ารจัดการจากห็นำ่วยงานำภาคิรัฐที่่�สำาคิัญ

1. เอกุสิารีที่ี�พัมิพ์ัเผยแพัร่ีในวงจํากุดัีหรีอืไม่ได้ีพัมิพ์ัเผยแพัร่ี ผู่้านำการที่บัที่วนำเอกสารสำาคิญัที่่�เก่�ยวข้้องกบััการคิุม้่คิรองที่าง
สังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ รวม่ถึึงกฎห็ม่าย รายงานำ และเอกสารนำโยบัายที่่�เก่�ยวข้้อง 

2. กุารีสัิมภาษณ์ผู้ให้ข้้อมูลหลักุ จำานำวนำ 24 คิรั�งกับัเจ้าห็นำ้าที่่�ภาคิรัฐ ผู้้้ให็้บัริการ นำักวิชาการ องค์ิกรพัื่ฒนำาเอกชนำ 
สห็ภาพื่แรงงานำ และเจ้าห็นำ้าที่่�ห็นำ่วยงานำสห็ประชาชาต่ิ ที่ั�งจากองคิ์การแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึ และองคิ์การระห็ว่าง
ประเที่ศึเพื่่�อการโยกย้ายถึิ�นำฐานำ ต่ารางที่่� 2 ด้านำล่างจำาแนำกจำานำวนำการสัม่ภาษณ์ผู้้้ให็้ข้้อม่้ลห็ลักแบั่งต่าม่ประเภที่ผู้้้เข้้ารับั 
การสัม่ภษณ์ โดยรายช่�อผู้้้เข้้ารับัการสัม่ภาษณ์ที่ั�งห็ม่ดแสดงอย้่ในำภาคิผู้นำวก A

3. ข้้อมูลกุารีบริีหารีจัดีกุารี คิณะวิจัยได้ส่งห็นำังส่ออย่างเป็นำที่างการต่่อห็น่ำวยงานำต่่างๆ ที่่�เก่�ยวข้้องภายใต้่รัฐบัาลไที่ยเพื่่�อ
ข้อรับัข้้อม่้ลการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ห็ลัก โดยรายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�จะรายงานำ
ข้้อม่้ลต่่างๆ ที่่�ได้รับัในำต่ารางห็ร่อเชิงอรรถึที่้ายบัที่ พื่ร้อม่กับัอ้างอิงแห็ล่งที่่�ม่าข้องข้้อม่้ล

ต้ารีางที่ี� 2 ภาพัรีวมข้องปรีะเภที่และจํานวนผู้เข้้ารีับกุารีสิัมภาษณ์

ปรีะเภที่ข้องผู้เข้้ารีบักุารีสิมัภาษณ์ จาํนวนข้องกุารีสิมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้้อมลูหลกัุ

รัฐบัาลไที่ย (กระที่รวงสาธารณสุข้ และกระที่รวงแรงงานำ) 2

ผู้้้ให็้บัริการ 1 (เจ้าห็นำ้าที่่� 5 คินำ)

ภาคิวิชการ 1

องคิ์กรพื่ัฒนำาเอกชนำ และสห็ภาพื่แรงงานำ 15

ห็นำ่วยงานำสห็ประชาชาต่ิ 2

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 2

ผู้้้แที่นำนำายจ้าง 1
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2.2.2 ข้้อจำกุัดี

รายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�อ้างอิงข้้อม่้ลที่่�ได้รับัจากห็นำ่วยงานำรัฐบัาลไที่ย และจากการที่บัที่วนำเอกสารและการวิจัยที่่�ม่่อย้่ในำ 
การวิเคิราะห็์ ต่ลอดจนำอ้างอิงเอกสารอ่�นำๆ ที่่�เก่�ยวข้้องและคิวาม่คิิดเห็็นำข้องผู้้้เช่�ยวชาญเป็นำห็ลักในำการประเม่ินำการคิุ้ม่คิรอง
และประสิที่ธิผู้ลข้องการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ เนำ่�องจากข้้อม่้ลที่่�คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 
ในำประเที่ศึไที่ยไม่่ได้รับัการเก็บัรวบัรวม่อย่างเป็นำระบับัห็ร่อจัดเก็บัโดยห็นำ่วยงานำใดห็นำ่วยงานำห็นำึ�ง คิณะวิจัยจึงไม่่สาม่ารถึเข้้าถึึง
ข้้อม่้ลที่่�ม่่อย้่ได้ที่ั�งห็ม่ด
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3	 คุ้วามติ�องการ	–	ลักษณะและสัิทธิิการคุ้้�มคุ้รองทางสัังคุ้ม	

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเป็นำองคิ์ประกอบัสำาคิัญข้องกำาลังแรงงานำในำประเที่ศึไที่ยและม่่ส่วนำช่วยในำการที่ดแที่นำการข้าดแคิลนำแรงงานำ 
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิไม่่เพื่่ยงแต่่เป็นำส่วนำห็นึำ�งข้องการข้ับัเคิล่�อนำการเจริญเต่ิบัโต่ที่างเศึรษฐกิจ แต่่ยังม่่คิวาม่สำาคิัญต่่อกำาลังแรงงานำในำ
ประเที่ศึอยา่งต่อ่เน่ำ�อง และจะยิ�งเพื่ิ�ม่ม่ากข้ึ�นำเน่ำ�องจากประเที่ศึไที่ยกำาลงักา้วเข้า้ส้ส่งัคิม่ผู้้ส้ง้อาย ุแรงงานำข้า้ม่ชาต่มิ่ส่ดัสว่นำม่ากกวา่
ร้อยละ 10 ข้องกำาลังแรงงานำที่ั�งห็ม่ดในำประเที่ศึ และม่่ส่วนำช่วยสนำับัสนำุนำผู้ลิต่ภัณฑ์์ม่วลรวม่ข้องประเที่ศึไที่ยระห็ว่างร้อยละ 4.3 
และ 6.6 (UNMWG, 2019; ILO and IOM, 2017) ที่ั�งนำ่� รายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�ม่่เป้าห็ม่ายการศึึกษาเป็นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่
สถึานำะปกต่ิจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ โดยจะกล่าวถึึงแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิและที่่�อย้่ภายใต่้การคิุ้ม่คิรองระห็ว่างประเที่ศึโดยสังเข้ป

เนำ่�อห็าในำบัที่นำ่�กลา่วถึงึกระบัวนำการจ้างงานำผู่้านำช่องที่างการยา้ยถึิ�นำแบับัปกต่เิปน็ำอนัำดบััแรก (ดบ้ัที่ที่่� 3.1) และจงึนำำาเสนำอภาพื่รวม่
ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำประเที่ศึไที่ย (บัที่ที่่� 3.2) และสิที่ธิในำเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเป็นำลำาดับัถัึดไป 
(บัที่ที่่� 3.3) ส่วนำสุดที่้ายข้องบัที่น่ำ�กล่าวถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่่อย้่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่จากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ ที่่�ดำาเนำินำการโดยรัฐบัาลในำประเที่ศึต่้นำที่างข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ (บัที่ที่่� 3.4)

3.1	 กระบวนการจั�างงานผู้่านช่องทางการย�ายถิ่ิ�นแบบปกติิ

ประเที่ศึไที่ยม่่กระบัวนำการจ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�เป็นำระบับัอย้่สองช่องที่างเพื่่�ออำานำวยคิวาม่สะดวกในำการย้ายถึิ�นำแบับัปกติ่
ข้องแรงงานำส้่ประเที่ศึไที่ย

บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจ 

ภายใต่้กระบัวนำการบัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิสาม่ารถึได้รับัการคิัดเล่อกในำประเที่ศึต่้นำที่าง โดยอาจจะผู้่านำจากนำายจ้าง
ห็รอ่บัริษทัี่จัดห็างานำที่่�ได้รบััการรับัรองจากกระที่รวงแรงงานำประเที่ศึไที่ย แรงงานำที่่�เข้า้ม่าด้วยบันัำทึี่กคิวาม่เข้า้ใจต้่องม่อ่ายุระห็ว่าง 
18 ถึึง 55 ปี ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำภายใต่้การจ้างงานำต่าม่กระบัวนำการบัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจม่่อายุสองปีนำับัจากวันำที่่�ออกเอกสาร ที่ั�งนำ่� 
ก่อนำที่่�ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำจะห็ม่ดอายุ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิสาม่ารถึย่�นำเร่�องข้อต่่ออายุใบัอนำุญาต่ที่ำางานำได้อ่กสองปี

การจา้งงานำแบับัต่อ่เนำ่�องในำประเที่ศึไที่ยข้องแรงงานำข้า้ม่ชาต่ิต่าม่บัันำที่กึคิวาม่เข้้าใจต่อ้งม่่ระยะเวลาที่ั�งห็ม่ดไม่่เกินำส่�ป ีเว้นำแต่่คิณะ
รฐัม่นำต่รจ่ะกำาห็นำดไวเ้ปน็ำอย่างอ่�นำ7 ห็นำึ�งในำข้อ้ยกเวน้ำข้องข้อ้กำาห็นำดดงักลา่วคิอ่ การระบัาดให็ญ่ข้องโรคิโคิวดิ-19 ที่่�ม่อ่ย้ใ่นำปัจจบุันัำ 
ซีึ�งคิณะรัฐม่นำต่ร่ได้ม่่ม่ต่ิเห็็นำชอบัข้ยายเวลาการจ้างงานำสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจที่่�เอกสารห็ม่ดอายุระห็ว่าง
ที่่�ม่่การปิดพื่รม่แดนำประเที่ศึ ในำกรณ่อ่�นำๆ นำอกเห็นำ่อจากนำ่� ห็ลังจากระยะเวลาการจ้างงานำต่่อเนำ่�องส่�ปี แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เข้้าม่า
ต่าม่บัันำทึี่กคิวาม่เข้้าใจจะต่้องเดินำที่างกลับัประเที่ศึต่้นำที่างเพื่่�อม่่ระยะเวลาเวลาพื่ัก 30 วันำ โดยไม่่สาม่ารถึเดินำที่างกลับัเข้้าม่าในำ
ประเที่ศึไที่ยได้ในำช่วงระยะเวลาเวลาดังกล่าว8

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�กำาลังห็างานำและนำายจ้างคินำไที่ยต่้องลงนำาม่ในำสัญญาต่าม่บัันำทึี่กคิวาม่เข้้าใจก่อนำที่่�แรงงานำจะเดินำที่างออกจาก
ประเที่ศึต่้นำที่าง ซึี�งเป็นำข้้อกำาห็นำดข้องกระบัวนำการจัดห็าแรงงานำต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจและม่่ผู้ลผู้้กพื่ันำที่างกฎห็ม่ายระห็ว่าง
นำายจ้าง แรงงานำ และบัริษัที่จัดห็างานำ (แม้่ว่าบัริษัที่จัดห็างานำจะไม่่ได้ลงนำาม่ลงในำสัญญา) ม่าต่รา 56 ข้องพื่ระราชกำาห็นำด 
การบัริห็ารจัดการการที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าว พื่.ศึ. 2561 กำาห็นำดให็้ต้่องจัดที่ำาสัญญาต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจเป็นำสองภาษา  
ประกอบัด้วยภาษาไที่ยและภาษาประจำาชาต่ิข้องแรงงานำ โดยม่่ผู้ลผู้้กพื่ันำที่างกฎห็ม่ายอย่างเที่่าเที่่ยม่กันำที่ั�งสองภาษา 

7 ด้ม่าต่รา 65-67 ข้องพื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็ารจัดการการที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าว พื่.ศึ. 2561

8 ด้ม่าต่รา 67 ข้องพื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็ารจัดการการที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าว พื่.ศึ. 2561
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สัญญาต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจนัำ�นำแต่กต่่างจากสัญญาจ้างงานำ สัญญาจ้างงานำเป็นำข้้อต่กลงที่่�ใช้ในำการบัริห็ารคิวบัคุิม่คิวาม่สัม่พัื่นำธ์
ในำการจ้างงานำระห็ว่างแรงงานำและนำายจ้าง ก่อให็้เกิดประโยชนำ์และสิที่ธิต่าม่กฎห็ม่ายไที่ยและระเบั่ยบัข้ององคิ์กร (ห็ากม่่) ที่ั�งนำ่�  
พื่ระราชบััญญัต่ิคิุ้ม่คิรองแรงงานำ พื่.ศึ. 2541 ไม่่ได้ม่่บัที่บััญญัติ่บัังคัิบัให้็นำายจ้างและแรงงานำต้่องจัดที่ำาสัญญาจ้างงานำที่่�เป็นำ 
ลายลักษณ์อักษร โดยถึ่อว่าข้้อต่กลงด้วยวาจานำั�นำเพื่่ยงพื่อสำาห็รับัการจ้างงานำ

การจ้างงานำโดยใช้บััต่รผู้่านำแดนำ

รัฐบัาลไที่ยได้ออกกรอบักฎห็ม่ายเพื่่�อจัดต่ั�งกระบัวนำการจ้างงานำโดยใช้บััต่รผู่้านำแดนำ เพื่่�ออำานำวยคิวาม่สะดวกในำการจัดห็า
กำาลังแรงงานำเพื่่�อรองรับัการข้ยายกิจกรรม่ที่างเศึรษฐกิจในำจังห็วัดชายแดนำและเข้ต่พัื่ฒนำาเศึรษฐกิจพื่ิเศึษ (ด้ร้ปที่่� 1 ด้านำล่าง)9  
กรอบักฎห็ม่ายดงักลา่วคิวบัคิมุ่การอนำญุาต่ให็เ้ข้า้ม่าและที่ำางานำสำาห็รบััแรงงานำท่ี่�ไม่ม่่ส่ญัชาต่ไิที่ยจากประเที่ศึกมั่พื่ช้าและเม่ย่นำม่า 
ที่่�อาศึัยอย้่ในำเข้ต่จังห็วัดต่ิดกับัชายแดนำประเที่ศึไที่ยต่าม่ที่่�ได้กำาห็นำดไว้เพื่่�อวัต่ถึุประสงคิ์ในำการห็างานำต่าม่ฤด้กาล 

แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ภายใต่ก้ระบัวนำการจ้างงานำนำ่�ต่อ้งม่บ่ัตั่รผู่้านำแดนำท่ี่�ได้รบััการต่รวจลงต่ราวซ่่ีา ต่ลอดจนำม่ใ่บัอนุำญาต่ที่ำางานำชั�วคิราว 
โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจะได้รับัการต่รวจลงต่ราว่ซี่าในำห็นำังส่อบััต่รผู่้านำแดนำเม่่�อได้เดินำที่างเข้้าม่าในำประเที่ศึไที่ย10 แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำจะได้รับัอนำุญาต่ให็้เข้้าม่าและอาศึัยอย้่ในำประเที่ศึไที่ยได้ไม่่เกินำระยะเวลา 30 วันำ โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้อง 
เดินำที่างกลับัประเที่ศึต้่นำที่างและกลับัเข้้าม่าประเที่ศึไที่ยให็ม่่อ่กคิรั�งเม่่�อคิรบักำาห็นำด ส่วนำใบัอนุำญาต่ที่ำางานำชั�วคิราวม่่อายุไม่่เกินำ 
90 วันำ ดังนำั�นำ จึงกล่าวได้ว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เข้้าม่าที่ำางานำโดยใช้บััต่รผู้่านำแดนำจำาเป็นำที่่�จะต่้องเดินำที่างไปยังด่านำชายแดนำม่ากถึึง
สองคิรั�งเพื่่�อดำาเนำินำการย่�นำเร่�องข้อเดินำที่างกลับัเข้้าประเที่ศึไที่ย และห็ลังจากนำั�นำจะต่้องลงที่ะเบั่ยนำเพื่่�อข้อรับับััต่รผู้่านำแดนำและ 
ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำให็ม่่อ่กคิรั�ง 

แรงงานำข้้าม่ชาติ่ผู้้ถ่้ึอบัตั่รผู่้านำแดนำไม่ส่าม่ารถึเดินำที่างได้อยา่งอสิระภายในำประเที่ศึไที่ย และไม่่ได้รบััอนำญุาต่ให้็ออกนำอกพื่่�นำที่่�จงัห็วดั
ที่่�เข้้าม่าที่ำางานำ นำอกจากนำ่� บัางจังห็วัดจำากัดการเดินำที่างข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิให็้อย้่ในำเฉพื่าะอำาเภอที่่�กำาห็นำด (IOM, 2020a) ห็าก
พื่บัว่าแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ผู้้ถ้ึอ่บัตั่รผู่้านำแดนำอาศัึยอย้น่ำอกพื่่�นำที่่�ที่่�กำาห็นำด แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ดงักล่าวอาจต้่องโที่ษจำาคิกุไม่เ่กินำสองปีห็รอ่
ถึ้กปรับัไม่่เกินำ 20,000 บัาที่ (ประม่าณ 643 ดอลลาร์สห็รัฐฯ) (International Commission of Jurist, 2020: 86)

การปรับัสถึานำะผู้่านำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิแบับัเฉพื่าะกิจ

กระบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิเปิดโอกาสให็้แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกติ่สาม่ารถึข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำและปรับัสถึานำะข้องต่นำเองให้็ 
ถึ้กกฎห็ม่ายได้ในำประเที่ศึไที่ย โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิและไม่่ม่่เอกสารประจำาต่ัวสาม่ารถึข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำได้ด้วยต่นำเอง 
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้รับัการปรับัสถึานำะผู้่านำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิจะได้รับัอนำุญาต่ให็้อาศัึยอย้่ในำประเที่ศึไที่ยเป็นำระยะเวลา
ส้งสุดสองปี โดยจะต่้องต่่ออายุว่ซี่าเป็นำรายปี และด้วยเห็ตุ่นำ่�จึงพื่บัว่าประเที่ศึไที่ยม่่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้รับัสถึานำะปกต่ิที่่�อาศึัย
อย้่ในำประเที่ศึโดยไม่่ผู้่านำกระบัวนำการจ้างงานำต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจ ห็ร่อโดยใช้บััต่รผู้่านำแดนำ ที่ั�งนำ่� ประเที่ศึไที่ยม่่การอนำุญาต่ให็้
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิเข้้าส้่กระบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิเป็นำระยะๆ  

แรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ไดร้บััการปรบััสถึานำะผู้า่นำกระบัวนำการพื่สิจ้นำส์ญัชาต่จิะม่สิ่ที่ธิที่ดัเที่ย่ม่กับัแรงงานำข้า้ม่ชาต่ติ่าม่บันัำที่กึคิวาม่เข้า้ใจ 
แรงงานำชาต่ิกลุ่ม่นำ่�ยังม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำพื่ร้อม่กับับัุต่รข้องต่นำที่่�ม่่อายุไม่่เกินำ 18 ปี (UNMWG, 2019) 

9 ด้ม่าต่รา 64 ข้องพื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็ารจัดการการที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าว พื่.ศึ. 2561

10 ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำนำ่�ม่่คิวาม่แต่กต่่างจากใบัอนำุญาต่ที่ำางานำภายใต่้กระบัวนำการจ้างงานำต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจที่่�ม่่อายุสองปี
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รีูปที่ี� 1 พัื้นที่ี�ที่ี�ไดี้รีับอนุญาต้ให้มีกุารีจ้างงานโดียใช้บัต้รีผ่านแดีนในปรีะเที่ศไที่ย เมียนมา และกุัมพัูชา

เมียนมา
ที่่าข้่�เห็ล็ก

เช่ยงราย

ต่าก

แม่่สอด อุบัลราชธานำ่

พื่ระวิห็ารบัันำที่ายม่่ชัย
พื่ระต่ะบัอง

โพื่ธิสัต่ว์

เกาะกง

ไพื่ลินำ

อุดรม่่ชัย

ศึร่สะเกษ

บัุร่รัม่ย์

สระแก้ว

ระยอง

จันำที่บัุร่
ต่ราด

สุรินำที่ร์

กาญจนำบัุร่

เกาะสอง

ที่วาย

เม่่ยวด่
ไที่ย

กุัมพัูชา

ท่�มา: จัดที่ำาข้ึ�นำเฉพื่าะรายงานำการศึกึษาฉบับัันำ่� โดยบัรษิทัี่ออ๊กซีฟอร�ด โพื่ลซิี ่เม่เนำจเม่นำ อ�างองิม่าจากเอกสารข้ององคิ�การระห็ว�างประเที่ศึเพื่่�อการโยกย�ายถึิ�นำฐานำ (2020a)

หมายเหติ้: แรงงานำที่่�อาศัึยอย้�ในำเข้ต่พื่่�นำท่ี่�ชายแดนำในำประเที่ศึกัม่พื่้ชาและเม่่ยนำม่าสาม่ารถึเดินำที่างเข้�าม่าที่ำางานำในำจังห็วัดข้องประเที่ศึไที่ยได�ต่าม่ที่่�แสดงในำแผู้นำที่่� 
 ด�านำบันำ โดยแรงงานำเห็ล�านำ่�จะได�รับัอนำุญาต่ให็�เข้�าม่าที่ำางานำได�อย�างถึ้กต่�องต่าม่กฎห็ม่ายห็ากเป็นำผู้้�ถึ่อบััต่รผู้�านำแดนำที่่�ยังไม่�ห็ม่ดอายุ ที่ั�งน่ำ� เข้ต่แดนำและ 
 รายช่�อที่่�ปรากฎในำแผู้นำที่่�ฉบัับันำ่�ไม่�ได�แสดงถึึงการรับัรองห็ร่อการยอม่รับัอย�างเป็นำที่างการข้ององคิ�การระห็ว�างประเที่ศึเพื่่�อการโยกย�ายถึิ�นำฐานำ

แรงงานำที่่�อาศึัยอย้่ในำเข้ต่พื่่�นำที่่�ชายแดนำในำประเที่ศึกัม่พื่้ชาและเม่่ยนำม่าสาม่ารถึเดินำที่างเข้้าม่าที่ำางานำในำจังห็วัดข้องประเที่ศึไที่ยได้ต่าม่ที่่�แสดงไว้ในำแผู้นำที่่�

ด้านำบันำ โดยแรงงานำเห็ล่านำ่�จะได้รับัอนำุญาต่ให็้เข้้าม่าที่ำางานำได้อย่างถึ้กต่้องต่าม่กฎห็ม่ายห็ากเป็นำผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำที่่�ยังไม่่ห็ม่ดอายุ ที่ั�งนำ่� เข้ต่แดนำและ 

รายช่�อที่่�ปรากฎในำแผู้นำที่่�ฉบัับันำ่�ไม่่ได้แสดงถึึงการรับัรองห็ร่อการยอม่รับัอย่างเป็นำที่างการข้ององคิ์การระห็ว่างประเที่ศึเพื่่�อการโยกย้ายถึิ�นำฐานำ
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3.2	 ภาพรวมของแรงงานข�ามชาติใินประเทศไทย

คิณะที่ำางานำเฉพื่าะเร่�องแห่็งสห็ประชาชาติ่ว่าด้วยการย้ายถึิ�นำข้องประเที่ศึไที่ยได้ประม่าณการจำานำวนำประชากรที่่�ไม่่ม่่สัญชาติ่ไที่ย 
ที่่�อาศึัยอย้่ในำประเที่ศึไว้ที่่�ประม่าณ 4.9 ล้านำคินำในำ พื่.ศึ.  2561 ซีึ�งเพื่ิ�ม่ข้ึ�นำจากจำานำวนำประชากรที่่�ไม่่ม่่สัญชาต่ิไที่ยที่่�ประม่าณ 3.4  
ล้านำคินำในำ พื่.ศึ. 2557 (UNMWG, 2019) โดยคิาดว่าจำานำวนำม่ากกว่าคิรึ�งห็นำึ�งข้องจำานำวนำประชากรที่่�ไม่่ม่่สัญชาต่ิไที่ยคิ่อแรงงานำ 
ข้้าม่ชาต่ทิี่่�ม่ส่ถึานำะปกต่ทิี่่�ถึอ่ใบัอนำญุาต่ที่ำางานำภายใต่ก้ารจา้งงานำต่าม่บันัำที่กึคิวาม่เข้้าใจ ห็รอ่โดยใชบ้ัตั่รผู้า่นำแดนำ ห็รอ่ไดร้บััการปรบัั
สถึานำะที่างกฎห็ม่ายผู้่านำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิแบับัเฉพื่าะกิจ (ด้ต่ารางที่่� 3 ด้านำล่าง) ส่วนำจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะ 
ไม่่ปกต่ิท่ี่�อาศึัยอย้่ในำประเที่ศึไที่ยม่่การประม่าณการไว้ที่่�ประม่าณ 2.3 ล้านำคินำ11 อย่างไรก็ต่าม่ จำานำวนำดังกล่าวยังคิงเป็นำต่ัวเลข้ 
ประม่าณการ เนำ่�องจากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิประเภที่นำ่�ไม่่ม่่เอกสารย่นำยันำการอาศึัยอย้่ในำประเที่ศึที่่�สาม่ารถึนำำาม่าใช้เพื่่�อการเก็บัข้้อม่้ล 
เชิงสถิึต่ิได้ ผู้้้ให้็ข้้อม่้ลสำาคัิญรายห็นึำ�งต่่อการศึึกษาในำคิรั�งนำ่�กล่าวถึึงจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ไม่่ม่่เอกสารว่าม่่จำานำวนำประม่าณ 3  
ถึึง 5 ล้านำคินำในำประเที่ศึไที่ย 

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิส่วนำม่ากม่่แนำวโนำ้ม่ม่าจากประเที่ศึเม่่ยนำม่า กัม่พื่้ชา และสาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำ
ลาว และแม้่ว่าที่่�ผู่้านำม่าจะม่่การดำาเนำินำการเพื่่�อเปิดโอกาสให้็แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกติ่ได้เข้้ารับัการพิื่ส้จน์ำสัญชาติ่ 
เพื่่�อปรับัสถึานำะให็ถ้ึ้กกฎห็ม่ายห็ลายคิรั�ง (ดต้่ารางที่่� 3 ดา้นำลา่งสำาห็รบััต่วัเลข้ประม่าณการ) แรงงานำข้า้ม่ชาต่ิจำานำวนำม่ากยงัคิงไม่ม่่ ่
ใบัอนำญุาต่ที่ำางานำ และจึงไม่ส่าม่ารถึที่ำางานำท่ี่�ม่สั่ญญาจ้างได้ โดยห็ากเปรย่บัเที่ย่บักับัประเภที่ข้องแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่ั�งห็ม่ด แรงงานำ 
ข้้าม่ชาติ่ท่ี่�ม่ส่ถึานำะไม่่ปกติ่ถ่ึอได้ว่าเป็นำกลุม่่ที่่�ได้รับัการคิุม้่คิรองน้ำอยที่่�สุด ได้รบััคิวาม่ช่วยเห็ลอ่เพื่ย่งเล็กน้ำอย ต่ลอดจนำม่ค่ิวาม่เปราะบัาง 
ต่่อคิวาม่เส่�ยงจากการแสวงห็าประโยชนำ์ ข้้่กรรโชก ล่วงละเม่ิด จับักุม่ และส่งกลับั

นำอกเห็นำ่อจากประเภที่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�กล่าวม่าข้้างต่้นำนำ่�ที่่�ล้วนำเป็นำประชากรที่่�ไม่่ม่่สัญชาต่ิไที่ย พื่บัว่ายังม่่การย้ายถึิ�นำ 
ภายในำประเที่ศึข้องคินำไที่ย โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งการย้ายถึิ�นำจากภาคิเห็นำอ่และต่ะวันำออกเฉย่งเห็นำอ่ส่้ภาคิกลางและกรุงเที่พื่ม่ห็านำคิร  
การย้ายถึิ�นำภายในำประเที่ศึส่วนำห็นึำ�งอาจเป็นำผู้ลม่าจากการคิำานำึงถึึงธรรม่ชาต่ิข้องฤด้กาลในำการจ้างงานำในำภาคิการเกษต่ร โดย
แรงงานำจะย้ายถึิ�นำภายในำประเที่ศึเพ่ื่�อแสวงห็าการจ้างงานำต่าม่ฤด้กาลในำพื่่�นำที่่�อ่�นำเพื่่�อให็้ม่่รายได้ห็ลายที่าง (UNMWG, 2019)  
ที่ั�งนำ่� ในำฐานำะประชากรที่่�ม่่สัญชาต่ิไที่ย แรงงานำผู้้้ย้ายถึิ�นำภายในำประเที่ศึเห็ล่านำ่�ยังคิงสาม่ารถึเคิล่�อนำย้ายสิที่ธิประโยชนำ์ข้อง 
การคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ไปได้ที่กุที่่�เม่่�อม่ก่ารย้ายถึิ�นำภายในำประเที่ศึ เช่นำ การประกันำสงัคิม่ การประกันำสขุ้ภาพื่ถ้ึวนำห็น้ำา และการศึกึษา
ข้ั�นำพื่่�นำฐานำโดยไม่่ม่่คิ่าใช้จ่ายสำาห็รับัเด็ก 

11 อ้างอิงข้้อม่้ลประม่าณการข้องจำานำวนำประชากรที่่�ไม่่ม่่สัญชาต่ิไที่ยที่่� 4.9 ล้านำคินำในำ พื่.ศึ. 2561 เป็นำฐานำการคิำานำวณและลบัด้วยจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะ
ปกต่ิและแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ถึ้กบัังคิับัให็้ย้ายถึิ�นำในำ พื่.ศึ. 2563 เพื่่�อประม่าณการจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิ
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ต้ารีางที่ี� 3 ภาพัรีวมข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิ จําแนกุต้ามสิถานะกุารีย้ายถิ�นและเพัศ12

สิถานะข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิ
จาํนวนที่ัง้หมดี 
(จาํนวนคน)

ชาย (%) หญิง (%)

แรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�มีสิถานะปกุต้ิที่ี�ไม่ไดี้มาจากุปรีะเที่ศ
กุัมพัูชา สิาธิารีณรีัฐปรีะชาธิิปไต้ยปรีะชาชนลาว เมียนมา 
และเวยีดีนาม (ผูเ้ชี�ยวชาญ แรีงงานฝีีมอื และชนกุลุ่มน้อย)

197 583 70% 30%

แรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�มีสิถานะปกุต้ิที่ี�มาจากุปรีะเที่ศกุัมพัูชา 
สิาธิารีณรีัฐปรีะชาธิิปไต้ยปรีะชาชนลาว เมียนมา และ
เวียดีนาม

2 284 673 55% 45%

บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจ (ประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่)1

987 214 56% 44%

ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ2 30 074 46% 54%

เสร็จสิ�นำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ (ได้รับัการปรับัสถึานำะ)3 1 267 385 55% 45%

แรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�มีสิถานะไม่ปกุต้ิ (โดียปรีะมาณกุารี) 2 300 000 ไม่่เก่�ยวข้้อง ไม่่เก่�ยวข้้อง

ไดี้รีับกุารีคุ้มครีองรีะหว่างปรีะเที่ศ 99 806 50% 50%

รีวม แรีงงานข้้ามชาต้ิมีจำนวนปรีะมาณ 4 900 000 คน

หมายเหติ้: (1) แรงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�เข้�าม่าในำประเที่ศึไที่ยและได�รับัใบัอนำุญาต่ที่ำางานำภายใต่�กระบัวนำการจ�างงานำต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้�าใจกับัส่�ประเที่ศึเพื่่�อนำบั�านำ (เม่่ยนำม่า 
สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว กัม่พื่้ชา และเว่ยดนำาม่) รวม่ถึึงผู้้�ที่่�ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำห็ม่ดอายุ เช�นำ แรงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�ถึ้กให็�ออกจากงานำแต่�ไม่�สาม่ารถึ
ห็านำายจ�างรายให็ม่�ได�ภายในำ 30 วันำต่าม่ที่่�กฎห็ม่ายกำาห็นำด โดยการอนุำญาต่ให็�พื่ำานำักอาศึัยและที่ำางานำข้องแรงงานำข้�าม่ชาต่ิกลุ�ม่นำ่�ได�รับัการผู้�อนำผู้ันำต่าม่ม่ต่ิ
คิณะรฐัม่นำต่รล่งวนัำท่ี่� 4 สงิห็าคิม่ พื่.ศึ. 2563 (2) แรงงานำข้�าม่ชาต่ทิี่่�ได�รบััใบัอนำญุาต่ที่ำางานำภายใต่�กระบัวนำการจ�างงานำด�วยบัตั่รผู้�านำแดนำ/งานำต่าม่ฤดก้าล และ
ผู้้�ที่่�ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำห็ม่ดอายุและเป็นำแรงงานำสองสัญชาต่ิ ได�แก� เม่่ยนำม่าและกัม่พื่้ชา โดยการอนำุญาต่พื่ำานำักอาศึัยและการที่ำางานำข้องแรงงานำข้�าม่ชาต่ิกลุ�ม่นำ่�
ได�รับัการผู้�อนำพื่ันำต่าม่ม่ต่ิคิณะรัฐม่นำต่ร่ลงวันำที่่� 4 สิงห็าคิม่ พื่.ศึ. 2563 (3) แรงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�ได�รับัใบัอนำุญาต่ที่ำางานำภายใต่�กระบัวนำการพื่ิส้จนำ�สัญชาต่ิ รวม่ถึึง
ผู้�านำการเปดิให็�ข้ึ�นำที่ะเบัย่นำสำาห็รับัแรงงานำจากประเที่ศึเม่่ยนำม่า สาธารณรฐัประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว และกัม่พื่ช้า โดยการอนุำญาต่ให็�พื่ำานำกัอาศัึยและที่ำางานำ
ข้องแรงงานำข้�าม่ชาต่ิกลุ�ม่นำ่�ได�รับัการผู้�อนำพื่ันำต่าม่ม่ต่ิคิณะรัฐม่นำต่ร่ลงวันำที่่� 20 สิงห็าคิม่ พื่.ศึ. 2562                                                                      ที่่�ม่า: 

สำานำักงานำบัริห็ารแแ 

3.2.1 ภาพัรีวมข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�มีสิถานะปกุต้ิ

จากการประม่าณการจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ท่ี่�ม่่สถึานำะปกติ่ พื่บัว่าร้อยละ 92 ม่าจากประเที่ศึเม่่ยนำม่า กัม่พื่้ชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว และเว่ยดนำาม่ ต่าม่ที่่�แสดงไว้ในำต่ารางที่่� 4 ห็ร่อคิิดเป็นำจำานำวนำเก่อบั 2.3 ล้านำคินำ โดยประเที่ศึเม่่ยนำม่า
ค่ิอประเที่ศึต้่นำที่างข้องการยา้ยถึิ�นำข้องแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะปกต่จิำานำวนำม่ากที่่�สดุ (ร้อยละ 68) ต่าม่ม่าด้วยกมั่พื่ช้า (ร้อยละ 22) 
สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว (ร้อยละ 10) และเว่ยดนำาม่ (ร้อยละ 0.01)

แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะปกติ่ต้่องม่เ่อกสารสำาคิญัประจำาต่วัสองประเภที่ที่่�จะที่ำาให้็การอาศัึยและที่ำางานำอย้ใ่นำประเที่ศึไที่ยถึก้ต้่อง
ต่าม่กฎห็ม่ายคิอ่ (1) ห็นำงัสอ่เดินำที่าง ห็รอ่ห็นัำงสอ่รับัรองบัคุิคิล และวซ่่ีาที่่�ยังไม่่ห็ม่ดอาย ุและ (2) ใบัอนุำญาต่ที่ำางานำที่่�ยังไม่่ห็ม่ดอายุ 
และแม่้ว่าจะม่่การจัดต่ั�งกระบัวนำการจ้างงานำผู้่านำช่องที่างการย้ายถึิ�นำแบับัปกต่ิจำานำวนำสองช่องที่างห็ลัก ได้แก่ การจ้างงานำต่าม่

12 ข้้อม่้ลที่่�นำำาเสนำอในำส่วนำนำ่�แต่กต่่างจากข้้อม่้ลท่ี่�ใช้ในำการคิำานำวณอัต่ราการคิุ้ม่คิรองข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ในำแผู้นำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ ที่ั�งนำ่� เนำ่�องจากข้้อม่้ล
การลงที่ะเบ่ัยนำกองทุี่นำประกันำสังคิม่ท่ี่�ได้รับัจากสำานำักงานำประกันำสังคิม่เป็นำข้้อม่้ลเด่อนำธันำวาคิม่ พื่.ศึ. 2562 รายงานำฉบัับันำ่�จึงอ้างอิงต่ัวเลข้ประม่าณการ 
โดยรวม่ข้องแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ในำเด่อนำและปีเดย่วกันำเพื่่�อนำำาม่าคิำานำวณอัต่ราการคิุม้่คิรอง แต่เ่น่ำ�อห็าในำสว่นำนำ่�เปน็ำการนำำาเสนำอต่วัเลข้ประม่าณการข้องจำานำวนำแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิในำ พื่.ศึ. 2563 เนำ่�องจากเป็นำข้้อม่้ลล่าสุดที่่�คิณะผู้้้วิจัยได้รับั โดยสาม่ารถึด้รายละเอ่ยดข้้อม่้ลประชากรผู้้้ย้ายถึิ�นำเพื่ิ�ม่เต่ิม่ได้ที่่�ภาคิผู้นำวก B

ท่�มา: สำานำักงานำบัริห็ารแรงงานำต่�างด�าว (2020a, 2020b, 2020c) และ UNMWG (2019)
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บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจ และโดยใช้บััต่รผู้่านำแดนำ พื่บัว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิส่วนำให็ญ่ในำประเที่ศึไที่ยได้รับัใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ
ผู้า่นำกระบัวนำการพื่สิจ้นำส์ญัชาต่ ิ(รอ้ยละ 56) เม่่�อเที่ย่บักบััรอ้ยละ 43 ข้องแรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ม่ส่ถึานำะปกต่ทิี่่�ไดร้บััใบัอนำญุาต่ที่ำางานำ
ผู้า่นำกระบัวนำการจา้งงานำต่าม่บันัำที่กึคิวาม่เข้า้ใจ และม่ากกวา่แรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ม่ส่ถึานำะปกต่ทิี่่�ถึอ่บัตั่รผู้า่นำแดนำ ซีึ�งม่เ่พื่ย่งรอ้ยละ 1 

ต้ารีางที่ี� 4 จำนวนแรีงงานข้้ามชาต้ิจากุปรีะเที่ศกุัมพัูชา สิาธิารีณรีัฐปรีะชาธิิปไต้ยปรีะชาชนลาว เมียนมา 
และเวียดีนาม จำแนกุต้ามปรีะเภที่ใบอนุญาต้ที่ำงาน

ปรีะเภที่ใบอนญุาต้ที่าํงาน เมยีนมา กุัมพัูชา

สิาธิารีณรัีฐ
ปรีะชาธิิปไต้ย
ปรีะชาชน

ลาว

เวียดีนาม รีวม
% ข้องใบ
อนุญาต้
ที่ั้งหมดี

จำานำวนำที่ั�งห็ม่ดข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่
สถึานำะปกต่ิ

1 557 426 501 401 225 588 258 2 284 673

(% ข้องที่ั�งห็ม่ด) 68% 22% 10% 0.01%

แรงงานำข้้าม่ชาต่ติ่าม่บันัำที่กึคิวาม่เข้้าใจ1 533 890 278 119 174 948 257 987 214 43%

(% ข้องที่ั�งห็ม่ด) 54% 28% 18% 0.03%

เสร็จสิ�นำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ2 1 003 270 213 474 50 640 1 1 267 385 56%

(% ข้องที่ั�งห็ม่ด) 79% 17% 4% 0%

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ3 20 266 9 808 ไม่่เก่�ยวข้้อง ไม่่เก่�ยวข้้อง 30 074 1%

(% ข้องที่ั�งห็ม่ด) 67% 33% ไม่่เก่�ยวข้้อง ไม่่เก่�ยวข้้อง

หมายเหติ้: (1) แรงงานำข้�าม่ชาต่ิท่ี่�เข้�าม่าในำประเที่ศึไที่ยและได�รับัใบัอนำุญาต่ที่ำางานำต่าม่กระบัวนำการจ�างงานำต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้�าใจกับัส่�ประเที่ศึเพื่่�อนำบั�านำ (เม่่ยนำม่า 
สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว กัม่พื่้ชา และเว่ยดนำาม่) รวม่ถึึงผู้้�ที่่�ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำห็ม่ดอายุ เช�นำ แรงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�ถึ้กให็�ออกจากงานำแต่�ไม่�สาม่ารถึ
ห็านำายจ�างรายให็ม่�ได�ภายในำ 30 วันำ ต่าม่ที่่�กฎห็ม่ายกำาห็นำด โดยการอนำุญาต่ให็�พื่ำานำักอาศึัยและที่ำางานำข้องแรงงานำข้�าม่ชาต่ิกลุ�ม่นำ่�ได�รับัการผู้�อนำผู้ันำต่าม่ม่ต่ิ
คิณะรฐัม่นำต่รล่งวนัำที่่� 4 สงิห็าคิม่ พื่.ศึ. 2563 (2) แรงงานำข้�าม่ชาต่ทิี่่�ได�รบััใบัอนำญุาต่ที่ำางานำภายใต่�กระบัวนำการพื่สิจ้นำ�สญัชาต่ ิรวม่ถึงึผู้�านำการเปดิให็�ข้ึ�นำที่ะเบัย่นำ
สำาห็รับัแรงงานำจากประเที่ศึเม่ย่นำม่า สาธารณรฐัประชาธปิไต่ยประชาชนำลาว และกัม่พื่ช้า โดยการอนุำญาต่ให็�พื่ำานำกัอาศัึยและที่ำางานำข้องแรงงานำข้�าม่ชาต่กิลุ�ม่
นำ่�ได�รับัการผู้�อนำพื่ันำต่าม่ม่ต่ิคิณะรัฐม่นำต่ร่ลงวันำที่่� 20 สิงห็าคิม่ พื่.ศึ. 2563 (3) แรงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�ได�รับัใบัอนำุญาต่ที่ำางานำภายใต่�กระบัวนำการจ�างงานำด�วยบััต่ร
ผู้�านำแดนำ/งานำต่าม่ฤด้กาล และผู้้�ที่่�ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำห็ม่ดอายุและเป็นำแรงงานำสองสัญชาติ่ ได�แก� เม่่ยนำม่าและกัม่พื่้ชา โดยการอนุำญาต่พื่ำานัำกอาศัึยและการ
ที่ำางานำข้องแรงงานำข้�าม่ชาต่ิกลุ�ม่นำ่�ได�รับัการผู้�อนำผู้ันำต่าม่ม่ต่ิคิณะรัฐม่นำต่ร่ ลงวันำที่่� 4 สิงห็าคิม่ พื่.ศึ. 2562   
ที่่�ม่า: สำานำักงานำบัริห็ารแรงงานำต่�างด�าว (2020c: 4)ท่�มา: สำานำักงานำบัริห็ารแรงงานำต่�างด�าว (2020c: 4)



15

การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

13 ด้กฎกระที่รวงฉบัับัที่่� 14 พื่.ศึ. 2555 ออกต่าม่พื่ระราชบััญญัต่ิคิุ้ม่คิรองแรงงานำ พื่.ศึ. 2541 ลงวันำที่่� 30 ตุ่ลาคิม่ พื่.ศึ. 2555 ส่บัคิ้นำจาก www.ratchakitcha.soc.
go.th/DATA/PDF/2555/A/105/42.PDF กฎกระที่รวงว่าด้วยการคิุ้ม่คิรองแรงงานำในำงานำเกษต่รกรรม่ พื่.ศึ. 2557 ลงวันำที่่� 12 ธันำวาคิม่ พื่.ศึ. 2557 ส่บัคิ้นำจาก  
www3.mol.go.th/sites/default/files/laws/th/23970.pdf กฎกระที่รวงว่าด้วยการคิุ้ม่คิรองแรงงานำในำงานำประม่งที่ะเล ฉบัับัที่่� 1 พื่.ศึ. 2557 ลงวันำที่่� 22 
ธันำวาคิม่ พื่.ศึ. 2557 ส่บัคิ้นำจาก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/088/95.PDF และฉบัับัที่่� 2 พื่. ศึ. 2561 ลงวันำที่่� 31 ม่่นำาคิม่ พื่.ศึ. 2561 
ส่บัคิ้นำจาก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/021/6.PDF

14 ด้ม่าต่รา 8 และ 9 ข้องพื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็ารจัดการการที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าว  พื่.ศึ. 2561

15 ด้ม่าต่รา 49 ข้องพื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็ารจัดการการที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าว พื่.ศึ. 2561

16 ด้คิลิปวิด่โอ (ภาษาไที่ย) จากกรม่ประชาสัม่พื่ันำธ์ เก่�ยวกับัสภาพื่การจ้างงานำที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว และ 
เม่่ยนำม่าต่้องเผู้ชิญ ส่บัคิ้นำจาก www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/42/iid/490

3.3	 กฎหมายและสัทิธิสิัำาหรบัแรงงานข�ามชาติทิ่�มส่ัถิ่านะปกติิ

3.3.1 กุฎหมาย

ประเที่ศึไที่ยม่่การประกาศึใช้กฎห็ม่ายห็ลายฉบัับัเพื่่�อคิวบัคิุม่บัริห็ารการจ้างงานำและสิที่ธิการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ ิเนำ่�อห็าในำส่วนำนำ่�ได้สรปุสาระสำาคิญัข้องกฎห็ม่ายห็ลกัที่่�เก่�ยวข้้องจำานำวนำ 5 ฉบับััต่าม่ที่่�แสดงไว้ด้านำล่าง โดยให้็รายละเอย่ด
เพื่ิ�ม่เต่ิม่ไว้ในำภาคิผู้นำวก D

พัรีะรีาชบัญญัต้ิคุ้มครีองแรีงงาน พั.ศ. 2541 ม่่ผู้ลคิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเพื่่�อสร้างห็ลักประกันำการเข้้าถึึงสภาพื่การที่ำางานำ
และการคิุ้ม่คิรองด้านำสิที่ธิแรงงานำที่่�เท่ี่าเที่่ยม่กับัแรงงานำไที่ย พื่ระราชบััญญัต่ิฉบัับันำ่�ได้กำาห็นำดค่ิาจ้างข้ั�นำต่ำ�าต่าม่กฎห็ม่าย ชั�วโม่ง
การที่ำางานำส้งสุดและช่วงเวลาพัื่กผู้่อนำข้ั�นำต่ำ�าระห็ว่างการที่ำางานำ การลาป่วยแบับัได้รับัค่ิาจ้าง วันำลาห็ยุดประจำาปี การลาคิลอด  
ต่ลอดจนำข้้อห็้าม่ในำการเล่อกปฏิบััต่ิ การล่วงละเม่ิดในำสถึานำที่่�ที่ำางานำ และการใช้แรงงานำเด็ก อย่างไรก็ต่าม่ พื่ระราชบััญญัต่ิ 
ฉบัับันำ่�กำาห็นำดให้็แรงงานำที่่�ได้รับัการว่าจ้างให้็ที่ำางานำในำบัางภาคิส่วนำได้รับัการคุ้ิม่คิรองที่่�จำากัด โดยแรงงานำเห็ล่านำ่�จะได้รับั 
การคิุ้ม่คิรองด้านำสิที่ธิแรงงานำต่าม่ที่่�กำาห็นำดไว้ในำกฎกระที่รวงต่่างห็าก เช่นำ แรงงานำที่ำางานำบั้านำ แรงงานำต่าม่ฤด้กาล และชั�วคิราว13

พัรีะรีาชกุำหนดีกุารีบริีหารีจัดีกุารีกุารีที่ำงานข้องคนต่้างด้ีาว พั.ศ. 2560 และทีี่�แกุไ้ข้เพัิ�มเติ้ม พั.ศ. 2561 เปน็ำกรอบักฎห็ม่ายที่่�
ให็ก้ารคิวบัคิมุ่ดแ้ลอยา่งรอบัดา้นำเก่�ยวกบััการจดัห็าและการจา้งงานำแรงงานำข้า้ม่ชาต่ ิพื่ระราชกำาห็นำดฉบับัันำ่�ไดร้ะบัสุทิี่ธขิ้องแรงงานำ
ข้า้ม่ชาต่ ิซีึ�งรวม่ถึงึสิที่ธใินำการเข้า้ถึงึเอกสารประจำาต่วัและที่รัพื่ยส์นิำข้องต่นำเองได้ต่ลอดเวลา และการคิุม้่คิรองจากพื่ฤติ่กรรม่ที่่�ล่วง
ละเม่ิดไม่่เห็ม่าะสม่ในำระห็ว่างการจัดห็าและการจ้างงานำ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิสาม่ารถึที่ำางานำได้เฉพื่าะต่าม่ประเภที่งานำและห็นำ้าที่่�
ที่่�ระบุัไว้ในำใบัอนำุญาต่ที่ำางานำเที่่านัำ�นำ14 พื่ระราชกำาห็นำดฉบัับันำ่�ยังกำาห็นำดไม่่ให็้นำายจ้างเร่ยกร้อง ห็ร่อรับัเงินำ ห็ร่อที่รัพื่ย์สินำอ่�นำใด
จากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เข้้าม่าที่ำางานำในำประเที่ศึไที่ย ยกเว้นำคิ่าธรรม่เนำ่ยม่ห็นำังส่อเดินำที่าง คิ่าต่รวจสุข้ภาพื่ คิ่าใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ 
ห็ร่อคิ่าธรรม่เนำ่ยม่อ่�นำๆ ต่าม่ที่่�กฎห็ม่ายประกาศึไว้15 อ่กที่ั�งยังเนำ้นำยำ�าให็้นำายจ้างคินำไที่ยม่่ห็นำ้าที่่�รับัผู้ิดชอบัคิ่าใช้จ่ายที่่�เร่ยกเก็บัโดย
บัริษัที่จัดห็างานำในำประเที่ศึไที่ย และห็้าม่ไม่่ให็้นำายจ้างเร่ยกเก็บัคิ่าธรรม่เนำ่ยม่ในำการจัดห็างานำจากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ

พื่ระราชบัญัญตั่ฉิบับัันำ่�ยงักำาห็นำดเง่�อนำไข้ที่่�เข้้ม่งวดสำาห็รบััแรงงานำข้้าม่ชาต่ติ่าม่บันัำที่กึคิวาม่เข้้าใจที่่�ต้่องการเปล่�ยนำงานำห็รอ่นำายจ้าง 
โดยแรงงานำข้้าม่ชาติ่ต่าม่บัันำทึี่กคิวาม่เข้้าใจจะสาม่ารถึเปล่�ยนำนำายจ้างได้ก็ต่่อเม่่�อม่่สาเห็ตุ่ที่่�สอดคิล้องกับัเง่�อนำไข้ต่าม่ที่่�ได้กำาห็นำด
ไว้ เช่นำ นำายจ้างเป็นำผู้้้ยกเลิกสัญญา นำายจ้างถ้ึกประกาศึล้ม่ละลาย แรงงานำข้้าม่ชาติ่ถึ้กที่ำาร้ายร่างกายและล่วงละเมิ่ดในำสถึานำที่่�
ที่ำางานำ และการที่่�นำายจ้างไม่่ปฏิบััต่ิต่าม่สัญญาห็ร่อกฎห็ม่ายแรงงานำ16 ห็ากเป็นำไปต่าม่เง่�อนำไข้เห็ล่านำ่� แรงงานำข้้าม่ชาต่ิจะต่้องห็า
งานำให็ม่่ภายในำ 30 วันำ

พัรีะรีาชบัญญัต้ิปรีะกัุนสัิงคม พั.ศ. 2533 และท่ี่�แก้ไข้เพื่ิ�ม่เต่ิม่ เป็นำชุดกฎห็ม่ายที่่�เก่�ยวข้้องกับัสวัสดิการและสิที่ธิประโยชนำ์ 
ข้องลก้จ้าง โดยอ้างอิงม่าจากแผู้นำการประกันำสงัคิม่ที่่�ม่ก่ารจ่ายเงนิำสม่ที่บัจากนำายจ้าง ลก้จา้ง และรัฐ พื่ระราชบัญัญตั่ปิระกนัำสงัคิม่
ระบุัวา่ลก้จ้างที่่�เป็นำแรงงานำข้า้ม่ชาติ่อายุระห็ว่าง 18-55 ปจีะต้่องได้รบััการประกันำและได้รบััสิที่ธิประโยชน์ำเจด็ประการที่่�เก่�ยวข้อ้ง
กบััการบัาดเจบ็ัห็รอ่เจบ็ัปว่ยที่่�ไม่ไ่ดม้่าจากการที่ำางานำ การคิลอดบัตุ่ร การที่พุื่พื่ลภาพื่ การเสย่ชว่ติ่ การสงเคิราะห็บ์ัตุ่ร การชราภาพื่ 
(เกษ่ยณบัำานำาญ) และการว่างงานำ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/105/42.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/105/42.PDF
http://www3.mol.go.th/sites/default/files/laws/th/23970.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/088/95.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/021/6.PDF
http://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/42/iid/490
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พัรีะรีาชบัญญัต้ิเงินที่ดีแที่น พั.ศ. 2537 และทีี่�แกุ้ไข้เพัิ�มเติ้ม เป็นำชุดกฎห็ม่ายที่่�กำาห็นำดสิที่ธิประโยชนำ์ให็้กับัล้กจ้างในำกรณ่
บัาดเจ็บัห็ร่อเจ็บัป่วยจากการที่ำางานำ พื่ระราชบััญญัติ่เงินำที่ดแที่นำกำาห็นำดให้็ม่่การจัดตั่�งกองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำภายใต้่สำานำักงานำ 
ประกันำสังคิม่เพื่่�อให็้สิที่ธิประโยชนำ์ส่�ประการที่่�เก่�ยวข้้องกับัการประสบัอุบััต่ิเห็ตุ่ บัาดเจ็บั และเจ็บัป่วยจากการที่ำางานำ ดังนำ่�

► การจ่ายเงินำที่ดแที่นำให็้ล้กจ้างห็ร่อผู้้้รอดช่วิต่ในำกรณ่เจ็บัป่วย บัาดเจ็บั ส้ญเส่ยสม่รรถึภาพื่ถึาวร ทีุ่พื่พื่ลภาพื่ถึาวร การเส่ย
ช่วิต่ ห็ร่อการส้ญห็ายซีึ�งเป็นำผู้ลม่าจากการที่ำางานำ

► คิ่ารักษาพื่ยาบัาล

► คิ่าใช้จ่ายในำการฟ้�นำฟ้สม่รรถึภาพื่ในำการที่ำางานำ และ

► คิ่าที่ำาศึพื่

พื่ระราชบัญัญัต่เิงนิำที่ดแที่นำกำาห็นำดให็แ้รงงานำทุี่กคินำ ซีึ�งรวม่ถึงึแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ไดร้บััการคิุม้่คิรองภายใต้่กองที่นุำเงนิำที่ดแที่นำ ยกเวน้ำ
แรงงานำที่ำางานำบ้ัานำและล้กจ้างแรงงานำห็าบัเร่แผู้งลอย โดยพื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำที่่�แก้ไข้เพื่ิ�ม่เติ่ม่ในำ พื่.ศึ. 2561 ได้ข้ยาย
ข้อบัเข้ต่การคิุ้ม่คิรองให็้คิรอบัคิลุม่ล้กจ้างข้องห็นำ่วยงานำภาคิรัฐ องคิ์กรพื่ัฒนำาเอกชนำ และเจ้าห็นำ้าที่่�ที่้องถึิ�นำที่่�ที่ำางานำในำสถึานำที่้ต่
และองคิ์การระห็ว่างประเที่ศึ อ่กที่ั�งประกาศึกระที่รวงแรงงานำ ลงวันำที่่� 21 กุม่ภาพื่ันำธ์ พื่.ศึ. 2562 ได้ข้ยายข้อบัเข้ต่การคิุ้ม่คิรอง
ข้องกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำให็้คิรอบัคิลุม่แรงงานำในำภาคิการเกษต่ร ประม่ง ป่าไม่้ และปศึุสัต่ว์ อย่างไรก็ต่าม่ แรงงานำที่ำางานำบั้านำและ
ล้กจ้างแรงงานำห็าบัเร่แผู้งลอยยังคิงได้รับัการยกเว้นำจากการคิุ้ม่คิรองจากกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ

กุารีต้รีวจสุิข้ภาพัและปรีะกัุนสุิข้ภาพัแรีงงานต่้างด้ีาว พั.ศ. 2562 ประกาศึกระที่รวงสาธารณสุข้ว่าด้วยการต่รวจสุข้ภาพื่
และประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวเป็นำการวางกรอบักฎห็ม่ายสำาห็รับัแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวสำาห็รับัแรงงานำ
ข้้าม่ชาติ่ท่ี่�ม่่สถึานำะปกติ่ทีุ่กประเภที่ ซีึ�งรวม่ถึึงแรงงานำข้้าม่ชาติ่ต่าม่บัันำทึี่กคิวาม่เข้้าใจ แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ผู่้านำกระบัวนำการ
พื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ และแรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวเป็นำโคิรงการด้แลสุข้ภาพื่แบับัจ่าย
เงินำสม่ที่บัสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและผู้้้ต่ิดต่าม่ที่่�อายุไม่่เกินำ 18 ปี ที่่�ไม่่ม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำกับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่ ห็ร่อเป็นำผู้้้ที่่�ม่่
สิที่ธิเข้้าส่้กองทุี่นำประกันำสังคิม่แต่่ยังไม่่ได้รับัการคิุ้ม่คิรองเนำ่�องจากจ่ายเงินำสม่ที่บัม่าน้ำอยกว่าสาม่เด่อนำ แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่
ดังกล่าวถึ่อได้ว่าเป็นำแผู้นำการคิุ้ม่คิรองด้านำสุข้ภาพื่แบับัสม่ัคิรใจ เนำ่�องจากกระที่รวงสาธารณสุข้ยังข้าดกลไกที่างกฎห็ม่ายในำ 
การบัังคิับัการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำ อย่างไรก็ต่าม่ ในำที่างปฏิบััต่ิแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องได้รับัการต่รวจและผู้่านำการต่รวจสุข้ภาพื่ภาคิบัังคิับั
และซี่�อประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว ซีึ�งเป็นำส่วนำห็นำึ�งข้องข้ั�นำต่อนำการข้อใบัอนำุญาต่ที่ำางานำในำประเที่ศึไที่ย โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ที่่�ไม่ไ่ด้รบััการคิุม้่คิรองจากกองที่นุำประกันำสงัคิม่ต้่องซี่�อบัตั่รประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่า่งดา้วที่่�ม่อ่ายกุารคิุม้่คิรองไม่ต่่ำ�ากวา่ระยะเวลา
การจา้งงานำ ในำข้ณะที่่�แรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ม่ส่ิที่ธใินำกองทีุ่นำประการสงัคิม่ต่้องซี่�อประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่า่งดา้วที่่�ม่อ่ายกุารคิุม้่คิรอง
สาม่เดอ่นำเพื่่�อให็ค้ิรอบัคิลมุ่ชว่งระยะเวลากอ่นำที่่�แรงงานำจะสาม่ารถึเข้า้ถึงึสทิี่ธปิระโยชนำด์า้นำสขุ้ภาพื่ภายใต่ก้องที่นุำประกนัำสงัคิม่ได้ 
ที่ั�งนำ่� บัตั่รประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่า่งดา้วม่จ่ำาห็นำว่ยแคิใ่นำโรงพื่ยาบัาลรฐั โดยแรงงานำข้า้ม่ชาต่ติ่อ้งซี่�อประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่า่งดา้ว
ที่่�โรงพื่ยาบัาลรัฐที่่�ได้เข้้ารับัการต่รวจสุข้ภาพื่เที่่านำั�นำ 



17

การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

17 ด้ม่าต่รา 27 ข้องรัฐธรรม่นำ้ญแห็่งราชอาณาจักรไที่ย พื่.ศึ. 2560

3.3.2 สิิที่ธิิกุารีคุ้มครีองที่างสิังคมสิําหรีับแรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�มีสิถานะปกุต้ิ
แม่้ว่ากรอบักฎห็ม่ายที่่�กำาห็นำดโดยรัฐธรรม่น้ำญได้ให็้การรับัรองการปฏิบััต่ิต่่อทุี่นำคินำอย่างเท่ี่าเที่่ยม่17 แต่่นำโยบัายแห่็งชาติ่ที่่�กำากับั
ด้แลบุัคิคิลไม่่ม่่สัญชาติ่ไที่ยม่่การระบุัข้อบัเข้ต่การดำาเนำินำงานำที่่�ม่่ข้้อจำากัดม่ากกว่า แรงงานำข้้าม่ชาติ่บัางส่วนำมั่กถึ้กม่องว่าเป็นำภัย
ต่่อคิวาม่ม่ั�นำคิงแห็่งชาต่ิและคิวาม่ม่ั�นำคิงที่างเศึรษฐกิจ และด้วยเห็ตุ่นำ่�การออกนำโยบัายต่่างๆ ที่่�เก่�ยวข้้องกับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจึงต่้อง
สร้างคิวาม่สม่ดุลคิวาม่เส่�ยงเห็ล่านำั�นำด้วยการให็้คิวาม่คิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ (Chalamwong et al., 2019) ที่่�ผู้่านำม่ารัฐบัาลไที่ยได้จัด
ที่ำาโคิรงการและม่อบัสิที่ธิประโยชนำ์การช่วยเห็ล่อที่างสังคิม่ที่่�ห็ลากห็ลาย (ด้ Merttens et al., 2021a) อย่างไรก็ต่าม่ โคิรงการ
คิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ส่วนำให็ญ่ให็้การคิุ้ม่คิรองที่่�จำากัดเฉพื่าะคินำไที่ยเที่่านำั�นำ โดยในำปัจจุบัันำ ประเที่ศึไที่ยม่่โคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่
จำานำวนำ 4 โคิรงการที่่�คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ ซีึ�งสาม่ในำส่�ข้องโคิรงการดังกล่าวเป็นำประเภที่ที่่�ม่่การร่วม่จ่ายเงินำ
สม่ที่บั และอ่กห็นำึ�งโคิรงการเป็นำประเภที่ที่่�ไม่่ม่่การร่วม่จ่ายเงินำสม่ที่บั

การคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่แบับัจ่ายเงนิำสม่ที่บั ห็ร่อการประกนัำสงัคิม่

►	 กุองที่นุปรีะกุนัสิงัคม มาต้รีา 33 พื่ระราชบััญญติั่ประกนัำสงัคิม่และที่่�แก้ไข้เพื่ิ�ม่เต่มิ่เป็นำชดุกฎห็ม่ายที่่�เก่�ยวข้้องกบััสวสัดิการ
และสิที่ธิประโยชนำ์ข้องล้กจ้าง โดยอ้างอิงจากแผู้นำการประกันำสังคิม่ที่่�ม่่การจ่ายเงินำสม่ที่บัจากนำายจ้าง ล้กจ้าง และรัฐ 
และม่่การบัริห็ารงานำโดยสำานัำกงานำประกันำสังคิม่ภายใต่้กระที่รวงแรงงานำ ม่าต่รา 33 ข้องพื่ระราชบััญญัติ่ประกันำสังคิม่
เป็นำการคิุ้ม่คิรองภาคิบัังคิับัสำาห็รับัล้กจ้างภาคิเอกชนำทีุ่กคินำ โดยอาจม่่ข้้อยกเว้นำต่าม่ที่่�กฎห็ม่ายกำาห็นำด แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ที่่�ม่่สถึานำะปกติ่ที่่�ม่่ใบัอนุำญาต่ที่ำางานำและเอกสารประจำาต่ัวที่่�ยังไม่่ห็ม่ดอายุและเป็นำผู้้้ที่่�ม่่อายุระห็ว่าง 18-55 ปีม่่สิที่ธิขึ้�นำ
ที่ะเบัย่นำและจ่ายเงนิำสบัที่บัเข้้าส้ก่องที่นุำประกนัำสงัคิม่ ที่ั�งนำ่� แรงงานำท่ี่�ได้รับัการว่าจ้างให้็ที่ำางานำในำบัางภาคิส่วนำ (ที่ั�งแรงงานำ
ไที่ยและแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ) ได้รับัการยกเว้นำจากม่าต่รา 33 ได้แก่ แรงงานำภาคิการเกษต่ร ป่าไม่้ และปศึุสัต่ว์ที่่�ไม่่ได้ม่่การ
จ้างงานำต่ลอดปี แรงงานำที่่�ที่ำางานำต่าม่ฤด้กาลห็ร่อเป็นำการชั�วคิราว แรงงานำที่ำางานำบั้านำ และแรงงานำที่่�ถึ้กว่าจ้างให็้ที่ำางานำ
ห็าบัเร่แผู้งลอย 

►	 กุองที่นุเงนิที่ดีแที่น เป็นำการคุ้ิม่คิรองภาคิบัังคัิบัสำาห็รบััล้กจ้างทุี่กคินำที่่�ได้รบััการคุ้ิม่คิรองต่าม่ม่าต่รา 33 ข้องกองทุี่นำประกนัำ
สงัคิม่ โดยกำาห็นำดให้็นำายจ้างข้องล้กจ้างเห็ล่านำ่�ต้่องจ่ายเงนิำสม่ที่บัเข้้าส่้กองทุี่นำเงนิำที่ดแที่นำเพื่่�อรบััสทิี่ธปิระโยชน์ำเพิื่�ม่เติ่ม่ในำ
กรณ่ที่่�ล้กจ้างประสบัอุบััต่ิเห็ตุ่ เจ็บัป่วย และเส่ยช่วิต่จากการที่ำางานำ แรงงานำในำภาคิการเกษต่ร ป่าไม่้ และปศึุสัต่ว์ม่่สิที่ธิ
เข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองภายใต่้กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ (แม่้ว่าจะไม่่ม่่สิที่ธิเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ ห็ากการจ้าง
งานำในำภาคิส่วนำดงักล่าวเป็นำการจ้างงานำต่าม่ฤดก้าลห็รอ่ชั�วคิราว) นำายจ้างข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ทิี่่�ม่ส่ถึานำะปกต่แิละนำายจ้าง
ข้องแรงงานำไที่ยที่่�ที่ำางานำในำระบับัต่้องจ่ายเงินำสม่ที่บัเข้้าส้่กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ

► แผนกุารีปรีะกัุนสิุข้ภาพัแรีงงานต้่างดี้าว เป็นำแผู้นำการด้แลสุข้ภาพื่แบับัสมั่คิรใจสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่และผู้้้ติ่ดต่าม่ 
ที่่�อายไุม่�เกนิำ 18 ป ่แผู้นำประกนัำสขุ้ภาพื่ดงักล�าวดำาเนำนิำการต่าม่ม่ต่คิิณะรฐัม่นำต่ร ่โดยปจัจบุันัำม่ป่ระกาศึกระที่รวงสาธารณสขุ้
ที่่�ยังม่่ผู้ลบัังคิับัใช� ได�แก� ประกาศึกระที่รวงสาธารณสุข้ เร่�องการต่รวจสุข้ภาพื่และประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่�างด�าวลงวันำที่่� 
24 พื่ฤษภาคิม่ พื่.ศึ. 2562 และวันำที่่� 10 กรกฎาคิม่ พื่.ศึ. 2563 แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่�างด�าวคิรอบัคิลุม่แรงงานำ
ข้�าม่ชาต่ิที่่�ไม่�ได�รับัการคิุ�ม่คิรองจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ ผู้้�ที่่�ม่่สิที่ธิได�รับัการคิุ�ม่คิรองจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่แต่�จ�ายเงินำ
สม่ที่บัม่าแล�วนำ�อยกว�าสาม่เด่อนำ และแรงงานำข้�าม่ชาต่ิผู้้�ถึ่อบััต่รผู้�านำแดนำ แรงงานำข้�าม่ชาต่ิภายใต่�แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่
แรงงานำต่�างด�าวจะต่�องข้ึ�นำที่ะเบัย่นำที่่�โรงพื่ยาบัาลที่่�ได�เข้�ารับัการต่รวจสุข้ภาพื่เม่่�อคิรั�งเดินำที่างม่าถึงึประเที่ศึไที่ยเที่�านำั�นำ โดย
แรงงานำข้�าม่ชาต่ิจะต่�องเข้�ารับับัริการด้แลสุข้ภาพื่จากโรงพื่ยาบัาลดังกล�าวต่ลอดที่ั�งป่ ซีึ�งม่ักเป็นำปัญห็าห็ากแรงงานำข้�าม่
ชาต่ิเปล่�ยนำนำายจ�างห็ร่อย�ายไปที่ำางานำที่่�จังห็วัดอ่�นำ (Tangcharoensathien et al., 2017 (ต่าม่ที่่�ได�อธิบัายไว�ในำบัที่ที่่� 5.1 
ด�านำล�าง))

การคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่แบับัไม่่ม่่การจ่ายเงินำสม่ที่บั ห็รอ่การช่วยเห็ล่อที่างสังคิม่ 

► กุารีศึกุษาข้ั้นพัื้นฐานโดียไม่มีค่าใช้จ่ายสิําหรีับผู้ย้ายถิ�นที่ี�เป็นเด็ีกุ เด็กทุี่กคินำในำประเที่ศึไที่ยจะได้รับัสิที่ธิการศึึกษาข้ั�นำ
พื่่�นำฐานำโดยไม่่ม่่คิ่าใช้จ่ายเป็นำระยะเวลา 15 ปี ในำโรงเร่ยนำรัฐบัาลข้องไที่ย ซีึ�งรวม่ถึึงบัุต่รข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะ
ปกต่แิละไม่่ปกต่ติ่าม่ม่ต่คิิณะรฐัม่นำต่ร ่พื่.ศึ. 2548 ว่าด้วยการศึกึษาข้องบัคุิคิลที่่�ไม่่ม่ห่็ลกัฐานำที่ะเบัย่นำราษฎร และระเบัย่บั
กระที่รวงศึึกษาธิการว่าด้วยห็ลักฐานำในำการรับันำักเร่ยนำนำักศึึกษาเข้้าเร่ยนำในำสถึานำศึึกษา พื่.ศึ.2548 
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18 กองทุี่นำประกันำสังคิม่ไม่่คิรอบัคิลุม่ล้กจ้างในำกิจการที่่�ไม่่ม่่การจ้างงานำต่ลอดที่ั�งปี เช่นำ การเพื่าะปล้ก ป่าไม้่ ห็ร่อปศุึสัต่ว์ ต่ลอดจนำแรงงานำที่ำางานำบ้ัานำและห็าบัเร่
แผู้งลอย (ด้ม่าต่รา 5 ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำ พื่.ศึ. 2537)

19 สำานำกังานำประกนัำสงัคิม่จงัห็วดัต่ากไดส้ง่จดห็ม่ายต่อบัรบััการย่�นำคิำารอ้งไปยงัม่ล้นำธิเิพื่่�อสทิี่ธมิ่นำษุยชนำและการพื่ฒันำา ที่่�ม่า: สำานัำกงานำประกนัำสงัคิม่จงัห็วดัต่าก ห็นำงัสอ่
ถึึงผู้้้อำานำวยการม่้ลนำิธิสิที่ธิม่นำุษยชนำและการพื่ัฒนำา ฉบัับัที่่� ธคิ. 0030/1494 ลงวันำที่่� 7 พื่ฤษภาคิม่ พื่.ศึ. 2563 เอกสารฉบัับันำ่�อย้่ภายใต่้การจัดเก็บัข้้อม่้ลข้องม่้ลนำิธิ
สิที่ธิม่นำุษยชนำและการพื่ัฒนำาและไม่่เปิดเผู้ยต่่อสาธารณชนำ

สทิี่ธกิารคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ จำาแนำกต่าม่ประเภที่ข้องสถึานำะการย้ายถึิ�นำแบับัปกต่ิ

แรีงงานข้้ามชาต้ติ้ามบันที่กึุความเข้้าใจและแรีงงานข้้ามชาต้ทิี่ี�ได้ีรีบักุารีปรีบัสิถานะจากกระบัวนำการพื่สิจ้น์ำสญัชาต่ ิม่ส่ทิี่ธแิละ
ต่้องข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ เว้นำแต่่ว่าที่ำางานำในำภาคิส่วนำการจ้างงานำที่่�ม่่ลักษณะชั�วคิราว เช่นำ ภาคิการเกษต่ร ป่าไม่้ 
และปศึุสัต่ว์ ต่ลอดจนำงานำบั้านำ18 โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำภาคิส่วนำการจ้างงานำดังกล่าวต่้องข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่
แรงงานำต่่างด้าว ที่ั�งน่ำ� แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบ่ัยนำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ก็ต่้องข้ึ�นำที่ะเบ่ัยนำในำแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่
แรงงานำต่่างด้าวในำช่วงสาม่เด่อนำแรกข้องการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำกับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่ ซีึ�งเป็นำช่วงระยะเวลาที่่�แรงงานำยังไม่่สาม่ารถึเข้้า
ถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ภายใต่้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ได้ 

แรีงงานข้้ามชาติ้ผู้ถือบัต้รีผ่านแดีน ในำช่วงก่อนำห็นำ้านำ่�แรงงานำข้้าม่ชาติ่ผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำทีุ่กคินำไม่่ม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำกับักองทุี่นำ
ประกันำสังคิม่ แต่่เม่่�อไม่่นำานำม่านำ่� กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ได้ม่่การข้ยายสิที่ธิการคิุ้ม่คิรองให็้คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำ
แดนำบัางส่วนำ โดยให็้ข้ึ�นำอย้่กับัประเภที่ข้องการจ้างงานำ สำานำักงานำประกันำสังคิม่ได้แก้ไข้คิ้่ม่่อการดำาเนำินำงานำภายในำองคิ์กรเก่�ยวกับั
การข้ึ�นำที่ะเบัย่นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ ิซีึ�งก่อนำห็น้ำานำ่�ม่ก่ารยกเว้นำการข้ึ�นำที่ะเบัย่นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ผิู้้ถ้ึอ่บัตั่รผู่้านำแดนำที่่�ม่ใ่บัอนำญุาต่ที่ำางานำ 
เนำ่�องจากถึอ่ว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่กลุม่่นำ่�เป็นำแรงงานำชั�วคิราวต่าม่คิำานิำยาม่ที่่�ได้ม่ก่ารกำาห็นำดไว้ (การจ้างงานำโดยใช้บััต่รผู่้านำแดนำถึก้จดั
ต่ั�งขึ้�นำให้็เป็นำแผู้นำการจ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ให้็เข้้าม่าที่ำางานำที่่�ม่ล่กัษณะชั�วคิราว) อย่างไรกต็่าม่ เม่่�อไม่่นำานำม่านำ่� สำานัำกงานำประกนัำ
สงัคิม่ได้ต่อบัรบััคิำาร้องข้องม่ล้นิำธเิพื่่�อสทิี่ธมิ่นุำษยชนำและการพัื่ฒนำาในำการอนุำญาต่ให้็แรงงานำข้้าม่ชาติ่ผู้้ถ่้ึอบััต่รผู่้านำแดนำบัางส่วนำในำ
เข้ต่พื่ัฒนำาเศึรษฐกิจพื่ิเศึษสาม่ารถึข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ได้ เนำ่�องจากในำที่างปฏิบััต่ิแล้วนำั�นำ แรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิเห็ล่าน่ำ�ได้รับัการว่าจ้างต่ลอดที่ั�งปีในำอุต่สาห็กรรม่เส่�อผู้้าและสิ�งที่อ (ดังนำั�นำจึงคิวรม่่สิที่ธิในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่) โดยม่่
การต่่ออายุสัญญาจ้างงานำโดยอัต่โนำม่ัต่ิในำทีุ่ก 90 วันำ (HRDF, 2020) สำานำักงานำประกันำสังคิม่ได้ต่ระห็นำักถึึงคิวาม่เป็นำจริงในำเร่�องนำ่� 
จึงได้อนำุญาต่ให็้นำายจ้างข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิโดยใช้ห็ม่ายเลข้บััต่รผู้่านำแดนำ 

อย่างไรก็ต่าม่ แรงงานำข้้าม่ชาติ่ผู้้้ถึ่อบััต่รผู่้านำแดนำและได้รับัการว่าจ้างให้็ที่ำางานำชั�วคิราวห็ร่อที่ำางานำบ้ัานำยังคิงไม่่ม่่สิที่ธิในำการข้ึ�นำ
ที่ะเบัย่นำเป็นำผู้้ป้ระกันำต่นำในำกองทุี่นำประกันำสังคิม่ โดยสำานำกังานำประกันำสังคิม่จังห็วัดได้ม่ก่ารย่�นำคิำารอ้งข้อให้็นำายจ้างโรงงานำเส่�อผู้้า
และสิ�งที่อในำเข้ต่พัื่ฒนำาเศึรษฐกิจพิื่เศึษข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่19 ต่ลอดจนำแจ้ง
ให็้แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ได้รับัการว่าจ้างชั�วคิราวห็ร่อที่ำางานำบ้ัานำต้่องข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้้าส้่แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว สิที่ธิ
การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิแสดงอย้่ในำต่ารางที่่� 5 ด้านำล่าง 
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ต้ารีางที่ี� 5 สิิที่ธิิกุารีคุ้มครีองที่างสิังคม (แบบจ่ายเงินสิมที่บและไม่มีกุารีจ่ายเงินสิมที่บ) สิำหรีับแรีงงาน 
ข้้ามชาต้ิที่ี�มีสิถานะปกุต้ิ 

สิถานะกุารีย้ายถิ�น ภาคสิ่วนกุารีจ้างงาน

กุองทีุ่น
ปรีะกุัน
สิังคม 

(มาต้รีา 
33)

กุองทีุ่น
เงิน

ที่ดีแที่น

แผนกุารี
ปรีะกุัน
สิุข้ภาพั
แรีงงาน
ต้่างดี้าว

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่าม่
บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจ

การจ้างงานำชั�วคิราว และต่าม่ฤด้กาล 7 4 4

การที่ำางานำในำกิจการคิ้าเร่ การคิ้าแผู้งลอย และงานำบั้านำ 7 7 4

ภาคิส่วนำการจ้างงานำอ่�นำๆ ต่าม่ที่่�กระที่รวงแรงงานำกำาห็นำด1 4 4 72

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้
รับัการปรับัสถึานำะ 
(ผู้่านำกระบัวนำการ
พื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ) 

การจ้างงานำชั�วคิราว และต่าม่ฤด้กาล 4 4 4

การที่ำางานำในำกิจการคิ้าเร่ การคิ้าแผู้งลอย และงานำบั้านำ 7 7 4

ภาคิส่วนำการจ้างงานำอ่�นำๆ 4 4 73

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อ
บััต่รผู้่านำแดนำ

การจ้างงานำชั�วคิราว และงานำบั้านำ 7 7 4

การที่ำางานำในำสถึานำประกอบัการที่่�ม่่การจ้างงานำต่ลอดที่ั�งปี 4 4 4

สถึานำะที่่�ไม่่ปกต่ิ ทีุ่กภาคิส่วนำการจ้างงานำ 7 7 7

หมายเหติ้: (1) แรงงานำข้�าม่ชาต่ิได�รับัอนำุญาต่ให็�ที่ำางานำในำ 25 ภาคิส�วนำการจ�างงานำต่าม่ที่่�กระที่รวงแรงงานำกำาห็นำด โดยรายช่�อภาคิส�วนำการจ�างงานำที่ั�งห็ม่ดน่ำ�ม่่อย้�ในำ 
            ภาคิผู้นำวก C (2) แรงงานำข้�าม่ชาติ่ที่่�ม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำกองทุี่นำประกันำสังคิม่ต่�องข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้�าส้�แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่�างด�าวในำช�วงสาม่เด่อนำ 
           แรกข้องการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ ซีึ�งเป็นำช�วงระยะเวลาที่่�แรงงานำข้�าม่ชาต่ิยังไม่�สาม่ารถึใช�สิที่ธิประโยชนำ�จากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ได�  
           (3) แรงงานำข้�าม่ชาติ่ที่่�ม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำกองทุี่นำประกันำสังคิม่ต่�องข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้�าส้�แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่�างด�าวในำช�วงสาม่เด่อนำแรกก�อนำที่่� 
              การคิุ�ม่คิรองภายใต่�กองทีุ่นำประกันำสังคิม่จะเริ�ม่ม่่ผู้ลบัังคิับัใช�

การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัผู้้้ต่ิดต่าม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ

ผู้้ต้่ดิต่าม่ข้องแรงงานำข้า้ม่ชาต่มิ่ส่ทิี่ธใินำการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ที่่�แต่กต่า่งกนัำ ข้ึ�นำอย้ก่บััสถึานำะการยา้ยถึิ�นำและภาคิสว่นำและประเภที่
ข้องการจา้งงานำข้องแรงงานำข้า้ม่ชาต่ ิ(การจา้งงานำต่ลอดที่ั�งปหี็รอ่การจา้งงานำชั�วคิราว) ผู้้ต้่ดิต่าม่ไม่ม่่ส่ทิี่ธขิ้ึ�นำที่ะเบัย่นำเปน็ำผู้้ป้ระกนัำต่นำ 
ในำกองทุี่นำประกันำสังคิม่ได้ด้วยต่นำเอง เน่ำ�องจากกองทุี่นำประกันำสังคิม่เป็นำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ได้รับั
การจ้างงานำเท่ี่านัำ�นำ ที่ั�งน่ำ� แรงงานำข้้าม่ชาติ่บัางคินำสาม่ารถึได้รับัสิที่ธิประโยชน์ำจากการประกันำสังคิม่ที่่�เก่�ยวข้้องกับัผู้้้ต่ิดต่าม่ เช่นำ 
เงินำสงเคิราะห็์บัุต่ร (ด้ข้้อม่้ลด้านำล่าง) ต่าม่ที่่�แสดงไว้ในำต่ารางที่่� 6 ด้านำล่าง

► ผูต้้ดิีต้ามข้องแรีงงานข้้ามชาติ้ต้ามบนัทึี่กุความเข้้าใจและบตั้รีผ่านแดีน แรงงานำข้้าม่ชาต่ติ่าม่บันัำที่กึคิวาม่เข้้าใจและบัตั่ร
ผู้่านำแดนำไม่่ได้รับัอนุำญาต่ให็้นำำาผู้้้ติ่ดต่าม่เข้้าม่าในำประเที่ศึไที่ย ซีึ�งห็ม่ายคิวาม่ว่าห็ากผู้้้ติ่ดต่าม่เข้้าม่าในำประเที่ศึไที่ยพื่ร้อม่
กับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ ผู้้้ต่ิดต่าม่ดังกล่าวจะกลายเป็นำผู้้้ที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกติ่ และผู้้้ปกคิรองที่่�เป็นำแรงงานำข้้าม่ชาติ่จะไม่่ม่่สิที่ธิ
ได้รับัเงินำสงเคิราะห็์บัุต่รภายใต่้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ อ่กที่ั�งผู้้้ต่ิดต่าม่ก็ไม่่สาม่ารถึข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้้าส้่แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่
แรงงานำต่่างด้าวได้ ห็ากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่่คิ้่สม่รสอย้่ในำประเที่ศึไที่ย คิ้่สม่รสจะม่่สิที่ธิได้รับัการคิุ้ม่คิรองก็ต่่อเม่่�อม่่สถึานำะ
การย้ายถิึ�นำที่่�ปกติ่และเป็นำผู้้ม้่คุ่ิณสม่บััต่ติ่าม่เกณฑ์์ข้องกองทุี่นำเงนิำที่ดแที่นำและกองทุี่นำประกนัำสงัคิม่ต่าม่ที่่�ได้กล่าวไว้ข้้างต้่นำ
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

► ผู้ต้ิดีต้ามข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�ไดี้รีับกุารีปรีับสิถานะ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้รับัการปรับัสถึานำะผู้่านำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์
สัญชาต่ิสาม่ารถึข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำผู้้้ต่ิดต่าม่ข้องต่นำเองได้ อย่างไรก็ต่าม่ ผู้้้ต่ิดต่าม่จะไม่่ได้รับัการคิุ้ม่คิรองจากกองทีุ่นำประกันำ
สงัคิม่และกองทุี่นำเงนิำที่ดแที่นำ เว้นำแต่่ผู้้ป้กคิรองที่่�เป็นำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ได้รบััการจ้างงานำและขึ้�นำที่ะเบัย่นำเป็นำผู้้ป้ระกนัำต่นำในำ
กองที่นุำประกนัำสังคิม่ กจ็ะสาม่ารถึได้รบััสทิี่ธปิระโยชน์ำการประกนัำสงัคิม่ในำกรณเ่งนิำสงเคิราะห์็บัตุ่รได้ นำอกจากนำ่� ผู้้ต้่ดิต่าม่
ที่่�ม่่อายุไม่่เกินำ 18 ปี ยังสาม่ารถึข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้้าส้่แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวได้เช่นำเด่ยวกันำ 

► ผูย้้ายถิ�นที่ี�เป็นเดีก็ุที่ัง้ที่ี�มสีิถานะไม่ปกุต้แิละที่ี�มสีิถานะปกุต้ทิี่กุคินำม่ส่ทิี่ธไิด้รบััการศึึกษาข้ั�นำพื่่�นำฐานำ โดยจะได้รบััการศึึกษา
ข้ั�นำพื่่�นำฐานำแบับัไม่่เส่ยคิ่าใช้จ่ายส้งสุด 15 ปีในำโรงเร่ยนำรัฐบัาลข้องไที่ย รวม่ถึึงได้รับัการสนำับัสนำุนำด้านำโภชนำาการ การด้แล
สุข้ภาพื่เด็กข้ั�นำพื่่�นำฐานำ และการบัริการคิุ้ม่คิรองสำาห็รับัเด็ก 

ต้ารีางที่ี� 6 สิิที่ธิิในกุารีคุ้มครีองที่างสิังคมสิำหรีับผู้ต้ิดีต้ามข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�มีสิถานะปกุต้ิ

ปรีะเภที่ข้องผู้ต้ิดีต้ามข้อง
แรีงงานข้้ามชาต้ิ

ภาคสิ่วนกุารีจ้างงาน 
ข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิ

กุองทีุ่น 
ปรีะกุันสิังคม  
(มาต้รีา 33)

กุองทีุ่น 
เงินที่ดีแที่น

แผนกุารี
ปรีะกุัน
สิุข้ภาพั
แรีงงาน
ต้่างดี้าว

กุารีศกึุษา 
ข้ัน้ 

พัืน้ฐาน

ผู้ต้ิดีต้ามข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิ 
ต้ามบันที่ึกุความเข้้าใจ

ทีุ่กภาคิส่วนำการจ้างงานำ ไม่่อนำุญาต่ให็้ม่่ผู้้้ต่ิดต่าม่ 4

ผู้ต้ิดีต้ามข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิ 
ที่ี�ไดี้รีับกุารีปรีับสิถานะ 
(กุรีะบวนกุารีพัิสิูจน์สิัญชาต้ิ)

ทีุ่กภาคิส่วนำการจ้างงานำ อนำุญาต่ให็้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำผู้้้ต่ิดต่าม่ 
แต่่ไม่่สาม่ารถึข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำ 

ผู้้้ต่ิดต่าม่ในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่
และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ

4

(อายุไม่
เกุนิ 18 ปี)

4

ผู้ต้ิดีต้ามข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิ 
ผู้ถือบัต้รีผ่านแดีน

ทีุ่กภาคิส่วนำที่่�อนำุญาต่ให็้
จ้างงานำผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ

ไม่่อนำุญาต่ให็้ม่่ผู้้้ต่ิดต่าม่ 4

ผู้ต้ิดีต้ามข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิ 
ที่ี�มีสิถานะไม่ปกุต้ิ

ทีุ่กภาคิส่วนำการจ้างงานำ ไม่่อนำุญาต่ให็้ม่่ผู้้้ต่ิดต่าม่ 4

แผู้นำการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่ั�ง 4 แผู้นำที่่�กล่าวม่าข้้างต้่นำนำ่�ให็้สิที่ธิประโยชน์ำ และม่่ห็น่ำวยงานำรับัผู้ิดชอบั 
ที่่�แต่กต่่างกันำ ต่ลอดจนำให็้การคิุ้ม่คิรองที่่�คิรอบัคิลุม่ในำแต่่ล่ะช่วงอายุที่่�ไม่่เห็ม่่อนำกันำต่าม่ข้้อม่้ลที่่�แสดงอย้่ในำต่ารางที่่� 7 และต่าราง
ที่่� 8 ด้านำล่าง
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

ต้ารีางที่ี� 7 โครีงกุารีคุ้มครีองที่างสิังคมที่ี�ครีอบคลุมแรีงงานข้้ามชาต้ิ

โครีงกุารี กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม (มาต้รีา 33) กุองทีุ่นเงินที่ดีแที่น แผนกุารีปรีะกุันสิุข้ภาพัแรีงงานต้่างดี้าว กุารีศึกุษาข้ั้นพัื้นฐาน

สิิที่ธิิปรีะโยชน์ • การรักษาพื่ยาบัาลและการจ่ายเงินำที่ดแที่นำในำกรณ่ 
ที่่�เจ็บัป่วยและบัาดเจ็บัที่่�ไม่่เก่�ยวข้้องกับัการที่ำางานำ 

• เงินำบัำาเห็นำ็จห็ร่อบัำานำาญในำกรณ่เกษ่ยนำอายุ

• สิที่ธิประโยชนำ์ทีุ่พื่พื่ลภาพื่ (เงินำชดเชยการข้าด 
รายได้ การรักษาพื่ยาบัาล และการฟ้�นำฟ้
สม่รรถึภาพื่) 

• เงินำคิ่าที่ำาศึพื่และเงินำช่วยเห็ล่อจากการเส่ยช่วิต่ 

• สิที่ธิประโยชนำ์การคิลอดบัุต่ร (คิ่าใช้จ่าย
ที่างการแพื่ที่ย์ในำการด้แลคิรรภ์และคิลอดบัุต่ร  
รวม่ถึึงการรับัเงินำชดเชยระห็ว่างการลาคิลอด) 

• เงินำสงเคิราะห็์บัุต่ร 

• สิที่ธิประโยชนำ์ในำกรณ่ว่างงานำ

• เงินำที่ดแที่นำในำกรณ่เจ็บัป่วย บัาดเจ็บั 
ส้ญเส่ยสม่รรถึภาพื่ถึาวร ทีุ่พื่พื่ลภาพื่ถึาวร 
เส่ยช่วิต่ห็ร่อส้ญห็ายที่่�เก่�ยวข้้องกับั 
การที่ำางานำ 

• คิ่ารักษาพื่ยาบัาล

• คิ่าใช้จ่ายในำการฟ้�นำฟ้สม่รรถึภาพื่ในำ
การที่ำางานำ

• คิ่าที่ำาศึพื่

• การต่รวจสุข้ภาพื่ประจำาปี

• การรักษาพื่ยาบัาลที่ั�วไป รวม่ที่ั�งการคิลอดบัุต่ร ที่ันำต่กรรม่ 
และการฉ่ดวัคิซี่นำสำาห็รับัเด็กอายุ 0-15 ปี

• การรักษาพื่ยาบัาลฉุกเฉินำ

• การป้องกันำโรคิต่ิดต่่อ

• ยารักษาโรคิเอชไอว่/เอดส์

• การศึึกษาข้ั�นำพื่่�นำฐานำในำโรงเร่ยนำรัฐบัาลข้องไที่ยเป็นำระยะ
เวลา 15 ปี รวม่ถึึงการสนำับัสนำุนำด้านำโภชนำาการ การด้แล
สุข้ภาพื่เด็กข้ั�นำพื่่�นำฐานำ และบัริการคิุ้ม่คิรองสำาห็รับัเด็ก

กุรีอบกุฎหมาย • พื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่ พื่.ศึ. 2533 และที่่�
แก้ไข้เพื่ิ�ม่เต่ิม่ พื่.ศึ. 2537 2542 และ 2558 

• พื่ระราชกฤษฎ่กากำาห็นำดกิจการห็ร่อล้กจ้างอ่�นำที่่�ไม่่
อย้่ในำบัังคิับัต่าม่กฏห็ม่ายว่าด้วยการประกันำสังคิม่

• พื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำ พื่.ศึ. 2537 
และที่่�แก้ไข้เพื่ิ�ม่เต่ิม่ พื่.ศึ. 2561

• ม่ต่ิคิณะรัฐม่นำต่ร่

• ประกาศึกระที่รวงสาธารณสุข้ เร่�องการต่รวจสุข้ภาพื่และ
ประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว ลงวันำที่่� 24 พื่ฤษภาคิม่ 
พื่.ศึ. 2562 และวันำที่่� 10 กรกฎาคิม่ พื่.ศึ. 2563

• ม่ต่ิคิณะรัฐม่นำต่ร่พื่.ศึ. 2548 ว่าด้วยการศึึกษาข้องบัุคิคิลที่่�
ไม่่ม่่ห็ลักฐานำที่ะเบั่ยนำราษฎร 

• ระเบั่ยบักระที่รวงศึึกษาธิการว่าด้วยห็ลักฐานำในำการรับั
นำักเร่ยนำนำักศึึกษาเข้้าเร่ยนำในำสถึานำศึึกษา พื่.ศึ.2548

หน่วยงาน
ภาครีัฐ 
ที่ี�รีับผิดีชอบ

• สำานำักงานำประกันำสังคิม่ 

• กระที่รวงแรงงานำ

• กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ ภายใต่้สำานำักงานำ
ประกันำสังคิม่ 

• กระที่รวงแรงงานำ

• กองทีุ่นำประกันำสุข้ภาพื่คินำต่่างด้าวและแรงงานำต่่างด้าว 
กระที่รวงสาธารณสุข้ 

• สำานำักงานำคิณะกรรม่การการศึึกษาข้ั�นำพื่่�นำฐานำ 
กระที่รวงศึึกษาธิการ

ปรีะเภที่ข้อง
แรีงงานข้้าม
ชาต้ิที่ี�ไดี้รีับ 
กุารีคุ้มครีอง

• แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ (แรงงานำภายใต่้
บัันำที่ึกคิวาาม่เข้้าใจ และแรงงานำที่่�ได้รับัการปรับั
สถึานำะผู้่านำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ) ยกเว้นำ
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้รับัการจ้างงานำชั�วคิราวห็ร่อ
ต่าม่ฤด้กาล ห็ร่อการที่ำางานำบั้านำและการคิ้าเร่
แผู้งลอย 

• แรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำที่่�ม่่การจ้างงานำ
แบับัประจำาต่ลอดที่ั�งปี

• แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ (แรงงานำ
ภายใต่้บัันำที่ึกคิวาาม่เข้้าใจ และแรงงานำที่่�ได้
รับัการปรับัสถึานำะผู้่านำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์
สัญชาต่ิ) ยกเว้นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้รับั 
การจ้างงานำให็้ที่ำางานำบั้านำและการคิ้าเร่
แผู้งลอย 

• แรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำที่่�ม่่ 
การจ้างงานำแบับัประจำาต่ลอดที่ั�งปี

• แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิที่่�ไม่่ได้รับัการคิุ้ม่คิรองจาก
กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ 
และผู้้้ที่่�ได้รับัสิที่ธิกองทีุ่นำประกันำสังคิม่แต่่จ่ายเงินำสม่ที่บั
ม่าแล้วนำ้อยกว่าสาม่เด่อนำ

• ในำช่วงก่อนำเด่อนำพื่ฤษภาคิม่ พื่.ศึ. 2563 การประกันำ
สุข้ภาพื่คิรอบัคิลุม่ถึึงแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิ 
แต่่ปัจจุบัันำให็้การคิุ้ม่คิรองเฉพื่าะแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่
สถึานำะปกต่ิเที่่านำั�นำ

• บัุต่รข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิโดยไม่่คิำานำึงถึึงสัญชาต่ิและ
สถึานำะที่างกฎห็ม่าย

กุารีจ่ายเงนิสิมที่บ • แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิจ่ายเงินำสม่ที่บัและ
เข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองห็ากได้รับัการจ้างงานำนำานำกว่า
ห็นำึ�งปี โดยอัต่ราการจ่ายเงินำสม่ที่บัข้องแรงงานำ 
ข้้าม่ชาต่ิและนำายจ้างอย้่ที่่�ร้อยละ 5 และข้องรัฐบัาล
อย้่ที่่�ร้อยละ 2.5 

• นำายจ้างจ่ายเงินำสม่ที่บัเข้้าส้่กองทีุ่นำ • แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเป็นำผู้้้รับัผู้ิดชอบัคิ่าใช้จ่าย ยกเว้นำแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิในำภาคิการประม่ง ซีึ�งนำายจ้างม่่ห็นำ้าที่่�ต่้องรับัผู้ิด
ชอบัคิ่าใช้จ่ายที่่�เกิดข้ึ�นำ

• การคิุ้ม่คิรองแบับัไม่่ต่้องจ่ายเงินำสม่ที่บั
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

โครีงกุารี แผนกุารีปรีะกุันสิุข้ภาพัแรีงงานต้่างดี้าว กุารีศึกุษาข้ั้นพัื้นฐาน

สิิที่ธิิปรีะโยชน์ • การต่รวจสุข้ภาพื่ประจำาปี

• การรักษาพื่ยาบัาลที่ั�วไป รวม่ที่ั�งการคิลอดบัุต่ร 
ที่นัำต่กรรม่ และการฉด่วัคิซ่ีนำสำาห็รบััเดก็อาย ุ0-15 ปี

• การรักษาพื่ยาบัาลฉุกเฉินำ

• การป้องกันำโรคิต่ิดต่่อ

• ยารักษาโรคิเอชไอว่/เอดส์

• การศึึกษาข้ั�นำพื่่�นำฐานำในำโรงเร่ยนำรัฐบัาลข้อง
ไที่ยเป็นำระยะเวลา 15 ปี  
รวม่ถึึงการสนำับัสนำุนำด้านำโภชนำาการ  
การด้แลสุข้ภาพื่เด็กข้ั�นำพื่่�นำฐานำ  
และบัริการคิุ้ม่คิรองสำาห็รับัเด็ก

กุรีอบกุฎหมาย • ม่ต่ิคิณะรัฐม่นำต่ร่

• ประกาศึกระที่รวงสาธารณสขุ้ เร่�องการต่รวจสขุ้ภาพื่
และประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว ลงวันำที่่� 24 
พื่ฤษภาคิม่ พื่.ศึ. 2562 และวันำที่่� 10 กรกฎาคิม่ 
พื่.ศึ. 2563

• ม่ต่ิคิณะรัฐม่นำต่ร่พื่.ศึ. 2548 ว่าด้วย 
การศึึกษาข้องบัุคิคิลที่่�ไม่่ม่่ห็ลักฐานำ 
ที่ะเบั่ยนำราษฎร 

• ระเบั่ยบักระที่รวงศึึกษาธิการว่าด้วย 
ห็ลักฐานำในำการรับันำักเร่ยนำนำักศึึกษา 
เข้้าเร่ยนำในำสถึานำศึึกษา พื่.ศึ.2548

หน่วยงาน
ภาครีัฐ 
ที่ี�รีับผิดีชอบ

• กองทีุ่นำประกันำสุข้ภาพื่คินำต่่างด้าวและแรงงานำ
ต่่างด้าว กระที่รวงสาธารณสุข้ 

• สำานำักงานำคิณะกรรม่การการศึึกษา 
ข้ั�นำพื่่�นำฐานำ กระที่รวงศึึกษาธิการ

ปรีะเภที่ข้อง
แรีงงานข้้าม
ชาต้ิที่ี�ไดี้รีับ 
กุารีคุ้มครีอง

• แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิที่่�ไม่่ได้รับั 
การคิุ้ม่คิรองจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่  
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ และผู้้้ที่่�ได้รับั
สิที่ธิกองทีุ่นำประกันำสังคิม่แต่่จ่ายเงินำสม่ที่บัม่าแล้ว
นำ้อยกว่าสาม่เด่อนำ

• ในำช่วงก่อนำเด่อนำพื่ฤษภาคิม่ พื่.ศึ. 2563 การประกันำ
สุข้ภาพื่คิรอบัคิลุม่ถึึงแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะ 
ไม่่ปกต่ิ แต่่ปัจจุบัันำให็้การคิุ้ม่คิรองเฉพื่าะแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิเที่่านำั�นำ

• บัุต่รข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิโดยไม่่คิำานำึงถึึง
สัญชาต่ิและสถึานำะที่างกฎห็ม่าย

กุารีจ่ายเงนิสิมที่บ • แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเป็นำผู้้้รับัผู้ิดชอบัคิ่าใช้จ่าย  
ยกเว้นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำภาคิการประม่ง  
ซีึ�งนำายจ้างม่่ห็นำ้าที่่�ต่้องรับัผู้ิดชอบัคิ่าใช้จ่ายที่่�เกิดข้ึ�นำ

• การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่แบับัไม่่ต่้องจ่ายเงินำ
สม่ที่บั
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

ต้ารีางที่ี� 8 โครีงกุารีคุม้ครีองที่างสิงัคมสิาํหรีบัแรีงงานข้้ามชาต้ ิจาํแนกุต้ามปรีะเภที่สิทิี่ธิปิรีะโยชน์และช่วงอายุ

เสิาหลักุ 
ข้องฐาน 

กุารีคุ้มครีอง
ที่างสิังคม

ปรีะเภที่สิิที่ธิิ
ปรีะโยชน์ 

กุารีคุ้มครีอง

เดี็กุ วัยที่ํางาน ผู้สิูงอายุ
อายุ 

0–2 ปี

อายุ  

3 ปี

อายุ 

4-6 ปี

อายุ 

7-17 ปี

อายุ 

18–25 ปี

อายุ 

26–54 ปี

อายุ 

55 ปี

อายุ  

56-59 ปี

อายุ 

60 ปี

อายุ 

61–70 ปี

อายุ 

71–80 ปี

>อายุ 

81 ปี

เสิาหลักุที่ี� 1 
ดี้านสิุข้ภาพั

การรักษาพื่ยาบัาล กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม  
และแผนกุารีปรีะกุัน

สิุข้ภาพัแรีงงาน
ต้่างดี้าว

การบัาดเจ็บัจาก 
การที่ำางานำ กุองทีุ่นเงินที่ดีแที่น

การคิลอดบัุต่ร กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม  
และแผนกุารีปรีะกุัน

สิุข้ภาพัแรีงงาน
ต้่างดี้าว

การด้แลสุข้ภาพื่เด็ก แผนกุารีปรีะกุันสิุข้ภาพั
แรีงงานต้่างดี้าว 
สิําหรีับผู้ต้ิดีต้าม

เสิาหลักุที่ี� 2 
ด้ีานความมั�นคง 
ที่างรีายไดี ้
ข้ั้นพัื้นฐาน 
สิําหรีับเดี็กุ

การศึึกษา กุารีศึกุษา 
ข้ั้นพัื้นฐาน

เงินำสงเคิราะห็์บัุต่ร

กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม

เสิาหลักุที่ี� 3 
ด้ีานความมั�นคง 
ที่างรีายไดี ้
ข้ั้นพัื้นฐาน 
สิําหรีับ 
วัยที่ํางาน

การคิลอดบัุต่ร  
(เงินำที่ดแที่นำการข้าด
รายได้)

กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม 
มาต้รีา 33

การเจ็บัป่วย  
(เงินำที่ดแที่นำการข้าด
รายได้)

กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม 
มาต้รีา 33

กุองทีุ่นเงินที่ดีแที่น

การว่างงานำ กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม 
มาต้รีา 33

การคิุ้ม่คิรอง
ทีุ่พื่พื่ลภาพื่

กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม 
มาต้รีา 33

กุองทีุ่นเงินที่ดีแที่น

เสิาหลักุที่ี� 4 
ด้ีานความมั�นคง 
ที่างรีายไดี้
ข้ั้นพัื้นฐาน
สิําหรีับ 
ผู้สิูงอายุ

บัำาเห็นำ็จ กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม

บัำานำาญ กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม มาต้รีา 33

เส่ยช่วิต่ (สิที่ธิ
ประโยชนำ์ข้องผู้้้รอด
ช่วิต่)

กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม 
มาต้รีา 33

กุองทีุ่นเงินที่ดีแที่น

โครีงกุารี แผนกุารีปรีะกุันสิุข้ภาพัแรีงงานต้่างดี้าว กุารีศึกุษาข้ั้นพัื้นฐาน

สิิที่ธิิปรีะโยชน์ • การต่รวจสุข้ภาพื่ประจำาปี

• การรักษาพื่ยาบัาลที่ั�วไป รวม่ที่ั�งการคิลอดบัุต่ร 
ที่นัำต่กรรม่ และการฉด่วัคิซีน่ำสำาห็รบััเดก็อาย ุ0-15 ปี

• การรักษาพื่ยาบัาลฉุกเฉินำ

• การป้องกันำโรคิต่ิดต่่อ

• ยารักษาโรคิเอชไอว่/เอดส์

• การศึึกษาข้ั�นำพื่่�นำฐานำในำโรงเร่ยนำรัฐบัาลข้อง
ไที่ยเป็นำระยะเวลา 15 ปี  
รวม่ถึึงการสนำับัสนำุนำด้านำโภชนำาการ  
การด้แลสุข้ภาพื่เด็กข้ั�นำพื่่�นำฐานำ  
และบัริการคิุ้ม่คิรองสำาห็รับัเด็ก

กุรีอบกุฎหมาย • ม่ต่ิคิณะรัฐม่นำต่ร่

• ประกาศึกระที่รวงสาธารณสขุ้ เร่�องการต่รวจสขุ้ภาพื่
และประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว ลงวันำที่่� 24 
พื่ฤษภาคิม่ พื่.ศึ. 2562 และวันำที่่� 10 กรกฎาคิม่ 
พื่.ศึ. 2563

• ม่ต่ิคิณะรัฐม่นำต่ร่พื่.ศึ. 2548 ว่าด้วย 
การศึึกษาข้องบัุคิคิลที่่�ไม่่ม่่ห็ลักฐานำ 
ที่ะเบั่ยนำราษฎร 

• ระเบั่ยบักระที่รวงศึึกษาธิการว่าด้วย 
ห็ลักฐานำในำการรับันำักเร่ยนำนำักศึึกษา 
เข้้าเร่ยนำในำสถึานำศึึกษา พื่.ศึ.2548

หน่วยงาน
ภาครีัฐ 
ที่ี�รีับผิดีชอบ

• กองทีุ่นำประกันำสุข้ภาพื่คินำต่่างด้าวและแรงงานำ
ต่่างด้าว กระที่รวงสาธารณสุข้ 

• สำานำักงานำคิณะกรรม่การการศึึกษา 
ข้ั�นำพื่่�นำฐานำ กระที่รวงศึึกษาธิการ

ปรีะเภที่ข้อง
แรีงงานข้้าม
ชาต้ิที่ี�ไดี้รีับ 
กุารีคุ้มครีอง

• แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิที่่�ไม่่ได้รับั 
การคิุ้ม่คิรองจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่  
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ และผู้้้ที่่�ได้รับั
สิที่ธิกองทีุ่นำประกันำสังคิม่แต่่จ่ายเงินำสม่ที่บัม่าแล้ว
นำ้อยกว่าสาม่เด่อนำ

• ในำช่วงก่อนำเด่อนำพื่ฤษภาคิม่ พื่.ศึ. 2563 การประกันำ
สุข้ภาพื่คิรอบัคิลุม่ถึึงแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะ 
ไม่่ปกต่ิ แต่่ปัจจุบัันำให็้การคิุ้ม่คิรองเฉพื่าะแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิเที่่านำั�นำ

• บัุต่รข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิโดยไม่่คิำานำึงถึึง
สัญชาต่ิและสถึานำะที่างกฎห็ม่าย

กุารีจ่ายเงินสิมที่บ • แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเป็นำผู้้้รับัผู้ิดชอบัคิ่าใช้จ่าย  
ยกเว้นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำภาคิการประม่ง  
ซีึ�งนำายจ้างม่่ห็นำ้าที่่�ต่้องรับัผู้ิดชอบัคิ่าใช้จ่ายที่่�เกิดข้ึ�นำ

• การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่แบับัไม่่ต่้องจ่ายเงินำ
สม่ที่บั
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3.4	 การคุ้้�มคุ้รองทางสังัคุ้มจัากกล้ม่ประเทศติ�นทาง	 
(ประเทศกมัพูชา	สัาธิารณรฐัประชาธิปิไติยประชาชนลาว	เม่ยนมา	และเวย่ดนาม)

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิได้รับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ดำาเนำินำการโดยประเที่ศึต้่นำที่าง แม่้ว่าการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่จากประเที่ศึต้่นำที่าง 
ดังกล่าวม่่คิ่อนำข้้างจำากัด (ด้ต่ารางที่่� 9)

ต้ารีางทีี่� 9 กุฎหมายและข้้อต้กุลงที่วภิาคสีิำหรีบัแรีงงานข้้ามชาต้จิากุปรีะเที่ศกุมัพัชูา สิาธิารีณรีฐัปรีะชาธิปิไต้ย
ปรีะชาชนลาว เมยีนมา และเวยีดีนาม 

ปรีะเที่ศ
กุฎหมายและข้้อต้กุลงที่วิภาคีสิำหรีับแรีงงานข้้ามชาต้ิจากุปรีะเที่ศกุัมพัูชา สิาธิารีณรีัฐปรีะชาธิิปไต้ย
ปรีะชาชนลาว เมียนมา และเวียดีนาม ที่ี�เข้้ามาที่ำงานปรีะเที่ศไที่ย

เมียนมา ภาพัรีวม การดำาเนำนิำการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่เพื่่�อคิุม้่คิรองแรงงานำข้้าม่ชาต่สิญัชาต่เิม่ย่นำม่าในำต่่างประเที่ศึม่จ่ำากดั

กุฎหมายที่ี�เกุี�ยวข้้องกุับกุารีจ้างงานในต้่างปรีะเที่ศ (พั.ศ. 2542)

1. สทิี่ธทิี่่�จะได้รบััเงนิำที่ดแที่นำจากการประสบัอนัำต่รายห็ร่อบัาดเจ็บัที่่�เกดิขึ้�นำในำสถึานำที่่�ที่ำางานำในำต่่างประเที่ศึ

2. สิที่ธิในำการดำาเนำินำการที่างกฎห็ม่ายสำาห็รับัการส้ญเส่ยสิที่ธิและสิที่ธิพื่ิเศึษที่่�เก่�ยวข้้องกับัการจ้างงานำในำ
ต่่างประเที่ศึ แต่่ไม่่รวม่ถึึงสิที่ธิการประกันำสังคิม่

บันที่ึกุความเข้้าใจรีะหว่างปรีะเที่ศเมียนมาและปรีะเที่ศไที่ย (พั.ศ. 2546 และต้่ออายุใน พั.ศ. 2559)

1. แรงงานำข้้าม่ชาต่ิไม่่คิวรถึ้กเล่อกปฎิบััต่ิ และคิวรได้รับัการคิุ้ม่คิรอง ม่่สิที่ธิ และผู้ลประโยชนำ์เช่นำเด่ยวกันำ
กับัคินำไที่ยต่าม่ที่่�กฎห็ม่ายแรงงานำกำาห็นำด

2. นำายจ้างต้่องเป็นำผู้้้รบััผู้ิดชอบัในำการจ่ายเงินำที่ดแที่นำในำกรณ่ที่่�แรงงานำข้้าม่ชาติ่ประสบัอุบััต่ิเห็ตุ่ เจ็บัป่วย 
ห็ร่อเส่ยช่วิต่

กุัมพัูชา ภาพัรีวม การดำาเนำนิำการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่เพื่่�อคุ้ิม่คิรองแรงงานำข้้าม่ชาติ่สญัชาต่กิมั่พื่ช้าในำต่่างประเที่ศึม่จ่ำากดั

นโยบายและกุรีอบกุารีกุํากุับดีูแล

1. การกำากับัด้แลบัริษัที่จัดห็างานำที่่�เก่�ยวข้้องกับัการย้ายถึิ�นำข้องแรงงานำไปต่่างประเที่ศึ

2. การเต่ร่ยม่คิวาม่พื่ร้อม่และการคิุ้ม่คิรองช่วงก่อนำเดินำที่างและในำประเที่ศึปลายที่างข้องการย้ายถึิ�นำ  
รวม่ถึึงม่าต่รการและกลไกการร้องเร่ยนำและการจ่ายเงินำที่ดแที่นำ

บันที่ึกุความเข้้าใจรีะหว่างปรีะเที่ศกุัมพัูชาและปรีะเที่ศไที่ย (พั.ศ. 2546 และฉบับแที่นที่ี�ใน พั.ศ. 2558)

1. แรงงานำข้้าม่ชาต่ิไม่่คิวรถึ้กเล่อกปฎิบััต่ิ และคิวรม่่สิที่ธิได้รับัการคิุ้ม่คิรองและสิที่ธิประโยชนำ์เช่นำเด่ยวกันำ
กับัคินำไที่ยต่าม่ที่่�กฎห็ม่ายแรงงานำกำาห็นำด (บัที่บััญญัต่ิด้านำการปฏิบััต่ิที่่�เที่่าเที่่ยม่)

2. แรงงานำข้้าม่ชาติ่ม่่สิที่ธิได้รับัการคุิ้ม่คิรองที่างกฎห็ม่ายต่าม่ที่่�ได้ระบุัไว้ในำสัญญาจ้าง แรงงานำข้้าม่ชาติ่
สาม่ารถึจ่ายเงินำสม่ที่บัเข้้าส้่กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ห็ากม่่ โดยที่ั�งสองประเที่ศึจะต่้องให็้การรับัรองว่าจะ
สาม่ารถึต่อบัสนำองคิวาม่ต่้องการข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เก่�ยวข้้องกับัการคิุ้ม่คิรองด้แลสุข้ภาพื่
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สิาธิารีณรีัฐ
ปรีะชาธิปิไต้ย
ปรีะชาชน
ลาว

ภาพัรีวม การดำาเนำินำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่เพื่่�อคิุ้ม่คิรองแรงงานำข้้าม่ชาต่ิสัญชาต่ิลาวในำต่่างประเที่ศึม่่จำากัด

นโยบายและกุรีอบกุารีกุํากุับดีูแล

1. การกำากับัด้แลบัริษัที่จัดห็างานำที่่�เก่�ยวข้้องกับัการย้ายถึิ�นำข้องแรงงานำไปต่่างประเที่ศึ

2. กำาห็นำดข้้อห็้าม่สำาห็รับัพื่ลเม่่องชาวลาว กล่าวคิ่อรัฐไม่่อนำุญาต่ให็้ส่งแรงงานำสัญชาต่ิลาวไปต่่างประเที่ศึ
เพื่่�อการจ้างงานำในำอาช่พื่ห็ร่อพื่่�นำที่่�ที่่�เป็นำอันำต่รายต่่อสุข้ภาพื่และคิวาม่ปลอดภัย ห็ร่อข้ัดต่่อธรรม่เนำ่ยม่
และประเพื่ณ่ข้องคินำลาว ห็ร่อในำที่่�ที่่�ไม่่สาม่ารถึรับัประกันำคิวาม่ปลอดภัยได้

บันที่ึกุความเข้้าใจรีะหว่างสิาธิารีณรีัฐปรีะชาธิิปไต้ยปรีะชาชนลาวและปรีะเที่ศไที่ย (พั.ศ. 2545)20

ที่ั�งสองประเที่ศึจะใช้กฎห็ม่ายภายในำประเที่ศึในำการคิุ้ม่คิรองสิที่ธิข้องแรงงานำ และแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจะได้รับั
คิ่าจ้างและสิที่ธิประโยชนำ์ในำระดับัเด่ยวกันำกับัแรงงานำไที่ย

เวียดีนาม ภาพัรีวม ม่่การรับัรองสิที่ธิข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิสัญชาต่ิเว่ยดนำาม่ที่่�เพื่ิ�ม่ข้ึ�นำ แต่่ยังคิงม่่ข้้อจำากัดในำด้านำการจัด
ที่ำาแผู้นำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่

รีัฐธิรีรีมนูญ พั.ศ. 2556 และกุฎหมายว่าดี้วยแรีงงานเวียดีนามทีี่�มีสัิญญาจ้างที่ํางานในต้่างปรีะเที่ศ 
(พั.ศ. 2558)

1. การรับัรองคิวาม่สำาคิัญและคิวาม่เป็นำอย้่ที่่�ด่ข้องแรงงานำเว่ยดนำาม่ในำต่่างประเที่ศึ

2. การกำาห็นำดให็้จัดที่ำาสัญญาจ้างงานำสำาห็รับัแรงงานำเว่ยดนำาม่ในำต่่างประเที่ศึ และคิวรม่่บัที่บััญญัต่ิด้านำ 
การคิุ้ม่คิรองจากการประกันำสังคิม่

บันที่ึกุความเข้้าใจรีะหว่างปรีะเที่ศเวียดีนามและปรีะเที่ศไที่ย (รีวมถึงข้้อต้กุลงที่วิภาคี พั.ศ. 2558)

- ไม่่ม่่บัที่บััญญัต่ิเฉพื่าะที่่�เก่�ยวข้้องกับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่

ท่�มา: Olivier (2018)

20 ข้อ้ต่กลงนำ่�เคิยรวม่ถึงึกองทุี่นำเพื่่�อการส่งกลับัที่่�แรงงานำสัญชาติ่ลาวต่อ้งจ่ายเงินำสม่ที่บัในำอัต่ราร้อยละ 15 ข้องเงนิำเดอ่นำ ซีึ�งจะม่ก่ารจ่ายเงินำภายในำ 45 วนัำห็ลงัการเลิกจา้ง 
อย่างไรก็ต่าม่ ห็นำ่วยงานำภาคิรัฐข้องไที่ยได้ยกเลิกกองทีุ่นำนำ่�ในำ พื่.ศึ. 2557
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4	 ระดับการคุ้้�มคุ้รองของโคุ้รงการคุ้้�มคุ้รองทางสัังคุ้ม	

บัที่นำ่�อภิปรายถึงึข้อบัเข้ต่ในำการคิุม้่คิรองข้องโคิรงการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ที่่�คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่สิ่ที่ธิ จำาแนำกต่าม่โคิรงการ 
(บัที่ท่ี่� 4.1) ต่ลอดจนำกล่าวถึึงการดำาเนิำนำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่นำอกระบับัสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ไม่่ม่่สิที่ธิในำโคิรงการคิุ้ม่คิรอง
ที่างสังคิม่ห็ลัก อันำเนำ่�องม่าจากม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิห็ร่อไม่่ได้รับัการคิุ้ม่คิรองด้วยเห็ตุ่ผู้ลอ่�นำ (บัที่ที่่� 4.2)

4.1	 ช่องว่างของการคุ้้�มคุ้รองทางสังัคุ้มสัำาหรบัแรงงานข�ามชาติทิ่�มส่ัทิธิิ

เนำ่�อห็าในำส่วนำนำ่�กล่าวถึึงสดัส่วนำข้องประชากรแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ได้รบััการคุ้ิม่คิรองจากโคิรงการคุ้ิม่คิรองที่างสงัคิม่แบับัจ่ายเงนิำสม่ที่บั
จำานำวนำสาม่โคิรงการ ได้แก่ กองทุี่นำประกนัำสงัคิม่ กองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำ และแผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว พื่ร้อม่ทัี่�งอภิปราย
เก่�ยวกับัจำานำวนำคิำาร้องที่่�ผู้้้ประกันำต่นำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ได้ม่่การย่�นำเพื่่�อข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากโคิรงการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่
ดังกล่าว

4.1.1 กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม

ต้ารีางทีี่� 10 ผูป้รีะกัุนต้นแรีงงานข้้ามชาติ้ภายใต้้กุองทุี่นปรีะกัุนสิงัคมและกุองทุี่นเงินที่ดีแที่น จำแนกุต้ามปรีะเที่ศ
และเพัศ พั.ศ. 2562 และ พั.ศ. 2563

โครีงกุารี/ ปรีะเที่ศ 2562 2563

หญิง ชาย รีวม หญิง ชาย รีวม

กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม

เม่่ยนำม่า 326 946 466 267 793 213 299 037 417 355 716 392

กัม่พื่้ชา 100 298 126 540 226 838 80 602 99 105 179 707

สาธารณรฐัประชาธปิไต่ยประชาชนำลาว 30 763 32 290 63 053 26 595 27 019 53 614

เว่ยดนำาม่ 482 696 1 178 386 465 851

รีวม 458 489 625 693 1 084 182 406 620 543 944 950 564

กุองทีุ่นเงินที่ดีแที่น

เม่่ยนำม่า 327 629 467 242 794 871 299 830 418 461 718 291

กัม่พื่้ชา 100 508 126 805 227 313 80 816 99 368 180 184

สาธารณรฐัประชาธปิไต่ยประชาชนำลาว 30 827 32 358 63 185 26 665 27 091 53 756

เว่ยดนำาม่ 483 597 1 080 387 466 853

รีวม 459 447 627 001 1 086 448 407 698 545 386 953 084

ท่�มา: ข้�อม่้ลจากสำานำักงานำประกันำสังคิม่ วันำที่่� 3 ม่่นำาคิม่ พื่.ศึ. 2564
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21 จากการส่�อสารระห็ว่างคิณะวิจัยกับัสำานำักงานำประกันำสังคิม่ในำวันำที่่� 3 ม่่นำาคิม่ พื่.ศึ. 2564

22 สม่มุ่ต่ิฐานำนำ่�ใช้ได้จริง แม่้ว่าการจ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำภาคิการเกษต่รม่่สัดส่วนำอย้่ที่่�ประม่าณร้อยละ 30 ข้องการจ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ (ด้ต่ารางที่่� 24) แต่่
การจ้างงานำในำภาคิส่วนำดังกล่าวคิิดเป็นำสัดส่วนำเพื่่ยงร้อยละ 3.9 ข้องผู้้้ประกันำต่นำที่ั�งห็ม่ด (ด้ร้ปที่่�  2)

23 ม่่ข้้อจำากัดในำการเข้้าถึึงข้้อม่้ลแสดงอัต่ราการคิุ้ม่คิรองข้องแรงงานำไที่ยที่่�เป็นำผู้้้ม่่สิที่ธิในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่

ต่ารางท่ี่� 10 แสดงให้็เห็็นำว่าในำ พื่.ศึ. 2563 ม่่แรงงานำข้้าม่ชาติ่จำานำวนำ 950,564 คินำที่่�ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทุี่นำ
ประกนัำสงัคิม่ ที่ั�งนำ่� เนำ่�อห็าในำสว่นำถึดัไปข้องบัที่นำ่�ม่ก่ารอา้งองิแห็ลง่ที่่�ม่าข้องข้อ้ม่ล้ที่่�แต่กต่า่งกนัำระห็วา่ง พื่.ศึ 2562 และ พื่.ศึ. 2563  
เพื่่�อนำำาไปคิำานำวณอัต่ราการคิุ้ม่คิรอง โดยจะระบัุแห็ล่งที่่�ม่าข้องข้้อม่้ลไว้ด้านำล่างต่าราง21

ข้้อม่้ลประชากรข้้าม่ชาต่ิในำ พื่.ศึ. 2562 เป็นำข้้อม่้ลล่าสุดที่่�เข้้าถึึงได้และจึงถึ้กนำำาม่าใช้อ้างอิงในำบัที่นำ่�เป็นำห็ลัก โดยในำ พื่.ศึ. 2562  
ม่่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิจำานำวนำ 1,084,182 คินำที่่�ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่

ในำเด่อนำธันำวาคิม่ พื่.ศึ. 2562 พื่บัว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว  
เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ ที่่�อาศึัยอย้่ในำประเที่ศึไที่ยม่่จำานำวนำที่ั�งห็ม่ด 2.8 ล้านำคินำ จำานำวนำนำ่�รวม่ถึึงแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่าม่บัันำที่ึก 
คิวาม่เข้้าใจ ที่่�ผู้่านำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ และผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ และเม่่�อเที่่ยบัเป็นำสัดส่วนำต่่อประชากรแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะ
ปกต่ิที่ั�งห็ม่ด พื่บัว่าร้อยละ 39 ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว  
เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ในำ พื่.ศึ. 2562 

อย่างไรกต็่าม่ เนำ่�องจากต่วัเลข้จำานำวนำประชากรแรงงานำข้้าม่ชาต่ทิี่ั�งห็ม่ดที่่�ได้กล่าวม่าข้้างต้่นำนำ่�รวม่ถึงึจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ทิี่่�เป็นำ
ผู้้้ไม่่ม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้้าส้่กองทุี่นำประกันำสังคิม่ ห็ร่อเป็นำผู้้้ที่่�ไม่่ม่่ห็นำ้าที่่�ผู้้กมั่ดต่้องขึ้�นำที่ะเบั่ยนำและจึงม่่การข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำกองทีุ่นำ
ประกันำสังคิม่ไม่่บั่อยคิรั�ง ซีึ�งรวม่ถึึงแรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ เนำ่�องจากเป็นำร้ปแบับัการจ้างงานำที่่�ม่่วัต่ถึุประสงคิ์เพื่่�อ 
การจ้างแรงงานำต่าม่ฤด้กาลและชั�วคิราว และจึงเป็นำผู้้้ไม่่ม่่สิที่ธิในำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้้าส้่กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ การศึึกษาฉบัับันำ่� 
จึงยกเว้นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ (จำานำวนำ 65,991 คินำ) จากเลข้ต่ัวห็ารในำการคิำานำวณอัต่ราการคิุ้ม่คิรอง

นำอกจากนำ่� จำานำวนำประชากรแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่ั�งห็ม่ดข้้างต่้นำนำ่�ยังรวม่ถึึงแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจและที่่�ผู้่านำ 
การพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิจำานำวนำ 915,998 คินำ ที่่�ได้รับัการจ้างงานำในำภาคิส่วนำที่่�ได้รับัการยกเว้นำจากการประกันำสังคิม่ ซีึ�งรวม่ถึึงแรงงานำ
ที่ำางานำบัา้นำที่่�ไดร้บััการยกเวน้ำจากการประกนัำสงัคิม่ต่าม่กฎห็ม่าย ต่ลอดจนำแรงงานำที่่�ไดร้บััการจา้งงานำจากสถึานำประกอบัการที่่�ไม่ไ่ด้ 
ม่่คิวาม่จำาเป็นำในำการจ้างงานำต่ลอดที่ั�งปี เช่นำ ในำอุต่สาห็กรรม่การเกษต่รและปศึุสัต่ว์ โดยแม่้ห็ากได้รับัการจ้างงานำต่ลอดที่ั�งปีที่่�
ส่งผู้ลให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำต่าม่กฎห็ม่าย แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเห็ล่านำ่� 
ยังคิงได้รับัการยกเว้นำในำที่างปฏิบััติ่ ด้วยเห็ตุ่น่ำ� การศึึกษาฉบัับันำ่�จึงตั่�งสม่มุ่ต่ิฐานำเพื่่�อการคิำานำวณอัต่ราการคุิ้ม่คิรองข้องกองทุี่นำ
ประกันำสงัคิม่ โดยถึอ่ว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่เิห็ล่านำ่�ได้รบััการยกเว้นำจากการข้ึ�นำที่ะเบัย่นำและจงึไม่่ถึก้นำำาม่ารวม่อย้ใ่นำจำานำวนำที่ั�งห็ม่ดข้อง
แรงงานำข้้าม่ชาต่ทิี่่�ม่ส่ทิี่ธิ22 ส่งผู้ลให้็ประชากรแรงงานำข้้าม่ชาต่ทิี่่�ม่่สทิี่ธมิ่จ่ำานำวนำ 1.8 ล้านำคินำ และที่ำาให้็อตั่ราการคิุม้่คิรองข้องกองที่นุำ
ประกันำสังคิม่เพื่ิ�ม่ข้ึ�นำเป็นำร้อยละ 60 ข้องจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สิที่ธิ ที่ั�งนำ่� วิธ่การคิำานำวณดังกล่าวยังถึ้กนำำาไปใช้ในำการคิำานำวณ
อัต่ราการคิุ้ม่คิรองสำาห็รับักองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำและแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวต่าม่ที่่�แสดงไว้ในำต่ารางที่่� 11 ด้านำล่าง

อัต่ราการคิุ้ม่คิรองข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิที่ั�งห็ม่ดจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว  
เม่ย่นำม่า และเวย่ดนำาม่ นำั�นำสง้กวา่อตั่ราการคิุม้่คิรองข้องแรงงานำไที่ยในำชว่งวยัที่ำางานำที่่�ไดม้่ก่ารข้ึ�นำที่ะเบัย่นำในำกองที่นุำประกนัำสงัคิม่
เพื่่ยงเล็กนำ้อย ซีึ�งม่่อัต่ราการคิุ้ม่คิรองอย้่ที่่�ร้อยละ 30 (Merttens et al., 2021a)23 ที่ั�งนำ่� ห็นำึ�งในำสาเห็ตุ่ที่่�ที่ำาให็้อัต่ราการคิุ้ม่คิรอง
ข้องที่ั�งแรงงานำไที่ยและแรงงานำข้้าม่ชาติ่อย้่ในำระดับัต่ำ�านำั�นำม่าจากบัที่บััญญัต่ิที่างกฎห็ม่ายที่่�ให็้การยกเว้นำแรงงานำบัางกลุ่ม่จาก 
การประกันำสังคิม่ ต่ลอดจนำอุปสรรคิในำการเข้้าถึึงการประกันำสังคิม่ในำที่างปฏิบััต่ิ (ต่าม่ที่่�ได้อภิปรายไว้ในำบัที่ที่่� 5)
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ต้ารีางที่ี� 11 อตั้รีากุารีคุม้ครีองและกุารียื�นคำร้ีองโดียแรีงงานข้้ามชาติ้จากุปรีะเที่ศกัุมพูัชา สิาธิารีณรัีฐปรีะชาธิปิไต้ย
ปรีะชาชนลาว เมยีนมา และเวยีดีนาม ในพั.ศ. 2562 

ต้ัวชี้วัดี กุองทีุ่นปรีะกุัน
สิังคม

กุองทีุ่นเงิน
ที่ดีแที่น

แผนกุารีปรีะกุัน
สิุข้ภาพัแรีงงาน

ต้่างดี้าว

จำานำวนำที่ั�งห็ม่ดข้องผู้้้ประกันำต่นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 1 084 182 1 086 446 823 420

รอ้ยละข้องอตั่ราการคิุม้่คิรองข้องแรงงานำข้า้ม่ชาต่ท่ิี่�ม่ส่ถึานำะปกต่ทิี่ั�งห็ม่ด 
จากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรฐัประชาธปิไต่ยประชาชนำลาว เม่ย่นำม่า 
และเว่ยดนำาม่

39% 39% 29%

ร้อยละข้องอัต่ราการคิุ้ม่คิรองข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ 
และเป็นำผู้้้ม่่สิที่ธิได้รับัการคิุ้ม่คิรองจากประเที่ศึกัม่พ้ื่ชา สาธารณรัฐ
ประชาธปิไต่ยประชาชนำลาว เม่ย่นำม่า และเวย่ดนำาม่

60%1 60%1 84%2

ร้อยละข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เป็นำผู้้้ประกันำต่นำที่่�ได้ย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับั
ห็ร่อเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำ

9% 2% 13%

หมายเหติ้: (1) ประชากรที่่�ม่่สิที่ธิ ห็ม่ายถึึง แรงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้�าใจห็ร่อผู้�านำการพื่ิส้จนำ�สัญชาต่ิ และเป็นำผู้้�ที่่�ไม่�ได�ที่ำางานำในำภาคิส�วนำการจ�างงานำ 
             ชั�วคิราว เช�นำ การเกษต่รและปศึุสัต่ว� ต่ลอดจนำงานำบั�านำ (2) ประชากรที่่�ม่่สิที่ธิ ห็ม่ายถึึง ผู้้�ที่่�ถึ่อบััต่รผู้�านำแดนำที่ั�งห็ม่ด และแรงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�ได�รับัการจ�างงานำ 
               ในำภาคิการเกษต่ร ปศึุสัต่ว� ต่ลอดจนำงานำบั�านำ ที่่�cddม่าd: ต่ัวเลข้ประชากddกสำานำักงานำประกันำสังคิม่ เด่อนำธันำวาคิม่ พื่.ศึ. 2562 ต่ัวเลข้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่
และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำม่าจากสำานำัสำานำักบัริห็ารแรงงานำต่�างด�าวที่่� 3 ม่่นำาคิม่ พื่.ศึ. 2564 และต่ัวเลข้แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่�างด�าวม่าจากกองเศึรษฐกิจสุข้ภาพื่
แ ล ะ ห็ ลั ก ป ร ะ กั นำ สุ ข้ ภ า พื่  
พื่.ศึ. 2563 และสาม่ารถึด้เพื่ิ�ม่เต่ิม่ได�ที่่�ภาคิผู้นำวก C สำาห็รับัข้�อม่้ลแรงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�ได�รับัการจำาแนำกต่าม่ภาคิส�วนำการจ�างงานำ

แรงงานำข้้าม่ชาติ่ชายม่่การขึ้�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำม่ากกว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่ห็ญิงที่ั�งในำกองทุี่นำประกันำสังคิม่และกองทุี่นำเงินำ
ที่ดแที่นำ ต่ารางที่่� 12 ด้านำล่างแสดงให็้เห็็นำว่า ร้อยละ 43 ข้องจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิชายที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำกองทีุ่นำ
ประกันำสังคิม่และกองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำเม่่�อเที่่ยบักับัร้อยละ 40 ข้องจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ห็ญิง ซีึ�งอาจสะท้ี่อนำให้็เห็็นำว่าแรงงานำ
ข้้าม่ชาติ่ห็ญิงม่่แนำวโน้ำม่ที่่�จะที่ำางานำในำภาคิส่วนำการจ้างงานำที่่�ม่่ลักษณะชั�วคิราวและงานำบั้านำม่ากกว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิชาย และ
อาจช่�ให้็เห็็นำว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่ห็ญิงม่่แนำวโน้ำม่ที่่�จะเข้้าไม่่ถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่ากกว่า แม้่ว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่ห็ญิงเห็ล่านำ่�
เป็นำผู้้้ม่่สิที่ธิได้รับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ การวิเคิราะห์็ระดับัการคิุ้ม่คิรองข้องโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�จำาแนำกต่าม่ภาคิส่วนำ
การจ้างงานำคิาดว่าจะสาม่ารถึให็้คิำาต่อบัว่าข้้อสม่มุ่ต่ิฐานำที่ั�งสองข้้อข้้างต่้นำข้้อใดเป็นำจริง ที่ั�งนำ่� จะสังเกต่ได้ว่าจำานำวนำประชากร
ที่่�ใช้ในำการคิำานำวณอัต่ราการคิุ้ม่คิรองในำต่ารางที่่� 12 ม่าจากกระที่รวงแรงงานำเน่ำ�องจากม่่การจำาแนำกการคิุ้ม่คิรองต่าม่เพื่ศึสภาพื่  
ในำข้ณะที่่�จำานำวนำประชากรแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ใช้ในำต่ารางที่่� 11 ม่าจากสำานำักงานำประกันำสังคิม่

ท่�มา:        ต่ัวเลข้ประชากรม่าจากสำานำักงานำประกันำสังคิม่ เด่อนำธันำวาคิม่ พื่.ศึ. 2562 ต่ัวเลข้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำม่าจากสำานำักงานำประกันำสังคิม่  
           วันำที่่� 3 ม่่นำาคิม่ พื่.ศึ. 2564 และต่ัวเลข้แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่�างด�าวม่าจากกองเศึรษฐกิจสุข้ภาพื่และห็ลักประกันำสุข้ภาพื่ พื่.ศึ. 2563 และ 
            eสาม่ารถึด้เพื่ิ�ม่เต่ิม่ได�ที่่�ภาคิผู้นำวก C สำาห็รับัข้�อม่้ลแรงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�ได�รับัการจำาแนำกต่าม่ภาคิส�วนำการจ�างงานำ
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

ต้ารีางที่ี� 12  อตั้รีากุารีคุม้ครีองสิำหรัีบแรีงงานข้้ามชาติ้ชายและหญิงจากุปรีะเที่ศกัุมพูัชา สิาธิารีณรัีฐปรีะชาธิปิไต้ย
ปรีะชาชนลาว เมยีนมา และเวยีดีนาม ในพั.ศ. 2563

ต้ัวชี้วัดี ชาย หญิง ที่ั้งหมดี

การคิุ้ม่คิรองข้องกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ (% ข้องประชากร) 43% 40% 42%

การคิุ้ม่คิรองข้องกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ (% ข้องประชากร) 43% 40% 42%

ท่�มา:cssssต่วัเลข้ประชากรม่าจากสำานำกับัรหิ็ารแรงงานำต่�างด�าว (2020c) ต่วัเลข้กองที่นุำประกนัำสงัคิม่และกองที่นุำเงนิำที่ดแที่นำม่าจากสำานำกังานำประกนัำสงัคิม่ วนัำที่่� 3 ม่น่ำาคิม่  
            พื่.ศึ. 2564 ในำ พื่.ศึ. 2562 พื่บัว�าม่่เพื่่ยงร�อยละ 9 ข้องแรงงงานำข้�าม่ชาต่ิที่่�เป็นำผู้้�ประกันำต่นำที่่�ได�ย่�นำคิำาร�องเพื่่�อข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ�กับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่ ซีึ�ง   
dddddddคิดิเปน็ำสดัส�วนำที่่�เลก็นำ�อยเม่่�อเที่ย่บักบััจำานำวนำแรงงานำข้�าม่ชาต่ทิี่่�เปน็ำผู้้�ประกนัำต่นำที่ั�งห็ม่ด อย�างไรกต็่าม่ การย่�นำคิำาร�องเพื่่�อข้อรบััสทิี่ธปิระโยชนำ�จากกองที่นุำประกนัำ 
             สังคิม่ม่่จำานำวนำเพื่ิ�ม่ข้ึ�นำม่ากกว�าร�อยละ 50 ระห็ว�างพื่.ศึ. 2562 และพื่.ศึ. 2563 จาก 98,751 คิำาร�อง กลายเป็นำ 156,182 คิำาร�อง (ด้ต่ารางที่่� 13) จำานำวนำที่่�เพื่ิ�ม่ 
           ข้ึ�นำนำ่�นำ�าจะเป็นำผู้ลม่าจากการระบัาดให็ญ�ข้องโรคิโคิวิด-19 โดยการย่�นำคิำาร�องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ�ที่ดแที่นำในำกรณ่ว�างงานำม่่จำานำวนำเพื่ิ�ม่ข้ึ�นำ 30 เที่�า จากร�อยละ  
 wwwww2 เป็นำจำานำวนำเก่อบัคิรึ�งห็นำึ�ง (ร�อยละ 42) ข้องคิำาร�องที่ั�งห็ม่ดที่่�ได�ม่่การย่�นำกับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่ ในำข้ณะที่่�การย่�นำคิำาร�องเพื่่�อข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ�ประเภที่อ่�นำ 
            จากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ม่่จำานำวนำคิ�อนำข้�างคิงที่่�

การลาป่วยเป็นำสิที่ธิประโยชนำ์ที่่�ม่่การย่�นำคิำาร้องบั่อยท่ี่�สุด โดยในำ พื่.ศึ. 2562 จำานำวนำคิรึ�งห็นึำ�งข้องคิำาร้องท่ี่�ม่่การย่�นำต่่อสำานัำกงานำ
ประกันำสังคิม่นัำ�นำเก่�ยวข้้องกับัสิที่ธิการลาป่วย ต่าม่ม่าด้วยการย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัเงินำสงเคิราะห็์บุัต่ร ซีึ�งคิิดเป็นำจำานำวนำประม่าณ
ห็นำึ�งในำส่�ข้องคิำาร้องที่ั�งห็ม่ด (ด้ต่ารางที่่� 13) 

ต้ารีางที่ี� 13 ผู้ปรีะกุนัต้นแรีงงานข้า้มชาต้ภิายใต้กุ้องที่นุปรีะกุนัสิงัคมทีี่�ไดีย้ื�นคำร้ีองเพัื�อข้อรีบัสิทิี่ธิปิรีะโยชน์
ที่ดีแที่น ในพั.ศ. 2562 และ 2563 

สิิที่ธิิปรีะโยชน์ 2562 2563

จํานวนแรีงงานข้้ามชาต้ิ 
ที่ี�เป็นผู้ปรีะกุันต้น

% ข้องจํานวน
ที่ั้งหมดี

จํานวนแรีงงานข้้ามชาต้ ิ
ที่ี�เป็นปรีะกุันต้น

% ข้องจํานวน
ที่ั้งหมดี

เจ็บป่วย 51 622 52% 47 293 30%

กุารีคลอดีบุต้รี 18 161 18% 17 196 11%

ทีุ่พัพัลภาพั 9 0% 11 0%

กุารีเสิียชีวิต้ 750 1% 624 0%

เงนิสิงเครีาะห์บตุ้รี 25 495 26% 24 932 16%

กุารีชรีาภาพั

บัำานำาญ 586 1% 910 1%

บัำาเห็นำ็จ 10 0% 11 0%

กุารีว่างงาน 2 118 2% 65 205 42%

ที่ั้งหมดี 98 751 100% 156 182 100%

ท่�มา:  ข้�อม่้ลจากสำานำักงานำประกันำสังคิม่ วันำที่่� 3 ม่่นำาคิม่ พื่.ศึ. 2564
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

เป็นำที่่�นำ่าสังเกต่ว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิงเป็นำผู้้้ที่่�ม่่การย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ม่ากที่่�สุด 
ในำ พื่.ศึ. 2562 พื่บัว่าร้อยละ 63 ข้องคิำาร้องที่่�ได้ม่่การย่�นำม่าจากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิง เช่นำเด่ยวกันำกับัในำ พื่.ศึ. 2563 ที่่�ร้อยละ 73 
ข้องคิำาร้องม่าจากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิง เห็ตุ่ผู้ลสำาคิัญม่าจากการที่่�ผู้้้ห็ญิงม่่สิที่ธิในำการลาคิลอด และม่่แนำวโนำ้ม่ที่่�จะย่�นำคิำาร้องเพื่่�อ
ข้อรับัเงินำสงเคิราะห็์บุัต่รม่ากกว่าผู้้้ชาย (ด้ต่ารางที่่� 14 ด้านำล่าง) และห็ากพิื่จารณาในำแง่ข้องจำานำวนำสัม่บั้รณ์ข้องคิำาร้อง พื่บัว่า
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิงม่่การย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำในำกรณ่ลาป่วยที่่�เพื่ิ�ม่ม่ากข้ึ�นำ ซีึ�งอาจเก่�ยวข้้องกับัการที่ำางานำข้อง
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิงที่่�ม่่ห็นำ้าที่่�รับัผู้ิดชอบัในำการด้แลผู้้้อ่�นำ

ต้ารีางที่ี� 14  ผู้ปรีะกุนัต้นแรีงงานข้า้มชาต้ภิายใต้้กุองที่นุปรีะกุนัสิงัคมทีี่�ไดีย้ื�นคำร้ีองเพัื�อข้อรีบัสิทิี่ธิปิรีะโยชน์
กุารีปรีะกุันสิังคม จำแนกุต้ามเพัศ ในพั.ศ. 2562 และ พั.ศ. 2563 

สิิที่ธิิปรีะโยชน์ 2562 2563

หญิง ชาย หญิง (%) ชาย (%) หญิง ชาย หญิง (%) ชาย (%)

เจ็บป่วย 29 765 21 857 41% 81% 27 936 19 357 28% 34%

กุารีคลอดีบุต้รี 15 538 2 623 22% 10% 14 937 2 259 15% 4%

ทีุ่พัพัลภาพั 3 6 0% 0% 3 8 0% 0%

กุารีเสิียชีวิต้ 150 600 0% 2% 133 491 0% 1%

เงินสิงเครีาะห์บุต้รี 24 982 513 35% 2% 24 461 471 25% 1%

กุารีชรีาภาพั

บัำานำาญ 218 368 0% 1% 365 545 0% 1%

บัำาเห็นำ็จ 2 8 0% 0% 2 9 0% 0%

กุารีว่างงาน 1 117 1 001 2% 4% 30 897 34 308 31% 60%

ที่ั้งหมดี 71 775 26 976 100% 100% 98 734 57 448 100% 100%

ท่�มา: ข้�อม่้ลจากสำานำักงานำประกันำสังคิม่ วันำที่่� 3 ม่่นำาคิม่ พื่.ศึ. 2564

4.1.2 กุองทีุ่นเงินที่ดีแที่น

ในำ พื่.ศึ. 2563 แรงงานำข้้าม่ชาต่ิท่ี่�เป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำม่่จำานำวนำ 953,084 คินำ นำ้อยกว่าจำานำวนำแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิท่ี่�เป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำ พื่.ศึ. 2562 เพื่่ยงเล็กนำ้อย ซีึ�งม่่จำานำวนำ 1,086,446 คินำ โดยจำานำวนำผู้้้ประกันำต่นำข้้างต่้นำคิิด
เป็นำร้อยละ 39 ข้องจำานำวนำประชากรแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิที่ั�งห็ม่ดจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ย 
ประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ และเนำ่�องจากคิุณสม่บััต่ิในำการเป็นำผู้้้ประกันำต่นำข้องกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำนำั�นำคิล้ายกับั
คิุณสม่บััต่ิในำการเป็นำผู้้้ประกันำต่นำข้องกองทุี่นำประกันำสังคิม่ แม่้ว่าแรงงานำในำบัางภาคิส่วนำการจ้างงานำ เช่นำ การเกษต่ร ป่าไม้่ 
และปศึุสัต่ว์ ม่่สิที่ธิในำกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ ในำข้ณะที่่�ได้รับัการยกเว้นำจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ ห็ากการจ้างงานำในำภาคิส่วนำดังกล่าว
เปน็ำการจา้งงานำต่าม่ฤดก้าลห็รอ่ชั�วคิราว จงึอาจสรปุไดว้า่อตั่ราการคิุม้่คิรองข้องกองที่นุำเงนิำที่ดแที่นำนำั�นำอย้ใ่นำระดบััเดย่วกนัำกบััอตั่รา
การคิุ้ม่คิรองข้องกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ที่่�ร้อยละ 60 (ด้ต่ารางที่่� 11)
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ต่ารางที่่� 15 ดา้นำล่างแสดงให้็เห็น็ำวา่ในำ พื่.ศึ. 2562 ม่เ่พื่ย่งร้อยละ 2 ข้องแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�เปน็ำผู้้ป้ระกนัำต่นำที่่�ได้ย่�นำคิำารอ้งเพื่่�อข้อรับั
ประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ ห็ร่อคิิดเป็นำจำานำวนำเที่่ากับั 18,284 คิำาร้อง และต่่อม่าในำ พื่.ศึ. 2563 การย่�นำคิำาร้องเพื่่�อ
ข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำม่่จำานำวนำลดลงเล็กนำ้อยเพื่่ยงเล็กนำ้อยเห็ล่ออย้่ที่่� 15,891 คิำาร้อง นำอกจากนำ่� การย่�นำ
คิำาร้องส่วนำให็ญ่ (ร้อยละ 70) เป็นำการข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์กรณ่ลาป่วยไม่่เกินำสาม่วันำ และคิำาร้องที่่�เห็ล่อเก่อบัที่ั�งห็ม่ดเก่�ยวข้้องกับั
สิที่ธิประโยชนำ์การลาป่วยแต่่เป็นำในำกรณ่การลาป่วยม่ากกว่าสาม่วันำ ซีึ�งที่ั�งสองสิที่ธิประโยชนำ์ข้้างต่้นำนำ่�เป็นำการย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับั
ประโยชน์ำที่ดแที่นำที่่�ม่ค่่ิาใชจ้า่ยนำอ้ย โดยการศึกึษาฉบับัันำ่�จะอภปิรายถึงึแรงจง้ใจในำการข้อรับัสทิี่ธปิระโยชน์ำที่ดแที่นำจากกองทุี่นำเงนิำ
ที่ดแที่นำในำบัที่ที่่� 5.2 ด้านำล่าง

ในำ พื่.ศึ. 2559 พื่บัว่าอุต่สาห็กรรม่ที่่�ม่่กรณ่การประสบัอันำต่รายและบัาดเจ็บัจากการที่ำางานำม่ากที่่�สุด 5 อันำดับัแรก เร่ยงต่าม่ลำาดับั
ที่่�พื่บัม่ากที่่�สุดไปยังนำ้อยที่่�สุด ได้แก่ อุต่สาห็กรรม่การก่อสร้าง การผู้ลิต่อาห็ารและเคิร่�องด่�ม่ การผู้ลิต่เนำ่�อสัต่ว์ การผู้ลิต่พื่ลาสต่ิก 
และการผู้ลิต่ยาง (SSO, 2016: 13)

ต้ารีางทีี่� 15  กุารียื�นคำร้ีองเพัื�อข้อรีบัปรีะโยชน์ที่ดีแที่นจากุผูป้รีะกุนัต้นแรีงงานข้้ามชาต้ภิายใต้้กุองที่นุเงนิที่ดีแที่น
ในพั.ศ. 2562 และ พั.ศ. 2563

สิิที่ธิิปรีะโยชน์ 2562 2563

จํานวนคํารี้องโดีย
แรีงงานข้้ามชาต้ิ

(% ข้อง
ที่ั้งหมดี)

จํานวนคํารี้องโดีย
แรีงงานข้้ามชาต้ิ

(% ข้อง
ที่ั้งหมดี)

กุารีเสิียชีวิต้ 68 0% 69 0%

สิูญเสิียสิมรีรีถภาพั/ ทีุ่พัพัลภาพั 1 0% 2 0%

สิูญเสิียอวัยวะ 214 1.2% 155 1%

ลาป่วยนานกุว่า 3 วัน 5 214 28.5% 4 858 31%

ลาป่วยน้อยกุว่า 3 วัน 12 787 69.9% 10 807 68%

รีวม 18 284 100% 15 891 100%

ท่�มา: ข้�อม่้ลจากสำานำักงานำประกันำสังคิม่ วันำที่่� 3 ม่่นำาคิม่ พื่.ศึ. 2564 แรงงานำข้�าม่ชาต่ิชายเป็นำผู้้�ที่่�ย่�นำคิำาร�องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ�ที่ดแที่นำในำกรณ่เส่ยช่วิต่ห็ร่อบัาดเจ็บัจาก 
      การที่ำางานำม่ากท่ี่�สุด โดยในำ พื่.ศึ. 2562 และ พื่.ศึ. 2563 ร�อยละ 82 ข้องคิำาร�องที่่�ได�ม่่การย่�นำข้อรับัประโยชนำ�ที่ดแที่นำจากกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำม่าจากแรงงานำ 
      ข้�าม่ชาติ่ชาย แต่�ห็ากพิื่จารณาถึึงสัดส�วนำการย่�นำคิำาร�องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ�ที่ดแที่นำแล�วนัำ�นำ พื่บัว�าไม่�ม่่คิวาม่แต่กต่�างกันำระห็ว�างแรงงานำข้�าม่ชาติ่ชายและแรงงานำ 
      ข้�าม่ชาติ่ห็ญิงในำด�านำที่่�เก่�ยวข้�องกับัประเภที่สิที่ธิประโยชนำ�ที่ดแที่นำที่่�ได�ม่่การย่�นำคิำาร�อง เพื่่ยงแต่�แรงงานำข้�าม่ชาติ่ชายม่่การย่�นำคิำาร�องม่ากกว�าแรงงานำข้�าม่ชาติ่ห็ญิง 
         ถึึงห็�าเที่�าในำห็ลากห็ลายคิำาร�องที่่�แรงงานำข้�าม่ชาต่ิห็ญิงได�ม่่การย่�นำ ยกเว�นำการข้อรับัประโยชนำ�ที่ดแที่นำในำกรณ่เส่ยช่วิต่จากการที่ำางานำ ซีึ�งคิำาร�องเก่อบัที่ั�งห็ม่ดม่าจาก 
        แรงงานำข้�าม่ชาต่ิชายเพื่่ยงฝึ�ายเด่ยว เช�นำ ในำ พื่.ศึ. 2563 64 คิำาร�องจากที่ั�งห็ม่ด 69 คิำาร�องที่่�ได�ม่่การย่�นำเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ�ที่ดแที่นำกรณ่เส่ยช่วิต่จากการที่ำางานำม่า 
      จากแรงงานำชาย เช�นำเด่ยวกันำกับัในำ พื่.ศึ. 2562 โดย 62 คิำาร�องจากทัี่�ง 68 คิำาร�องที่่�ได�ม่่การย่�นำเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ�ที่ดแที่นำกรณ่เส่ยช่วิต่จากการที่ำางานำม่าจาก 
          แรงงานำชาย จำานำวนำดงักล�าวอาจสะที่�อนำให็�เห็็นำว�าแรงงานำข้�าม่ชาต่ชิายได�รบััการจ�างงานำในำภาคิส�วนำที่่�ม่ค่ิวาม่เส่�ยงต่�อการได�รบััอนัำต่รายระห็ว�างการที่ำางานำม่ากกว�า 
       ภาคิส�วนำการจ�างงานำข้องแรงงานำข้�าม่ชาต่ิห็ญิง 

4.1.3 แผนกุารีปรีะกุันสิุข้ภาพัแรีงงานต้่างดี้าว

จากข้้อม่้ลในำเด่อนำกันำยายนำ พื่.ศึ. 2562 พื่บัว่าม่่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิและผู้้้ต่ิดต่าม่จำานำวนำ 823,420 คินำที่่�ม่่สถึานำะเป็นำผู้้้ประกันำต่าม่
แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว แต่่ห็ากเที่่ยบักับัข้้อม่้ลเม่่�อเด่อนำสิงห็าคิม่ พื่.ศึ. 2563 พื่บัว่าจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เป็นำ
ผู้้้ประกนัำในำแผู้นำการประกันำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวนำั�นำลดลงเห็ล่อที่่�จำานำวนำ 510,211 คินำ (Division of Health Economics and 
Health Security, 2020)
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ต้ารีางที่ี� 16 แรีงงานข้้ามชาต้ทิี่ี�เป็นผูป้รีะกุนัต้นในแผนกุารีปรีะกุนัสิขุ้ภาพัแรีงงานต่้างด้ีาว ณ วนัที่ี� 30 กุนัยายน 
พั.ศ. 2562

เมียนมา กุัมพัูชา
สิาธิารีณรีัฐ

ปรีะชาธิิปไต้ย
ปรีะชาชนลาว

สิัญชาต้ิอื�นๆ รีวม

แรีงงานข้้ามชาต้ิและเดี็กุข้้ามชาต้ิ
อายุ 7-18 ปี 

544 000 173 186 56 436 604 773 854

เดี็กุข้้ามชาต้ิอายุต้ํ�ากุว่า 7 ปี 38 625 8 405 2 530 6 49 566

รีวม 582 253 181 591 58 966 610 823 420

ท่�มา: กองเศึรษฐกิจสุข้ภาพื่และห็ลักประกันำสุข้ภาพื่ (2020)

ห็ากพิื่จารณาต่าม่สัดส่วนำข้องประชากรแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะปกติ่ที่ั�งห็ม่ดจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ย 
ประชาชนำลาว เม่ย่นำม่า และเว่ยดนำาม่ พื่บัว่าร้อยละ 29 ได้ซี่�อประกันำต่าม่แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวในำ พื่.ศึ. 2562 
(ด้ต่ารางท่ี่� 11) เน่ำ�องจากแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวม่่กลุ่ม่เป้าห็ม่ายเป็นำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ไม่่ม่่สิที่ธิในำกองทุี่นำ 
ประกันำสังคิม่ เช่นำ แรงงานำต่าม่ฤด้กาลและชั�วคิราวในำภาคิการเกษต่ร ป่าไม้่ และปศุึสัต่ว์ ต่ลอดจนำแรงงานำที่ำางานำบั้านำ  
ห็ากต่ั�งสม่มุ่ต่ฐิานำว่าแรงงานำข้า้ม่ชาติ่เห็ล่านำ่�เป็นำกลุม่่เดย่วท่ี่�ซี่�อประกันำต่าม่แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่า่งด้าว อตั่ราการคุ้ิม่คิรอง
ข้องแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวจะอย้่ที่่�ร้อยละ 84 ซีึ�งเป็นำอัต่ราการคิุ้ม่คิรองที่่�ส้งม่าก ซีึ�งอาจช่�ให็้เห็็นำว่าเป็นำต่ัวเลข้ที่่� 
ไม่่ถึ้กต่้อง อ่กที่ั�งยังม่่คิวาม่เป็นำไปได้ที่่�ว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่ต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจและที่่�ผู่้านำการพื่ิส้จนำ์สัญชาติ่ที่่�ที่ำางานำในำภาคิส่วนำ
ที่่�ได้รับัการคิุ้ม่คิรองจากการประกันำสังคิม่ไม่่ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ แต่่กลับัซี่�อประกันำต่าม่แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่
แรงงานำต่่างด้าวแที่นำ อย่างไรก็ต่าม่ เนำ่�องจากไม่่ม่่ข้้อม้่ลโดยละเอ่ยดที่่�แสดงจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำแต่่ละ
โคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่ั�ง 3 โคิรงการที่่�ได้กล่าวม่าข้้างต่้นำ จึงไม่่สาม่ารถึประเม่ินำได้ว่าระดับัการคิุ้ม่คิรองข้องแผู้นำการประกันำ
สุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวนำั�นำม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่ห็ร่อไม่่ม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สิที่ธิม่ากนำ้อยเพื่่ยงใด ที่ั�งนำ่� ห็ากอ้างอิง
ต่าม่การจัดเก็บัข้้อม่้ลข้องกระที่รวงสาธารณสุข้ จะพื่บัว่า ในำ พื่.ศึ. 2562 ร้อยละ 13 ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่บััต่รประกันำสุข้ภาพื่
แรงงานำต่่างด้าว ห็ร่อจำานำวนำ 109,127 คินำ ได้ใช้สิที่ธิประโยชนำ์โดยการเข้้ารับัการบัริการด้แลสุข้ภาพื่ในำโรงพื่ยาบัาล

ห็ากกล่าวถึึงการดำาเนำินำงานำด้านำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิข้องประเที่ศึไที่ย อาจถึ่อได้ว่าการดำาเนำินำงานำ
ดังกล่าวม่่คิวาม่เอ่�อเฟ้�อเม่่�อเที่่ยบักับัประเที่ศึเพื่่�อนำบั้านำ โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สิที่ธิในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ม่่สิที่ธิได้รับัประโยชนำ์
ด้านำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่ แม่้ว่าการขึ้�นำที่ะเบั่ยนำและเข้้าถึึงกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และสิที่ธิประโยชนำ์ต่่างๆ 
ยงัคิงม่ข่้อ้ที่า้ที่ายต่าม่ที่่�ไดก้ล่าวม่าข้า้งต่น้ำ อยา่งไรกต็่าม่ อตั่ราการคิุม้่คิรองข้องโคิรงการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ที่ั�ง 3 โคิรงการนำั�นำอย้ใ่นำ
ระดับัต่ำ�า สะที่้อนำให็้เห็็นำถึึงช่องว่างในำการดำาเนำินำการเพื่่�อส่งเสริม่การเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่และสิที่ธิประโยชนำ์ต่่างๆ สำาห็รับั
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 

โดยอุปสรรคิที่่�จำากัดการเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ประกันำสังคิม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ นำอกเห็นำ่อจากอุปสรรคิด้านำกฎห็ม่ายแล้วนัำ�นำ 
ยังประกอบัด้วยอุปสรรคิอันำเน่ำ�องม่าจากการที่่�ระบับัการประกันำสังคิม่ข้องไที่ยให็้การคุ้ิม่คิรองที่่�คิรอบัคิลุม่กำาลังแรงงานำแคิ่เพื่่ยง
บัางส่วนำเที่่านำั�นำ โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิส่วนำม่ากม่ักได้รับัการว่าจ้างให็้ที่ำางานำอย้่ในำภาคิส่วนำข้องต่ลาดแรงงานำที่่�ไม่่ได้รับัการคิุ้ม่คิรอง
จากการประกนัำสงัคิม่ ห็รอ่อย่้ในำภาคิส่วนำการจ้างงานำที่่�ยงัคิงด้อยประสทิี่ธิภาพื่ในำการบัังคิบััใช้กฎห็ม่ายอย่างเข้้ม่งวดเพื่่�อก่อให้็เกดิ
การปฏิบััต่ิต่าม่ข้้อกำาห็นำดข้องพื่ระราชบััญญัต่ิกองทีุ่นำกันำสังคิม่และกฎระเบั่ยบัอ่�นำๆที่่�เก่�ยวข้้อง (Olivier, 2018)
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4.2	 การให�คุ้วามคุ้้�มคุ้รองทางสังัคุ้มนอกระบบท่�ไมไ่ด�มาจัากหน่วยงานภาคุ้รัฐ

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ที่ำางานำในำภาคิส่วนำการจ้างงานำท่ี่�ได้รับัการยกเว้นำจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ (ประม่าณ
ร้อยละ 40 ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ) และแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิ ไม่่สาม่ารถึเข้้าถึึงโคิรงการคิุ้ม่คิรอง
ที่างสงัคิม่ในำระบับัจากห็น่ำวยงานำภาคิรฐัใดได้เลยที่่�กล่าวม่าข้้างต้่นำในำบัที่นำ่� (นำอกเห็นำอ่จากแผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว
สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ)

กองทีุ่นำ M-Fund เป็นำตั่วอย่างข้องโคิรงการประกันำสุข้ภาพื่ที่่�ไม่่แสวงห็ากำาไรที่่�ดำาเนิำนำการโดยองค์ิกรพัื่ฒนำาเอกชนำ ที่่�ม่่กลุ่ม่
เป้าห็ม่ายเป็นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ โดยไม่่คิำานำึงถึึงสถึานำะที่างกฎห็ม่าย24 กองทีุ่นำ M-Fund ก่อต่ั�งข้ึ�นำเพื่่�อส่งเสริม่การเข้้าถึึงที่่�ยั�งย่นำและ
การบัริการด้แลสุข้ภาพื่ที่่�ม่่คิุณภาพื่แก่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำประเที่ศึไที่ย กองทีุ่นำดังกล่าวเป็นำโคิรงการประกันำสุข้ภาพื่ประเภที่ที่่�ม่่ 
การร่วม่จ่ายเงินำสม่ที่บั และในำปัจจุบัันำม่่ศึ้นำย์การดำาเนำินำงานำอย้่ส่�แห็่งในำประเที่ศึไที่ยและเม่่ยนำม่าคิรอบัคิลุม่พื่่�นำที่่�ท่ี่�ม่่ประชากร 
ข้้าม่ชาต่ิอาศึัยอย้่อย่างห็นำาแนำ่นำ ได้แก่ จังห็วัดต่าก จังห็วัดสระแก้ว และอำาเภอสังข้ละบัุร่ จังห็วัดกาญจนำบัุร่ ในำประเที่ศึไที่ย และ
จังห็วัดเม่่ยวด่ ในำประเที่ศึเม่่ยนำม่า ระห็ว่างพื่.ศึ. 2559 และพื่.ศึ. 2563 พื่บัว่าม่่แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำ 
ข้องกองทีุ่นำ M-Fund จำานำวนำประม่าณ 22,900 คินำ และจากข้้อม่้ลเม่่�อเด่อนำพื่ฤศึจิกายนำ พื่.ศึ. 2563 พื่บัว่าร้อยละ 52 ข้องแรงงานำ
ข้า้ม่ชาต่ิดงักลา่วยงัคิงสถึานำะเป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำ M-Fund โดยสว่นำให็ญม่่่อายรุะห็วา่ง 18 ถึงึ 29 ป ีม่ส่ญัชาต่เิม่่ยนำม่า และ
อาศึัยอย้่ในำจังห็วัดต่าก

สม่าชิกกองที่นุำจ่ายเงนิำสม่ที่บัรายเดอ่นำในำอตั่ราที่่�ต่ำ�าที่่�ประม่าณ 100 บัาที่ ต่่อเดอ่นำ (2.80 ดอลลาร์สห็รฐัฯ) โดยจะได้รบััสทิี่ธปิระโยชน์ำ
ในำเข้้าถึึงการด้แลสุข้ภาพื่และการรักษาพื่ยาบัาลที่่�โรงพื่ยาบัาลข้องรัฐและคิลินำิกเอกชนำที่่�กองทีุ่นำ M-Fund เป็นำภาคิ่เคิร่อข้่ายและ
ม่่ข้้อต่กลงการที่ำางานำร่วม่กันำ กองทีุ่นำ M-Fund จัดต่ั�งข้ึ�นำเพื่่�อเต่ิม่เต่็ม่ช่องว่างด้านำการคิุ้ม่คิรองสุข้ภาพื่ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งสำาห็รับั
ประชากรข้้าม่ชาต่ิที่่�ไม่่ม่่สิที่ธิข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำระบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ดำาเนำินำการโดยภาคิรัฐ

องคิ์กรด้านำศึาสนำาและองคิ์กรการกุศึลห็ลายแห็่งก็ม่่การให็้บัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่แก่ประชากรข้้าม่ชาต่ิที่่�ไม่่ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำ โดย
เฉพื่าะอย่างยิ�งผู้้้แสวงห็าที่่�ล่�ภัยและผู้้้ล่�ภัยในำเข้ต่เม่่องที่่�อาศัึยอย้่ในำกรุงเที่พื่ม่ห็านำคิรและปริม่ณฑ์ล เช่นำ สภาเคิร่อข้่ายช่วยเห็ล่อ
ม่นำุษยธรรม่ ภายใต่้สำานำักจุฬาราชม่นำต่ร่ ที่่�ได้ให็้การช่วยเห็ล่อผู้้้ล่�ภัยในำเข้ต่เม่่องผู้่านำการให็้คิวาม่ช่วยเห็ล่อด้านำม่นำุษยธรรม่ ที่ั�งคิ่า
ธรรม่เนำ่ยม่โรงพื่ยาบัาล คิ่าเช่าที่่�พื่ักอาศึัย คิ่าเล่าเร่ยนำและคิ่าการเดินำที่างไปโรงเร่ยนำสำาห็รับัเด็ก คิ้ปองอาห็าร และคิ่าปรับัการเข้้า
เม่่องสำาห็รับับัุคิคิลที่่�ไม่่ม่่เอกสารจากประเที่ศึต่่างๆ รวม่ถึึงโซีม่าเล่ย ปาก่สถึานำ อัฟกานำิสถึานำ ซี่เร่ย และปาเลสไต่นำ์ สภาเคิร่อข้่าย
ช่วยเห็ลอ่ม่นุำษยธรรม่แจ้งว่าต่อนำนำ่�กำาลงัดำาเนำนิำการให้็คิวาม่ช่วยเห็ลอ่คิรอบัคิรวัที่่�แสวงห็าที่่�ล่�ภยัและผู้้ล่้�ภยัในำเข้ต่เม่อ่งจำานำวนำ 650 
คิรอบัคิรัว ด้วยการให็้คิ้ปองอาห็ารในำแต่่ละเด่อนำ โดยพื่บัว่าในำข้ณะที่่�ผู้้้แสวงห็าที่่�ล่�ภัยที่่�ได้ขึ้�นำที่ะเบั่ยนำกับัสำานำักงานำข้้าห็ลวงให็ญ่
ผู้้้ล่�ภัยแห็่งสห็ประชาชาต่ิสาม่ารถึเข้้ารับัการรักษาที่่�โรงพื่ยาบัาลข้องรัฐ แต่่ในำที่างกลับักันำผู้้้ที่่�ไม่่ม่่เอกสารม่ักนำิยม่ไปคิลินำิกที่่�ดำาเนำินำ
การโดยองคิ์กรพื่ัฒนำาเอกชนำห็ร่อโรงพื่ยาบัาลเอกชนำ ประชากรพื่ลัดถึิ�นำเห็ล่านำ่�สว่นำให็ญ่ไม่่ม่ส่ิที่ธเิข้า้ถึึงโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่
ข้องภาคิรัฐ ยกเว้นำในำบัางกรณ่ เช่นำ ในำกรณ่การศึึกษาที่่�เด็กพื่ลัดถึิ�นำสาม่ารถึลงที่ะเบั่ยนำและเข้้าศึึกษาในำโรงเร่ยนำรัฐบัาลข้องไที่ยได้

บัางองคิ์กรให็้การสนำับัสนำุนำที่่�เป็นำวัต่ถึุสิ�งข้อง เช่นำ ศึ้นำย์อภิบัาลผู้้้เดินำที่างที่ะเลที่่�ดำาเนำินำการแจกจ่ายยาสาม่ัญพื่่�นำฐานำและอาห็าร
สำาห็รับัแรงงานำประม่งบันำเร่อ ต่ลอดจนำม่้ลนิำธิรักษ์ไที่ยที่่�แต่่เดิม่เน้ำนำเร่�องการป้องกันำและต่รวจห็าโรคิติ่ดต่่อ เช่นำ เอชไอว่/เอดส์ 
วัณโรคิ และม่าลาเร่ยในำชุม่ชนำข้องผู้้้ย้ายถึิ�นำ ที่ว่าในำปัจจุบัันำ ม่้ลนำิธิรักษ์ไที่ยได้เริ�ม่ให็้การสนำับัสนำุนำด้านำอ่�นำๆด้วย เช่นำ คิ่าธรรม่เนำ่ยม่
การบัริการโรงพื่ยาบัาล การต่รวจสุข้ภาพื่เพ่ื่�อคัิดกรองโรคิ และการส่งเสริม่คิวาม่ต่ระห็นัำกร้้เก่�ยวกับัสุข้ภาวะที่างเพื่ศึและอนำามั่ย
การเจริญพื่ันำธุ์ในำชุม่ชนำข้องผู้้้ย้ายถึิ�นำ

24 ด้ข้้อม่้ลเพื่ิ�ม่เต่ิม่ข้องกองทีุ่นำ M-Fund ได้ที่่� www.dreamlopments.com/the-migrant-fund

http://www.dreamlopments.com/the-migrant-fund
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บัุคิคิลที่่�ถึ้กบัังคัิบัให้็เดินำที่างออกจากประเที่ศึเข้้าส้่ประเที่ศึไที่ยได้รับัการคิุ้ม่คิรองภายใต้่กรอบัการคิุ้ม่คิรองระห็ว่างประเที่ศึ โดย
กลุ่ม่คินำเห็ล่านำ่�ไม่่ม่่สถึานำะที่่�ชัดเจนำในำประเที่ศึไที่ยห็ากเที่่ยบักับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ อ่กที่ั�งรัฐบัาลไที่ยไม่่ม่่กรอบันำโยบัายระดับัชาต่ิที่่�
เป็นำที่างการที่่�เก่�ยวข้้องกับัผู้้้แสวงห็าที่่�ล่�ภัย ต่ลอดจนำไม่่ม่่กรอบักฎห็ม่ายเพื่่�ออนำุม่ัต่ิการออกเอกสารเพื่่�อปรับัสถึานำะผู้้้แสวงห็าที่่�
ล่�ภัยให็้ม่่สถึานำะเป็นำผู้้้ล่�ภัยในำประเที่ศึ ด้วยเห็ตุ่นำ่� สำานำักงานำข้้าห็ลวงให็ญ่ผู้้้ล่�ภัยแห็่งสห็ประชาชาต่ิจึงเป็นำห็นำ่วยงานำที่่�ให็้การบัริการ
สว่นำให็ญแ่กผู่้้ล้่�ภยั ผู้า่นำการดำาเนำนิำงานำรว่ม่กนัำกบัักรรม่การประสานำงานำองคิก์รชว่ยเห็ลอ่ผู้้ล้่�ภยัในำประเที่ศึไที่ย ซีึ�งรว่ม่ถึงึการดำาเนำนิำ
งานำด้านำเอกสาร การบัริการที่างสังคิม่ การบัริห็ารจัดการคิ่ายผู้้้ล่�ภัย การศึึกษา อาห็าร สุข้ภาพื่ การดำารงช่วิต่ คิวาม่ช่วยเห็ล่อที่าง
จิต่สังคิม่ ต่ลอดจนำการบัริห็ารจัดการด้านำนำำ�า สุข้าภิบัาล และการส่งเสริม่สุข้อนำาม่ัย ผู้้้ล่�ภัยส่วนำม่ากคิ่อสม่าชิกข้องชนำกลุ่ม่นำ้อยจาก
ประเที่ศึเม่่ยนำม่าที่่�อาศึัยอย้่ในำประเที่ศึไที่ยม่าม่ากกว่าสาม่ที่ศึวรรษ นำอกจากนำ่� ประเที่ศึไที่ยยังม่่ผู้้้พื่ลัดถึิ�นำภายในำประเที่ศึ โดยพื่บั
ว่าในำ พื่.ศึ. 2562 ม่่ผู้้้พื่ลัดถึิ�นำในำประเที่ศึจำานำวนำประม่าณ 40,000 คินำ ที่่�พื่ลัดถึิ�นำอันำเนำ่�องม่าจากปัญห็าคิวาม่ข้ัดแย้งภายในำประเที่ศึ 
และอ่กประม่าณม่ากกว่า 60,000 คินำที่่�เป็นำผู้้้พื่ลัดถึิ�นำภายในำประเที่ศึกลุ่ม่ให็ม่่อันำเนำ่�องม่าจากภัยพื่ิบััต่ิ (Internal Displacement 
Monitoring Centre, 2019)



36

การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย



37

การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

5	 ประสัิทธิิผู้ล	–	อ้ปสัรรคุ้ในการขึ�นทะเบ่ยนและการเข�าถิ่ึง
สัิทธิิประโยชน์

บัที่นำ่�ที่ำาการวเิคิราะห์็ถึงึประสทิี่ธผิู้ลข้องโคิรงการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ โดยเนำ่�อห็าในำสว่นำแรกจะนำำาเสนำอข้อ้ที่า้ที่ายสำาคิญัในำการสม่คัิร
และข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้้าส้่โคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ต่่างๆ ที่่�ม่่อย้่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สิที่ธิ (บัที่ที่่� 5.1) ต่่อด้วยการอภิปรายถึึง
อุปสรรคิในำการเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ลังจากที่่�ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำ (บัที่ที่่� 5.2) และปิดที่้ายด้วย 
การอภปิรายเก่�ยวกบััข้้อท้ี่าที่าย ต่ลอดจนำการรบััม่อ่และช่องว่างในำการคุ้ิม่คิรองที่างสงัคิม่สำาห็รบััแรงงานำข้้าม่ชาติ่ในำช่วงการระบัาด
ให็ญ่ข้องโรคิโคิวิด-19 (บัที่ที่่� 5.3)

5.1	 อป้สัรรคุ้ในการสัมคัุ้รและขึ�นทะเบ่ยนของแรงงานข�ามชาติทิ่�มส่ัทิธิิ

เนำ่�อห็าในำส่วนำนำ่�กล่าวถึึงอุปสรรคิข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะปกติ่และเป็นำผู้้ ้ม่่สิที่ธิในำการสมั่คิรและขึ้�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำ
ผู้้้ประกันำต่นำในำแผู้นำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่

1. นายจ้างจัดีหาแรีงงานข้้ามชาต้ิผ่านช่องที่างกุารีย้ายถิ�นที่ี�ไม่เหมาะสิม

องค์ิกรภาคิประชาสงัคิม่ได้แสดงคิวาม่กงัวลต่่อประเดน็ำการจ้างงานำข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ว่ิา แรงงานำข้้าม่ชาต่มิ่กัไม่่ได้รบััการปรกึษา
ห็าร่อถึึงร้ปแบับักระบัวนำการจ้างงานำข้องต่นำเอง (บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจห็ร่อบััต่รผู้่านำแดนำ) โดยจะข้ึ�นำอย้่กับัดุลพื่ินำิจข้องนำายจ้างว่าจะ
เล่อกข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้่านำกระบัวนำการจ้างงานำในำร้ปแบับัใด และนำายจ้างม่่แนำวโนำ้ม่ที่่�จะเล่อกร้ปแบับัการจ้างงานำที่่�ม่่ 
ค่ิาใช้จ่ายน้ำอยที่่�สุด นำายจ้างจำานำวนำม่ากในำเข้ต่พื่ฒันำาเศึรษฐกจิพื่เิศึษในำจังห็วัดชายแดนำม่ค่ิวาม่ต้่องการข้ึ�นำที่ะเบัย่นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ ิ
ภายใต่้การจ้างงานำโดยใช้บััต่รผู้่านำแดนำ แม่้ว่าจะไม่่ได้ดำาเนำินำธุรกิจในำลักษณะท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัการที่ำางานำต่าม่ฤด้กาลห็ร่อชั�วคิราว  
การขึ้�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ว่าเป็นำแรงงานำต่าม่ฤด้กาล แรงงานำรายวันำ ห็ร่อแรงงานำที่ำางานำบั้านำนัำ�นำที่ำาให็้แรงงานำข้้าม่ชาติ่ 
เห็ล่านำ่�ไม่่ม่่สิที่ธิในำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทุี่นำประกันำสังคิม่ และจึงส่งผู้ลให้็นำายจ้างไม่่ต้่องเส่ยค่ิาใช้จ่ายเพื่ิ�ม่เติ่ม่25 
ม่้ลนำิธิสิที่ธิม่นำุษยชนำและการพื่ัฒนำา (2020) รายงานำว่านำายจ้างบัางรายในำอำาเภอแม่่สอดม่่คิวาม่จงใจจ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิโดย
ใช้บััต่รผู้่านำแดนำเพื่่�อห็ล่กเล่�ยงการจ่ายเงินำสม่ที่บัข้องนำายจ้าง26

2. ค่าใช้จ่ายในกุารีย้ายถิ�นผ่านช่องที่างแบบปกุต้ไิม่สิร้ีางแรีงจงูใจให้นายจ้างและแรีงงานเลอืกุใช้
ช่องที่างกุารีย้ายถิ�นที่ี�เหมาะสิม

คิ่าใช้จ่ายและกระบัวนำการที่่�ยุ่งยากเพ่ื่�อข้อรับัเอกสารที่่�ต่้องใช้สำาห็รับัการย้ายถิึ�นำ อาจกลายเป็นำแรงจ้งใจให็้นำายจ้างและแรงงานำ 
ข้้าม่ชาติ่ใช้ช่องที่างการย้ายถิึ�นำที่่�ไม่่เห็ม่าะสม่ (เช่นำ เล่อกจ้างงานำโดยใช้บััต่รผู้่านำแดนำ แที่นำที่่�จะจ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ต่าม่
กระบัวนำการบัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจต่าม่ลักษณะการจ้างงานำ) ผู้้้แที่นำจากองคิ์กรภาคิประชาสังคิม่รายห็นำึ�งได้กล่าวสรุปไว้ว่า

 เราต่้องด้อย่างเป็นำระบับัว่าเห็ตุ่ใดแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจึงเล่อกท่ี่�จะไม่่ม่่เอกสารห็ร่อเห็ตุ่ใดแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจึงไม่่สาม่ารถึ
ม่่เอกสาร เห็็นำได้ชัดเจนำว่าช่องที่างการย้ายถึิ�นำในำระบับัม่่ค่ิาใช้จ่ายที่่�ส้งเกินำไป ใช้ระยะเวลาที่่�นำานำเกินำไป และเป็นำ 
การดำาเนิำนำงานำแบับัรวม่ศึ้นำย์ม่ากเกินำไป เม่่�อแรงงานำพิื่จารณาถึึงกระบัวนำการย้ายถึิ�นำนำ่�ในำที่างปฏิบััติ่แล้ว ที่ั�งในำด้านำ 
การได้ม่าซีึ�งเอกสารและการจ่ายคิ่าธรรม่เนำ่ยม่ที่่�เก่�ยวข้้องที่ั�งห็ม่ด จะพื่บัว่าม่่คิวาม่ซัีบัซี้อนำและม่่ค่ิาใช้จ่ายที่่�ส้งม่าก 
และในำห็ลายๆ กรณ่ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่เอกสารม่ักจะได้รับัคิ่าจ้างที่่�นำ้อยกว่าคิ่าแรงข้ั�นำต่ำ�าต่าม่ที่่�กฎห็ม่ายกำาห็นำด

25 ด้พื่ระราชกฤษฎ่กากำาห็นำดกิจการห็ร่อล้กจ้างอ่�นำที่่�ไม่่อย้่ในำบัังคิับัต่าม่กฏห็ม่ายว่าด้วยการประกันำสังคิม่ พื่.ศึ. 2560 วันำที่่� 17 กุม่ภาพื่ันำธ์ พื่.ศึ. 2560

26 ต่าม่ท่ี่�กล่าวไว้ในำบัที่ท่ี่� 3 สำานำักงานำประกันำสังคิม่ได้ออกแนำวที่างปฏิบััต่ิให็้นำายจ้างสาม่ารถึขึ้�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำที่่�ม่่การจ้างงานำต่ลอดปี 
แรงงานำกลุ่ม่นำ่�ม่่จำานำวนำเพื่่ยงเล็กนำ้อยห็ากเที่่ยบักับัสัดส่วนำข้องจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่ั�งห็ม่ดในำประเที่ศึไที่ยเนำ่�องจากม่่การออกบััต่รผู้่านำแดนำในำจำานำวนำนำ้อย 
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27 ด้กฎกระที่รวงแรงงานำกำาห็นำดคิ่าธรรม่เนำ่ยม่และยกเว้นำคิ่าธรรม่เนำ่ยม่การบัริห็ารจัดการการที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าว พื่.ศึ. 2563 วันำที่่� 20 สิงห็าคิม่ พื่.ศึ. 2563 และ
ประกาศึกระที่รวงสาธารณสุข้เร่�องการต่รวจสุข้ภาพื่และประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว พื่.ศึ. 2562 วันำที่่� 24 พื่ฤษภาคิม่ พื่.ศึ. 2562

กระบัวนำการข้อรับัเอกสารที่่�จำาเป็นำ ห็ร่อการดำาเนิำนำงานำต่าม่กระบัวนำการจ้างงานำผู่้านำช่องที่างการย้ายถิึ�นำแบับัปกติ่นำั�นำม่่
คิา่ใชจ่้ายสง้ ต่ารางที่่� 17 ดา้งลา่งนำ่� แสดงประเภที่ค่ิาธรรม่เนำย่ม่ที่่�เก่�ยวข้อ้งกับัการย้ายถึิ�นำแบับัปกติ่เพื่่�อการจ้างงานำข้องแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ 
ที่่�ม่ก่ารจำาแนำกต่าม่ประเภที่ใบัอนุำญาต่ที่ำางานำ ที่ั�งนำ่� การต่รวจสุข้ภาพื่ห็ม่ายถึงึ การต่รวจสุข้ภาพื่ภาคิบังัคัิบัที่่�เกิดข้ึ�นำบัรเิวณชายแดนำ 
(ด้บัที่ที่่� 3.3.2) 

ต้ารีางที่ี� 17 ค่าธิรีรีมเนยีมในกุารีมสีิถานะกุารีย้ายถิ�นแบบปกุต้สิิำหรีบัแรีงงานข้้ามชาต้จิากุปรีะเที่ศกุมัพูัชา  
  สิาธิารีณรีฐัปรีะชาธิิปไต้ยปรีะชาชนลาว เมยีนมา และเวยีดีนาม รีะหว่าง พั.ศ. 2562 และ 256327

ปรีะเภที่กุารีจ้างงาน/ 
ค่าธิรีรีมเนียม

บันที่ึกุความเข้้าใจ พัิสิูจน์สิัญชาต้ิ บัต้รีผ่านแดีน

ภาคส่ิวนทีี่�เข้้า
เกุณฑ์กุองที่นุ
ปรีะกุนัสิงัคม

ภาคส่ิวนที่ี�ไม่เข้้า
เกุณฑ์กุองที่นุ
ปรีะกุนัสิงัคม

เข้้าเกุณฑ์
กุองที่นุปรีะกุนั

สิงัคม

ไม่เข้้าเกุณฑ์
กุองที่นุปรีะกุนั

สิงัคม

ไม่เข้้าเกุณฑ์
กุองที่นุปรีะกุนั

สิงัคม

กุารีต้รีวจสิุข้ภาพั 500 บัาที่ 1 000 บัาที่ 
(ต่รวจสุข้ภาพื่ 

 2 คิรั�ง)1 

500 บัาที่ 1 000 บัาที่ 
(ต่รวจสุข้ภาพื่ 

 2 คิรั�ง)2

500 บัาที่

กุารีต้รีวจลงต้รีาวีซั่า 1 900 บัาที่ 
(1 ปี)

1 900 บัาที่ 
(1 ปี)

1 900 บัาที่ 
(1 ปี)

1 900 บัาที่ 
(1 ปี)

1 900 บัาที่ 
(1 ปี)

ค่าธิรีรีมเนียมกุารียื�นข้อ 
ใบอนุญาต้ที่ํางาน

100 บัาที่ 100 บัาที่ 100 บัาที่ 100 บัาที่ 100 บัาที่

ใบอนุญาต้ที่ํางาน

3 เด่อนำ - - - - 225 บัาที่

6 เด่อนำ - - 450 บัาที่ 450 บัาที่ -

1 ปี - - 900 บัาที่ 900 บัาที่ -

2 ปี 1 800 บัาที่ 1 800 บัาที่ 1 800 บัาที่ 1 800 บัาที่ -

กุารีจัดีที่ําปรีะวัต้ิ/กุารีปรีับ
ข้้อมูลปรีะวัต้ิให้เป็นปัจจุบัน

80 บัาที่ 80 บัาที่ 80 บัาที่ 80 บัาที่ 80 บัาที่

หนังสิือคนปรีะจําเรีือสิําหรีับ
แรีงงานปรีะมง

- 100 บัาที่ - 100 บัาที่ 100 บัาที่

รีวม (บาที่) 6 280 7 780 6 180 7 680 2 805

รีวม (ดีอลลารี์สิหรีัฐฯ) 151 187 148 184 67

หมายเหติ้: (1)(2) แรงงานำข้�าม่ชาต่ิต่�องได�รับัการต่รวจสุข้ภาพื่เพื่่�อต่รวจคิัดกรองโรคิต่ิดต่�อและต่ิดเช่�อที่่�สำาคิัญ เช�นำ โรคิเร่�อนำ วัณโรคิในำระยะอันำต่ราย โรคิเที่�าช�าง และ 
 โรคิติ่ดยาเสพื่ต่ิดให็�โที่ษ ต่�อม่าในำ พื่.ศึ. 2563 กระที่รวงม่ห็าดไที่ยได�แก�กฎกระที่รวงห็ม่ายเลข้ที่่�14 พื่.ศึ. 2535 โดยเพื่ิ�ม่โรคิโคิวิด-19 เป็นำห็นึำ�งในำโรคิ 
 ต่�องห็�าม่สำาห็รบััแรงงานำข้�าม่ชาต่ทิี่่�จะเข้�าม่าและที่ำางานำในำประเที่ศึไที่ยkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
ท่�มา:          jกรม่การจัดห็างานำ (ม่กราคิม่ พื่.ศึ. 2563)

ค่ิาใช้จ่ายสำาห็รับัการจ้างงานำผู่้านำช่องที่างการย้ายถึิ�นำแบับัปกต่นิำั�นำอาจม่ร่าคิาที่่�สง้กว่าค่ิาใช้ค่ิาใช้จ่ายที่่�ได้กำาห็นำดไว้ในำระบับัต่าม่ต่าราง 
ข้้างบันำนำ่� โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในำกรณ่ที่่�ม่ก่ารจ้างงานำด้วยกระบัวนำการต่าม่บันัำทึี่กคิวาม่เข้้าใจ เน่ำ�องจากคิวาม่ซัีบัซ้ีอนำข้องกระบัวนำการดังกล่าว 
อาจเป็นำแรงกระตุ่น้ำและอำานำวยคิวาม่สะดวกให้็ใช้บัรกิารจากบัริษทัี่จดัห็าแรงงานำเอกชนำ โดยนำายจ้างม่กัจ่ายเงนิำให้็นำายห็น้ำาและบัรษิทัี่ 
จดัห็างานำเอกชนำเพื่่�อช่วยจัดเต่รย่ม่เอกสารสำาคิญัและอำานำวยคิวาม่สะดวกต่ลอดการดำาเนำนิำงานำต่าม่กระบัวนำการบันัำทึี่กคิวาม่เข้้าใจ 
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28 การประม่าณการคิา่ใชจ้า่ยโดยเฉล่�ยในำการยา้ยถึิ�นำต่าม่แต่่ละประเที่ศึข้องรายงานำการศึกึษาที่ั�งสองฉบับััที่่�อา้งถึงึม่ค่ิวาม่แต่กต่า่งกนัำอยา่งม่าก (ILO and IOM, 2017 
and ILO, 2020a) โดยคิวาม่แต่กต่่างนำ่�อาจเกิดจากช่วงเวลาที่่�ดำาเนำินำการศึึกษา ห็ร่ออาจสะที่้อนำให็้เห็็นำถึึงข้้อผู้ิดพื่ลาดและคิวาม่แต่กต่่างในำระเบั่ยบัวิธ่การวิจัย

และเม่่�อดำาเนำินำงานำด้านำเอกสารเป็นำที่่�เร่ยบัร้อยแล้วนำั�นำ ซีึ�งรวม่ถึึงใบัอนุำญาต่ที่ำางานำ ว่ซ่ีา และบััต่รประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว 
นำายจ้างจะให้็แรงงานำเป็นำผู้้้รับัผู้ิดชอบัรับัค่ิาใช้จ่ายในำการจัดห็างานำที่่�เกิดข้ึ�นำ โดยจะที่ยอยห็ักเงินำเด่อนำที่ั�งห็ม่ดห็ร่อบัางส่วนำ 
แม้่ว่าการกระที่ำาดงักล่าวจะขั้ดต่่อกฎห็ม่าย ค่ิาธรรม่เนำย่ม่การต่รวจลงต่ราวซ่่ีาข้องไที่ยเช่�อม่โยงกับัการอนุำญาต่พื่ำานำกัอาศัึย โดยจะต้่อง 
ได้รบััการดำาเนำินำการคิวบัคิ้่ไปกับัการข้อใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ ที่ั�งนำ่� คิ่าใช้จ่ายข้้างต่้นำนำ่�ไม่่รวม่ถึึงค่ิาธรรม่เนำย่ม่ในำการจดัห็างานำ ห็รอ่ 
ค่ิาใช้จ่ายอ่�นำๆ ท่ี่�เก่�ยวข้้อง โดยค่ิาธรรม่เนำย่ม่ในำกระบัวนำการจ้างงานำในำระบับัจะอย้ท่ี่่�ประม่าณ 4,380 บัาที่ (147 ดอลลาร์สห็รฐัฯ) 
สำาห็รบััใบัอนำญุาต่ที่ำางานำสองปี ค่ิาธรรม่เนำย่ม่ดงักล่าวอาจสง้ข้ึ�นำสำาห็รบััแรงงานำในำภาคิส่วนำการจ้างงานำที่่�ได้รบััการยกเว้นำจากกองที่นุำ 
ประกนัำสงัคิม่ เนำ่�องจากจำาเป็นำต้่องม่ก่ารต่รวจสขุ้ภาพื่เพื่ิ�ม่เติ่ม่สำาห็รบััแรงงานำข้้าม่ชาต่ติ่าม่บันัำที่กึคิวาม่เข้้าใจและแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 
ที่่�ผู่้านำการพิื่สจ้น์ำสัญชาติ่ ห็ร่อสำาห็รบััแรงงานำประม่งเน่ำ�องจากม่ข้่้อกำาห็นำดให้็ม่ ่“ห็นำงัสอ่คินำประจำาเรอ่” แม่ว้า่แรงงานำในำภาคิส่วนำเห็ล่านำ่� 
ม่ักจะได้รับัคิ่าจ้างที่่�ต่ำ�ากว่าแรงงานำในำระบับัห็ร่อภาคิส่วนำการจ้างงานำที่่�ได้รับัการคิุ้ม่คิรองจากการประกันำสังคิม่

การศึึกษาล่าสุดข้ององคิ์การแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึพื่บัว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ (ต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจและบััต่รผู้่านำ
แดนำ) ม่่คิ่าใช้จ่ายที่่�เก่�ยวข้้องกับัจัดห็างานำที่่�ส้งกว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เข้้าม่าในำประเที่ศึไที่ยผู้่านำช่องที่างการย้ายถึิ�นำที่่�ไม่่ปกต่ิ (เฉล่�ย
ประม่าณ 497 ดอลลาร์สห็รัฐฯ เที่่ยบักับั 474 ดอลลาร์สห็รัฐฯ) (ILO, 2020a) อย่างไรก็ต่าม่ คิวาม่แต่กต่่างที่างคิ่าใช้จ่ายสำาห็รับั
แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะปกติ่และไม่่ปกติ่ที่่�เดินำที่างม่าจากประเที่ศึต้่นำที่างเด่ยวกันำนำั�นำส้งกว่าคิวาม่แต่กต่่างข้องค่ิาเฉล่�ยข้้างต่้นำ 
เชน่ำ รายงานำการศึกึษาเดย่วกันำนำ่�ประม่าณการว่าแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะปกติ่จากประเที่ศึเม่ย่นำม่า (ต่าม่บันัำทึี่กคิวาม่เข้า้ใจและ
บััต่รผู้่านำแดนำ) ม่่คิ่าใช้จ่ายเพื่่�อเดินำที่างเข้้าส้่ประเที่ศึไที่ยโดยเฉล่�ยที่่� 441 ดอลลาร์สห็รัฐฯ เม่่�อเที่่ยบักับั 317 ดอลลาร์สห็รัฐฯ ที่่�จ่าย 
โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิจากประเที่ศึเม่่ยนำม่า คิวาม่แต่กต่่างที่างคิ่าใช้จ่ายนำ่�ยิ�งส้งม่ากข้ึ�นำสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ ิ
จากสาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิจ่ายเงินำโดยเฉล่�ยที่่� 543 ดอลลาร์สห็รัฐฯ และ
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิจ่ายเงินำที่่� 317 ดอลลาร์สห็รัฐฯ คิวาม่แต่กต่่างที่างคิ่าใข้้จ่ายนำ่�แสดงอย้่ในำต่ารางที่่� 18 ด้านำล่าง28 

รายงานำการศึึกษาข้ององคิ์การแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึและองคิ์การระห็ว่างประเที่ศึเพ่ื่�อการโยกย้ายถึิ�นำฐานำ (2017) และ 
การศึึกษาข้ององคิ์การแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึอ่กฉบัับั (2020b) ได้ประม่าณการคิ่าใช้จ่ายในำกระบัวนำการจ้างงานำผู้่านำช่องที่าง 
การย้ายถิึ�นำแบับัปกต่ทิี่่�สง้กว่าค่ิาธรรม่เนำย่ม่ที่่�ได้ระบัไุว้ในำต่ารางที่่� 17 ข้้างต้่นำที่่�อ้างองิข้้อม่ล้ม่าจากกรม่การจดัห็างานำ โดยระบัวุ่าจะม่่
คิ่าใช้จ่ายต่ั�งแต่่ 67 ดอลลาร์สห็รัฐฯ สำาห็รับัการจ้างงานำโดยใช้บััต่รผู้่านำแดนำไปจนำถึึง 187 ดอลลาร์สห็รัฐฯ สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ ิ
ต่าม่บัันำทึี่กคิวาม่เข้้าใจที่่�ไม่่ม่่สิที่ธิในำกองทุี่นำประกันำสังคิม่ แต่่ค่ิาธรรม่เนำ่ยม่การจ้างงานำดังกล่าวยังคิงต่ำ�ากว่าการประม่าณการจาก 
การศึึกษาข้ององคิ์การแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึ (2020a) อ่กฉบัับัที่่�ได้ม่่การระบัุคิ่าใช้จ่ายที่่�ส้งกว่าประม่าณสาม่ถึึงสิบัเที่่า 

ต้ารีางที่ี� 18 ค่าใช้จ่ายโดียปรีะมาณกุารีสิำหรีับกุารีย้ายถิ�น

ปรีะเที่ศต้้นที่าง/ กุารีศึกุษา
เมยีนมา 
(ดีอลลาร์ี
สิหรีฐัฯ)

สิาธิารีณรัีฐ
ปรีะชาธิปิไต้ย
ปรีะชาชนลาว 

 (ดีอลลาร์ีสิหรีฐัฯ)

กุมัพัชูา 
(ดีอลลาร์ี
สิหรีฐัฯ)

เวยีดีนาม 
(ดีอลลาร์ี
สิหรีฐัฯ)

กุารีศึกุษาข้ององค์กุารีแรีงงาน
รีะหว่างปรีะเที่ศและองค์กุารี
รีะหว่างปรีะเที่ศเพืั�อกุารีโยกุ
ย้ายถิ�นฐาน (2017) เกุี�ยวกัุบ 
ความเสิี�ยงและค่าต้อบแที่น

คิ่าเฉล่�ยข้องคิ่า
ใช่จ่ายสำาห็รับัทีุ่ก
สถึานำะการย้ายถึิ�นำ

400 
(ร้อยละ 26 

ข้องรายได้ที่ั�งปี)

171 
(ร้อยละ 5 ข้อง

รายได้ที่ั�งปี)

211  
(ร้อยละ 7 ข้อง

รายได้ที่ั�งปี)

276 
(ร้อยละ 5 ข้อง

รายได้ที่ั�งปี)

คิ่าเฉล่�ย 394 503 517 ไม่่เก่�ยวข้้อง

กุารีศึกุษาข้ององค์กุารีแรีงงาน
รีะหว่างปรีะเที่ศ (2020a)  
เกุี�ยวกุบัค่าธิรีรีมเนยีม 
กุารีจัดีหางานและค่าใช้จ่าย 
อื�นๆ ทีี่�เกุี�ยวข้้อง

สถึานำะปกต่ิ  
(บันัำที่กึคิวาม่เข้้าใจ 
และบัตั่รผู่้านำแดนำ)

441 543 592 ไม่่เก่�ยวข้้อง

สถึานำะปกต่ิ  
(การพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ)

374 304 281 ไม่่เก่�ยวข้้อง

สถึานำะไม่่ปกต่ิ 317 317 522 ไม่่เก่�ยวข้้อง
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ส่วนำต่่างข้องคิ่าธรรม่เนำ่ยม่ที่่�เป็นำที่างการที่่�เร่ยกเก็บัโดยกรม่การจัดห็างานำกับัคิ่าธรรม่เนำ่ยม่เฉล่�ยที่่�จ่ายโดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 
ส่วนำห็นำึ�งสาม่ารถึอธิบัายได้จากคิ่าธรรม่เน่ำยม่เพิื่�ม่เต่ิม่ที่่�เร่ยกเก็บัโดยบัริษัที่จัดห็างานำ แม่้ว่าพื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็ารจัดการ
การที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าวได้กำาห็นำดห็้าม่บัริษัที่จัดห็างานำเร่ยกเก็บัคิ่าธรรม่เนำ่ยม่จากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ แต่่การศึึกษาข้ององคิ์การ
แรงงานำระห็ว่างประเที่ศึ (2020a) พื่บัว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่ากกว่าคิรึ�ง (ร้อยละ 54) จ่ายคิ่าธรรม่เนำ่ยม่ให็้กับับัริษัที่จัดห็างานำที่่�ม่่
ใบัอนำุญาต่ห็ร่อนำายห็นำ้านำอกระบับั และในำที่างต่รงกันำข้้าม่ พื่บัว่าม่่เพื่่ยงร้อยละ 13 ข้องจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่ั�งห็ม่ดที่่�ให็้ข้้อม่้ล
ว่าไม่่เคิยจ่ายเงินำใดๆ ให็้กับับัริษัที่จัดห็างานำห็ร่อนำายห็นำ้า แม่้ว่าจะไม่่ม่่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิคินำใดในำกลุ่ม่นำ่�ที่่�รายงานำว่าเคิยใช้บัริการ
จากบัริษัที่จัดห็างานำห็ร่อนำายห็นำ้าม่าก่อนำ อย่างไรก็ต่าม่ สิ�งห็นำึ�งที่่�แสดงให็้เห็็นำอย่างม่่นำัยยะสำาคิัญคิ่อ ไม่่ม่่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิคินำใด 
ได้รบััการจ้างงานำโดยไม่่ม่ค่่ิาใช้จ่าย แม้่ว่าค่ิาใช้จ่ายที่่�เก่�ยวข้้องกบััการจ้างงานำคิวรเป็นำคิวาม่รบััผู้ดิชอบัข้องนำายจ้าง แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 
ที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิม่่แนำวโนำ้ม่ที่่�จะจ่ายเงินำให็้บัริษัที่จัดห็างานำห็ร่อนำายห็นำ้าม่ากกว่า (ร้อยละ 64) เม่่�อเที่่ยบักับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่
สถึานำะปกต่ิ (ร้อยละ 38) (ILO, 2020a)

นำอกจากนำ่� การข้อใบัอนุำญาต่ที่ำางานำต่าม่บัันำทึี่กคิวาม่เข้้าใจจำาเป็นำต่้องใช้บัริการจากนำายห็นำ้าก่อนำเดินำที่างเข้้าส้่ประเที่ศึไที่ย  
อ่กที่ั�งยังม่่รายงานำเก่�ยวกับัการจ่ายเงินำที่่�ไม่่ได้ม่่การระบัุที่างกฎห็ม่ายที่่�เร่ยกเก็บัโดยเจ้าห็นำ้าที่่�ภาคิรัฐ เช่นำ สำาห็รับัการเดินำที่างจาก
จุดข้าเข้้าชายแดนำไปยังสถึานำที่่�ที่ำางานำข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ (Verité International, 2016: 16-20) ต่ลอดจนำม่่การรายงานำว่า  
นำายห็นำา้เรย่กเกบ็ัคิา่ธรรม่เนำย่ม่จากแรงงานำข้า้ม่ชาต่สิง้เกนิำคิวาม่จำาเปน็ำ อก่ที่ั�งยงัให็ข้้อ้ม่ล้ที่่�ไม่ค่ิรบัถึว้นำห็รอ่ที่ำาให็เ้กดิคิวาม่เข้า้ใจผู้ดิ 
เก่�ยวกับัสภาพื่การที่ำางานำและสภาพื่คิวาม่เป็นำอย้่ (Sakulsri et al., 2020)

การข้อรับัและการต่่ออายุเอกสารนำั�นำใช้ระยะเวลาที่่�ยาวนำานำและม่่คิ่าใช้จ่ายส้ง โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�อาศึัย
และที่ำางานำในำพื่่�นำที่่�ห็่างไกล โดยบั่อยคิรั�งม่ักจะเป็นำกรณ่ข้องแรงงานำในำภาคิการเกษต่ร ซีึ�งห็ม่ายคิวาม่ว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจะต่้องใช้
เวลาห็นึำ�งถึงึสองวนัำในำการเดนิำที่างไปห็น่ำวยงานำราชการที่่�ตั่�งอย้ใ่นำตั่วเม่อ่งเพื่่�อข้ึ�นำที่ะเบัย่นำ และด้วยเห็ตุ่นำ่�อาจที่ำาให้็แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
เล่อกที่่�จะคิงสถึานำะการย้ายถึิ�นำแบับัไม่่ปกต่ิ ห็ากพื่ิจารณาร่วม่กับัการได้รับัคิ่าแรงข้ั�นำต่ำ�าห็ร่อนำ้อยกว่านำั�นำ และการไม่่ได้รับัการจ่าย
คิ่าจ้างในำวันำที่่�ไม่่ได้ที่ำางานำ 

3. กุารีข้าดีกุารีปฏบิตั้ต้ติ้ามจากุนายจ้างในกุารีข้ึน้ที่ะเบยีนแรีงงานข้้ามชาต้เินื�องจากุกุารีบงัคบัใช้
กุฎหมายกุารีปรีะกัุนสิงัคมยงัไม่เข้้มงวดี

กรอบักฎห็ม่ายกำาห็นำดให็้นำายจ้างม่่ห็นำ้าที่่�ในำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเข้้าส้่กองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ 
การข้ึ�นำที่ะเบ่ัยนำข้องที่ั�งสองกองทีุ่นำจึงข้ึ�นำอย้่กับัคิวาม่สม่ัคิรใจข้องนำายจ้างในำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและจ่ายเงินำสม่ที่บั 
(อย่างต่่อเนำ่�อง) และเนำ่�องจากคิ่าใช้จ่ายต่่างๆที่่�เก่�ยวข้้องนำ่� นำายจ้างบัางรายจึงไม่่ได้ดำาเนำินำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำ ซีึ�งเกิดข้ึ�นำได้ในำ
บัรบิัที่ที่่�กลไกการติ่ดต่าม่และต่รวจสอบัที่่�ม่อ่ย่้ไม่่เพื่ย่งพื่อและไม่่ม่ป่ระสทิี่ธภิาพื่ที่่�จะที่ำาให้็เกดิการปฏบัิัต่ติ่าม่จากนำายจ้าง นำอกจากนำ่� 
ต่าม่ที่่�จะกล่าวในำส่วนำต่่อไปด้านำล่าง นำายจ้างไม่่ม่่ห็นำ้าที่่�ต่้องให็้คิวาม่ร้้แก่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเก่�ยวกับัสิที่ธิข้องแรงงานำ และบัางคิรั�ง
นำายจ้างม่่แรงจ้งใจที่่�จะปกปิดข้้อม่้ลดังกล่าวไว้ เช่นำ ข้้อม่้ลเก่�ยวกับับัที่ลงโที่ษห็ากนำายจ้างไม่่ปฏิบััต่ิต่าม่บัที่บััญญัต่ิที่างกฎห็ม่าย

4. แรีงงานข้้ามชาต้ิบางครีั้งไม่มีความต้รีะหนักุรีู้ในสิิที่ธิิปรีะโยชน์ที่ี�ต้นพัึ�งไดี้รีับ

ผู้้ใ้ห้็ข้อ้ม่ล้ห็ลกัในำการศึกึษาคิรั�งนำ่�เน้ำนำยำ�าวา่แรงงานำข้า้ม่ชาต่ใินำประเที่ศึไที่ยสว่นำให็ญย่า้ยถึิ�นำม่าจากประเที่ศึที่่�ม่บ่ัรกิารคิุม้่คิรองที่าง
สังคิม่ที่่�ยังคิงด้อยพื่ัฒนำาห็ร่ออย้่ในำช่วงเริ�ม่ต้่นำข้องการพื่ัฒนำา โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ย
ประชาชนำลาว และเม่่ยนำม่า จากสถิึติ่ข้องสห็ประชาชาติ่ในำ พื่.ศึ. 2562 พื่บัว่าประชากรชาวไที่ยร้อยละ 76 ได้รับัการคิุ้ม่คิรอง
จากอย่างนำ้อยห็นำึ�งสิที่ธิประโยชนำ์การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ เม่่�อเที่่ยบักับัร้อยละ 16 ในำประเที่ศึกัม่พื่้ชา ไม่่ถึึงร้อยละ 1 ในำสาธารณรัฐ
ประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว และร้อยละ 2 ในำประเที่ศึเม่ย่นำม่า29  ดงันำั�นำประชากรสว่นำให็ญข่้องประเที่ศึเห็ล่านำ่�จงึไม่ม่่ป่ระสบัการณ์
ในำการเป็นำผู้้้ประกันำต่นำและได้รับัสิที่ธิประโยชน์ำจากระบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ในำประเที่ศึต้่นำที่าง แรงงานำข้้าม่ชาติ่ส่วนำให็ญ่จึง
ไม่่ได้คิาดห็วังห็ร่อม่่คิวาม่ต่ระห็นำักถึึงสิที่ธิในำการเข้้าถึึงโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ต่นำพื่ึ�งได้รับัห็ร่อสิที่ธิประโยชนำ์ข้องโคิรงการ
เห็ล่านำั�นำ เนำ่�องจากข้าดประสบัการณ์ในำการได้รับับัริการคิุ้ม่คิรองดังกล่าว องคิ์กรภาคิประชาสังคิม่ได้แสดงคิวาม่กังวลเป็นำเฉพื่าะ

29 ด้กรม่เศึรษฐกิจและสังคิม่แห็่งสห็ประชาชาต่ิ (ฝึ่ายสถึิต่ิ) ข้้อม่้ลประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และไที่ย ส่บัคิ้นำจาก https://
country-profiles.unstatshub.org/ เม่่�อวันำที่่� 20 ธันำวาคิม่ พื่.ศึ. 2563

https://country-profiles.unstatshub.org/
https://country-profiles.unstatshub.org/
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

ถึึงการท่ี่�ทัี่�งนำายจ้างคินำไที่ยและแรงงานำข้้าม่ชาติ่ม่่คิวาม่ร้้ที่่�ไม่่เพื่่ยงพื่อเก่�ยวกับัสิที่ธิประโยชนำ์และบัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่่อย้ ่
รวม่ที่ั�งข้ั�นำต่อนำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำและกระบัวนำการข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำ

แม่้ว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิจะได้รับัการอบัรบัให้็คิวาม่ร้้เม่่�อคิรั�งเดินำที่างเข้้าม่าในำประเที่ศึไที่ย แต่่ผู้้้ให็้ข้้อม้่ลห็ลัก
ระบัวุา่แรงงานำข้า้ม่ชาต่ยิงัคิงไม่ม่่ค่ิวาม่ต่ระห็นำกัร้ถ้ึงึสทิี่ธทิี่่�ต่นำพื่ึ�งไดร้บัั ต่ลอดจนำไม่ม่่ข่้อ้ม่ล้เก่�ยวกบััสทิี่ธปิระโยชนำท์ี่่�ม่อ่ย้แ่ละวธิก่าร
เข้้าถึึงสิที่ธิประโยชน์ำดังกล่าว เช่นำ ห็ากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่ระห็นัำกว่าภายใต้่กองทุี่นำประกันำสังคิม่ พื่วกเข้าสาม่ารถึไปโรงพื่ยาบัาล
เพื่่�อเข้้ารับับัริการด้แลสุข้ภาพื่ได้โดยไม่่เส่ยคิ่าใช้จ่าย ห็ร่อได้รับัการคิุ้ม่คิรองในำกรณ่คิลอดบัุต่ร ห็ร่อภายใต่้แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่
แรงงานำต่า่งดา้ว แรงงานำข้า้ม่ชาต่สิาม่ารถึจา่ยเงนิำซีึ�งอาจต่ำ�าถึงึ 30 บัาที่ต่อ่การไปโรงพื่ยาบัาลห็นำึ�งคิรั�ง แรงงานำข้า้ม่ชาต่กิอ็าจเต่ม็่ใจ
ที่่�จะจา่ยเงนิำสม่ที่บัเข้า้ส้โ่คิรงการเห็ลา่นำั�นำม่ากข้ึ�นำ การข้าดคิวาม่ต่ระห็นำกัร้ย้งัสง่ผู้ลให็แ้รงงานำข้า้ม่ชาต่จิำานำวนำม่ากไม่จ่า่ยเงนิำสม่ที่บั
เข้้าส้่กองทีุ่นำประกันำสังคิม่เนำ่�องจากคิิดว่าเป็นำการห็ักเงินำเด่อนำข้องต่นำโดยไม่่ได้รับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เข้้ารับั 
การสัม่ภาษณ์ในำรายงานำการศึึกษาชิ�นำนำ่�ยังได้ระบัุถึึงปัญญาข้องการข้าดแคิลนำการประชาสัม่พื่ันำธ์ข้้อม้่ลที่่�ม่่คิวาม่ชัดเจนำและ 
ม่่รายละเอ่ยดคิรอบัคิลุม่ชุดสิที่ธิประโยชนำ์ภายใต่้แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวในำภาษาที่้องถึิ�นำข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ

5. อุปสิรีรีคดี้านภาษา

อปุสรรคิในำการส่�อสารและภาษา คิอ่อก่ห็นำึ�งข้้อท้ี่าที่ายที่่�พื่บับ่ัอยในำการข้ึ�นำที่ะเบัย่นำการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่สำาห็รบััแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ที่่�ได้รบััการเน้ำนำยำ�าจากการสมั่ภาษณ์ผู้้ใ้ห้็ข้้อม่ล้ห็ลัก แรงงานำข้้าม่ชาติ่ต้่องรบััม่อ่กบััระบับัการบัรกิารสาธารณะที่่�ออกแบับัม่าเพื่่�อคินำ
ไที่ย ห็ากแรงงานำข้้าม่ชาติ่ไม่่สาม่ารถึพื่้ดและอ่านำภาษาไที่ยได้เป็นำอย่างด่ ก็ต่้องพึื่�งพื่านัำกแปลห็ร่อล่าม่แปลภาษาเพื่่�อส่�อสารกับั 
เจ้าห็นำ้าที่่�สาธารณสุข้ห็ร่อเจ้าห็นำ้าที่่�อ่�นำๆ เพื่่�อช่วยกรอกเอกสาร 

ห็นำ่วยงานำภาคิรัฐบัางแห็่งที่่�ให็้บัริการแรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่่การจัดเต่ร่ยม่ล่าม่แปลภาษาไว้อำานำวยคิวาม่สะดวกแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ เช่นำ 
กรม่การจัดห็างานำ และโรงพื่ยาบัาลรัฐที่่�ม่่ผู้้้ประกันำต่นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจำานำวนำม่าก แต่่จำานำวนำล่าม่แปลภาษาม่ักไม่่เพื่่ยงพื่อกับั
จำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�เข้้าใช้บัริการ อ่กที่ั�งกระที่รวงแรงงานำไม่่ม่่ล่าม่แปลภาษาที่่�เพื่่ยงพื่อที่่�สาม่ารถึส่�อสารในำภาษาที่้องถิึ�นำ
ข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ได้อย่างถึ้กต่้อง โดยล่าม่แปลภาษาที่่�กระที่รวงแรงงานำจ้างยังคิงม่่คุิณสม่บััต่ิที่่�จำากัดและข้าดประสิที่ธิภาพื่ในำ
การแปลภาษา และในำบัางกรณ่ ล่าม่แปลภาษายังข้าดคิวาม่ร้้และคิวาม่เข้้าใจเก่�ยวกับัการคิุ้ม่คิรองสิที่ธิม่นำุษยชนำและสิที่ธิแรงงานำ 
(Migrant Working Group, 2019)

แรงงานำอาจจ้างผู้้้ช่วยประสานำงานำห็ร่อนำักแปลเอกชนำในำอัต่ราระห็ว่าง 200 ถึึง 500 บัาที่ต่่อวันำเพื่่�อต่ิดต่าม่ไปอำานำวยคิวาม่สะดวก
ในำการดำาเนำินำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำ ซีึ�งบั่อยคิรั�งเป็นำคิ่าใช้จ่ายท่ี่�เกินำคิวาม่สาม่ารถึข้องแรงงานำ และยังกลายเป็นำข้้อที่้าที่ายที่่�สำาคิัญในำ 
การเข้้าถึึงบัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ต่่างๆ เช่นำ การด้แลสุข้ภาพื่ และการศึึกษา

ที่่�ผู้่านำม่า รัฐบัาลไที่ยได้ออกห็ลากห็ลายม่าต่ราการเพื่่�อลดอุปสรรคิด้านำภาษาสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ ประการแรก กระที่รวง
สาธารณสุข้ได้สร้างเคิร่อข้่ายเจ้าห็นำ้าท่ี่�ประสานำงานำแรงงานำต่่างด้าว และอาสาสมั่คิรสาธารณสุข้ต่่างด้าวในำพื่่�นำที่่�ที่่�ม่่แรงงานำ 
ข้้าม่ชาต่เิข้้าใช้บัรกิารรกัษาพื่ยาบัาลจำานำวนำม่าก เคิรอ่ข่้ายเจ้าห็น้ำาที่่�ประสานำงานำแรงงานำต่่างด้าวและอาสาสม่คัิรสาธารณสขุ้ต่่างด้าว
ได้รับัการอบัรม่ให็้คิวาม่ช่วยเห็ล่อเจ้าห็นำ้าที่่�สาธารณสุข้คินำไที่ยในำการให็้บัริการสุข้ภาพื่ที่่�เป็นำม่ิต่รกับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ เช่นำ การให็้
บัริการล่าม่และการแปลภาษา การประชาสัม่พื่ันำธ์ส่�อสารเก่�ยวกับังานำสาธารณสุข้ และการสร้างคิวาม่ต่ระห็นำักร้้ในำชุม่ชนำแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิเก่�ยวกับัสุข้าภิบัาลและการป้องกันำโรคิ และประการที่่�สอง ในำพื่.ศึ. 2559 รัฐบัาลได้จัดต่ั�งศึ้นำย์แรกรับัเข้้าที่ำางานำและสิ�นำสุด
การจา้ง เพื่่�อเปน็ำสถึานำที่่�ต่รวจสขุ้ภาพื่และอบัรม่ให็้ข้อ้ม่้ลเก่�ยวกบััสิที่ธแิรงงานำและสทิี่ธปิระโยชนำป์ระกนัำสงัคิม่แก่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจเม่่�อเดินำที่างม่าถึึงประเที่ศึไที่ย 
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

5.2	 อป้สัรรคุ้ในการเข�าถิ่ึงสัทิธิปิระโยชนภ์ายหลังจัากการขึ�นทะเบ่ยน

1. นายจ้างไม่ปฏิบัต้ิต้ามบที่บัญญัต้ิที่างกุฎหมายที่ี�เกุี�ยวข้้องกุับกุารีคุ้มครีองที่างสิังคม

กุองทีุ่นเงินที่ดีแที่น แม่้ว่านำายจ้างข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิส่วนำม่าก (ยกเว้นำแรงงานำที่ำางานำบั้านำ และล้กจ้างแรงงานำห็าบัเร่แผู้งลอย) 
ม่่ห็นำ้าที่่�ต่้องจ่ายเงินำสม่บัที่เข้้าส้่กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ แต่่การบัังคิับัใช้ข้้อกำาห็นำดดังกล่าวยังคิงไม่่ม่่ประสิที่ธิภาพื่ โดยห็ากแรงงานำได้
รบัับัาดเจบ็ั แรงงานำดงักล่าวม่กัม่ค่ิวาม่เส่�ยงที่่�จะถึก้เลกิจ้าง และด้วยเห็ตุ่นำ่� แรงงานำจงึต่ดัสนิำใจจ่ายเงนิำค่ิารกัษาพื่ยาบัาลด้วยต่นำเอง 
แที่นำที่่�จะรายงานำกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำเก่�ยวกับัอุบััต่ิเห็ตุ่และการบัาดเจ็บัที่่�เกิดข้ึ�นำ 

แรงงานำข้้าม่ชาติ่สาม่ารถึย่�นำเร่�องข้อรับัประโยชน์ำที่ดแที่นำในำกรณ่บัาดเจ็บัห็ร่อเจ็บัปวดจากการที่ำางานำได้แม้่ว่านำายจ้างจะไม่่ได้ข้ึ�นำ
ที่ะเบ่ัยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิกับักองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ โดยนำายจ้างต่้องจ่ายเงินำที่ดแที่นำและรับัผู้ิดชอบัคิ่ารักษาพื่ยาบัาลต่าม่คิำาสั�งข้อง 
กองที่นุำเงนิำที่ดแที่นำ อย่างไรกต็่าม่ การได้ม่าซีึ�งสิที่ธปิระโยชน์ำดงักลา่วข้ึ�นำอย้ก่บััแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ในำการต่ดิต่าม่คิำารอ้งและการต่รวจ
สอบัการบังัคิบััใชค้ิำาสั�งข้องกองที่นุำเงนิำที่ดแที่นำ โดยในำห็ลายคิรั�งพื่บัวา่ นำายจา้งพื่ยายาม่ที่่�จะห็ลก่เล่�ยงคิวาม่รบััผู้ดิชอบัห็รอ่ข้อเจรจา
ต่่อรองเพื่่�อลดจำานำวนำเงินำคิ่าที่ดแที่นำต่าม่ที่่�กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำได้ม่่คิำาสั�ง ในำกรณ่เช่นำนำ่� แม่้กรอบักฎห็ม่ายจะม่่วัต่ถึุประสงคิ์ที่่�ด่ แต่่
กระบัวนำการข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำที่่�ม่่อย้่ที่ำาให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิกับันำายจ้างกลายเป็นำคิ้่พื่ิพื่าที่กันำ โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่่อำานำาจ
ต่่อรองที่่�น้ำอยกว่าม่ากเน่ำ�องจากยังคิงต่้องพึื่�งพื่านำายจ้าง รวม่ที่ั�งม่่อุปสรรคิด้านำภาษาและกฎห็ม่าย จึงส่งผู้ลให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ถึอดใจไม่่ย่�นำคิำาร้องต่าม่กระบัวนำการเน่ำ�องจากต้่องใช้ระยะเวลานำานำและม่่ค่ิาใช้จ่ายส้ง ต่ลอดจนำถึ้กกดดันำให็้ต่้องรับัเงินำที่ดแที่นำที่่�
ไม่่เพื่่ยงพื่อจากนำายจ้าง

แม่้ว่าในำเชิงกฎห็ม่าย นำายจ้างต่้องรายงานำเจ้าห็นำ้าที่่�เก่�ยวกับัอุบััต่ิเห็ตุ่ การบัาดเจ็บั และการเจ็บัป่วยจากการที่ำางานำ30 แต่่ในำที่าง
ปฏิบััต่ิพื่บัว่านำายจ้างม่ักห็ล่กเล่�ยงการรายงานำเห็ตุ่การณ์และอุบััต่ิเห็ตุ่ที่่�เกิดข้ึ�นำกับัสำานำักงานำประกันำสังคิม่ เนำ่�องจากการรายงานำ 
ดังกล่าวม่่ผู้ลต่่อจำานำวนำเงินำสม่ที่บัที่่�นำายจ้างต่้องจ่ายในำอนำาคิต่ กล่าวคิ่อ ยิ�งม่่เห็ตุ่การณ์การบัาดเจ็บัและเจ็บัป่วยจากการที่ำางานำ
ม่ากข้ึ�นำเที่่าใด นำายจ้างก็ต่้องจ่ายเงินำสม่ที่บัม่ากข้ึ�นำเที่่านำั�นำ

กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม นำายจ้างข้องผู้้้ประกันำต่นำภายใต่้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ม่ักต่ัดสินำใจที่่�จะยกเลิกสัญญาจ้างห็ากแรงงานำต่ั�งคิรรภ์ 
เพื่่�อห็ล่กเล่�ยงการจ่ายคิ่าจ้างเต่็ม่จำานำวนำในำช่วงระยะเวลาการลาคิลอดต่าม่ที่่�กฎห็ม่ายกำาห็นำด

แรงงานำข้้าม่ชาติ่ยงัเผู้ชญิกบััข้้อท้ี่าที่ายในำการเข้้าถึึงสทิี่ธปิระโยชน์ำจากกองทุี่นำประกนัำสงัคิม่ห็ร่อกองทุี่นำเงนิำที่ดแที่นำเพื่ราะนำายจ้างไม่่
ได้จ่ายเงนิำสม่ที่บัต่าม่ที่่�กฎห็ม่ายบัังคัิบั ซีึ�งเกดิข้ึ�นำได้ในำบัรบิัที่ที่่�กลไกการติ่ดต่าม่และต่รวจสอบัที่่�ม่อ่ย้ไ่ม่่เพื่ย่งพื่อและไม่่ม่ป่ระสทิี่ธภิาพื่
ที่่�จะที่ำาให้็เกดิการปฏบัิัต่ติ่าม่จากนำายจ้าง ต่ลอดจนำไม่่ม่ก่ลไกที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่สิาม่ารถึเข้้าถึงึเพื่่�อต่รวจสอบัการจ่ายเงนิำสม่ที่บัข้อง
ต่ัวเองโดยนำายจ้าง จึงเป็นำเร่�องยากสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ในำการที่ำาให็้นำายจ้างปฏิบััต่ิต่าม่ข้้อบัังคัิบัที่างกฎห็ม่ายในำการจ่ายเงินำ
สม่ที่บั ผู้้้แที่นำภาคิประชาสังคิม่ได้เนำ้นำยำ�าว่า แรงงานำข้้าม่ชาต่ิไม่่สาม่ารถึเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์จากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำ
เงินำที่ดแที่นำได้ในำห็ลายๆคิรั�ง เพื่ราะถึ้กยกเลิกสถึานำะการเป็นำผู้้้ประกันำต่นำเนำ่�องจากนำายจ้างข้าดการจ่ายเงินำสม่ที่บั แม่้ว่าแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่เิห็ล่านำ่�จะม่ห่็ลกัฐานำย่นำยนัำถึงึการห็กัเงนิำเด่อนำเพื่่�อจ่ายเงนิำสม่ที่บัเข้้าส้ก่องที่นุำประกันำสงัคิม่ในำแต่่ละเด่อนำ การไม่่ปฏบัิัต่ติ่าม่
ข้องนำายจ้างในำการจ่ายเงินำสม่ที่บัม่่แนำวโนำ้ม่ที่่�จะเกิดข้ึ�นำบั่อยที่่�สุดในำภาคิการก่อสร้าง การผู้ลิต่ และอุต่สาห็กรรม่เส่�อผู้้าและสิ�งที่อ 

2. รีะยะเวลาที่ี�ยาวนานในกุารีต้รีวจสิอบหรีอืพัจิารีณาคาํร้ีองเป็นปัจจยัข้ดัีข้วางกุารีเข้้าถงึสิทิี่ธิิ
ปรีะโยชน์

สิิที่ธิิปรีะโยชน์กุรีณีทีุ่พัพัลภาพัที่ี�ไม่ไดี้มาจากุกุารีที่ํางาน กรอบักฎห็ม่ายอนำุญาต่ให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับั
สิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำในำกรณ่ทีุ่พื่พื่ลภาพื่ที่่�ไม่่ได้ม่าจากการที่ำางานำ อย่างไรก็ต่าม่ ในำที่างปฏิบััต่ิพื่บัว่าขั้�นำต่อนำการต่รวจสอบั 
คิวาม่ทุี่พื่พื่ลภาพื่และการกำาห็นำดจำานำวนำเงินำที่ดแที่นำภายใต่้กองทุี่นำประกันำสังคิม่ม่่ระยะเวลาที่่�ยาวนำานำ โดยในำบัางกรณ่อาจใช้
เวลานำานำถึึงสองห็ร่อสาม่ปี โดยทัี่�วไปแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ได้รับับัาดเจ็บัห็ร่อทุี่พื่พื่ลภาพื่ไม่่ม่่ระบับัคิวาม่ช่วยเห็ล่อที่างสังคิม่ห็ร่อ
คิรอบัคิรัวที่่�เพื่่ยงพื่อที่่�จะให็้การด้แลในำช่วงระยะเวลาที่่�รอคิำาต่ัดสินำคิำาร้องที่่�ได้ย่�นำข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง
เม่่�อแรงงานำข้้าม่ชาติ่ไม่่สาม่ารถึที่ำางานำและม่่รายได้ ผู้้้เข้้ารับัการสัม่ภาษณ์จากองคิ์กรภาคิประชาสังคิม่จำานำวนำส่�คินำได้ยกตั่วอย่าง
ถึึงกรณ่ที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องที่ิ�งสิที่ธิประโยชนำ์เน่ำ�องจากม่่เงินำไม่่เพื่่ยงพื่อที่่�จะอาศึัยอย้่ในำประเที่ศึไที่ยระห็ว่างรอคิำาต่ัดสินำจาก
กองทีุ่นำประกันำสังคิม่

30 ด้พื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำ พื่.ศึ. 2537 และพื่ระราชบััญญัต่ิคิวาม่ปลอดภัย อาช่วอนำาม่ัย และสภาพื่แวดล้อม่ในำการที่ำางานำ พื่.ศึ. 2554
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กุารีข้อรีับปรีะโยชน์ที่ดีแที่นจากุกุองทีุ่นปรีะกุันสัิงคมและกุองทีุ่นเงินที่ดีแที่น กองทุี่นำประกันำสังคิม่และกองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำ
ไม่่ได้ระบุักรอบัระยะเวลาในำการดำาเนิำนำการพื่ิจารณาต่ัดสินำคิำาร้องที่่�ได้ม่่การย่�นำเพื่่�อข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำ ด้วยเห็ตุ่นำ่� 
แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์จากกองทุี่นำประกันำสังคิม่และกองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำอาจต่้องรอเป็นำระยะเวลายาวนำานำกว่าจะ 
ที่ราบัผู้ลการพื่ิจารณาคิำาร้อง ในำบัางกรณ่อาจนำานำถึึงสองห็ร่อสาม่ปี คิณะกรรม่การสิที่ธิม่นำุษยชนำแห็่งชาต่ิได้ตั่�งข้้อสังเกต่ว่า
พื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่และพื่ระราชบััญญัต่ิกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำม่่วัต่ถุึประสงค์ิในำการให็้คิวาม่คิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่แก่แรงงานำ
ทีุ่กคินำ โดยเฉพื่าะในำกรณ่ที่่�ได้รับับัาดเจ็บั ทีุ่พื่พื่ลภาพื่ และเส่ยช่วิต่ และด้วยเห็ตุ่นำ่�จึงม่่ข้้อแนำะนำำาให็้สำานำักงานำประกันำสังคิม่คิวรเร่ง
กระบัวนำการต่รวจสอบัคิำาร้องและแจ้งผู้ลให้็แรงงานำที่ราบัภายในำระยะเวลาที่่�เห็ม่าะสม่ เพื่่�อให้็แรงงานำสาม่ารถึเข้้าถึึงการเย่ยวยา
เพื่่�อบัรรเที่าคิวาม่ทีุ่กข้์และลดผู้ลกระที่บัในำการดำารงช่วิต่ (NHRCT, 2009: 1-3)

3. อปุสิรีรีคในกุารีบริีหารีจดัีกุารีและรีะยะเวลาที่ี�ใช้ในกุารีข้อรีบัเอกุสิารีที่ี�จำเป็นที่ำให้แรีงงานข้้ามชาต้ิ
เข้้าไม่ถงึสิทิี่ธิปิรีะโยชน์ผูร้ีอดีชีวติ้ เงนิสิงเครีาะห์บุต้รี และกุารีดีแูลคลอดีบตุ้รี

เงินสิงเครีาะห์บุต้รี ข้ั�นำต่อนำสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำการข้อรับัเงินำสงเคิราะห็์บัุต่รจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ม่่คิวาม่ซัีบัซ้ีอนำและ
ต่อ้งใชเ้อกสารห็ลายอยา่ง ประกอบัดว้ยสต้่บิัตั่รข้องบัตุ่ร ที่ะเบัย่นำสม่รสที่่�แปลจากภาษาที่อ้งถึิ�นำข้องแรงงานำข้า้ม่ชาต่เิปน็ำภาษาไที่ย 
ที่่�ไดร้บััการรบััรองจากสถึานำที่ต้่ ห็รอ่ห็นัำงสอ่จากศึาลที่่�ให็ก้ารรบััรองคิวาม่เปน็ำผู้้ป้กคิรองข้องบัตุ่ร ผู้้ใ้ห็ข้้อ้ม่ล้สำาคิญัห็ลายรายสะที่อ้นำ
ให้็เห็็นำว่า แรงงานำข้้าม่ชาต่ิอาจเล่อกท่ี่�จะไม่่ข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์เม่่�อพื่ิจารณาถึึงการเส่ยโอกาสที่างรายได้ คิ่าเดินำที่าง และคิ่า
ธรรม่เนำย่ม่การแปล (ซีึ�งแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ต่อ้งจ่าย) แม้่สำานำกังานำประกันำสังคิม่บัางแห่็งอาจม่นั่ำกแปลภาษาให้็บัริการภายในำสำานำกังานำ 
แต่จ่ำานำวนำนำกัแปลภาษายงัคิงไม่เ่พื่ย่งพื่อต่อ่จำานำวนำแรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�เข้า้ใชบ้ัรกิารในำแต่ล่ะวนัำ นำอกจากนำ่� แรงงานำข้า้ม่ชาติ่สว่นำม่าก
ไม่่ไดจ้ดที่ะเบั่ยนำสม่รสกับัเจา้ห็นำา้ที่่�เนำ่�องจากข้ั�นำต่อนำการจดที่ะเบั่ยนำสม่รสม่่คิวาม่ซีบััซี้อนำและใช้ระยะเวลานำานำ แรงงานำเห็ล่านำ่�จงึ
ไม่่ม่่ที่ะเบั่ยนำสม่รสม่าย่�นำต่่อสำานำักงานำประกันำสังคิม่เพื่่�อข้อรับัเงินำสงเคิราะห็์บัุต่ร 

กุารีเสิียชีวิต้ที่ี�ไม่ไดี้มาจากุกุารีที่ํางานและสิิที่ธิิปรีะโยชน์ข้องผู้รีอดีชีวิต้ เม่่�อแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเส่ยช่วิต่ ผู้้้ที่่�เก่�ยวข้้องที่่�ยังม่่ช่วิต่จะ
ได้รบััเงนิำค่ิาที่ำาศึพื่และเงนิำที่ดแที่นำกรณ่เสย่ชว่ติ่ โดยม่เ่ง่�อนำไข้ว่าจะต้่องสาม่ารถึแสดงเอกสารห็ลกัฐานำเพื่่�อพื่สิจ้น์ำคิวาม่สมั่พัื่นำธ์ข้อง
ต่นำเองกับัผู้้้เส่ยช่วิต่ในำฐานำะคิ้่สม่รส บัุต่ร บัิดาม่ารดา ห็ร่ออ่�นำใดต่าม่ที่่�กฎห็ม่ายกำาห็นำด (เช่นำ ที่ะเบั่ยนำสม่รสที่่�ออกโดยที่างการซีึ�ง
แปลเป็นำภาษาไที่ย ส้ต่บิัตั่รที่่�เป็นำภาษาไที่ย ห็ร่อที่ะเบัย่นำบ้ัานำที่่�แปลเป็นำภาษาไที่ยและได้รบััการรับัรองจากสถึานำที่ต้่ประเที่ศึต้่นำที่าง
ข้องแรงงานำ) สำาห็รบััแรงงานำข้้าม่ชาต่กิารได้รบััเอกสารเห็ล่านำั�นำใช้เวลานำานำและม่ค่่ิาใช้จ่ายสง้ ผู้้เ้ข้้ารบััการสมั่ภาษณ์จากองค์ิกรภาคิ
ประชาสังคิม่จำานำวนำส่�คินำเน้ำนำยำ�าว่าการได้ม่าซึี�งเอกสารเห็ล่านัำ�นำเป็นำอปุสรรคิสำาคัิญข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ในำการเข้้าถึึงสทิี่ธปิระโยชน์ำ
กรณ่เส่ยช่วิต่ และจึงส่งผู้ลให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิจำานำวนำม่ากไม่่ได้รับัสิที่ธิประโยชนำ์ดังกล่าว

กุารีดูีแลกุ่อนและหลังคลอดี ในำที่างปฏิบััต่ิแรงงานำข้้าม่ชาติ่ห็ญิงที่่�ตั่�งคิรรภ์ต่้องชำาระคิ่าบัริการที่างการแพื่ที่ย์ล่วงห็นำ้าเพื่่�อ
การด้แลก่อนำและห็ลังคิลอด โดยในำห็ลายกรณ่ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิงที่่�ต่ั�งคิรรภ์ต่้องจ่ายเงินำม่ากกว่า 1,000 บัาที่ ต่ลอดช่วงระยะ
เวลาการตั่�งคิรรภ์ แรงงานำข้้าม่ชาติ่สาม่ารถึย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัเงินำคิ่าคิลอดบุัต่รจำานำวนำ 15,000 บัาที่ โดยต่้องย่�นำคิำาร้องและ
เอกสารที่่�เก่�ยวข้้องต่่อสำานำักงานำประกันำสังคิม่ ซีึ�งประกอบัด้วยส้ต่ิบััต่รที่่�ออกโดยสำานำักงานำเข้ต่ที่้องที่่� ใบัเสร็จรับัเงินำคิ่าคิลอดบัุต่ร 
รายละเอ่ยดบััญช่ธนำาคิารในำประเที่ศึไที่ย และแบับัฟอร์ม่การข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่่�กรอกรายละเอ่ยดเร่ยบัร้อยแล้ว แรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิม่ักต่้องเผู้ชิญกับัคิวาม่ยากลำาบัากในำการข้อรับัส้ต่ิบััต่รจากสำานำักงานำเข้ต่ในำที่้องที่่�อันำเนำ่�องม่าจากข้ั�นำต่อนำการดำาเนำินำงานำ
ที่่�ม่่คิวาม่ยุ่งยากและห็ลากห็ลาย31 นำอกจากน่ำ� ในำที่างปฏิบััต่ิ ข้ั�นำต่อนำดังกล่าวไม่่ม่่แนำวที่างการดำาเนิำนำการที่่�เป็นำม่าต่รฐานำและ
สอดคิล้องกนัำ โดยสำานำกังานำเข้ต่ในำแต่่ละท้ี่องที่่�ม่แ่นำวที่างปฏบัิัต่แิละข้้อกำาห็นำดในำการจดที่ะเบัย่นำเกดิข้องผู้้ย้้ายถิึ�นำที่่�แต่กต่่างกนัำไป 
ต่ลอดจนำระยะเวลาการลาคิลอดจำานำวนำ 98 วันำอาจไม่่เพื่่ยงพื่อห็ากแรงงานำข้้าม่ชาติ่ห็ญิงต่้องเดินำที่างกลับัไปประเที่ศึต่้นำที่างเพื่่�อ
ข้อรับัเอกสารสารที่่�ต่้องใช้สำาห็รับับัุต่ร

31 เม่่�อเด็กข้้าม่ชาต่ิเกิด โรงพื่ยาบัาลจะออกห็นำังส่อรับัรองการเกิด บัิดาห็ร่อม่ารดาต่้องจดที่ะเบั่ยนำการเกิดข้องบัุต่รกับัสำานำักงานำเข้ต่ที่้องที่่�ภายในำ 15 วันำ โดยย่�นำ 1) 
เอกสารประจำาต่ัวข้องที่ั�งบัิดาม่ารดา 2) ห็นำังส่อรับัรองการคิลอดบัุต่รจากโรงพื่ยาบัาล และ 3) ห็นำังส่อจากเจ้าข้องบั้านำที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิอาศัึยอย้่ พื่ร้อม่สำาเนำา
ที่ะเบั่ยนำบั้านำห็นำึ�งฉบัับั ซีึ�งห็ม่ายคิวาม่ว่าบัิดาม่ารดาที่่�เป็นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องได้รับัการอนำุญาต่และม่่ห็นำังส่อจากเจ้าข้องบั้านำคินำไที่ยห็ร่อนำายจ้างเพื่่�อจดที่ะเบั่ยนำ
เกิดต่าม่ที่่�อย้่ในำสำาเนำาที่ะเบั่ยนำบั้านำ
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กุารีศกึุษา แม้่วา่รฐับัาลไที่ยอนำญุาต่ให็เ้ด็กผู้้ไ้ม่ม่่ส่ญัชาต่ไิที่ยที่กุคินำไดร้บััการศึกึษาข้ั�นำพื่่�นำฐานำโดยไม่เ่สย่คิา่ใชจ้า่ยในำโรงเรย่นำรฐับัาล
ไที่ย32 แต่่เด็กข้้าม่ชาติ่ก็ยังต่้องเผู้ชิญกับัอุปสรรคิด้านำการบัริห็ารจัดการการรับันำักเร่ยนำเข้้าศึึกษาในำโรงเร่ยนำรัฐบัาลไที่ย ซีึ�งรวม่
ถึึงคิวาม่ยากลำาบัากในำการได้รับัเอกสารต่าม่ที่่�กำาห็นำด เช่นำ ที่ะเบั่ยนำเกิด บััต่รประจำาต่ัวประชาชนำข้องบุัคิคิลที่่�ไม่่ม่่สัญชาติ่ไที่ย 
และที่ะเบั่ยนำบั้านำข้องนำายจ้างข้องบัิดาม่ารดา ที่ั�งนำ่� คิาดว่าบัุต่รข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจำานำวนำม่ากกว่า 20,000 คินำไม่่ได้เข้้าเร่ยนำในำ
โรงเรย่นำและไม่ไ่ดร้บััการศึกึษาในำรป้แบับัอ่�นำ โดยจำานำวนำดงักลา่วอาจนำอ้ยกว่าคิวาม่เป็นำจรงิเนำ่�องจากการข้าดแคิลนำการเก็บัข้อ้ม่ล้
ข้องจำานำวนำที่ั�งห็ม่ดข้อง (ที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิไม่่ปกต่ิ) บัุต่รแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ (UNMWG, 2019)

4. ข้้อจํากุัดีในกุารีจ่ายค่าธิรีรีมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที่ี�เกุี�ยวข้้องเพัื�อเข้้ารีับบรีิกุารี
ที่างกุารีแพัที่ย์ (ฉุกุเฉิน)

กุารีรัีกุษาพัยาบาลฉกุุเฉนิ องค์ิกรภาคิประชาสงัคิม่ที่่�ได้เข้้ารบััการสมั่ภาษณ์ได้ระบุัถึงึข้้อท้ี่าที่ายต่่างๆ เม่่�อแรงงานำข้้าม่ชาติ่ประสบั
อบัุัต่เิห็ต่บุันำท้ี่องถึนำนำ ซีึ�งถึอ่เป็นำการรกัษาพื่ยาบัาลฉกุเฉนิำและได้รบััการคิุม้่คิรองภายใต้่แผู้นำการคิุม้่คิรองสขุ้ภาพื่ข้องกองที่นุำประกนัำ
สังคิม่ ข้้อที่้าที่ายประการแรกคิ่อ การกำาห็นำดให็้ม่่การจ่ายคิ่ารักษาพื่ยาบัาลล่วงห็นำ้า โดยจะได้รับัการเบิักจ่ายคิ่นำจากห็นำ่วยงานำ
ที่่�เก่�ยวข้้องภายห็ลังจากม่่การต่รวจสอบัอุบััติ่เห็ตุ่และม่่การระบุัฝึ่ายผู้้้รับัผิู้ดชอบัได้แล้ว โดยในำห็ลายกรณ่แรงงานำข้้าม่ชาติ่ไม่่
สาม่ารถึจ่ายคิ่าบัริการข้องโรงพื่ยาบัาลเป็นำเงินำก้อนำในำคิรั�งเด่ยวได้ ที่ั�งนำ่� ม่่รายงานำว่าเจ้าห็นำ้าที่่�สาธารณสุข้บัางรายที่ำาการริบัห็ร่อ
ยึดเอกสารประจำาตั่วข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเพื่่�อใช้เป็นำห็ลักประกันำการจ่ายคิ่ารักษาพื่ยาบัาลเพื่่�อป้องกันำคิวาม่เส่�ยงในำการห็ล่กเล่�ยง 
การจ่ายเงนิำข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ แม้่ว่าเจ้าห็น้ำาที่่�สาธารณสขุ้จะเน้ำนำยำ�าว่าการกระที่ำาดงักล่าวไม่่ได้เป็นำไปต่าม่นำโยบัายองค์ิกร ต่ลอดจนำ 
เป็นำการละเม่ิดสิที่ธิข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำการเข้้าถึึงเอกสารประจำาต่ัว ต่าม่ที่่�ได้รับัการรับัรองไว้ในำพื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็าร
จัดการการที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าว33

สิิที่ธิิปรีะโยชน์กุารีดีูแลสิุข้ภาพัภายใต้้แผนกุารีปรีะกุันสิุข้ภาพัแรีงงานต้่างดี้าว การรับัสิที่ธิประโยชนำ์การด้แลสุข้ภาพื่ภายใต่้
แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว กำาห็นำดให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องเข้้ารับับัริการที่่�โรงพื่ยาบัาลรัฐที่่�ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำไว้เที่่านำั�นำ 
และต่้องจ่ายคิ่าธรรม่เน่ำยม่เล็กนำ้อยในำการไปโรงพื่ยาบัาลแต่่ละคิรั�ง แรงงานำข้้าม่ชาติ่บัางคินำที่่�ไม่่สาม่ารถึจ่ายคิ่ารักษาพื่ยาบัาลได้
รายงานำว่าถึ้กข้่ม่ข้้่ว่าจะถึ้กจับัห็ร่อยึดเอกสารประจำาต่ัวเป็นำห็ลักประกันำการจ่ายเงินำ

นำอกจากนำ่� บัางคิรั�งแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องเดินำที่างระยะไกลเพื่่�อไปยังโรงพื่ยาบัาลที่่�ต่นำสาม่ารถึเข้้าถึึงการรักษาพื่ยาบัาลภายใต่้
แผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว เนำ่�องจากแรงงานำข้้าม่ชาต่สิาม่ารถึรบััการรกัษาในำโรงพื่ยาบัาลท่ี่�ต่นำเองข้ึ�นำที่ะเบัย่นำไว้เท่ี่านำั�นำ 
ซีึ�งส่งผู้ลให้็ม่่ค่ิาใช้จ่ายในำการเดนิำที่างเพื่่�อไปโรงพื่ยาบัาลที่่�ส้งขึ้�นำ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ที่ำางานำในำภาคิการเกษต่รและ
ก่อสร้างเนำ่�องจากม่่แนำวโนำ้ม่ที่่�จะอาศึัยและที่ำางานำอย้่ในำพื่่�นำที่่�ห็่างไกล

การสัม่ภาษณ์ผู้้้ให็้ข้้อม่้ลห็ลักจากองค์ิกรภาคิประชาสังคิม่ยังได้ช่�ให็้เห็็นำถึึงการปฏิบััต่ิที่่�ไม่่เห็ม่าะสม่ในำบัางคิรั�งจากโรงพื่ยาบัาล 
บัางแห็่ง34 ซึี�งม่่การเร่ยกเก็บัคิ่าใช้จ่ายจากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิสำาห็รับัยารักษาเอชไอว่/เอดส์ แม่้ว่าการรักษานำ่�จะคิรอบัคิลุม่อย้่ในำ
แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว

32 ด้ม่ติ่คิณะรัฐม่นำต่ร่ว่าด้วยการให็้การศึึกษาแก่บุัคิคิลท่ี่�ไม่่ม่่ห็ลักฐานำที่ะเบั่ยนำราษฎรห็ร่อไม่่ม่่สัญชาติ่ไที่ย ลงวันำที่่� 5 กรกฎาคิม่ พื่.ศึ. 2548  ระเบั่ยบักระที่รวง
ศึึกษาธิการว่าด้วยห็ลักฐานำในำการรับันำักเร่ยนำนำักศึึกษาเข้้าเร่ยนำในำสถึานำศึึกษา พื่.ศึ. 2548 ลงวันำที่่� 5 กันำยายนำ พื่.ศึ. 2548  และประกาศึกระที่รวงศึึกษาธิการเร่�อง
การรับันำักเร่ยนำ นำักศึึกษาที่่�ไม่่ม่่ห็ลักฐานำที่ะเบั่ยนำราษฎรห็ร่อไม่่ม่่สัญชาต่ิไที่ย ลงวันำที่่� 19 ม่กราคิม่ พื่.ศึ. 2561

33 รายงานำการประชุม่ระห็ว่างเคิรอ่ข่้ายองค์ิกรด้านำประชากรข้้าม่ชาต่แิละผู้้แ้ที่นำจากกองเศึรษฐกจิสขุ้ภาพื่และห็ลกัประกนัำสขุ้ภาพื่ กระที่รวงสาธารณสขุ้ เม่่�อวนัำที่่� 20 
ตุ่ลาคิม่ พื่.ศึ. 2545

34 ไม่่สาม่ารถึระบัุจำานำวนำโรงพื่ยาบัาลที่่�อาจเกิดเห็ตุ่การณ์เช่นำนำ่�ได้
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

35 สาเห็ตุ่ข้องการว่างงานำและสิที่ธิการคิุ้ม่คิรองต่าม่ประเภที่การว่างงานำ (1) ลาออก (ในำอัต่ราร้อยละ 30 ข้องเงินำเด่อนำ ไม่่เกินำ 90 วันำต่่อปี) (2) สิ�นำสุดสัญญาจ้าง (ในำ
อัต่ราร้อยละ 50 ข้องเงินำเด่อนำต่ลอดช่วงการว่างงานำแต่่ไม่่เกินำ 180 วันำต่่อปี) และ (3) เห็ตุ่สุดวิสัย

36 สำาห็รับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำกรณ่ว่างงานำที่่�เกิดจากการเลิกจ้าง ลาออก ห็ร่อสิ�นำสุดสัญญาจ้าง แรงงานำต่้องขึ้�นำที่ะเบั่ยนำกับักรม่การจัดห็างานำ แต่่สำาห็รับัการว่าง
งานำเนำ่�องจากเห็ตุ่สุดวิสัย แรงงานำต่้องข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำกับัสำานำักงานำประกันำสังคิม่

37 ด้กฎกระที่รวงแรงงานำว่าด้วยการจ่ายบัำาเห็นำ็จชราภาพื่แก่ผู้้้ประกันำต่นำที่่�ไม่่ม่่สัญชาต่ิไที่ย วันำที่่� 11 ม่กราคิม่ พื่.ศึ. 2560 ส่บัคิ้นำจาก www.oic.go.th/FILEWEB/
CABINFOCENTER2/DRAWER056/GENERAL/DATA0000/00000212.PDF

5. กุารีเข้้าถึงสิิที่ธิิปรีะโยชน์ว่างงานมีข้้อที่้าที่ายอันเนื�องมาจากุความไม่สิอดีคล้องข้องรีะยะ
เวลาสิิที่ธิิปรีะโยชน์และรีะยะเวลาที่ี�ไดี้รีับอนุญาต้ให้หานายจ้างรีายใหม่

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิสาม่ารถึเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำกรณ่ว่างงานำห็ากจ่ายเงินำสม่ที่บัเป็นำระยะเวลาอย่างนำ้อย 6 เด่อนำในำช่วง 15 
เด่อนำที่่�ผู้่านำม่าให็้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ โดยระดับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำข้ึ�นำอย้่กับัลักษณะข้องการว่างงานำ35 แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้อง
ย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำกรณ่ว่างงานำด้วยต่นำเองที่่�กรม่การจัดห็างานำห็ร่อสำานำักงานำประกันำสังคิม่36 ซีึ�งแต่กต่่าง
จากคินำไที่ยที่่�สาม่ารถึย่�นำข้อที่างออนำไลนำ์

ในำที่างปฏิบัตั่ ิแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ม่ข่้อ้จำากดัในำการข้อรับัสทิี่ธปิระโยชน์ำที่ดแที่นำกรณว่่างงานำจากกองทุี่นำประกนัำสงัคิม่ เน่ำ�องจากคิวาม่
ไม่่สอดคิล้องที่างกฎห็ม่ายระห็ว่างพื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็ารจัดการการที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าวกับัพื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่ 
โดยพื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็ารจัดการการที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าวกำาห็นำดให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่่เวลาเพื่่ยง 30 วันำในำการห็านำายจ้าง
รายให็ม่่นำับัจากวันำที่่�ออกจากงานำ โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจะไม่่สาม่ารถึอาศึัยอย้่ในำประเที่ศึไที่ยได้อย่างถึ้กต่้องต่าม่กฎห็ม่ายห็ากเลย
ชว่งเวลาดังกลา่ว และจึงไม่ส่าม่ารถึข้อรับัสทิี่ธปิระโยชน์ำที่ดแที่นำกรณว่่างงานำได้ อย่างไรก็ต่าม่ แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ไดร้บััการผู่้อนำผู้นัำ
ให็อ้ย้ใ่นำประเที่ศึไที่ยเนำ่�องจากการแพื่รร่ะบัาดข้องโรคิโคิวดิ-19 ห็ลงัจากวซ่ีา่และใบัอนำญุาต่ที่ำางานำห็ม่ดอายมุ่ส่ทิี่ธไิดร้บััเงนิำที่ดแที่นำ
จากการว่างงานำ 

6. รีะยะเวลาข้ั้นต้ํ�าข้องกุารีจ่ายเงินสิมที่บอย่างต้่อเนื�องเพัื�อไดี้รีับสิิที่ธิิปรีะโยชน์ปรีะกุันสิังคม
สิ่งผลให้แรีงงานข้้ามชาต้ิเข้้าไม่ถึงสิิที่ธิิปรีะโยชน์

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องจ่ายเงินำสม่ที่บัต่าม่ระยะเวลาที่่�กำาห็นำดเพื่่�อเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ต่่างๆ ภายใต่้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ (ด้ต่ารางที่่� 
19 ด้านำล่าง) สำาห็รับับัริการด้แลสุข้ภาพื่ แรงงานำข้้าม่ชาติ่ต่้องจ่ายเงินำสม่ที่บัเข้้าส้่แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวในำช่วง
สาม่เด่อนำแรกจนำกว่าจะเข้้าเกณฑ์์การได้รับัสิที่ธิประโยชนำ์ด้านำสุข้ภาพื่จากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ และเนำ่�องจากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�
ม่่ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำต่าม่บัันำทึี่กคิวาม่เข้้าใจที่่�อนุำญาต่ให็้ที่ำางานำอย่างต่่อเนำ่�องได้ส้งสุดส่�ปี โดยม่่การต่่ออายุใบัอนุำญาต่ที่ำางานำในำทุี่ก
สองปี ระยะเวลาในำการจ่ายเงินำสบัที่ม่เข้้าส้่กองทุี่นำประกันำสังคิม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่จึงม่ักไม่่ต่่อเนำ่�อง ส่งผู้ลให็้แรงงานำข้้าม่ชาติ่
ไม่่สาม่ารถึใช้สิที่ธิประโยชนำ์ต่่างๆ ที่่�พื่ึงม่่ได้อย่างเต่็ม่ที่่� 

นำอกจากนำ่� แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิม่ักไม่่ได้รับัเงินำบัำานำาญรายเด่อนำในำเชิงปฏิบััต่ิเนำ่�องจากระยะเวลาส้งสุดข้องใบัอนำุญาต่
ที่ำางานำที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่าม่ที่ึกคิวาม่เข้้าใจสาม่ารถึย่�นำข้อได้คิ่อส่�ปี โดยจะม่่การต่่ออายุใบัอนำุญาต่ที่ำางานำทีุ่กสองปี ที่ั�งนำ่� แรงงานำ
ข้้าม่ชาต่มิ่ส่ทิี่ธไิด้รบััเงนิำบัำาเห็นำจ็เม่่�อเดนิำที่างออกจากประเที่ศึไที่ย โดยไม่่คิำานำงึถึงึระยะเวลาที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ไิด้จ่ายเงนิำสม่ที่บัเข้้า
ส้ก่องที่นุำประกนัำสงัคิม่ห็รอ่อายขุ้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ ิ(ไม่่ว่าจะม่อ่ายคุิรบั 55 ปีห็รอ่ไม่่) ห็ากประเที่ศึต้่นำที่างม่ข้่้อต่กลงกบััรฐับัาลไที่ย
ว่าด้วยสิที่ธิประโยชนำ์ชราภาพื่จากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่37 ดังนำ่�

1. ห็ากแรงงานำข้้าม่ชาติ่จ่ายเงินำสม่ที่บัเป็นำระยะเวลา 1 ถึึง 11 เด่อนำ แรงงานำข้้าม่ชาติ่จะได้รับับัำาเห็น็ำจชราภาพื่ในำจำานำวนำเงินำ
เที่่ากับัเงินำสม่ที่บัที่่�ส่งเพื่่�อรับัสิที่ธิประโยชนำ์การสงเคิราะห็์บัุต่รและการชราภาพื่ ห็ร่อ

2. ห็ากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจ่ายเงินำสม่ที่บัเป็นำระยะเวลา 12 ถึึง 179 เด่อนำ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิจะได้รับับัำาเห็นำ็จชราภาพื่ในำจำานำวนำเงินำ
เท่ี่ากบััเงนิำสม่ที่บัร่วม่ข้องทัี่�งที่่�ผู้้ป้ระกนัำต่นำและนำายจ้างส่งเพื่่�อรบััสทิี่ธปิระโยชน์ำการสงเคิราะห์็บุัต่รและการชราภาพื่ พื่ร้อม่กบัั
สิที่ธิประโยชนำ์อ่�นำต่าม่ที่่�ประกาศึโดยสำานำักงานำประกันำสังคิม่

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER056/GENERAL/DATA0000/00000212.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER056/GENERAL/DATA0000/00000212.PDF
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ต้ารีางที่ี� 19 รีะยะเวลาข้ั้นต้ํ�าข้องกุารีจ่ายเงินสิมที่บเพัื�อรีับสิิที่ธิิปรีะโยชน์กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม

สิิที่ธิิปรีะโยชน์ภายใต้้กุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม
รีะยะเวลากุารีจ่ายเงินสิมที่บกุ่อนแรีงงานข้้ามชาต้ิจะมีสิิที่ธิิ

ไดี้รีับสิิที่ธิิปรีะโยชน์

สิิที่ธิิปรีะโยชน์ดี้านสิุข้ภาพัและกุรีณีทีุ่พัพัลภาพั 3 เด่อนำ

กุารีคุ้มครีองกุารีคลอดีบุครี 5 เด่อนำ

สิิที่ธิิปรีะโยชน์ที่ดีแที่นกุรีณีว่างงาน 6 เด่อนำ

เงินสิงเครีาะห์บุต้รี 12 เด่อนำ

เงินบํานาญรีายเดีือน 180 เด่อนำ/15 ปี

7. ความยุ่งยากุและความกุรีะจัดีกุารีจายข้องรีะบบกุารีจัดีกุารีข้้อมูลที่ําให้กุารีเข้้าถึงสิิที่ธิิ
ปรีะโยชน์ดี้านกุารีคุ้มครีองที่างสิังคมมีความซัับซั้อนมากุยิ�งข้ึ้น

การข้าดแคิลนำการบ้ัรณาการระบับัสารสนำเที่ศึเพื่่�อการบัรหิ็ารจัดการแรงงานำข้้าม่ชาต่แิละการแลกเปล่�ยนำข้้อม่ล้ผู่้านำช่องที่างออนำไลน์ำ
ระห็ว่างห็น่ำวยงานำที่่�เก่�ยวข้้อง เป็นำอก่ห็นำึ�งอปุสรรคิในำการดำาเนำนิำงานำสำาห็รบััแรงงานำข้้าม่ชาต่ใินำการเข้้าถึงึบัรกิารคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่
ที่่�ม่่ผู้้้เช่�ยวชาญจำานำวนำม่ากได้ระบัุถึึง ที่ั�งจากห็นำ่วยงานำภาคิรัฐ ต่ลอดจนำผู้้้แที่นำนำายจ้างและล้กจ้าง และเนำ่�องจากกรอบัการกำากับั
ด้แลด้านำการย้ายถึิ�นำข้องแรงงานำม่่คิวาม่ซีับัซี้อนำและกระจัดกระจาย ห็นำ่วยงานำภาคิรัฐแต่่ละห็นำ่วยงานำจึงม่่แนำวโนำ้ม่ที่่�จะพื่ัฒนำา
ระบับัสารสนำเที่ศึเพื่่�อบัริห็ารการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิข้องต่นำเอง ไม่่ว่าจะเป็นำกรม่การจัดการงานำ สำานำักงานำประกันำสังคิม่ 
สำานัำกงานำต่รวจคินำเข้้าเม่่อง และกระที่รวงสาธารณสุข้ ซีึ�งก่อให็้เกิดภาระงานำเพิื่�ม่เติ่ม่สำาห็รับัเจ้าห็นำ้าที่่�ผู้้้ให็้บัริการด่านำห็นำ้า เช่นำ 
เจ้าห็นำ้าท่ี่�โรงพื่ยาบัาลและเจ้าห็นำ้าที่่�ประกันำสังคิม่ที่่�ต่้องจับัคิ้่ต่ัวต่นำข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิกับัโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�แรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ดิงักล่าวม่ส่ทิี่ธ ินำอกจากนำ่� การเข้้ารบัับัรกิารสาธารณะต่่างๆ ยงัต้่องใช้ประเภที่เอกสารที่่�แต่กต่่างกนัำเพื่่�อเข้้ารบัับัรกิาร (เช่นำ 
ห็นำงัสอ่เดนิำที่าง ใบัอนำญุาต่ที่ำางานำ บัตั่รประกนัำสงัคิม่ บัตั่รผู่้านำแดนำ ใบัเสรจ็รบััเงนิำจากแผู้นำการประกันำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว) จงึ
ก่อให็้เกิดคิวาม่สับัสนำและม่่คิ่าใช้จ่ายในำการที่ำาธุรกรรม่ที่่�ส้งข้ึ�นำที่ั�งกับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและเจ้าห็นำ้าที่่�ผู้้้ให็้บัริการด่านำห็นำ้า

8. พัฤต้กิุรีรีมกุารีเลือกุปฏิบตั้จิากุผูใ้ห้บรีกิุารีเป็นอปุสิรีรีคต่้อกุารีเข้้าถงึสิิที่ธิปิรีะโยชน์กุารีคุ้มครีอง

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่่แนำวโนำ้ม่ที่่�จะถึ้กม่องในำแง่ลบัจากคินำไที่ย การศึึกษาล่าสุด (ILO and UN-Women, 2020) เก่�ยวกับัที่ัศึนำคิต่ิข้อง
คินำไที่ยพื่บัว่า คินำไที่ยจำานำวนำห็นำึ�งที่่�ได้รับัการสำารวจ (ร้อยละ 53) ม่่คิวาม่เช่�อว่าประเที่ศึไที่ยไม่่ต่้องการแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่ที่ักษะ
ต่ำ�า และคินำไที่ยจำานำวนำสองในำห็้า (ร้อยละ 40) ม่่คิวาม่เช่�อว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิก่อให็้เกิดผู้ลกระที่บัเชิงลบัต่่อเศึรษฐกิจข้องประเที่ศึ  
ในำที่ำานำองเดย่วกันำการรับัร้ท้ี่ั�วไปข้องประชาชนำม่องว่าแรงงานำข้า้ม่ชาติ่กอ่ให้็เกดิอาชญากรรม่ที่่�สง้กว่าคินำไที่ย (ร้อยละ 73ข้องผู้้ต้่อบั
แบับัสอบัถึาม่) และอัต่ราการเกิดอาชญากรรม่ที่่�เพื่ิ�ม่ข้ึ�นำนำั�นำเป็นำผู้ลม่าจากการย้ายถึิ�นำข้องแรงงานำ (ร้อยละ 77) แม่้จะไม่่ม่่ห็ลักฐานำ
ย่นำยันำการก่ออาชญากรรม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ แต่่ม่่ห็ลักฐานำแย้งคิวาม่เช่�อดังกล่าวที่่�แสดงให็้เห็็นำว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่่โอกาสก่อ
อาชญากรรม่นำอ้ยกวา่คินำไที่ยในำจงัห็วดัต่าก นำอกจากนำ่� พื่บัวา่ผู้้ต้่อบัแบับัสอบัถึาม่คินำไที่ยม่องวา่การปฏบิัตั่อิยา่งเที่า่เที่ย่ม่ต่อ่แรงงานำ
ข้า้ม่ชาต่ไิม่ใ่ชบ่ัรรที่ดัฐานำที่างสงัคิม่ โดยผู้้ต้่อบัแบับัสอบัถึาม่คินำไที่ยส่วนำให็ญ ่(ร้อยละ 76) ร้ส้กึวา่แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะไม่ป่กติ่
ไม่่คิวรม่่สิที่ธิใดๆ และไม่่คิวรได้รับัคิ่าจ้างและสิที่ธิประโยชนำ์แบับัเด่ยวกันำกับัแรงงานำไที่ย (ร้อยละ 52)

ที่ัศึนำคิติ่และคิวาม่เช่�อเชิงลบัเห็ล่าน่ำ�สาม่ารถึส่งผู้ลต่่อพื่ฤต่ิกรรม่ข้องผู้้้ให็้บัริการและที่ำาให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเข้้าไม่่ถึึงสิที่ธิประโยชนำ์
การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ เช่นำ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิบัางรายเจอที่ัศึนำคิต่ิเชิงลบัและการต่่ต่ราเม่่�อพื่ยายาม่ข้อรับับัริการด้านำสุข้ภาพื่ห็ร่อใช้
บัรกิารประกันำสงัคิม่ ที่ศัึนำคิต่เิชงิลบัและการต่ต่่ราข้องคินำที่ั�วไปที่่�ม่ต่่อ่แรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่ำาให็เ้กดิคิวาม่เข้า้ใจผู้ดิและคิวาม่ห็วาดกลวั
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำห็ม่้่คินำไที่ยจำานำวนำม่าก (ILO and IOM, 2017) เจ้าห็นำ้าที่่�ผู้้้ให็้บัริการสาธารณสุข้และผู้้้ปฏิบััต่ิงานำต่าม่นำโยบัาย 
การย้ายถึิ�นำบัางคิรั�งม่องว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเป็นำภาระต่่อระบับัแที่นำที่่�จะเป็นำส่วนำสนำับัสนำุนำสำาคัิญต่่อการพื่ัฒนำาเศึรษฐกิจ เช่นำ 
บัุคิลากรที่างการแพื่ที่ย์ม่องว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิงม่่อัต่ราเจริญพื่ันำธุ์ที่่�ส้งและจึงก่อให็้เกิดภาระที่่�ไม่่สม่สัดส่วนำต่่อที่รัพื่ยากรข้อง 
โรงพื่ยาบัาล ในำที่ำานำองเดย่วกนัำเจา้ห็นำา้ที่่�ประกนัำสงัคิม่บัางคินำไม่่เต่ม็่ใจท่ี่�จะดำาเนำนิำการต่าม่กฎห็ม่ายและบังัคิบััใชก้ฎห็ม่ายต่อ่นำายจา้ง
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เม่่�อแรงงานำข้้าม่ชาต่ิบัาดเจ็บัห็ร่อเจ็บัป่วยจากการที่ำางานำ เนำ่�องจากกระบัวนำการข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้อง
ม่่การติ่ดต่าม่ห็ลายคิรั�งและใช้เวลานำานำ ต่าม่ที่่�ได้กล่าวไว้ข้้างต่้นำว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่ม่ักถึ้กม่องว่าเข้้าม่าเพื่่�อแสวงห็าประโยชนำ์จาก
ที่รัพื่ยากรภายในำประเที่ศึข้องไที่ย แม่้ว่าคิวาม่เป็นำจริงแล้วแรงงานำข้้าม่ชาติ่คิ่อกลุ่ม่คินำที่่�อย่้ในำสถึานำะที่่�ม่่คิวาม่เส่ยเปร่ยบั เพื่ราะ
แม่้ว่ากลุ่ม่คินำเห็ล่าน่ำ�จะจ่ายเงินำสม่ที่บัรายเด่อนำเช่นำเด่ยวกับัแรงงานำไที่ยแต่่ก็ไม่่สาม่ารถึเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ทัี่�ง 7 อย่างภายใต่้
กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ได้อย่างเต่็ม่ที่่� ต่ลอดจนำอาจประสบักับัการเล่อกปฏิบััต่ิเม่่�อข้อรับับัริการสาธารณะ

ที่ั�งนำ่� ที่ศัึนำคิต่ขิ้องคินำที่ั�วไปที่่�ม่ต่่อ่สทิี่ธใินำการไดร้บัับัริการสขุ้ภาพื่ข้องแรงงานำข้า้ม่ชาต่เิปน็ำไปในำเชงิบัวก เชน่ำ คินำไที่ยรอ้ยละ 71 เช่�อวา่
แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ห็ญงิคิวรได้รบััสทิี่ธกิารลาคิลอด อย่างไรก็ต่าม่ สทิี่ธกิารลาคิลอดสำาห็รบััแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ห็ญงิไม่ไ่ด้เปน็ำบัรรทัี่ดฐานำ
ในำการดำาเนำินำงานำและแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิงอาจถึ้กเลิกจ้างห็ากต่ั�งคิรรภ์ (ILO and UN-Women, 2020)

นำอกจากนำ่� แรงงานำข้้าม่ชาติ่ห็ญิงต่้องเผู้ชิญกับัข้้อที่้าที่ายเพิื่�ม่เติ่ม่เนำ่�องจากการเล่อกปฏิบััต่ิและบัรรทัี่ดฐานำที่างเพื่ศึเชิงลบัในำ
ประเที่ศึไที่ย ที่ั�งในำด้านำโอกาสการเข้้าถึงึการย้ายถิึ�นำที่่�ปลอดภยัและถึก้กฎห็ม่าย และการได้รบััค่ิาจ้างที่่�ต่ำ�ากว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่ชาย
เนำ่�องจากถึ้กลดคิุณคิ่าในำอาช่พื่ที่่�เม่่�อก่อนำม่่การม่องว่าเป็นำงานำข้องผู้้้ห็ญิง เช่นำ งานำบั้านำ อ่กที่ั�งแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิงยังประสบักับั
การเล่อกปฏิบััต่ิที่่�ม่่ม่ากข้ึ�นำในำภาคิส่วนำการจ้างงานำที่่�ม่่การว่าจ้างที่ั�งแรงงานำชายและแรงงานำห็ญิง เช่นำ การเล่อกปฏิบััต่ิในำการจ่าย
คิ่าจ้างต่าม่เพื่ศึ โดยแรงงานำชายได้รับัคิ่าจ้างม่ากกว่าแรงงานำห็ญิงโดยเฉล่�ยที่่�ร้อยละ 14 และได้ม่ากกว่าถึึงร้อยละ 73 ในำงานำบั้านำ 
และร้อยละ 24 ในำงานำก่อสร้าง (ILO and IOM 2017)

9. สิิที่ธิิปรีะโยชน์กุารีคุ้มครีองที่างสิังคมไม่สิามารีถเคลื�อนย้ายและคงสิิที่ธิิในต้่างปรีะเที่ศ

สิที่ธิประโยชนำ์การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่่สิที่ธิได้รับัในำประเที่ศึไที่ยไม่่สาม่ารถึเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิไปได้ในำต่่าง
ประเที่ศึ กล่าวคิ่อเม่่�อแรงงานำข้้าม่ชาติ่ออกจากประเที่ศึไที่ยเพื่่�อเดินำที่างกลับัไปประเที่ศึต้่นำที่าง แรงงานำจะไม่่สาม่ารถึข้อรับัสิที่ธิ
ประโยชนำ์ที่ดแที่นำที่่�ได้ม่่การจ่ายเงินำสม่ที่บัได้อ่กต่่อไป สิที่ธิประโยชนำ์การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่จะสาม่ารถึเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิได้ก็
ต่่อเม่่�อม่่การจ่ายประโยชนำ์ทีุ่กที่่�โดยไม่่คิำานำึงถึึงประเที่ศึที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิอาศึัยอย้่ ในำข้ณะที่่�ประเที่ศึไที่ยม่่การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่
ที่่�ม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่แม้่จะม่่คิวาม่กระจัดกระจายข้องระบับัอย้่บ้ัาง (Merttens et al., 2021a) แต่่ห็ากเปร่ยบัเที่่ยบักับัประเที่ศึ
เพื่่�อนำบ้ัานำท่ี่�เป็นำประเที่ศึต้่นำที่างการย้ายถึิ�นำข้องแรงงานำ (กัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว และเม่่ยนำม่า) พื่บัว่า 
การคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ข้องประเที่ศึเห็ลา่นำั�นำยงัคิงอย้ใ่นำระดบััเริ�ม่ต่น้ำการพื่ฒันำา ซีึ�งกอ่ให็เ้กดิข้อ้จำากดัในำการเคิล่�อนำยา้ยและคิงสทิี่ธิ
ประโยชนำ์ประกันำสังคิม่38

การศึกึษาลา่สดุข้ององค์ิการแรงงานำระห็วา่งประเที่ศึให็ข้้อ้สรปุในำภาพื่รวม่ไวว้า่ “ประเที่ศึปลายที่างและประเที่ศึต่น้ำที่างการยา้ยถึิ�นำ
ข้องแรงงานำในำอาเซ่ียนำยังคิงไม่ม่่ก่ารวางแผู้นำจัดที่ำาระบับักฎห็ม่ายเพื่่�อการเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิประโยชน์ำประกันำสังคิม่” (Olivier, 
2018) เช่นำ ระบับัธนำาคิารข้องประเที่ศึไที่ยกับัข้องประเที่ศึต่้นำที่างยังคิงไม่่เช่�อม่โยงกันำและจึงที่ำาให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิไม่่สาม่ารถึรับั
สทิี่ธิประโยชน์ำประกนัำสังคิม่ผู่้านำธนำาคิารในำประเที่ศึต้่นำที่างได้ อก่ที่ั�งค่ิาธรรม่เนำย่ม่การโอนำเงินำระห็วา่งประเที่ศึก็ม่ร่าคิาสง้ม่าก และ
ไม่่ม่่การเช่�อม่โยงระบับัการเงินำกับัโคิรงสร้างพื่่�นำฐานำ เช่นำ เคิร่อข้่ายโที่รคิม่นำาคิม่ ซีึ�งเป็นำปัจจัยข้ัดข้ว้างการเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิ
ประโยชนำป์ระกนัำสังคิม่ ต่ลอดจนำม่ค่ิวาม่จำาเปน็ำที่่�จะต่อ้งที่ำาการที่บัที่วนำประเม่นิำเง่�อนำไข้การเข้า้ถึงึสทิี่ธปิระโยชนำต์่า่งๆ อก่คิรั�ง ห็าก
ม่่การเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิประโยชนำ์ประกันำสังคิม่

นำอกจากนำ่� การถึอนำเงินำแบับัเห็ม่ารวม่ต่าม่สิที่ธิการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�พื่ึงได้รับันำั�นำม่่คิวาม่ยากลำาบัาก เช่นำ การโอนำเงินำสม่ที่บั
บัำานำาญที่่�เกิดข้ึ�นำในำประเที่ศึไที่ยเข้้าส้ป่ระเที่ศึต้่นำที่าง เน่ำ�องจากแรงงานำข้้าม่ชาต่สิาม่ารถึอาศึยัอย้ใ่นำประเที่ศึไที่ยได้อย่างถึก้กฎห็ม่าย
เพื่ย่งแค่ิสองสปัดาห์็ห็ลงัจากถ้ึกเลกิจ้าง จงึที่ำาให้็ม่ร่ะยะเวลาสั�นำม่ากในำการย่�นำเร่�องข้อรบััการจ่ายเงนิำแบับัเห็ม่ารวม่ต่าม่ที่่�ได้จ่ายเงนิำ
สม่ที่บับัำานำาญห็ร่อข้อรับัการจ่ายเงินำที่ดแที่นำ 

38 การเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิประโยชนำ์ประกันำสังคิม่ห็ม่ายถึึง สิที่ธิและคิวาม่สาม่ารถึข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำการเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ที่่�ต่นำม่่สิที่ธิได้รับัในำประเที่ศึห็นำึ�ง 
(เช่นำ ประเที่ศึปลายที่าง) ในำอ่กประเที่ศึ (เช่นำ ประเที่ศึปลายที่างอ่�นำห็ร่อประเที่ศึต่้นำที่าง) ห็ร่อห็ม่ายถึึงการจ่ายสิที่ธิประโยชนำ์ โดยไม่่คิำานึำงถึึงประเที่ศึที่่�แรงงานำ 
ข้้าม่ชาต่ิอาศึัยอย้่
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

39 ด้เพื่ิ�ม่เต่ิม่ที่่� การข้ยายระยะเวลาการประกาศึสถึานำการณ์ฉุกเฉินำในำทุี่กเข้ต่ที่้องที่่�ที่ั�วราชอาณาจักร (ข้ยายคิรั�งที่่� 8) ส่บัคิ้นำจาก www.ratchakitcha.soc.go.th/
DATA/PDF/2563/E/275/T_0040.PDF สถึานำะข้องช่องที่างข้าเข้้าชายแดนำในำจังห็วัดชายแดนำ พื่ฤศึจิกายนำ พื่.ศึ. 2563 ส่บัคิ้นำจาก https://www.ditp.go.th/
contents_attach/659883/659883.pdf คิำาสั�งคิณะกรรม่การโรคิต่ิดต่่อจังห็วัดกาญจนำบัุร่ ฉบัับัที่่� 5528/253 ส่บัคิ้นำจาก https://covid.kanchanaburi.go.th/
files/com_announce/2020-12_022fcbf45efdd76.pdf เม่่�อวนัำที่่� 30 ธนัำวาคิม่ พื่.ศึ.2563 และคิำาสั�งจงัห็วดัต่ากเร่�องห็า้ม่แรงงานำต่า่งด้าวเดนิำที่างเข้า้-ออกพื่่�นำที่่�
จังห็วัดต่ากเม่่�อวันำที่่� 30 ธ.คิ. 2563  ส่บัคิ้นำจาก http://web.tak.go.th/upload/files/U-1609406048.pdf

40 ม่ติ่คิณะรัฐม่นำต่ร่ว่าด้วยแนำวที่างการบัริห็ารจัดการการจ้างงานำข้องแรงงานำต่่างด้าว จากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว และเม่่ยนำม่าในำ
สถึานำการณ์การแพื่ร่ระบัาดข้องโรคิโคิวิด-19

5.3	 ข�อท�าทายและแนวทางการรบัมือกบัโรคุ้โคุ้วิด-19

การแพื่ร่ระบัาดให็ญ่ข้องโรคิโคิวิด-19 ต่ลอดจนำการห็ยุดชะงักที่างเศึรษฐกิจและการออกม่าต่รการคิวบัคุิม่โรคิที่่�เกิดข้ึ�นำต่าม่ม่า 
ส่งผู้ลกระที่บัอย่างม่ากต่่อเศึรษฐกิจข้องประเที่ศึไที่ย เช่นำ ม่าต่รการจำากัดการที่ำากิจกรรม่ที่างเศึรษฐกิจ การล็อกดาวน์ำ และ
การคิวบัคิุม่การเดินำที่าง การระบัาดให็ญ่ข้องโรคิโคิวิด-19 ได้เนำ้นำยำ�าให็้เห็็นำถึึงคิวาม่เปราะบัางข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่เพื่ิ�ม่ม่ากข้ึ�นำ 
โดยเคิร่อข่้ายองค์ิกรด้านำประชากรข้้าม่ชาติ่ประเมิ่นำว่าม่่แรงงานำข้้าม่ชาติ่จำานำวนำม่ากถึึง 700,000 คินำที่่�ต่กงานำในำระห็ว่างเด่อนำ
ม่น่ำาคิม่และมิ่ถึนุำายนำ พื่.ศึ. 2563 ซีึ�งส่วนำให็ญเ่ป็นำแรงงานำในำอตุ่สาห็กรรม่การที่อ่งเที่่�ยว การบัรกิาร และการกอ่สรา้ง (ILO, 2020b) 
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเห็ล่านำ่�ต่้องดิ�นำรนำแสวงห็างานำให็ม่่ ถึ้กจำากัดที่างเล่อกในำการเดินำที่างกลับัประเที่ศึต่้นำที่าง ต่ลอดจนำได้รับัการช่วย
เห็ล่อที่่�จำากัดจากรัฐบัาล (ILO, 2020b)

1. มาต้รีากุารีช่วยเหลือจากุรีัฐบาลไที่ยที่ี�มีต้่อแรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�มีความเสิี�ยงต้่อกุารีสิูญเสิีย
สิถานะที่างกุฎหมายเนื�องจากุเอกุสิารีหมดีอายุ

ในำชว่งกลางป ีพื่.ศึ. 2563 พื่บัว่าม่แ่รงงานำข้า้ม่ชาติ่จำานำวนำม่ากไดเ้ดินำที่างกลบััประเที่ศึต้่นำที่างภายห็ลกัจากถึก้เลิกจ้างในำประเที่ศึไที่ย 
โดยคิาดว่าประม่าณ150,000 คินำเป็นำแรงงานำข้า้ม่ชาติ่จากประเที่ศึเม่ย่นำม่า 50,000 คินำเป็นำแรงงานำจากประเที่ศึกัม่พื่ช้า และ 60,000 
คินำเป็นำแรงงานำจากสาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเห็ล่านำ่�ส่วนำม่ากได้เดินำที่างออกจากประเที่ศึไที่ยเม่่�อ
เด่อนำม่่นำาคิม่และเม่ษายนำ พื่.ศึ. 2563 ซีึ�งเป็นำช่วงระยะเวลาก่อนำที่่�การเดินำที่างกลับัประเที่ศึต่้นำที่างจะม่่คิวาม่ยากลำายากข้ึ�นำ (ILO, 
2020b) ในำข้ณะเดย่วกันำแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ยงัคิงอย้ใ่นำประเที่ศึไที่ยจำานำวนำม่ากต่อ้งเผู้ชิญกบััข้อ้ที่า้ที่ายเก่�ยวกับัสถึานำะที่างกฎห็ม่าย
และการเดินำที่างเคิล่�อนำย้ายในำช่วงการระบัาดให็ญ่ข้องโรคิโคิวิด-19 เนำ่�องจากเข้้าไม่่ถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ประกันำสังคิม่

นำายกรฐัม่นำต่รไ่ด้ประกาศึพื่ระราชกำาห็นำดฉกุเฉนิำซึี�งม่ค่ิำาสั�งให้็ปิดจุดผู่้านำแดนำจำานำวนำ 18 แห่็งในำเด่อนำม่น่ำาคิม่ จงึที่ำาให้็แรงงานำจำานำวนำ
ม่ากไม่่สาม่ารถึเดนิำที่างไปและกลบััประเที่ศึไที่ยได้ แม้่ม่ก่ารยกเว้นำในำบัางกรณ่ อ่กที่ั�งยงัม่ก่ารประกาศึม่าต่รการห้็าม่บุัคิคิลออกนำอก
เคิห็สถึานำ (ระห็ว่าง 22.00 นำ. ถึงึ 4.00 นำ.) ต่ั�งแต่่ต้่นำเดอ่นำเม่ษายนำถึงึกลางเดอ่นำม่ถิึนุำายนำ ก่อนำที่่�การเดนิำที่างภายในำประเที่ศึระห็ว่าง
จังห็วัดจะกลับัม่าดำาเนิำนำการได้อ่กคิรั�งในำปลายเด่อนำมิ่ถึนุำายนำ พื่ระราชกำาห็นำดฉกุเฉนิำยงัคิงม่ผู่้ลบังัคัิบัใช้ ณ เด่อนำธนัำวาคิม่ พื่.ศึ. 2563 
โดยห็นำว่ยงานำท้ี่องถึิ�นำระดับัจังห็วัดได้รับัอนำญุาต่ให็อ้อกม่าต่รการระดับัจังห็วดัเพื่่�อป้องกันำการแพื่รร่ะบัาดข้องโรคิโคิวิด-19 ห็น่ำวย
งานำระดบััจงัห็วดัห็ลายแห่็ง รวม่ถึงึจงัห็วดัต่ากและกาญจนำบัรุ ่ม่ก่ารสั�งปิดจดุเดนิำที่างข้าเข้้าบัรเิวณชายแดนำเว้นำแต่่สำาห็รบััการข้นำส่ง
สินำคิ้า และห็นำ่วยงานำในำบัางจังห็วัดม่่การสั�งห็้าม่การเดินำที่างและข้นำส่งแรงงานำข้้าม่ชาต่ิข้้าม่จังห็วัด39

รัฐบัาลได้ดำาเนำินำการเพ่ื่�อช่วยเห็ล่อแรงงานำข้้าม่ชาต่ิโดยการข้ยายระยะเวลาการอนำุญาต่ที่ำางานำในำประเที่ศึไที่ยสำาห็รับัแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิที่่�เอกสารห็ม่ดอายุในำวันำที่่� 31 ม่่นำาคิม่ พื่.ศึ. 2563 อ่กที่ั�งยังม่่ม่ต่ิคิณะรัฐม่นำต่ร่ในำเด่อนำสิงห็าคิม่และธันำวาคิม่อนุำญาต่
ให็้แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ไม่่ม่่เอกสารจากประเที่ศึกัม่พ้ื่ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว และเม่่ยนำม่าข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำข้อใบั
อนำญุาต่ที่ำางานำเพื่่�อที่ำางานำในำประเที่ศึเปน็ำเวลาสองป ีโดยการข้ึ�นำที่ะเบัย่นำเพื่่�อข้อรบััใบัอนำญุาต่ที่ำางานำต้่องม่ก่ารลงที่ะเบัย่นำออนำไลนำ์ 
ต่ลอดจนำชำาระคิ่าธรรม่เนำ่ยม่สำาห็รับัการต่รวจสุข้ภาพื่ และเข้้ารับัการต่รวจสุข้ภาพื่ (Wongsamuth, 2020)40

แม้่ว่าจะม่ม่่าต่รการให้็คิวาม่ช่วยเห็ลอ่ต่าม่ที่่�กล่าวม่าข้้างต้่นำนำ่� การดำาเนำนิำงานำเพ่ื่�อปรบััสถึานำะการย้ายถึิ�นำในำประเที่ศึไที่ยข้องแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิยังม่่อุปสรรคิต่าม่ที่่�ได้กล่าวถึึงในำรายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่� โดยอุปสรรคิต่่างๆเห็ล่านำ่�ม่่คิวาม่รุนำแรงม่ากข้ึ�นำจากการระบัาด
ให็ญ่ข้องโรคิโคิวิด-19 ต่ลอดจนำเป็นำผู้ลม่าจากการห็ยุดชะงักที่างเศึรษฐกิจและการออกม่าต่รการคิวบัคิุม่โรคิที่่�ต่าม่ม่า 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/275/T_0040.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/275/T_0040.PDF
https://www.ditp.go.th/contents_attach/659883/659883.pdf
https://www.ditp.go.th/contents_attach/659883/659883.pdf
https://covid.kanchanaburi.go.th/files/com_announce/2020-12_022fcbf45efdd76.pdf 
https://covid.kanchanaburi.go.th/files/com_announce/2020-12_022fcbf45efdd76.pdf 
http://web.tak.go.th/upload/files/U-1609406048.pdf
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2. แรีงงานข้้ามชาต้ิมีความเปรีาะบางเป็นพัิเศษและต้้องเผชิญกุับอุปสิรีรีคเพัิ�มเต้ิมใน 
กุารีเข้้าถึงสิิที่ธิิปรีะโยชน์และกุารีดีูแลสิุข้ภาพัในช่วงกุารีรีะบาดีใหญ่ข้องโรีคโควิดี-19

โดยทัี่�วไป แรงงานำข้้าม่ชาต่ิจำานำวนำม่ากจะไม่่ได้รับัการคิุ้ม่คิรองห็ร่อเจออุปสรรคิต่่างๆ ในำการเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ประกันำสังคิม่ 
ซีึ�งรวม่ถึึงการด้แลสุข้ภาพื่และการลาป่วยแบับัได้รับัค่ิาจ้างโดยม่่สาเห็ตุ่ม่าจากปัจจัยต่่างๆ ต่าม่ที่่�ได้กล่าวไว้ในำรายงานำการศึึกษา
ฉบัับันำ่� โดยอุปสรรคิเห็ล่าน่ำ�ม่ค่ิวาม่รนุำแรงม่ากยิ�งข้ึ�นำจากการระบัาดให็ญ่ข้องโรคิโคิวดิ-19 ไม่่ว่าจะเป็นำการไม่่ม่เ่อกสาร การพื่ด้ภาษาไที่ยไม่่ได้  
การไม่่ม่่คิวาม่สาม่ารถึในำการจ่ายคิ่าธรรม่เน่ำยม่ล่วงห็นำ้า พื่ฤต่ิกรรม่การเล่อกปฏิบััต่ิข้องผู้้้ให็้บัริการ และการที่่�นำายจ้างไม่่ปฏิบััต่ิ
ต่าม่กฎห็ม่ายประกันำสังคิม่ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ถึ้กว่าจ้างในำภาคิส่วนำที่่�ไม่่ได้รับัการคิุ้ม่คิรองจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ (เช่นำ งานำบั้านำ  
รวม่ถึึงงานำต่าม่ฤด้กาลห็ร่องานำชั�วคิราว) ต่ลอดจนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�นำายจ้างไม่่ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำระบับัประกันำสังคิม่และแรงงานำ 
ข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะไม่ป่กติ่ ที่ั�งห็ม่ดนำ่�ต่า่งเข้า้ถึงึการต่รวจและการรักษาโรคิโคิวิด-19 ได้อย่างจำากดั ต่ลอดจนำไม่ส่าม่ารถึเข้า้ถึงึบัริการ
สุข้ภาพื่อ่�นำๆได้ อ่กที่ั�งประสบัการณ์เชิงลบัข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจากการเข้้าไปต่ิดต่่อเจ้าห็นำ้าที่่� (เช่นำ การส่งกลับั) ไม่่ก่อให็้เกิดแรง
จ้งใจและเป็นำอุปสรรคิเพื่ิ�ม่เต่ิม่ในำการข้อรับัคิวาม่ช่วยเห็ล่อด้านำสุข้ภาพื่ที่่�จำาเป็นำ (ILO, 2020b) 

จากการสำารวจข้องกลุ่ม่องคิ์กรภาคิประชาสังคิม่ข้องไที่ยในำ 6 จังห็วัดช่วงเด่อนำเม่ษายนำ พื่.ศึ. 2563 ได้ย่นำยันำว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ต่อ้งเผู้ชญิกบััอปุสรรคิต่า่งๆที่่�กลา่วม่าข้า้งต่น้ำนำ่� และยงัพื่บัวา่แรงงานำข้า้ม่ชาต่ใินำภาคิการเกษต่รและงานำบัา้นำต่อ้งพื่บักบััอปุสรรคิในำ
การเข้้าถึึงการประกันำสังคิม่และการจ่ายเงินำช่วยเห็ล่อ ไม่่ว่าจะเป็นำเพื่ราะแรงงานำต่้องอาศึัยนำายจ้างในำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำห็ร่อเพื่ราะ
ไม่่ม่่เอกสาร (Oxfam International, 2020) 

นำอกจากนำ่� เนำ่�องจากแรงงานำข้า้ม่ชาต่สิว่นำให็ญไ่ม่ม่่ส่ทิี่ธไิดร้บััเงนิำชว่ยเห็ลอ่จากรฐับัาล (ดด้า้นำลา่ง) การแพื่รร่ะบัาดและผู้ลกระที่บัที่่�
ต่าม่ม่าจากโรคิโคิวิด-19 จึงถึ่อว่าเป็นำบัที่ที่ดสอบัคิวาม่สาม่ารถึที่่�สำาคิัญข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่ต่่อการส่งบัุต่รเข้้าศึึกษาในำโรงเร่ยนำ 
แม่้ว่าการศึึกษาต่าม่นำโยบัายข้องไที่ยคิวรจะเป็นำการศึึกที่่�ไม่่ม่่ค่ิาใช้จ่าย แต่่พื่บัว่าในำที่างปฏิบััต่ิยังคิงม่่คิ่าใช้จ่ายอ่�นำๆ เพื่ิ�ม่เต่ิม่ที่่�
เก่�ยวข้้องกับัการศึึกษาในำโรงเร่ยนำอย้่ระห็ว่าง 1,000 บัาที่ ถึึง 10,000 บัาที่ต่่อนำักเร่ยนำห็นำึ�งคินำต่่อปี อ่กที่ั�งคิวาม่ยากจนำยังส่ง
ผู้ลกระที่บัโดยต่รงต่่อการศึึกษาในำโรงเร่ยนำเนำ่�องจากเพื่ิ�ม่คิ่าเส่ยโอกาสจากการไปโรงเร่ยนำ (OPM, 2020) ที่ั�งนำ่� ผู้ลกระที่บัด้านำอ่�นำๆ 
ข้องโคิวดิ-19 ที่่�ม่ต่่อ่แรงงานำข้า้ม่ชาต่ ิไดแ้ก ่ภาวะโภชนำาการและคิวาม่ม่ั�นำคิงดา้นำอาห็ารที่่�แยล่ง โดยคิาดวา่บัตุ่รข้องแรงงานำข้า้ม่ชาต่ิ 
ม่่ภาวะโภชนำาการต่ำ�าในำระดับัที่่�ส้งกว่าคิ่าเฉล่�ยข้องประเที่ศึ (เช่นำ คิ่าเฉล่�ยข้องประเที่ศึสำาห็รับัเด็กที่่�ม่่ภาวะแคิระแกร็นำที่่�อายุ 
นำ้อยกว่าห็้าปีอย้่ที่่�ร้อยละ 10.2 ในำพื่.ศึ. 2559 เที่่ยบักับัร้อยละ 16.3 สำาห็รับัเด็กผู้้้ไม่่ได้ม่่สัญชาต่ิไที่ย) คิวาม่ยากลำาบัากที่่�เพื่ิ�ม่ข้ึ�นำ 
อันำเนำ่�องม่าจากการระบัาดให็ญ่ข้องโรคิโคิวิด-19 อาจที่ำาให็้การเข้้าถึึงโภชนำาการและคิวาม่ม่ั�นำคิงที่างอาห็ารข้องเด็กแย่ลงไปอ่ก 

3. แรีงงานข้้ามชาต้ิสิ่วนมากุไดี้รีับกุารียกุเว้นจากุมาต้รีากุารีคุ้มครีองที่างสิังคมที่ี�ดีําเนินกุารี
โดียรีัฐบาลไที่ย

รัฐบัาลไที่ยได้ดำาเนิำนำม่าต่รการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่เพิื่�ม่เติ่ม่เพื่่�อรับัม่่อกับัการระบัาดข้องโรคิโคิวิด-19 แต่่ม่าต่รการเห็ล่านำ่�ส่วนำให็ญ่
ไม่่ได้ให็้การคิุ้ม่คิรองที่่�คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ (ASEAN Secretariat, 2020; OPM, 2020) เช่นำ

► แรงงานำจำานำวนำ 1.37 ล้านำคินำภายใต่้ม่าต่รา 33 ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่ได้รับัเงินำช่วยเห็ล่อที่่�ร้อยละ 62 ข้องคิ่า
จ้างรายวันำเป็นำระยะเวลาสาม่เด่อนำ 

► แรงงานำจำานำวนำ 15.1 ล้านำคินำที่่�ไม่่ได้อย่้ภายใต้่ม่าต่รา 33 (และไม่่ได้เป็นำผู้้ป้ระกนัำต่นำในำกองทุี่นำประกนัำสงัคิม่) ที่่�ไม่่ได้ที่ำางานำ
ในำภาคิการเกษต่รได้รับัเงินำช่วยเห็ล่อเด่อนำละ 5,000 บัาที่ เป็นำระยะเวลาสาม่เด่อนำ

► แรงงานำจำานำวนำ 7.1 ล้านำคินำที่่�ไม่่ได้อย้่ภายใต่้ม่าต่รา 33 ที่่�ที่ำางานำในำภาคิการเกษต่ร (เช่นำ เกษต่รกร) ได้รับัเงินำช่วยเห็ล่อ 
5,000 บัาที่ และ

► การลดอตั่ราการจ่ายเงนิำสม่ที่บักองที่นุำประกนัำสงัคิม่จากลก้จ้างและนำายจ้างระห็ว่างเดอ่นำม่น่ำาคิม่ถึงึเดอ่นำพื่ฤษภาคิม่ และ
การลดอัต่ราการจ่ายเงินำสม่ที่บักองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำจากนำายจ้าง 
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41 ด้ประกาศึกระที่รวงแรงงานำเร่�องการจัดสิที่ธิประโยชนำ์ด้านำสุข้ภาพื่และสวัสดิการแก่แรงงานำประม่ง (ฉบัับัที่่� 137, 5ง (พื่.ศึ. 2563) ส่บัคิ้นำจาก www.ratchakitcha.
soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/005/T_0030.PDF

42 จากวันำที่่� 15 ม่กราคิม่ถึึงวันำที่่� 13 กุม่ภาพื่ันำธ์ พื่.ศึ. 2564

แรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�จา่ยเงนิำสม่ที่บักองที่นุำประกนัำสงัคิม่เปน็ำระยะเวลาอยา่งนำอ้ยห็กเดอ่นำม่ส่ทิี่ธไิดร้บััเงนิำที่ดแที่นำกรณว่า่งงานำ (IOM, 
2020b) อย่างไรก็ต่าม่ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิยังคิงต่้องเผู้ชิญกับัอุปสรรคิในำการข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำดังกล่าว เช่นำ กระบัวนำการที่่�
ยาวนำานำในำการข้อรบััสทิี่ธปิระโยชนำ ์ห็รอ่การที่่�นำายจา้งไม่แ่จง้กรม่การจดัห็างานำเก่�ยวกบััการเลกิจา้ง (ASEAN secretariat, 2020) 
เช่นำ การเข้้าถึึงการประกันำสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำประม่งข้้าม่ชาต่ิต่้องอาศึัยเจ้าข้องเร่อกรอกเอกสารการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำ41

4. แรีงงานข้้ามชาต้ิบางกุลุ่มมีความเปรีาะบางเป็นพัิเศษ และต้้องกุารีความช่วยเหลือและ 
กุารีคุ้มครีองเพัิ�มเต้ิม

การเปล่�ยนำแปลงที่างเศึรษฐกจิอย่างรนุำแรงอนัำเนำ่�องม่าจากการระบัาดให็ญ่ข้องโรคิโคิวดิ-19 เพื่ิ�ม่คิวาม่เส่�ยงต่่อการถึก้ใช้คิวาม่รนุำแรง 
การแสวงห็าผู้ลประโยชนำ์ และการล่วงละเม่ิด โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งกับักลุ่ม่คินำที่่�ม่่คิวาม่เปราะบัางอย้่แล้ว ซีึ�งรวม่ถึึงแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 
(OPM, 2020) แรงงานำข้้าม่ชาต่ิบัางกลุ่ม่อาจเผู้ชิญกับัคิวาม่เส่�ยงที่่�รุนำแรงเป็นำพื่ิเศึษและอุปสรรคิเพิื่�ม่เติ่ม่ในำการเข้้าถึึงคิวาม่ช่วย
เห็ล่อในำร้ปแบับัต่่างๆ ที่่�เก่�ยวข้้อง

ดงัเชน่ำ แรงงานำที่ำางานำบัา้นำที่่�ม่ส่ภาพื่ปัญห็าการที่ำางานำที่่�ถึก้เอารัดเอาเปร่ยบัและถึก้ละเมิ่ดต่ั�งแต่ก่อ่นำการแพื่ร่ระบัาดข้องโรคิโคิวิด-19 
แรงงานำที่ำางานำบ้ัานำต้่องที่ำางานำเป็นำระยะเวลายาวนำานำและมั่กจะเกินำกว่าชั�วโม่งการที่ำางานำสง้สุดที่่�กฎห็ม่ายกำาห็นำด และไม่่ได้รบััค่ิา
จ้างเต่็ม่จำานำวนำห็ร่อถึ้กนำายจ้างยึดเอกสารการเดินำที่าง (Centre for Southeast Asian Studies, 2018) แรงงานำที่ำางานำบั้านำถึ่อว่า
เป็นำห็นำึ�งในำกลุ่ม่แรงงานำที่่�เข้้าถึึงคิวาม่ช่วยเห็ล่อที่่�นำ้อยที่่�สุดในำช่วงการระบัาดให็ญ่ข้องโรคิโคิวิด-19 (OPM, 2020) 

5. ค่าใช้จ่ายเพัิ�มเต้ิมในกุารีต้รีวจโรีคโควิดี-19 อาจกุลายเป็นภารีะข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิและ
กุ่อให้เกุิดีอุปสิรีรีคเพัิ�มเต้ิมในกุารีเข้้าถึงสิถานะกุารีย้ายถิ�นแบบปกุต้ิและสิิที่ธิิปรีะโยชน์
ปรีะกุันสิังคม

เม่่�อไม่่นำานำม่านำ่� รฐับัาลไที่ยได้อนุำญาต่ให้็แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�เดนิำที่างเข้้าม่าส่้ประเที่ศึไที่ยผู่้านำช่องที่างการย้ายถิึ�นำแบับัไม่่ปกติ่สาม่ารถึ
ข้ึ�นำที่ะเบัย่นำออนำไลน์ำข้องกรม่การจดัห็างานำเพื่่�อปรบััสถึานำะให้็ถึก้ต้่องต่าม่กฎห็ม่ายได้ในำเดอ่นำม่กราคิม่และกมุ่ภาพื่นัำธ์ พื่.ศึ. 256442 
โดยภายห็ลงัจากการขึ้�นำที่ะเบัย่นำ แรงงานำข้้าม่ชาติ่ต้่องเข้้ารบััการต่รวจสขุ้ภาพื่และการต่รวจโรคิโคิวดิ-19 ซีึ�งม่ค่่ิาใช้จ่ายอย่้ที่่� 9,380 
บัาที่ (305 ดอลล่าร์สห็รัฐฯ) สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ที่ำางานำประม่ง และอย้่ที่่� 9,180 บัาที่ (298 ดอลล่าร์สห็รัฐฯ) สำาห็รับัแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิในำภาคิส่วนำการจ้างงานำอ่�นำ (กรม่การจัดห็างานำ, 2021) โดยคิ่าใช้จ่ายข้้างต่้นำนำ่�ส้งกว่าคิ่าใช้จ่ายเดิม่ในำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์
สัญชาต่ิถึึงเก่อบัสองเที่่า (148 ดอลล่าร์สห็รัฐฯ สำาห็รับัแรงงานำที่่�ม่่สิที่ธิในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ และ 184 ดอลล่าร์สห็รัฐฯ สำาห็รับั
แรงงานำท่ี่�ไม่่ม่่สิที่ธิในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ ต่าม่ที่่�ปรากฎในำต่ารางที่่� 17) ส่วนำห็นำึ�งอาจม่่สาเห็ตุ่ม่าจากการเร่ยกเก็บัคิ่าใช้จ่ายเพื่ิ�ม่
เต่ิม่จากการต่รวจโรคิโคิวิด-19 ซีึ�งม่่คิ่าใช้จ่ายอย้่ที่่� 2,300 บัาที่ ( 75 ดอลล่าร์สห็รัฐฯ) (IOM, 2021)

กองทุี่นำประกันำสังคิม่เป็นำผู้้ร้บััผู้ดิชอบัค่ิาใชจ้า่ยในำการต่รวจโรคิโคิวิด-19 สำาห็รบััผู้้ป้ระกันำต่นำแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะปกติ่ แม้่วา่
กองทุี่นำประกันำสังคิม่จะยังไม่่ม่่คิวาม่ชัดเจนำในำแนำวที่างการดำาเนิำนำงานำ ที่ั�งในำด้านำสถึานำที่่�การต่รวจและระดับัการเข้้าถึึงการต่รวจ
โคิวดิ-19 ข้องแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ (Thai PBS, 2021) ในำที่างต่รงกันำข้า้ม่ แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะปกติ่ที่่�ไม่ไ่ด้อย้ภ่ายใต้่กองทุี่นำประกันำ
สงัคิม่จะต้่องรับัผิู้ดชอบัค่ิาใชจ้า่ยที่่�เก่�ยวข้อ้งกับัการต่รวจโรคิโคิวิด-19 ดว้ยต่นำเอง คิา่ใชจ้า่ยในำการต่รวจโรคิโคิวิด-19 อาจก่อให้็เกิด
คิา่ใชจ้า่ยเพื่ิ�ม่เติ่ม่ที่่�สง้เกินำกว่าที่่�แรงงานำข้า้ม่ชาติ่จะสาม่ารถึจ่ายได้ ที่ั�งนำ่� คิา่ใชจ้า่ยการต่รวจโรคิโคิวิด-19 จะม่ากน้ำอยเพื่ย่งใดข้ึ�นำอย้่
กับัข้้อบัังคิับัข้องรัฐบัาลไที่ยและนำายจ้าง และคิาดว่าเม่่�อม่่การอนำุญาต่ให็้ดำาเนำินำการจ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิอ่กคิรั�ง การต่รวจโรคิ
โคิวิด-19 จะยังคิงเป็นำข้้อบัังคิับัที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องดำาเนำินำการก่อนำการจ้างงานำ ซีึ�งอาจก่อให็้เกิดอุปสรรคิเพื่ิ�ม่เต่ิม่ในำการเข้้าถึึง
กระบัวนำการจ้างงานำผู้่านำช่องที่างการย้านำถึิ�นำแบับัปกต่ิในำอนำาคิต่ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/005/T_0030.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/005/T_0030.PDF
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6	 การคุ้้�มคุ้รองทางสัังคุ้มในประเทศปลายทางและ 
ประเทศติ�นทางของการย�ายถิ่ิ�นในภูมิภาคุ้อาเซ่ยน

บัที่นำ่�นำำาเสนำอแนำวที่างการดำาเนิำนำงานำในำการให็้คิวาม่คุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่แก่แรงงานำข้้าม่ชาติ่โดยรัฐบัาลข้องประเที่ศึปลายที่างและ
ประเที่ศึต่้นำที่างข้องการย้ายถึิ�นำในำภ้ม่ิภาคิ โดยเนำ่�อห็าในำส่วนำแรก (6.1) จะนำำาเสนำอกรณ่ศึึกษาข้องสองประเที่ศึที่่�ม่่การรับัแรงงานำ
ข้้าม่ชาติ่ โดยทัี่�งสองประเที่ศึ (นำอกเห็น่ำอจากประเที่ศึไที่ย) เป็นำประเที่ศึที่่�ม่่การรับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่จำานำวนำม่ากที่่�สุดในำภ้มิ่ภาคิ 
และทัี่�งสองประเที่ศึยังม่่กรณ่ศึึกษาที่่�แสดงให็้เห็็นำถึึงแนำวที่างการพื่ัฒนำาภายในำประเที่ศึท่ี่�ม่่ต่่อการบัริห็ารจัดการการย้ายถิึ�นำ และ
เนำ่�อห็าในำส่วนำถัึดไป (6.2) จะอธบิัายถึึงการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่เชิงนำวตั่กรรม่โดยการยกตั่วอย่างส่�กรณศ่ึกึษาจากสองประเที่ศึต้่นำที่าง
การย้ายถึิ�นำข้นำาดให็ญ่ในำภ้ม่ิภาคิอาเซี่ยนำ ได้แก่ ประเที่ศึอินำโดนำ่เซี่ย และฟิลิปปินำส์ 

6.1	 การคุ้้�มคุ้รองทางสังัคุ้มในประเทศปลายทาง

ประเที่ศึไที่ย ม่าเลเซี่ย และสิงคิโปร์ คิ่อสาม่ประเที่ศึที่่�ม่่การรับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจำานำวนำม่ากที่่�สุดในำภ้ม่ิภาคิอาเซ่ียนำ (Centre 
for Southeast Asian Studies, 2018) โดยต่าม่ห็ลักม่าต่รฐานำสากล ประเที่ศึปลายที่างการย้ายถึิ�นำข้องแรงงานำคิวรข้ยาย
การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องประเที่ศึให็้คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิบันำพื่่�นำฐานำการปฏิบััต่ิที่่�เท่ี่าเที่่ยม่กับัแรงงานำที่่�เป็นำคินำสัญชาต่ิ
ข้องประเที่ศึนำั�นำๆ โดยอย่างน้ำอยที่่�สุดแรงงานำข้้าม่ชาติ่คิวรเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชน์ำการคิุ้ม่คิรองแบับัจ่ายเงินำสม่ที่บั (Olivier, 2017) 
อย่างไรก็ต่าม่ แรงงานำข้้าม่ชาติ่ม่ักเข้้าถึึงระดับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�น้ำอยกว่า โดยเนำ่�อห็าในำส่วนำนำ่�จะนำำาเสนำอกรณ่ศึึกษาจาก
สองประเที่ศึปลายที่าง ได้แก่ ประเที่ศึสิงคิโปร์ และม่าเลเซี่ย กรณ่ศึึกษาข้องประเที่ศึสิงคิโปร์และม่าเลเซี่ยต่่างสะที่้อนำให็้เห็็นำถึึง
แนำวที่างการบัริห็ารจัดการการย้ายถึิ�นำแบับัแบั่งชนำชั�นำ กล่าวคิ่อแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่ที่ักษะส้งจะเข้้าถึึงระดับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่
ที่่�ม่ากกว่าเม่่�อเที่่ยบักับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่ที่ักษะต่ำ�า เช่นำเด่ยวกันำกับัในำประเที่ศึไที่ย คิวาม่แต่กต่่างในำการเข้้าถึึงอันำเนำ่�องม่าจาก 
ภาคิส่วนำการจ้างงานำถึ่อได้ว่าเป็นำสัญญาณริเริ�ม่ข้องระบับัแบั่งชนำชั�นำนำ่� ซีึ�งข้ัดต่่อห็ลักการปฏิบััต่ิที่่�เที่่าเที่่ยม่ 

นำอกจากนำ่� ที่ั�งสองกรณ่ศึึกษาต่่างก็แสดงให็้เห็็นำถึึงแนำวที่างการพื่ัฒนำาภายในำประเที่ศึที่่�ม่่ต่่อการบัริห็ารจัดการการย้ายถึิ�นำ โดย
ประเที่ศึสิงคิโปร์ม่่การดำาเนิำนำการส่งเสริม่การคิุ้ม่คิรองสำาห็รับัแรงงานำที่ำางานำบ้ัานำ ซีึ�งเป็นำแนำวที่างการดำาเนำินำงานำที่่�ประเที่ศึไที่ย
สาม่ารถึนำำาไปประยุกต่์ใช้เป็นำแบับัอย่างเพื่่�อพื่ัฒนำาการคิุ้ม่คิรองสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ ส่วนำประเที่ศึม่าเลเซี่ยเม่่�อไม่่นำานำม่านำ่�ได้ม่่
การกำาห็นำดรวม่เอาแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและแรงงานำม่าเลเซี่ยไว้ในำกฎห็ม่ายคิุ้ม่คิรองแรงงานำแห็่งชาต่ิฉบัับัเด่ยวกันำ การพื่ัฒนำาต่่างๆ ที่่�
พื่ึ�งเกดิข้ึ�นำเห็ลา่นำ่� สง่ผู้ลให็ก้ารดำาเนิำนำการให็ค้ิวาม่คิุม้่คิรองที่างสงัคิม่แกแ่รงงานำข้า้ม่ชาติ่ข้องประเที่ศึม่าเลเซีย่นำั�นำเที่ย่บัไดก้บััประเที่ศึ
สิงคิโปร์ (ด้ต่ารางที่่� 20 ด้านำล่าง) อย่างไรก็ต่าม่ ยังคิงพื่บัว่าการดำาเนำินำงานำข้องที่ั�งสองประเที่ศึยังม่่ช่องว่างที่่�ต่้องได้รับัการพื่ัฒนำา 
โดยเฉพื่าะในำการยกระดับัการประกันำสังคิม่ให็้ที่ัดเที่่ยม่กับัการประกันำสังคิม่ที่่�ม่่อย้่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำประเที่ศึไที่ย 

สงิคิโปร์ – แนำวที่างการบัรหิ็ารจดัการการย้ายถึิ�นำแบับัแบ่ังชนำชั�นำที่่�ได้รับัการแก้ไข้เพื่ิ�ม่เต่มิ่สำาห็รับัแรงงานำที่ำางานำบ้ัานำ

แนำวที่างการบัริห็ารจัดการการย้ายถึิ�นำข้องแรงงานำในำสิงคิโปร์เป็นำการดำาเนำินำงานำบันำพื่่�นำฐานำข้องระบับัการแบ่ังชนำชั�นำต่าม่ระดับั
ที่กัษะและรายได ้กลา่วคิอ่แรงงานำที่่�ม่ร่ายไดแ้ละม่่ที่กัษะสง้จะไดร้บััใบัอนำญุาต่ที่ำางานำระยะยาว43 รวม่ทัี่�งม่ส่ทิี่ธใินำการม่ผู่้้ต้่ดิต่าม่และ
สาม่ารถึแสวงห็าการจา้งงานำไดท้ี่กุที่่�ในำประเที่ศึสงิคิโปร์ สว่นำแรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ม่่ที่กัษะและรายไดท้ี่่�ต่ำ�ากวา่จะไดร้บััใบัอนำญุาต่ที่ำางานำ
ประเภที่ “Employment Pass” ซีึ�งม่่อายุระห็ว่าง 1-5 ปี และการจ้างงานำจะจำากัดเฉพื่าะด้านำเที่่านำั�นำ (Centre for Southeast 
Asian Studies, 2018) ในำที่างกลับักันำ แรงงานำที่่�ม่่ที่ักษะต่ำ�าถึ่อว่าเป็นำแรงงานำต่าม่ “ฤด้การ” ห็ร่อ “ระยะสั�นำ” และม่่สิที่ธิได้รับั 
ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำระยะสั�นำที่่�สุด โดยม่่อายุสองปี 

43 เป็นำบััต่รอนำุญาต่ที่ำางานำส่วนำบัุคิคิลที่่�ม่่อายุห็้าปี และสาม่ารถึต่่ออายุบััต่รได้โดยไม่่จำากัดจำานำวนำคิรั�ง ด้เพื่ิ�ม่เต่ิม่ที่่�  www.mom.gov.sg/passes-and-permits

https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits
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แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่ที่ักษะต่ำ�าจะได้รับัการคิุ้ม่คิรองจากพื่ระราชบััญญัต่ิการว่าจ้างแรงงานำต่่างชาต่ิ (พื่.ศึ. 2533) ซีึ�งคิรอบัคิลุม่
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่รายได้น้ำอยกว่า 1,500 ดอลลาร์สิงคิโปร์ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่ที่ักษะต่ำ�าสาม่ารถึที่ำางานำได้เพื่่ยงแต่่ในำอาช่พื่ที่่�
ระบุัไว้ในำใบัอนุำญาต่ที่ำางานำห็ร่อกำาห็นำดโดยนำายจ้าง อ่กที่ั�งแรงงานำกลุ่ม่นำ่�ไม่่ได้รับัอนุำญาต่ให้็ม่่ผู้้้ต่ิดต่าม่และไม่่สาม่ารถึแต่่งงานำกับั
คินำสิงคิโปร์ได้ห็ากไม่่ได้รับัการอนุำญาต่จากภาคิรัฐ นำายจ้างสิงคิโปร์ต่้องจ่ายภาษ่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่แต่่ละคินำและต้่องเป็นำผู้้้ 
ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเช่นำเด่ยวกันำกับัในำกรณ่ข้องประเที่ศึไที่ย (Olivier, 2018) แรงงานำที่่�ม่่ที่ักษะต่ำ�าส่วนำม่ากจะได้รับั
การว่าจ้างให็้ที่ำางานำในำอุต่สาห็กรรม่การก่อสร้าง การผู้ลิต่ และการส่งออก ต่ลอดจนำงานำบั้านำ การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่่อย้่สำาห็รับั
แรงงานำข้้าชาติ่ในำประเที่ศึสิงคิโปร์ไม่่สาม่ารถึเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิประโยชน์ำได้เม่่�อแรงงานำข้้าม่ชาติ่เดินำที่างออกจากประเที่ศึ
สิงคิโปร์ (Olivier, 2018)

ต้ารีางที่ี� 20 กุารีคุ้มครีองที่างสิังคมสิําหรีับแรีงงานข้้ามชาต้ิในปรีะเที่ศสิิงคโปรี์

กุารีคุ้มครีองที่างสิังคมและกุารีจัดีกุารีบรีิหารีสิิที่ธิิแรีงงานสิําหรีับแรีงงานข้้ามชาต้ิในปรีะเที่ศสิิงคโปรี์

• กุองทีุ่นสิำรีองเลี้ยงชีพัสิ่วนกุลาง (Central Provident Fund) กำาห็นำดให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะเป็นำผู้้้ม่่ถึิ�นำที่่�อย้่
ถึาวรม่่สิที่ธิจ่ายเงินำสม่ที่บัเข้้าส้่กองทุี่นำสำารองเล่�ยงช่พื่ส่วนำกลาง ซีึ�งเป็นำกองทุี่นำคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ห็ลักในำประเที่ศึสิงคิโปร์ 
และม่่สิที่ธิประโยชนำ์ที่่�คิรอบัคิลุม่การออม่เพ่ื่�อการเกษ่ยณอายุ การด้แลสุข้ภาพื่ การช่วยเห็ล่อเพื่่�อการเป็นำเจ้าข้องบั้านำ 
และการข้ยายข้อบัเข้ต่การคิุ้ม่คิรองเพ่ื่�อสม่าชิกคิรอบัคิรัว แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ไม่่ม่่ถึิ�นำที่่�อย้่ถึาวรไม่่สาม่ารถึจ่ายเงินำสม่ที่บั
เข้้าส้่กองทีุ่นำนำ่�ได้ 

• แผนกุารีคุ้มครีองกุารีเกุษียณอายุเพัิ�มเต้ิม (Supplementary Retirement Scheme) แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ไม่่ม่่สถึานำะ
เป็นำผู้้้ม่่ถึิ�นำที่่�อย้่ถึาวรสาม่ารถึส่งเงินำสม่ที่บัเข้้าส้่แผู้นำการคิุ้ม่คิรองการเกษ่ยณอายุเพื่ิ�ม่เต่ิม่นำ่�ได้ แผู้นำการคิุ้ม่คิรองนำ่�เป็นำแบับั 
สม่ัคิรใจและยังคิรอบัคิลุม่แรงงานำที่่�ม่่ถึิ�นำที่่�อย้่ถึาวร แรงงานำข้้าม่ชาติ่สาม่ารถึจ่ายเงินำสม่ที่บัได้ในำอัต่ราที่่�แต่กต่่างกันำ 
ข้ึ�นำอย้่กับัเพื่ดานำที่่�กำาห็นำด ผู้้้ที่่�จ่ายเงินำสม่ที่บัแล้วสาม่ารถึใช้เงินำออม่ข้องต่นำในำการซี่�อต่ราสารการลงทีุ่นำต่่างๆ และยังได้รับั
สิที่ธิประโยชนำ์ด้านำการจัดเก็บัภาษ่ 

• พัรีะรีาชบัญญัต้ิกุารีว่าจ้างแรีงงานต้่างชาต้ิ พั.ศ.2533 (Employment of Foreign Workers Act 1990) เป็นำ 
พื่ระราชบััญญัติ่ที่่�กำาห็นำดให็้นำายจ้างม่่ห็น้ำาที่่�รับัผู้ิดชอบัค่ิาใช้จ่ายที่่�เก่�ยวข้้องกับัการรักษาพื่ยาบัาลที่่�เกิดข้ึ�นำกับัแรงงานำ 
ข้้าม่ชาต่ิในำระห็ว่างการจ้างงานำ 

• พัรีะรีาชบัญญัต้ิกุารีจ้างงาน พั.ศ. 2511 (Employment Act 1968) เป็นำพื่ระราชบััญญิต่ิที่่�กำาห็นำดให็้นำายจ้างต่้องจ่าย
คิ่าจ้างระห็ว่างการลาป่วยให็้แก่ล้กจ้าง

• พัรีะรีาชบัญญิต้ิเงินที่ดีแที่นกุรีณีบาดีเจ็บจากุกุารีที่ำงาน พั.ศ. 2552 (Work Injury Compensation Act 2009) 
เป็นำพื่ระราชบััญญัติ่ที่่�กำาห็นำดให็้นำายจ้างต่้องที่ำาประกันำอุบััต่ิเห็ตุ่ในำสถึานำท่ี่�ที่ำางานำให็้กับัล้กจ้างทีุ่กคินำ ที่ั�งที่่�เป็นำแรงงานำ 
ข้้าม่ชาติ่และคินำสิงคิโปร์ ผู้้้รับัเห็ม่าอิสระและผู้้้ประกอบัอาช่พื่ส่วนำต่ัวถ่ึอว่าม่่ฐานำะเป็นำนำายจ้างและด้วยเห็ตุ่นำ่�จึงได้รับั 
การยกเว้นำ แรงงานำที่ำางานำบั้านำและพื่นำักงานำในำเคิร่�องแบับัก็ได้รับัการยกเว้นำจากพื่ระราชบััญญัต่ิฉบัับันำ่� 

ท่�มา: Olivier (2018)
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แรงงานำที่ำางานำบั้านำ

แรงงานำที่ำางานำบัา้นำในำประเที่ศึสงิคิโปร์สว่นำให็ญม่่าจากประเที่ศึอนิำโดน่ำเซีย่ ฟลิปิปนิำส ์และเม่ย่นำม่า โดยม่ก่ารประม่าณการวา่ห็นำึ�งในำ
ห็า้ข้องคิรัวเรอ่นำสิงคิโปร์นำั�นำต่อ้งม่ก่ารพื่ึ�งพื่าการจ้างแรงงานำที่ำางานำบ้ัานำ สภาพื่การที่ำางานำข้องแรงงานำที่ำางานำบ้ัานำในำประเที่ศึสิงคิโปร์
เปน็ำไปในำลักษณะเชน่ำเดย่วกนัำกับัประเที่ศึไที่ย กลา่วคิอ่แรงงานำที่ำางานำบ้ัานำมั่กถึก้เอารดัเอาเปรย่บัห็รอ่ละเม่ดิ44 โดยต่อ้งที่ำางานำเปน็ำ
เวลาห็ลายชั�วโม่งและม่ักจะยาวนำานำเกินำกว่าที่่�กฎห็ม่ายกำาห็นำดไว้ให็้เป็นำชั�วโม่งการที่ำางานำส้งสุด ไม่่ได้รับัคิ่าจ้างเต่็ม่จำานำวนำ ห็ร่อ 
ถึก้นำายจ้างยดึเอกสารการเดินำที่าง (Centre for Southeast Asian Studies, 2018) ต่ลอดจนำต้่องปฏบิัตั่ติ่าม่กฎระเบัย่บัที่่�เข้ม้่งวด 
ที่่�เก่�ยวข้้องกบััการอย้อ่าศึยัในำประเที่ศึสงิคิโปร ์อก่ทัี่�งพื่ระราชบัญัญตั่กิารจา้งงานำไม่ไ่ดใ้ห็ก้ารคิุม้่คิรองแรงงานำที่ำางานำบัา้นำและแรงงานำ
ประม่ง โดยแรงงานำข้องที่ั�งสองภาคิส่วนำการจ้างงานำนำ่�ได้รับัการยกเว้นำจากการบัังคิับัใช้ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิดังกล่าว 

แม่ว้า่ที่่�ผู่้านำม่าแรงงานำที่ำางานำบ้ัานำในำประเที่ศึไที่ยและสิงคิโปร์จะได้รบััการยกเวน้ำให้็อย้น่ำอกข้อบัเข้ต่การบังัคัิบัใชก้ฎห็ม่ายบัางฉบับัั 
แต่่เม่่�อไม่่นำานำม่าน่ำ� สิงคิโปร์ได้ม่่การออกม่าต่รการคุ้ิม่คิรองเพื่ิ�ม่เติ่ม่เพื่่�อส่งเสริม่การคุ้ิม่คิรองสำาห็รับัแรงงานำที่ำางานำบั้านำที่่�เป็นำ
คินำข้้าม่ชาต่ิ ซีึ�งรวม่ถึึงการเพิื่�ม่บัที่ลงโที่ษสำาห็รับัการกักข้ังห็นำ่วงเห็นำ่�ยวห็ร่อการล่วงละเม่ิดที่างเพื่ศึแรงงานำที่ำางานำบั้านำและได้ม่่ 
การระบัุบัที่ลงโที่ษดังกล่าวไว้ในำ “คิ้่ม่่อสำาห็รับันำายจ้าง” ในำข้ณะเด่ยวกันำก็ม่่การเพื่ิ�ม่ม่าต่ราการสำาห็รับันำายจ้าง ซีึ�งรวม่ถึึง 
การปฐม่นิำเที่ศึภาคิบัังคัิบัสำาห็รับันำายจ้างท่ี่�ม่่การจ้างแรงงานำที่ำางานำเป็นำคิรั�งแรก นำายจ้างท่ี่�เปล่�ยนำแรงงานำที่ำางานำบ้ัานำบ่ัอยคิรั�ง 
จะถึ้กต่รวจสอบั และนำายจ้างที่่�ย่�นำข้อใบัอนำุญาต่ที่ำางานำตั่�งแต่่ห็้าคิรั�งข้ึ�นำไปต่่อปีจะต้่องกลับัเข้้ารับัการปฐม่นำิเที่ศึให็ม่่อ่กรอบั 
นำายจ้างยังม่่ห็น้ำาที่่�ในำการจัดห็าการด้แลสุข้ภาพื่ รับัรองคิวาม่ปลอดภัยส่วนำบัุคิคิล ต่ลอดจนำจัดห็าที่่�อย้่อาศัึยที่่�เห็ม่าะสม่ และจัด
เต่ร่ยม่อาห็ารและให้็การพัื่กผู่้อนำที่่�เพ่ื่ยงพื่อสำาห็รับัแรงงานำ45 นำายจ้างต้่องรับัประกันำว่าแรงงานำม่่วันำห็ยุดห็นำึ�งวันำต่่อสัปดาห์็และ
ต่้องจ่ายเงินำคิ่าจ้างเป็นำรายเด่อนำและไม่่เกินำเจ็ดวันำภายห็ลังจากสิ�นำเด่อนำ นำอกจากนำ่� ยังได้ม่่การอนำุญาต่ให็้ผู้้้ต่รวจสอบัการจ้างงานำ
ดำาเนำินำการคิวบัคิุม่ด้แลสถึานำที่่�จ้างงานำ นำายจ้างที่่�ฝึ่าฝึ้นำเง่�อนำไข้การจ้างงานำม่่โที่ษปรับัไม่่เกินำ 5,000 ดอลลาร์สิงคิโปร์และถึ้กห็้าม่
ไม่่ให็้จ้างแรงงานำที่ำางานำบั้านำอ่ก และอาจต่้องโที่ษจำาคิุกส้งสุดไม่่เกินำห็กเด่อนำ (Centre for Southeast Asian Studies, 2018)

แรงงานำที่ำางานำบั้านำที่่�เปน็ำคินำข้า้ม่ชาต่จิะได้รับัการคิุม้่คิรองภายใต่้พื่ระราชบัญัญัต่กิารวา่จา้งแรงงานำต่า่งชาต่ ิซีึ�งกำาห็นำดให็้นำายจา้ง
ต่้องซี่�อประกันำอุบััต่ิเห็ตุ่ส่วนำบัุคิคิลที่่�ม่่คิวาม่คิุ้ม่คิรองข้ั�นำต่ำ�าอย้่ที่่� 60,000 ดอลลาร์สิงคิโปร์ แรงงานำที่ำางานำบั้านำที่่�เป็นำคินำข้้าม่ชาต่ิยัง
ได้รับัการคิุ้ม่คิรองภายใต่้กฎระเบั่ยบัการจ้างงานำกำาลังแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ (Employment of Foreign Manpower Regulations) 
ซีึ�งกำาห็นำดให้็นำายจ้างข้องแรงงานำที่ำางานำบ้ัานำที่่�เป็นำคินำข้้าม่ชาติ่ต้่องรับัผิู้ดชอบัคิ่าใช้จ่ายในำการรักษาพื่ยาบัาลให้็แก่แรงงานำ  
ในำด้านำการบัริห็ารคิวบัคิุม่บัริษัที่จัดห็างานำ พื่บัว่าประเที่ศึสิงคิ์โปร์ม่่การดำาเนำินำการที่่�เก่�ยวข้้องที่่�ด่กว่าในำประเที่ศึไที่ย เช่นำ บัริษัที่
จัดห็างานำต่้องผู้่านำการรับัรองก่อนำจึงจะได้รับัอนำุญาต่ให็้ดำาเนำินำธุรกิจได้ และจะต่้องม่่การต่่ออายุใบัรับัรองทีุ่กส่�ปี บัริษัที่จัดห็างานำ
ต่้องใช้สัญญาที่่�เป็นำม่าต่รฐานำสำาห็รับัการจ้างงานำแรงงานำที่ำางานำบ้ัานำ ต่ลอดจนำต้่องจัดที่ำาข้้อต่กลงในำการให้็บัริการระห็ว่างบัริษัที่
จัดห็างานำกับันำายจ้าง อย่างไรก็ต่าม่สัญญาเห็ล่าน่ำ�ไม่่ได้กำาห็นำดเง่�อนำไข้สภาพื่การที่ำางานำ46 และไม่่กำาห็นำดเพื่ดานำคิ่าธรรม่เน่ำยม่ในำ
การจัดห็างานำที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องจ่าย ซีึ�งส่งผู้ลให็้คิ่าธรรม่เนำ่ยม่อาจม่่ราคิาส้งถึึง 10 เที่่าข้องคิ่าจ้างรายเด่อนำที่่�แรงงานำได้รับั47 
(Olivier, 2018; Centre for Southeast Asian Studies, 2018)

ม่าเลเซี่ย - การดำาเนำินำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ไม่่คิ่อยม่่คิวาม่เอ่�ออำานำวยสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ

ม่าเลเซ่ียค่ิอ ประเที่ศึต้่นำที่างและประเที่ศึปลายที่างการย้ายถึิ�นำข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ โดยส่วนำม่ากประเที่ศึม่าเลเซ่ียม่ัก
ส่งออกแรงงานำที่่�ม่่ที่ักษะส้งและจะเป็นำผู้้้รับัแรงงานำที่่�ม่่ที่ักษะต่ำ�า ซีึ�งส่วนำให็ญ่ม่าจากประเที่ศึอินำโดนำ่เซี่ย (ประม่าณร้อยละ 40) 
ต่ลอดจนำจากประเที่ศึปาก่สถึานำ บัังคิลาเที่ศึ ไที่ย เนำปาล ฟิลิปปินำส์ และเม่่ยนำม่า (Centre for Southeast Asian Studies, 2018) 

44 เช่นำ แรงงานำที่ำางานำบั้านำต่้องได้รับัการต่รวจคิัดกรองโรคิต่ิดเช่�อและการต่ั�งคิรรภ์เป็นำประจำาในำทีุ่กสองปี ห็ากแรงงานำที่ำางานำบั้านำที่่�เป็นำคินำต่่างชาต่ิต่ั�งคิรรภ์ แรงงานำ
ต้่องที่ำาแท้ี่งห็รอ่เดนิำที่างออกจากสงิคิโปร์ ต่าม่ที่่�กำาห็นำดไว้ในำพื่ระราชบัญัญตั่กิารจ้างงานำแรงงานำข้้าม่ชาต่ ิพื่.ศึ. 2533 (Centre for Southeast Asian Studies, 2018)

45 ผู้่านำพื่ระราชบััญญัต่ิการจ้างงานำแรงงานำต่่างชาต่ิ (ซีึ�งคิรอบัคิลุม่แรงงานำที่ำางานำบั้านำ)

46 ม่าต่รฐานำสญัญาดงักลา่วไม่ร่องรบััช่วงเวลาพื่กัผู่้อนำแปดชั�วโม่งห็รอ่การม่ว่นัำห็ยดุห็นำึ�งวนัำต่อ่สปัดาห็ ์แต่ม่่ก่ารระบัวุา่นำายจา้งต่อ้งจา่ยคิา่ชดเชยเปน็ำเงนิำสดห็ากแรงงานำ
ไม่่ได้รับัการอนำุญาต่ให็้ห็ยุดในำวันำพื่ักผู้่อนำประจำาสัปดาห็์ 

47 ม่าต่รฐานำสัญญาไม่่ได้กำาห็นำดเพื่ดานำคิ่าธรรม่เนำ่ยม่จัดห็างานำที่่�แรงงานำที่ำางานำบั้านำที่่�เป็นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องจ่าย ในำข้ณะที่่�จำากัดคิ่าธรรม่เนำ่ยม่จัดห็างานำสำาห็รับั
แรงงานำในำภาคิสว่นำอ่�นำๆ ไวท้ี่่�รอ้ยละ 10 ข้องคิา่จา้งรายเดอ่นำ คิา่ธรรม่เน่ำยม่จดัห็างานำสำาห็รบััแรงงานำที่ำางานำบัา้นำจงึอาจสง้เที่า่กบััคิา่จา้งจำานำวนำ 10 เดอ่นำ โดยม่องวา่ 
คิ่าธรรม่เนำ่ยม่ดังกล่าวคิวรเป็นำการต่กลงระห็ว่างบัริษัที่จัดห็างานำและแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ ซีึ�งไม่่อย้่ภายใต่้การคิวบัคิุม่ข้องรัฐบัาลสิงคิโปร์ 



56

การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

ประเที่ศึม่าเลเซ่ียม่่การดำาเนิำนำการบัริห็ารจัดการการย้ายถึิ�นำแบับัแบ่ังชนำชั�นำเช่นำเด่ยวกันำกับัประเที่ศึสิงคิโปร์ กล่าวคิ่อแรงงานำที่่�
ม่่ที่ักษะส้งจะถึ่อว่าเป็นำผู้้้เช่�ยวชาญและได้รับัอนำุญาต่ให็้ม่่ผู้้้ต่ิดต่าม่เดินำที่างม่าพื่ร้อม่กันำ ในำข้ณะที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่ที่ักษะต่ำ�าที่่�
ม่่เอกสารจะไม่่ได้รับัอนุำญาต่ให้็ม่่ผู้้้ต่ิดต่าม่ ในำพื่.ศึ. 2558 แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่ทัี่กษะต่ำ�าได้รับัการว่าจ้างให้็ที่ำางานำในำภาคิการผู้ลิต่ 
(ร้อยละ 21) เกษต่รกรรม่ (ร้อยละ 23) ก่อสร้าง (ร้อยละ 34) ภาคิบัริการ (ร้อยละ 14) และที่ำางานำบั้านำ (ร้อยละ 7) ซีึ�งเงินำเด่อนำ
ในำภาคิส่วนำการจา้งงานำเห็ล่านำ่�ม่กัต่ำ�ากวา่ที่่�คินำม่าเลเซีย่ม่ค่ิวาม่ยินำดท่ี่่�จะรบััห็ากต่อ้งที่ำางานำในำภาคิสว่นำดงักลา่ว ที่ั�งนำ่� ในำการจ้างงานำ
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ นำายจ้างต่้องวางเงินำเป็นำห็ลักประกันำระห็ว่าง 60 ถึึง 600 ดอลลาร์สห็รัฐฯ สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็นำึ�งคินำ โดย
จำานำวนำห็ลักประกันำข้ึ�นำอย้่กับัประเที่ศึต่้นำที่างข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ (Centre for Southeast Asian Studies, 2018)

กระที่รวงม่ห็าดไที่ยข้องประเที่ศึม่าเลเซี่ยม่่ห็นำ้าที่่�คิวบัคิุม่การเดินำที่างเข้้าเม่่องโดยการออกว่ซี่าและใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ ในำข้ณะที่่�
กระที่รวงที่รพัื่ยากรม่นำษุยม์่ห่็นำา้ที่่�บังัคิบััใชก้ฎระเบัย่บัคิวบัคิมุ่แรงงานำซีึ�งม่ผู่้ลบังัคิบััใชค้ิรอบัคิลมุ่แรงงานำข้า้ม่ชาต่ชิาต่ ิข้อบัเข้ต่การ
ที่ำางานำข้องที่ั�งสองกระที่รวงนัำ�นำจึงม่ักไม่่สอดคิล้องกันำ โดยกระที่รวงม่ห็าดไที่ยม่องว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเป็นำปัญห็าด้านำคิวาม่ม่ั�นำคิง 
แต่่กระที่รวงที่รัพื่ยากรม่นำุษย์ต่ระห็นำักถึึงคิวาม่จำาเป็นำข้องประเที่ศึม่าเลเซี่ยในำการพึื่�งพื่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ นำอกจากที่ั�งสอง
ห็นำว่ยงานำข้า้งต้่นำนำ่�แล้ว ยงัม่ห่็น่ำวยงานำต่รวจสอบัสุข้ภาพื่แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ (Foreign Workers' Medical Examination Monitoring) 
ที่่�ม่่ห็นำ้าที่่�จัดการการต่รวจสุข้ภาพื่ภาคิบัังคิับัแบับัรายปีสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ (Centre for Southeast Asian Studies, 2018) 

ต้ารีาง 21 กุารีคุ้มครีองที่างสิังคมสิำหรีับแรีงงานข้้ามชาต้ิในปรีะเที่ศมาเลเซัีย

กุารีคุ้มครีองที่างสิังคมและกุารีจัดีกุารีบรีิหารีสิิที่ธิิแรีงงานสิําหรีับแรีงงานข้้ามชาต้ิในปรีะเที่ศมาเลเซัีย

• พัรีะรีาชบัญญัต้ิกุารีปรีะกุันสิังคมข้องลูกุจ้าง (Employees Social Security Act) กำาห็นำดให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเข้้าถึึง
การคุ้ิม่คิรองที่่�เก่�ยวข้้องกบััการบัาดเจบ็ัจากการที่ำางานำ (ตั่�งแต่่พื่.ศึ. 2562 ก่อนำที่่�รฐับัาลจะม่แ่ผู้นำการคุ้ิม่คิรองสำาห็รบััแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิโดยเฉพื่าะ) พื่ระราชบััญญัต่ินำ่�ไม่่ม่่ผู้ลบัังคิับัใช้กับัแรงงานำที่ำางานำบั้านำ 

• กุองทีุ่นสิํารีองเลี้ยงชีพัข้องลูกุจ้าง (Employees Provident Fund) กำาห็นำดให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิสาม่ารถึเล่อกที่่�จะเข้้า
ร่วม่กองทีุ่นำนำ่�ได้ โดยห็ากต่ัดสินำใจเข้้าร่วม่ ล้กจ้างและนำายจ้างต่้องจ่ายเงินำสม่ที่บัเป็นำรายเด่อนำ 

• แผนกุารีปรีะกุันสิุข้ภาพัสิําหรีับแรีงงานต้่างชาต้ิ (Health Insurance Scheme for Foreign Workers) ให็ ้
การประกันำสุข้ภาพื่เอกชนำภาคิบัังคิับัสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ โดยอ้างอิงจากที่่�ม่่การรายงานำพื่บัว่าคิ่าธรรม่เนำ่ยม่ที่่�แรงงานำ
ข้้าม่ชาติ่ต่้องจ่ายนัำ�นำส้งกว่าค่ิาธรรม่เนำ่ยม่ที่่�จ่ายโดยพื่ลเม่่องผู้้้ม่่สิที่ธิในำแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่อ่�นำที่่�ได้รับัเงินำอุดห็นุำนำ  
ในำแง่ข้องเบั่�ยประกันำ นำายจ้างต่้องจ่ายคิ่าเบั่�ยประกันำให็้กับัแรงงานำในำภาคิการเพื่าะปล้กและแรงงานำที่ำางานำบั้านำ ในำข้ณะที่่�
แรงงานำในำภาคิสว่นำการจา้งงานำอ่�นำๆ ต่อ้งจา่ยคิา่เบั่�ยประกนัำดว้ยต่นำเอง และเนำ่�องจากการประกนัำสขุ้ภาพื่ดงักลา่วเปน็ำเง่�อนำไข้
ห็นำึ�งข้องการต่่ออายุใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ นำายจ้างชาวม่าเลเซี่ยจึงไม่่สาม่ารถึปฏิเสธภาระห็นำ้าที่่�ที่่�เก่�ยวข้้องกับัการประกันำได้ 

• พัรีะรีาชบัญญัต้ิว่าดี้วยกุารีจ้างงาน พั.ศ. 2498 (Employment Act 1955) กำาห็นำดให็้นำายจ้างม่่ห็นำ้าที่่�ในำการอำานำวย
คิวาม่สะดวกในำการลาคิลอดและลาป่วยข้องแรงงานำ ซีึ�งเป็นำบัที่บััญญัติ่ที่่�ม่่ผู้ลบัังคิับัใช้อย่างเที่่าเที่่ยม่กันำทัี่�งกับัแรงงานำ
ม่าเลเซีย่และแรงงานำข้้าม่ชาติ่ ยกเว้นำแรงงานำที่่�ที่ำางานำบ้ัานำ ซีึ�งการยกเว้นำดงักล่าวส่งผู้ลให้็ม่ก่ารรายงานำการล่วงละเมิ่ดและ
การปฏิบััต่ิที่่�ไม่่เห็ม่าะสม่ต่่อแรงงานำที่ำางานำบั้านำอย่างต่่อเนำ่�อง โดยประเที่ศึต่้นำที่าง ที่ั�งฟิลิปปินำส์ อินำโดนำ่เซี่ย และกัม่พื่้ชา 
เคิยระงับัการส่งออกแรงงานำไปยังประเที่ศึม่าเลเซี่ยม่าแล้วเป็นำคิรั�งคิราว

ท่�มา: Olivier (2018)
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การเข้า้ถึงึการคิุม้่คิรองที่่�เก่�ยวข้อ้งกับัการบัาดเจบ็ัจากการที่ำางานำอย่างน้ำอยเป็นำการคิุม้่คิรองที่่�ม่อ่ย้แ่ล้วในำประเที่ศึไที่ย แต่พ่ื่ึ�งม่ก่าร
ดำาเนำนิำงานำเม่่�อไม่น่ำานำนำ่�ในำประเที่ศึม่าเลเซีย่ (2019) ซีึ�งห็ม่ายคิวาม่วา่สทิี่ธปิระโยชนำท์ี่่�เก่�ยวข้อ้งกบััการบัาดเจบ็ัจากการที่ำางานำข้อง
แรงงานำที่้องถึิ�นำและแรงงานำข้้าม่ชาต่ิไม่่ม่่คิวาม่แต่กต่่างกันำ (ILO, 2019a)

ในำที่างต่รงกันำข้้าม่ ประเที่ศึไที่ยม่่การกำาห็นำดสิที่ธิและบัที่บััญญัต่ิด้านำการคิุ้ม่คิรองสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ต้่องออกจากงานำ 
อันำเนำ่�องม่าจากคิวาม่ขั้ดแย้งที่่�นำ้อยกว่าม่ากห็ากเปร่ยบัเที่่ยบักับัประเที่ศึม่าเลเซ่ีย แม่้ว่าในำที่างปฏิบััต่ิ การดำาเนำินำการในำประเที่ศึ
ม่าเลเซ่ียยังคิงเอ่�อประโยชน์ำให้็กับันำายจ้างม่ากกว่าแรงงานำ โดยในำประเที่ศึม่าเลเซ่ีย เม่่�อแรงงานำข้้าม่ชาต่ิลาออกจากนำายจ้าง 
โดยม่ส่าเห็ตุ่ม่าจากคิวาม่ขั้ดแยง้ แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ต่อ้งซี่�อวซ่่ีาในำราคิา 100 รงิกติ่ม่าเลเซ่ีย (30.10 ดอลลาร์สห็รฐัฯ) ต่อ่เดอ่นำ เพื่่�อให้็
สาม่ารถึอาศึยัอย้ใ่นำประเที่ศึอยา่งถึก้ต่อ้งต่าม่กฎห็ม่ายแม่ว้า่จะไม่ม่่ก่ารจา้งงานำ อยา่งไรกต็่าม่ การม่ว่ซ่ีา่ไม่ไ่ดห้็ม่ายคิวาม่วา่แรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิจะได้รับัอนำุญาต่ให็้ที่ำางานำได้ และด้วยเห็ตุ่นำ่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ลายคินำจึงเดินำที่างกลับัประเที่ศึภายห็ลังจากม่่คิวาม่ข้ัดแย้ง
กับันำายจ้าง โดยไม่่ได้ระงับัข้้อคิัดแย้งห็ร่อได้รับัเงินำชดเชย (Centre for Southeast Asian Studies, 2018)

แรงงานำข้า้ม่ชาต่ไิด้รบััการคิุม้่คิรองต่่างห็ากจากแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่สำาห็รับัแรงงานำต่า่งชาติ่ ซีึ�งม่ก่ารบัริห็ารจัดการโดยกระที่รวง
สาธารณสุข้และเป็นำการประกันำสุข้ภาพื่เอกชนำภาคิบัังคิับัสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ จากการรายงานำพื่บัว่าคิ่าธรรม่เนำ่ยม่ที่่�แรงงานำ 
ข้้าม่ชาต่ิต่้องจ่ายนัำ�นำส้งกว่าคิ่าธรรม่เน่ำยม่ที่่�จ่ายโดยพื่ลเม่่องผู้้้สิที่ธิในำแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่อ่�นำที่่�ได้รับัเงินำอุดห็นำุนำ ในำแง่ข้องเบั่�ย
ประกันำ นำายจ้างต้่องจ่ายค่ิาเบั่�ยประกันำให้็กบััแรงงานำในำภาคิการเพื่าะปลก้และแรงงานำที่ำางานำบ้ัานำ ในำข้ณะที่่�แรงงานำในำภาคิการจ้าง
งานำอ่�นำต่้องจ่ายคิ่าเบั่�ยประกันำด้วยต่นำเอง และเนำ่�องจากการประกันำสุข้ภาพื่ดังกล่าวเป็นำห็นำึ�งในำเง่�อนำไข้ข้องการต่่ออายุใบัอนำุญาต่
ที่ำางานำ นำายจ้างชาวม่าเลเซี่ยจึงไม่่สาม่ารถึปฏิเสธภาระห็นำ้าที่่�ที่่�เก่�ยวข้้องกับัการประกันำได้ (Olivier, 2018) อย่างไรก็ต่าม่ระดับั 
การปฏบิัตั่ติ่าม่กฎระเบัย่บัในำการประกนัำสขุ้ภาพื่ยงัไม่ม่่ค่ิวาม่ชดัเจนำ รายงานำข้องศึน้ำยว์จิยัเอเชย่ต่ะวนัำออกเฉย่งใต่ ้(2018) กลา่ววา่ 
แรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำประเที่ศึม่าเลเซี่ยจำานำวนำม่ากยังคิงไม่่ได้รับัการประกันำสุข้ภาพื่

6.2	 การคุ้้�มคุ้รองทางสังัคุ้มเชงินวัติกรรมในประเทศติ�นทาง

ฟิลิปปินำส์ เป็นำประเที่ศึที่่�ม่่การส่งออกแรงงานำจำานำวนำม่ากที่่�สุดและม่่การดำาเนำินำงานำที่่�เป็นำระบับั โดยม่่ข้้อต่กลงแรงงานำที่วิภาคิ ่
49 ฉบัับักับั 25 ประเที่ศึ อ่กที่ั�งพื่บัว่าห็นำึ�งในำส่�ข้องกำาลังแรงงานำฟิลิปปินำส์ที่ำางานำในำต่่างประเที่ศึในำพื่.ศึ. 2551 ประเที่ศึฟิลิปปินำส์
ม่แ่นำวที่างให็ม่่ๆ  ในำการดำาเนำนิำการให็ค้ิวาม่คิุม้่คิรองที่างสงัคิม่แกแ่รงงานำข้า้ม่ชาต่ขิ้องต่นำเอง ซีึ�งแรงงานำเห็ล่านำ่�ถึก้กำาห็นำดสถึานำะไว้
ในำกฎห็ม่ายแรงงานำฟิลปิปนิำส์วา่เป็นำ “แรงงานำฟิลปิปนิำสใ์นำต่า่งประเที่ศึ” (Rodrigues, 2019) เนำ่�อห็าในำส่วนำนำ่�จะให้็คิวาม่สำาคิญักบัั
การนำำาเสนำอแนำวที่างการดำาเนำินำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่เชิงนำวัต่กรรม่ 

อินำโดนำ่เซี่ย เป็นำอ่กห็นึำ�งกรณ่ศึึกษาข้องประเที่ศึต้่นำที่างที่่�ม่่การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�เข้้ม่แข้็ม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ผู้้้ถึ่อสัญชาต่ิ
อินำโดนำ่เซี่ย โดยอินำโดนำ่เซี่ยเป็นำประเที่ศึต่้นำที่างข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ให็ญ่เป็นำอันำดับัสองในำภ้ม่ิภาคิอาเซี่ยนำ โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
สัญชาติ่อินำโดน่ำเซี่ยส่วนำม่ากจะที่ำางานำเป็นำแรงงานำที่ำางานำบ้ัานำ ในำภาคิการก่อสร้าง และการเกษต่รในำประเที่ศึม่าเลเซ่ีย (Centre 
for Southeast Asian Studies, 2018)
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

ฟิลิปปินำส์ - กองทีุ่นำสวัสดิการแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ให็้การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่

สำานำักบัริห็ารสวัสดิการแรงงานำในำต่่างประเที่ศึ จัดตั่�งข้ึ�นำโดยม่่วัต่ถึุประสงคิ์เพื่่�อคิวบัคุิม่ด้แลบัริการด้านำสวัสดิการสังคิม่ ซีึ�งรวม่ถึึง 
การคิุ้ม่คิรองการที่ำาประกันำ การช่วยเห็ล่อด้านำสังคิม่สงเคิราะห็์ การช่วยเห็ล่อที่างกฎห็ม่าย การช่วยเห็ล่อในำการห็าต่ำาแห็นำ่งงานำ 
การบัริการสง่เสรมิ่วัฒนำธรรม่ และการบัริการชว่ยเห็ลอ่การสง่เงนิำกลบัั สำานัำกงานำบัรหิ็ารสวสัดกิารแรงงานำในำต่า่งประเที่ศึเปน็ำห็นำว่ย
งานำสังกัดกระที่รวงแรงงานำ และม่่ห็นำ้าที่่�บัริห็ารกองทีุ่นำสวัสดิการที่่�ให็ญ่เป็นำอันำดับัต่้นำๆ ในำประเที่ศึกำาลังพื่ัฒนำา กองทีุ่นำสวัสดิการ
ดงักลา่วเป็นำกองทุี่นำแบับัม่ส่ม่าชิก โดยจะเป็นำการข้ึ�นำที่ะเบัย่นำภาคิบังัคัิบั (สองปี) สำาห็รบััแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ไดร้บััการดำาเนำนิำการจดั
ที่ำาสญัญาโดยสำานำกังานำบัริห็ารแรงงานำฟิลปิปนิำส์ไปต่า่งประเที่ศึ (POEA) และเปน็ำการข้ึ�นำที่ะเบัย่นำโดยสม่คัิรใจสำาห็รบััคินำฟลิปิปนิำส์
ที่่�ต่้องการไปที่ำางานำต่่างประเที่ศึโดยไม่่ต่้องม่่สัญญา และจะม่่การเร่ยกเก็บัคิ่าธรรม่เนำ่ยม่สม่าชิกภาคิบัังคิับัจำานำวนำ 25 ดอลลาร์
สห็รัฐฯ ซีึ�งแรงงานำห็ร่อนำายจ้างต้่องจ่ายก่อนำเดินำที่างไปต่่างประเที่ศึ โดยสิที่ธิประโยชนำ์ด้านำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ประกอบัด้วย
คิ่าที่ดแที่นำห็ร่อสิที่ธิประโยชนำ์กรณ่เส่ยช่วิต่ห็ร่อทีุ่พื่พื่ลภาพื่ การประกันำคิ่าที่ำาศึพื่ และการด้แลสุข้ภาพื่ (Olivier, 2018) นำอกจาก
นำ่� สำานำกังานำบัรหิ็ารสวสัดกิารแรงงานำในำต่า่งประเที่ศึยงัจดัที่ำาโคิรงการพื่ฒันำาที่กัษะสำาห็รบััแรงงานำข้า้ม่ชาต่แิละม่อม่ที่นุำการศึกึษา
สำาห็รับัผู้้้ต่ิดต่าม่ ต่ลอดจนำออกเงินำก้้ก่อนำการเดินำที่าง เงินำก้้สงเคิราะห็์คิรอบัคิรัว และเงินำก้้เพื่่�อการเล่�ยงช่พื่ เพื่่�อส่งเสริม่โอกาสในำ
การเป็นำผู้้้ประกอบัการห็ลังจากกลับัประเที่ศึ นำอกจากนำ่� สำานำักงานำบัริห็ารสวัสดิการแรงงานำในำต่่างประเที่ศึยังสนำับัสนำุนำการกลับั
คิ่นำส้่สังคิม่และการส่งกลับัประเที่ศึ (Rodrigues, 2019) คิวาม่ช่วยเห็ล่อต่่างๆเห็ล่านำ่�ถึ่อได้ว่าม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่ม่ากกว่าเม่่�อเที่่ยบั
กับัการดำาเนำินำการในำประเที่ศึต่้นำที่างอ่�นำๆ รวม่ถึึงกลุ่ม่ประเที่ศึ CLMV อย่างไรก็ต่าม่ กองทีุ่นำสวัสดิการดังเช่นำข้องสำานำักงานำบัริห็าร
สวัสดกิารแรงงานำในำต่า่งประเที่ศึยงัม่ข่้อ้จำากดั แม่จ้ะม่ก่ารบัรกิารที่่�เปน็ำประโยชนำใ์นำชว่งกอ่นำเดนิำที่างและห็ลงัเดนิำที่างกลบััประเที่ศึ 
แต่่กองทีุ่นำดังกล่าวก็ไม่่สาม่ารถึต่อบัสนำองคิวาม่ต้่องการและข้้อกังวลเร่งด่วนำบัางอย่างสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ได้ เช่นำ กองทุี่นำ
สวัสดิการแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ไม่ส่าม่ารถึที่ำาห็น้ำาที่่�แที่นำรัฐในำด้านำการเคิล่�อนำย้ายสิที่ธิประโยชน์ำประกันำสังคิม่ระห็ว่างประเที่ศึ ห็รอ่ผู้ลัก
ดันำให็้ม่่คิ่าธรรม่เนำ่ยม่การส่งเงินำกลับัประเที่ศึที่่�ไม่่ส้งและเข้้าถึึงได้ (Rodrigues, 2019)

ฟิลิปปินำส์ - การประยุกต่์ใช้กฎข้้อบัังคิับัด้านำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่นำอกอาณาเข้ต่

นำอกจากสำานัำกงานำบัริห็ารสวัสดิการแรงงานำในำต่่างประเที่ศึแล้ว ฟิลิปปินำส์ยังม่่การบัังคิับัใช้บัที่บััญญัติ่ด้านำการคุิ้ม่คิรองที่างสังคิม่
บัางข้้อนำอกเข้ต่ชายแดนำ โดยห็ลกัปฏบิัตั่ทิี่่�เก่�ยวข้้องกบััแรงงานำฟิลปิปินำส์ม่ผู่้ลบังัคิบััใช้นำอกอาณาเข้ต่ประเที่ศึและบัที่บัญัญตั่หิ็ลาย
ข้้อม่ก่ลุม่่เป้าห็ม่ายเป็นำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ผู้้ถ้ึอ่สญัชาติ่ฟิลปิปินำส์ นำอกจากนำ่� ยงัม่ก่ารข้ยายงานำที่่�อย่้ในำคิวาม่รบััผิู้ดชอบัข้องบัริษทัี่การ
ประกันำสุข้ภาพื่ข้องฟิลิปปินำส์ (Philippine Health Insurance Corporation) ให็้คิรอบัคิลุม่ผู้้้แที่นำฟิลิปปินำส์ในำต่่างประเที่ศึ โดย
ได้รบััม่อบัห็ม่ายให้็จัดต่ั�งสำานำกังานำห็รอ่แต่่งต่ั�งผู้้ป้ระสานำงานำกลางในำที่กุประเที่ศึที่่�ม่พ่ื่ลเม่อ่งฟิลปิปินำส์อาศึยัอย้ ่ผู้้ป้ระสานำงานำกลาง
ข้องสำานำกังานำเห็ล่านำ่�จะดำาเนำินำการเก่�ยวกบััคิำาร้องที่่�ไดม้่่การย่�นำเร่�องโดยแรงงานำฟิลิปปินำส์ในำต่่างประเที่ศึ (Olivier, 2018) แรงงานำ
ข้้าม่ชาติ่ฟิลปิปินำส์ท่ี่�ที่ำางานำในำต่่างประเที่ศึสาม่ารถึจ่ายเงนิำสม่ที่บัเพื่่�อเงนิำบัำานำาญการเกษ่ยณอายเุข้้าส่้โคิรงการคุ้ิม่คิรองเด่ยวกนัำกบัั
แรงงานำที่้องถึิ�นำที่่�ที่ำางานำในำประเที่ศึฟิลิปปินำส์ นำอกจากนำ่� ยังม่่กองทีุ่นำประกันำสังคิม่แบับัสม่ัคิรใจในำร้ปแบับั Flexi-Fund ที่่�เป็นำกอง
ทีุ่นำสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิฟิลิปปินำส์โดยเฉพื่าะและม่่การสำารองเงินำออม่บัำานำาญเพื่ิ�ม่เต่ิม่ (Olivier, 2018) 

อินำโดนำ่เซี่ย - การจัดต่ั�งเชิงสถึาบัันำที่่�เข้้ม่แข้็งเพื่่�อให็้การสนำับัสนำุนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ

อินำโดนำ่เซี่ยม่่การจัดที่ำาบัที่บััญญัติ่เชิงสถึาบัันำที่่�เข้้ม่แข้็งในำการให็้คิวาม่ช่วยเห็ล่อแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำต่่างประเที่ศึ โดยม่่พื่ระราช
บััญญัต่ิว่าด้วยการเข้้าที่ำางานำและการคิุ้ม่คิรองแรงงานำอินำโดนำ่เซี่ยในำต่่างประเที่ศึ พื่.ศึ. 2547 ที่่�กำาห็นำดให็้รัฐบัาลคิวรจัดเต่ร่ยม่ 
พื่ฒันำา ดำาเนำนิำการ และคิวบัคิมุ่การเข้า้ที่ำางานำและการคิุม้่คิรองแรงงานำในำต่า่งประเที่ศึ (Olivier, 2018) รฐับัาลยงัม่ห่็นำา้ที่่�ต่รวจสอบั
เอกสารและให็้ข้้อม่้ลก่อนำการเดินำที่างกับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ร่อผู้้้ที่่�จะเป็นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ รวม่ที่ั�งประสานำจัดการการเดินำที่างออก
และกลับัเข้้าประเที่ศึข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้่านำที่่าเร่อข้องอินำโดนำ่เซี่ย (Centre for Southeast Asian Studies, 2018) นำอกจากนำ่� 
ยงัม่ก่ระที่รวงการต่า่งประเที่ศึที่่�ที่ำาห็น้ำาที่่�กำากบััดแ้ลแรงงานำข้า้ม่ชาต่ใินำต่า่งประเที่ศึ โดยการบันัำทึี่กการเดินำเข้า้และออกข้องแรงงานำ
ห็ากม่่การรายงานำต่่อสถึานำที่้ต่ ประเมิ่นำคุิณภาพื่ข้องนำายจ้างและภาคิ่บัริษัที่จัดห็างานำ ต่ลอดจนำอนุำม่ัต่ิเอกสารในำการเข้้าที่ำางานำ
ก่อนำอนำุญาต่ให็้แรงงานำเดินำที่าง ส่วนำในำระดับัจังห็วัด พื่บัว่าม่่กระที่รวงที่รัพื่ยากรม่นำุษย์และห็นำ่วยงานำระดับัจังห็วัดข้ององคิ์กร
การรับัเข้้าที่ำางานำและคิุ้ม่คิรองแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ที่ำาห็นำ้าที่่�ในำการช่วยประสานำงานำคัิดกรองและให้็คิวาม่ยินำยอม่ต่่อการอนุำญาต่รับั
เข้้าที่ำางานำ ต่ลอดจนำให็้ข้้อม่้ลโดยสังเข้ปแก่แรงงานำก่อนำออกเดินำที่าง (Centre for Southeast Asian Studies, 2018) นำอกจาก
นำ่� ยังม่่การจัดกิจกรรม่ภาคิบัังคิับัที่่�ห็ลากห็ลายก่อนำเดินำที่าง เช่นำ การอบัรม่และให็้ข้้อม่้ล และแรงงานำต่้องม่่สัญญาจ้างกับันำายจ้าง
ชาวต่่างชาต่ิก่อนำออกเดินำที่าง (Olivier, 2018)



59

การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

อินำโดนำ่เซี่ย - การประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิภาคิบัังคิับั

การจัดที่ำาแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่ภาคิบังัคัิบัสำาห็รับัแรงงานำข้า้ม่ชาติ่เป็นำองค์ิประกอบัสำาคิญัข้องการดำาเนิำนำการให้็คิวาม่ช่วยเห็ลอ่
แรงงานำข้้าม่ชาติ่โดยรัฐบัาลอินำโดน่ำเซ่ีย โดยกำาห็นำดให้็บัริษัที่จัดห็างานำม่่ห็น้ำาที่่�ต้่องที่ำาประกันำให้็กับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่และต้่องจ่าย
คิ่าเบ่ั�ยประกันำ อย่างไรก็ต่าม่ในำที่างปฏิบััต่ิบั่อยคิรั�งม่ักม่่การเร่ยกเก็บัคิ่าเบั่�ยประกันำสุข้ภาพื่กับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำภายห็ลัง ที่ั�งนำ่� 
เนำ่�องจากแม่ว้า่จะม่ข่้อ้กำาห็นำดเก่�ยวกบััภาระห็นำา้ที่่�ต่าม่กฎห็ม่ายในำการที่ำาประกนัำให็ก้บััแรงงานำ แต่ก่ฎห็ม่ายไม่ไ่ดร้ะบัอุยา่งชดัเจนำ
วา่บัริษทัี่จัดห็างานำห็รอ่นำายจ้างต้่องเป็นำผู้้จ้า่ยค่ิาเบั่�ยประกันำ การประกันำสขุ้ภาพื่แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ให็ส้ทิี่ธปิระโยชน์ำที่่�คิรอบัคิลุม่เงินำ
ชดเชยในำกรณ่เส่ยช่วิต่ห็ร่อทีุ่พื่พื่ลภาพื่ ต่ลอดจนำให็้คิวาม่คิุ้ม่คิรองกรณ่อุบััต่ิเห็ตุ่ที่่�ไม่่เก่�ยวข้้องกับัการที่ำางานำ การยกเลิกสัญญาจ้าง
ก่อนำกำาห็นำด คิ่าแรงคิ้างจ่าย และคิ่าใช้จ่ายที่่�เก่�ยวข้้องกับัการเปล่�ยนำนำายจ้างข้องแรงงานำ โดยแรงงานำต่้องที่ำาประกันำให็้เร่ยบัร้อย
ก่อนำได้รับัอนำุม่ัต่ิให็้ออกเดินำที่าง (Olivier, 2018)
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7	 บทสัร้ปและข�อเสันอแนะเชิงนโยบาย

7.1	 บทสัรป้

ประเที่ศึไที่ยม่่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�อาศึัยอย่้ในำประเที่ศึเป็นำจำานำวนำม่าก แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเห็ล่านำ่�นำับัเป็นำองคิ์ประกอบัสำาคัิญข้อง
ประชากรที่ั�วไปและกำาลังแรงงานำในำประเที่ศึ ในำพื่.ศึ. 2563 ประเที่ศึไที่ยม่่แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะปกติ่จำานำวนำประม่าณ 2.5 
ล้านำคินำ โดยจำานำวนำม่ากม่าจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ ที่ั�งนำ่� ประเที่ศึ
เม่ย่นำม่าม่ก่ารสง่ออกแรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ม่ส่ถึานำะปกต่จิำานำวนำม่ากที่่�สดุ ต่าม่ม่าดว้ยกมั่พื่ช้า สาธารณรฐัประชาธปิไต่ยประชาชนำลาว 
และเว่ยดนำาม่ 

7.1.1 ปรีะเภที่ข้องใบอนุญาต้ที่ํางานสิําหรีับแรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�มีสิถานะปกุต้ิ

ประเที่ศึไที่ยม่ช่่องที่างการจ้างงานำที่่�เป็นำระบับัสำาห็รบััอำานำวยคิวาม่สะดวกในำการย้ายถึิ�นำแบับัปกติ่ข้องแรงงานำข้า้ม่ชาติ่จากประเที่ศึ
กมั่พื่ช้า สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่ย่นำม่า และเวย่ดนำาม่อย้ส่องช่องที่าง ได้แก ่บันัำทึี่กคิวาม่เข้า้ใจระห็ว่างรัฐบัาลไที่ย
กบััรฐับัาลข้องที่ั�งส่�ประเที่ศึเพื่่�อนำบัา้นำ และโดยใชบ้ัตั่รผู้า่นำแดนำ นำอกจากนำ่� ยงัม่ม่่าต่ราการผู้อ่นำผู้นัำแบับัเฉพื่าะกจิในำการปรบััสถึานำะ
ข้องแรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�เดนิำที่างเข้า้ส้ป่ระเที่ศึไที่ยผู้า่นำชอ่งที่างการยา้ยถึิ�นำที่่�ไม่ป่กต่ทิี่่�ม่ก่ารดำาเนำนิำการเปน็ำระยะๆ (เชน่ำ กระบัวนำการ
พื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ) ที่ั�งน่ำ� การบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิเป็นำช่องที่างที่่�ม่่การดำาเนำินำการเพื่่�อให็้สถึานำะการย้ายถึิ�นำแบับัปกต่ิแก่แรงงานำ 
ข้า้ม่ชาติ่ม่ากที่่�สุด ต่าม่ม่าดว้ยกระบัวนำการจ้างงานำต่าม่บันัำทึี่กคิวาม่เข้า้ใจ (ร้อยละ 43) และม่แ่รงงานำข้า้ม่ชาติ่เพื่ย่งส่วนำนำอ้ย (ร้อยละ 1) 
ที่่�ได้รับัสถึานำะการย้ายถึิ�นำแบับัปกต่ิจากการจ้างงานำโดยใช้บััต่รผู้่านำแดนำ 

7.1.2 ช่องว่างข้องกุารีคุ้มครีองและกุารีเข้้าถึงสิิที่ธิิปรีะโยชน์

แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะปกติ่จำานำวนำไม่่ถึึงห็นึำ�งล้านำคินำม่่การข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทุี่นำประกันำสังคิม่และกองทุี่นำ
เงินำที่ดแที่นำ ซึี�งคิิดเป็นำร้อยละ 39 ข้องจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ย 
ประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ ซึี�งใกล้เคิ่ยงกับัอัต่ราการคิุ้ม่คิรองข้องแรงงานำไที่ยในำช่วงวัยที่ำางานำที่่�ร้อยละ 3048 ที่่�ได้
ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ อัต่ราข้้างต่้นำนำ่�สะที่้อนำให็้เห็็นำว่าระดับัการเข้้าถึึง 
การคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ค่ิอนำข้า้งต่ำ�านำั�นำไม่ไ่ด้เกิดข้ึ�นำเพื่ย่งแค่ิกบััแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ แต่ยั่งเกิดข้ึ�นำกับัแรงงานำไที่ย โดยรายงานำการศึกึษา
รป้แบับัการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่และการวเิคิราะห็ค์ิวาม่เปราะบัางในำประเที่ศึไที่ย (Mettens et al, 2021a) ไดเ้นำน้ำยำ�าถึงึคิวาม่จำาเปน็ำ 
สำาห็รบััรฐับัาลไที่ยในำการลดข้้อยกเว้นำที่างกฎห็ม่ายสำาห็รบััแรงงานำบัางกลุม่่จากการคิุม้่คิรองภายใต้่ม่าต่รา 33 ข้องกองที่นุำประกนัำสงัคิม่

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้รับัการจ้างงานำระยะสั�นำห็ร่อที่ำางานำในำบัางภาคิส่วนำการจ้างงานำได้รับัการยกเว้นำจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และ
กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ การยกเว้นำแรงงานำข้้าม่ชาติ่เห็ล่าน่ำ�จากกลุ่ม่ผู้้้ม่่สิที่ธิได้รับัการคิุ้ม่คิรองที่ำาให็้อัต่ราการคิุ้ม่คิรองข้องทัี่�งกองทีุ่นำ
ประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำอย้่ที่่�ร้อยละ 60 ที่ั�งนำ่� แรงงานำข้้าม่ชาต่ิชายม่่การข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเป็นำผู้้้ประกันำต่นำภายใต่้กองทีุ่นำ
ประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำม่ากกว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิง 

จากจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ได้ขึ้�นำที่ะเบัย่นำเป็นำผู้้ป้ระกนัำต่นำ พื่บัว่าม่เ่พื่ย่งร้อยละ 9 ข้องผู้้ป้ระกนัำต่นำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ได้ย่�นำคิำาร้อง
เพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ และม่่เพื่่ยงร้อยละ 2 ข้องจำานำวนำผู้้้ประกันำต่นำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้ย่�นำคิำาร้อง
เพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทีุ่นำเงินำแที่นำ สัดส่วนำที่่�กล่าวม่าข้้างต่้นำนำ่�ส้งกว่าสัดส่วนำข้องผู้้้ประกันำต่นำคินำไที่ยที่่�ได้ม่่การย่�นำ
คิำาร้องเพื่่�อข้อรบััประโยชนำท์ี่ดแที่นำกับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่ และอาจสะที่้อนำให้็เห็น็ำถึึงสัดส่วนำที่่�สง้กว่าข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ไดร้ับั
การจ้างงานำในำภาคิส่วนำที่่�ม่่คิวาม่เส่�ยงส้งจากการที่ำางานำ ที่ั�งนำ่� การลาป่วยเป็นำสิที่ธิประโยชนำ์ที่่�ได้รับัการย่�นำคิำาร้องบั่อยที่่�สุด ที่ั�งจาก
กองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ

48 แรงงานำไที่ยม่อ่ตั่ราการข้ึ�นำที่ะเบัย่นำในำกองที่นุำประกนัำสงัคิม่อย้ท่ี่่�รอ้ยละ 29.7 ข้องจำานำวนำที่ั�งห็ม่ดข้องแรงงานำไที่ย และอตั่ราการข้ึ�นำที่ะเบัย่นำในำกองที่นุำเงนิำที่ดแที่นำอย้่
ที่่�ร้อยละ 29.8 ข้องจำานำวนำที่ั�งห็ม่ดข้องแรงงานำไที่ย (Merttens et al, 2021b) ที่ั�งนำ่� อัต่ราการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเฉพื่าะแรงงานำไที่ยที่่�ม่่สิที่ธิในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และ
กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำไม่่สาม่ารถึเข้้าถึึงได้
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แรงงานำข้้าม่ชาติ่ห็ญิงคิิดเป็นำสองในำสาม่ข้องจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ได้ม่่การย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทุี่นำ
ประกันำสังคิม่ เน่ำ�องจากผู้้้ประกันำต่นำห็ญิงม่่สิที่ธิในำการลาคิลอดและม่่แนำวโนำ้ม่ที่่�จะย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ในำกรณ่เงินำ
สงเคิราะห์็บัตุ่ร ในำที่างกลบัักันำ แรงงานำข้้าม่ชาต่ชิายเป็นำผู้้ย้่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรบััประโยชน์ำที่ดแที่นำในำกรณเ่สย่ชว่ติ่ห็รอ่ประสบัอนัำต่ราย
อนัำเนำ่�องม่าจากการที่ำางานำภายใต้่กองที่นุำเงนิำที่ดแที่นำม่ากที่่�สดุ (ร้อยละ 82) โดย 64 คิำาร้องจากที่ั�งห็ม่ด 69 คิำาร้องที่่�ได้ม่ก่ารย่�นำเร่�อง
ในำ พื่.ศึ. 2563 ม่าจากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิชาย สะที่้อนำให็้เห็็นำว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิชายที่ำางานำในำภาคิส่วนำที่่�ม่่คิวาม่เส่�ยงต่่อการประสบั
อันำต่รายจากการที่ำางานำม่ากกว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิง

นำอกจากนำ่� ภายห็ลงัจากการระบัาดให็ญ่ข้องโรคิโคิวดิ-19 พื่บัว่าการย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรบััประโยชน์ำที่ดแที่นำจากกองทุี่นำประกันำสงัคิม่
ม่่จำานำวนำเพื่ิ�ม่ข้ึ�นำม่ากกว่าร้อยละ 50 ระห็ว่าง พื่.ศึ. 2562 และ พื่.ศึ. 2563 โดยจำานำวนำคิำาร้องที่่�เพื่ิ�ม่ข้ึ�นำนำ่�ม่่แนำวโนำ้ม่ม่าจากการย่�นำ
คิำาร้องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำในำกรณ่การว่างงานำที่่�ม่่จำานำวนำเพื่ิ�ม่ข้ึ�นำ ซีึ�งเพื่ิ�ม่ข้ึ�นำ 30 เที่่า จากร้อยละ 2 เป็นำจำานำวนำเก่อบัคิรึ�ง
ห็นำึ�งข้องคิำาร้องที่ั�งห็ม่ดที่่�ได้ม่่การย่�นำเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำกับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่

ในำ พื่.ศึ. 2562 แรงงานำข้้าม่ชาต่ิและผู้้้ต่ิดต่าม่จำานำวนำ 823,420 คินำม่่สถึานำะเป็นำผู้้้ประกันำต่นำต่าม่แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำ
ต่า่งดา้ว ห็ากเที่ย่บักบััสดัส่วนำข้องประชากรแรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ม่ส่ถึานำะปกต่ทิี่ั�งห็ม่ดจากประเที่ศึกมั่พื่ช้า สาธารณรัฐประชาธิปไต่ย 
ประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่  จำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ได้ซี่�อบััต่รประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวข้้างต่้นำนำ่�คิิดป็นำร้อยละ 
29 ข้องจำานำวนำแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะปกติ่จากประเที่ศึกัม่พื่ช้า สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่ย่นำม่า และเวย่ดนำาม่ 
ในำด้านำการเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ พื่บัว่าร้อยละ 13 ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เป็นำผู้้้ประกันำต่นำภายใต่้แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำ
ต่่างด้าวม่่การเข้้ารับับัริการด้แลสุข้ภาพื่ในำโรงพื่ยาบัาล

โคิรงการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่แห่็งชาติ่ที่่�กล่าวม่าข้า้งต้่นำให้็การคิุม้่คิรองที่่�คิรอบัคิลุม่กำาลงัแรงงานำแค่ิเพื่ย่งบัางส่วนำเท่ี่านำั�นำ โดยแรงงานำ
ข้า้ม่ชาต่มิ่กัไดร้บััการวา่จา้งให็ท้ี่ำางานำในำภาคิสว่นำข้องต่ลาดแรงงานำที่่�ไม่ไ่ดร้บััการคิุม้่คิรองจากการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ห็รอ่ที่ำางานำในำ
ภาคิส่วนำท่ี่�การบัังคิับัใช้กฎห็ม่ายการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่นำั�นำยังคิงด้อยประสิที่ธิภาพื่ที่่�จะก่อให็้เกิดการปฏิบััต่ิต่าม่ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
จำานำวนำม่ากจึงเล่อกที่่�จะเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองผู้่านำโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่นำอกระบับั ที่่�ระดับัการคิุ้ม่คิรองต่ำ�ากว่า ห็ากเที่่ยบักับั
ระดับัการคิุ้ม่คิรองที่่�ได้จากโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ดำาเนำินำการโดยภาคิรัฐ เช่นำ 

1. กองทีุ่นำ M-Fund เป็นำแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ โดยไม่่คิำานำึงถึึงสถึานำะที่างกฎห็ม่าย ที่่�ดำาเนำินำการ
โดยองคิ์กรพื่ัฒนำาเอกชนำ กองทีุ่นำ M-Fund ให็้การคิุ้ม่คิรองด้แลสุข้ภาพื่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำโรงพื่ยาบัาลรัฐที่่�ม่่การที่ำาข้้อ
ต่กลงภาคิ่เคิร่อข้่าย กองทีุ่นำดังกล่าวม่่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เป็นำผู้้้ประกันำต่นำจำานำวนำ 22,900 คินำ โดยร้อยละ 52 ข้องจำานำวนำ
ผู้้ป้ระกนัำต่นำยงัคิงจ่ายเงนิำสม่ที่บัเข้้าส่้กองทุี่นำอย่างต่่อเนำ่�อง ผู้้ป้ระกนัำต่นำส่วนำม่ากม่ส่ญัชาติ่เม่ย่นำม่าที่่�อาศัึยอย่้ในำจงัห็วดัต่าก 
อายุระห็ว่าง 18 ถึึง 29 ปี

2. องคิ์กรพื่ัฒนำาเอกชนำ องคิ์กรด้านำศึาสนำา และองคิ์กรการกุศึลห็ลายแห็่งก็ม่่การให็้บัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่แก่ประชากร
ข้้าม่ชาต่ิที่่�ไม่่ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำ แม่้ว่ายังม่่ข้้อจำากัดในำการดำาเนำินำงานำ เช่นำ การดำาเนำินำการข้องสภาเคิร่อข้่ายช่วยเห็ล่อด้านำ
ม่นำุษยธรรม่ที่่�ให็้การคิุ้ม่คิรองแก่คิรอบัคิรัวผู้้้แสวงห็าที่่�ล่�ภัยและผู้้้ล่�ภัยในำเข้ต่เม่่องจำานำวนำ 650 คิรอบัคิรัว

7.1.3 อุปสิรีรีคสิำคัญในกุารีเข้้าถึงกุารีคุ้มครีองที่างสิังคมข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิ

แม่ว้า่แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ม่ส่ทิี่ธไิด้รบัับัริการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ แต่ใ่นำบัางคิรั�งก็ไม่ส่าม่ารถึเข้า้ถึงึสทิี่ธปิระโยชนำท์ี่่�พื่ึ�งไดร้บััไดอ้ย่างเพื่ย่งพื่อ 
ห็ร่อเต่็ม่ท่ี่� อุปสรรคิสำาคิัญที่่�แรงงานำข้้าม่ชาติ่ต่้องเผู้ชิญในำการเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สาม่ารถึแบ่ังออกเป็นำ 3 ประเภที่ คิ่อ 
(1) กรอบันำโยบัาย (2) การไม่่ปฏิบััต่ิต่าม่ระเบั่ยบัข้้อบัังคิับัที่่�ม่่อย้่ และ (3) อุปสรรคิในำการใช้สิที่ธิประโยชนำ์ที่่�พื่ึ�งได้รับั โดยสาม่ารถึ
สรุปเป็นำ 14 ข้้อ ดังนำ่� 
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กรอบันำโยบัาย

1. สิิที่ธิิกุารีปรีะกุันสิังคมข้ึ้นอยู่กุับสิถานะกุารีย้ายถิ�นต้ามกุฎหมายจึงกุ่อให้เกุิดีความไม่เที่่าเที่ียมในกุารีเข้้าถึง
กุารีคุ้มครีองที่างสิังคม

สถึานำะที่างกฎห็ม่ายที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิได้รับักำาห็นำดสิที่ธิในำการเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิ
และที่่�อย้่ภายใต่้การคิุ้ม่คิรองระห็ว่างประเที่ศึได้รับัการยกเว้นำจากบัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สาธารณะ เนำ่�องจากแรงงานำเห็ล่านำ่�
ไม่่ได้รับัอนำุญาต่ให็้ที่ำางานำในำประเที่ศึไที่ยได้ต่าม่กฎห็ม่ายจึงไม่่สาม่ารถึข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้้าส้่การประกันำสังคิม่แบับัจ่ายเงินำสม่ที่บัได้ 

แม่้ว่าพื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่ให็้การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่ แต่่เกณฑ์์คิุณสม่บััต่ิที่่�ม่่อย้่จำากัดผู้้้ม่่สิที่ธิเข้้าถึึง
สิที่ธิประโยชนำ์การคิุ้ม่คิรองดังกล่าว โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ผู้่านำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิและต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจที่่�ม่่ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ
และ/ห็ร่อว่ซี่าที่่�ยังไม่่ห็ม่ดอายุเที่่านำั�นำที่่�ม่่สิที่ธิได้รับัสิที่ธิประโยชนำ์การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ภายใต่้พื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่ ที่ั�งนำ่� 
แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ผู้่านำการพิื่ส้จน์ำสัญชาติ่และต่าม่บัันำทึี่กคิวาม่เข้้าใจแม้่ว่าจะม่่เอกสารข้้างต้่นำที่่�ยังไม่่ห็ม่ดอายุ แต่่ที่ว่าได้รับัการ 
ว่าจ้างให็้ที่ำางานำบั้านำ ห็ร่อที่ำางานำต่าม่ฤด้กาลและชั�วคิราวในำภาคิการเกษต่ร ป่าไม่้ ปศึุสัต่ว์ ห็ร่องานำต่าม่ฤด้กาลห็ร่องานำชั�วคิราว 
อ่�นำๆ ยังคิงได้รับัการยกเว้นำจากการจ่ายเงินำสม่ที่บัห็ร่อได้รับัสิที่ธิประโยชนำ์จากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่

รัฐบัาลไที่ยได้จัดที่ำาแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวเพื่่�อลดช่องว่างข้องการคิุ้ม่คิรองด้านำสุข้ภาพื่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ 
ที่่�ไม่ม่่ส่ทิี่ธใินำกองที่นุำประกนัำสงัคิม่ โดยกอ่นำห็นำา้นำ่�แผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างดา้วคิรอบัคิลมุ่ถึงึแรงงานำข้า้ม่ชาต่ทิี่่�ม่ส่ถึานำะ 
ไม่่ปกต่ิ แต่่ปัจจุบัันำให็้การคิุ้ม่คิรองเฉพื่าะแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิที่่�ไม่่สาม่ารถึข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้้าส้่กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ 
ได้เที่่านำั�นำ โดยการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำเข้้าส้่แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวเป็นำแบับัสม่ัคิรใจ

กรอบันำโยบัายการบัริห็ารจัดการแรงงานำข้้าม่ชาต่ิถึ้กออกแบับัในำลักษณะที่่�ไม่่สาม่ารถึที่ำาให็้การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่เข้้าถึึงแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิทีุ่กคินำได้อย่างเที่่าเที่่ยม่ โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะที่างกฎห็ม่ายและที่ำางานำในำภาคิส่วนำการจ้างงานำที่่�แต่กต่่างกันำ  
จะม่่สิที่ธิได้รับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ไม่่เห็ม่่อนำกันำ 

การเช่�อม่โยงสถึานำะการย้ายถึิ�นำกบััสทิี่ธกิารคุ้ิม่คิรองสงัคิม่ม่แ่นำวโน้ำม่ว่าจะก่อให้็เกดิผู้ลกระที่บัที่างเพื่ศึสภาพื่ในำด้านำการม่ส่ทิี่ธแิละ
การเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรอง โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิชายเป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำม่ากกว่าแรงงานำ
ข้้าม่ชาติ่ห็ญิง โดยร้อยละ 43 ข้องจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ชายที่่�ม่่สถึานำะปกติ่ได้ขึ้�นำที่ะเบั่ยนำในำกองทุี่นำประกันำสังคิม่และกองทุี่นำ
เงินำที่ดแที่นำ เม่่�อเที่่ยบักับัร้อยละ 40 ข้องจำานำวนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิง จำานำวนำร้อยละข้้างต่้นำนำ่�สะที่้อนำให็้เห็็นำว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ห็ญิงม่่แนำวโนำ้ม่ที่่�จะได้รับัการว่าจ้างให็้ที่ำางานำในำลักษณะชั�วคิราวห็ร่องานำบั้านำม่ากกว่า ห็ร่อม่่แนำวโนำ้ม่ที่่�จะเข้้าไม่่ถึึงการคิุ้ม่คิรอง
ที่างสังคิม่ม่ากกว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิชาย แม่้ว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็ญิงเห็ล่านำ่�จะเป็นำผู้้้ม่่สิที่ธิในำการคิุ้ม่คิรอง

แรงงานำข้้าม่ชาติ่ห็ญิงต่้องเผู้ชิญกับัข้้อที่้าที่ายเฉพื่าะในำการเข้้าถึึงบัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่อันำเนำ่�องม่าจากการยกเว้นำการคุ้ิม่คิรอง
ในำบัางภาคิส่วนำและประเภที่ข้องการจ้างงานำ เช่นำ การยกเว้นำแรงงานำที่ำางานำบั้านำจากม่าต่รา 33 ข้องกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ซีึ�งส่วนำ
ม่ากเป็นำผู้้้ห็ญิง การยกเว้นำดังกล่าวเป็นำร้ปแบับัห็นึำ�งข้องการเล่อกปฏิบััต่ิที่างเพื่ศึเชิงโคิรงสร้างและคิวรได้รับัการพิื่จารณาแก้ไข้
ที่างกฎห็ม่าย 

2. สิิที่ธิิปรีะโยชน์กุารีคุ้มครีองที่างสิังคม (ถ้ามี) จะเที่ียบเที่่ากุับสิิที่ธิิปรีะโยชน์ที่ี�คนไที่ยไดี้รีับ

ห็ากพิื่จารณาในำแง่ข้องคิวาม่เพื่่ยงพื่อต่่อคิวาม่ต้่องการ ต่าม่ห็ลักการแล้วพื่บัว่าบัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�แรงงานำข้้าม่ชาติ่ม่่สิที่ธิ
ได้รับั โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งด้านำการด้แลสุข้ภาพื่นัำ�นำเที่่ยบัเที่่ากับัสิที่ธิข้องคินำไที่ยและคิ่อนำข้้างม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 
ที่่�ได้รับัสิที่ธิประโยชนำ์แสดงคิวาม่พื่ึงพื่อใจต่่อการคิุ้ม่คิรองด้แลสุข้ภาพื่ อย่างไรก็ต่าม่ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ป่วยเป็นำโรคิร้ายแรง เช่นำ 
เอชไอว่/เอดส์ และโรคิเร่�อรังต่่างๆ ประสบัปัญห็าในำการใช้สิที่ธิประโยชนำ์การด้แลสุข้ภาพื่ห็ากไม่่ได้รับัคิวาม่ช่วยเห็ล่อจากองคิ์กร
ภาคิประชาสังคิม่ ที่ั�งนำ่� เน่ำ�องจากระบับัการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่อ่ย้ไ่ม่ไ่ด้ถึก้ออกแบับัม่าให้็ต่รงกับัคิวาม่ต้่องการข้องกลุม่่แรงงานำที่่�
ม่ค่ิวาม่เปราะบัางบัางกลุม่่ ซีึ�งรวม่ถึงึแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ห็ญงิที่่�ต่ั�งคิรรภ์ แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ต่ดิเช่�อเอชไอว/่เอดส์ และแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�
ที่พุื่พื่ลภาพื่ ปญัห็าต่า่งๆ ที่่�แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ต่อ้งเผู้ชิญในำการเข้า้ถึงึสิที่ธปิระโยชน์ำยงัห็ม่ายคิวาม่ว่าการเข้า้ถึงึการคิุม้่คิรองที่างสังคิม่
ในำที่างปฏิบััต่ิ นำั�นำไม่่ม่ากเพื่่ยงพื่อเห็ม่่อนำกับัการคิุ้ม่คิรองที่่�ได้กำาห็นำดไว้ที่างกฎห็ม่าย
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3. ค่าใช้จา่ยในกุรีะบวนกุารีจ้างงานผ่านช่องที่างกุารีย้ายถิ�นแบบปกุติ้อาจที่ำให้แรีงงานข้า้มชาติ้ไม่เข้า้สิูกุ่รีะบวนกุารี 
และเข้้าไม่ถึงกุารีคุ้มครีองที่างสิังคม 

การเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ินำั�นำข้ึ�นำอย้่กับัใบัอนำุญาต่ที่ำางานำและสถึานำะการย้ายถึิ�นำข้องแรงงานำ และ
ด้วยเห็ตุ่นำ่� ในำที่างปฏิบััติ่แล้วคิ่าใช้จ่ายในำการสม่ัคิรเข้้าส้่แผู้นำการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจึงรวม่ถึึงคิ่าใช้จ่ายในำ 
การได้รับัสถึานำะที่่�ถึ้กกฎห็ม่ายซีึ�งอาจม่่ราคิาส้ง

คิ่าใช้จ่ายในำกระบัวนำการจ้างงานำผู้่านำช่องที่างการย้ายถึิ�นำแบับัปกต่ิรวม่ถึึงคิ่าธรรม่เนำ่ยม่ต่่างๆ สำาห็รับัการต่รวจสุข้ภาพื่ภาคิบัังคิับั 
การต่รวจลงต่ราว่ซี่า ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ และการบัันำที่ึกข้้อม่้ลส่วนำตั่ว49 คิ่าธรรม่เนำ่ยม่เห็ล่านำ่�รวม่แล้วจะอย่้ระห็ว่าง 6,280 บัาที่ 
และ 7,780 บัาที่ (151-187 ดอลลาร์สห็รัฐฯ) สำาห็รับัใบัอนำุญาต่ที่ำางานำอายุสองปี นำอกจากนำ่� นำายจ้างยังต่้องวางเงินำม่ัดจำากับักรม่
การจัดห็างานำสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิแต่่ละคินำเป็นำเงินำ 1,000 บัาที่ ส้งสุดไม่่เกินำ 100,000 บัาที่ต่่อนำายจ้าง ในำที่างต่รงกันำข้้าม่ 
การข้อรับับััต่รผู้่านำแดนำม่่คิ่าใช้จ่ายที่่�นำ้อยกว่าเก่อบัคิรึ�งห็นำึ�งข้องคิ่าใช้จ่ายในำการจ้างงานำต่าม่กระบัวนำการบัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจและ 
การพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ โดยม่่คิ่าใช้จ่ายอย้่ที่่� 2,805 บัาที่ (76 ดอลลาร์สห็รัฐฯ) ต่าม่ที่่�ได้แสดงไว้ในำต่ารางที่่� 22

ต้ารีางที่ี� 22  ค่าธิรีรีมเนียมในกุารีมีสิถานะกุารีย้ายถิ�นแบบปกุต้ิสิำหรีับแรีงงานข้้ามชาต้ิจากุปรีะเที่ศกุัมพัูชา 
สิาธิารีณรีฐัปรีะชาธิปิไต้ยปรีะชาชนลาว เมยีนมา และเวยีดีนาม รีะหว่างพั.ศ. 2562 และ พั.ศ. 2563

ภาคส่ิวนกุารีจ้างงาน/ 
ค่าธิรีรีมเนยีม

บันที่ึกุความเข้้าใจ พัิสิูจน์สิัญชาต้ิ บัต้รีผ่านแดีน

ภาคสิ่วนที่ี�มี
สิิที่ธิิกุองทีุ่น
ปรีะกุันสิังคม

ภาคสิ่วนที่ี�ไม่มี
สิิที่ธิิกุองทีุ่น
ปรีะกุันสิังคม

มีสิิที่ธิิกุองทีุ่น
ปรีะกุันสิังคม

ไม่มีสิิที่ธิิกุองทีุ่น
ปรีะกุันสิังคม

ไม่มีสิิที่ธิิกุองทีุ่น
ปรีะกุันสิังคม

รีวม (บาที่) 6 280 7 780 6 180 7 680 2 805

รีวม  
(ดีอลลารี์สิหรีัฐฯ)

151 187 148 184 67

คิ่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่่�ใช้ในำกระกวนำการจ้างงานำผู้่านำช่องที่างการย้ายถิึ�นำแบับัปกติ่ (โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งสำาห็รับัแรงงานำ 
ข้้าม่ชาติ่ที่่�เข้้าม่าด้วยบัันำทึี่กคิวาม่เข้้าใจและการพิื่ส้จน์ำสัญชาติ่) ที่ำาให็้แรงงานำข้้าม่ชาติ่ไม่่อยากเข้้าส้่กระบัวนำการ คิวาม่ซัีบัซี้อนำ
ข้องกระบัวนำการยังกระตุ่้นำให็้ม่่การใช้บัริการจากบัริษัที่จัดห็างานำ แม้่ว่ากฎห็ม่ายห็้าม่ไม่่ให็้นำายจ้างเร่ยกเก็บัคิ่าธรรม่เนำ่ยม่
การจดัห็างานำจากแรงงานำข้า้ม่ชาต่ ินำายจา้งม่กัจา่ยเงนิำให็น้ำายห็นำา้และบัรษิทัี่จดัห็างานำเอกชนำเพื่่�อชว่ยจดัเต่รย่ม่เอกสารและอำานำวย
คิวาม่สะดวกต่ลอดกระบัวนำการต่าม่บัันำทึี่กคิวาม่เข้้าใจที่่�ม่่คิวาม่ซัีบัซ้ีอนำ อ่กที่ั�งการใช้บัริษัที่จัดห็างานำยังเป็นำข้้อกำาห็นำดจำาเป็นำ
เบั่�องต่น้ำที่างกฎห็ม่ายในำประเที่ศึเม่ย่นำม่า ดงันำั�นำ คิา่ธรรม่เนำย่ม่ที่่�กลา่วถึงึข้า้งต่น้ำจงึไม่ร่วม่คิา่ใชจ้า่ยเพื่ิ�ม่เต่มิ่อ่�นำๆ เชน่ำ คิา่ธรรม่เนำย่ม่
การจัดห็างานำ ห็ร่อคิ่าใช้จ่ายในำการข้อรับัห็นำังส่อเดินำที่างห็ร่อเอกสารประจำาต่ัวที่่�จำาเป็นำอ่�นำๆ ซีึ�งม่่ราคิาส้งกว่าม่าก รายงานำล่าสุด
ข้ององค์ิการแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึพื่บัว่าคิา่ใชจ้า่ยที่ั�งห็ม่ดในำการเดินำที่างเข้า้ม่าที่ำางานำในำประเที่ศึไที่ยสำาห็รบััแรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่่
สถึานำะปกต่ิอย้่ที่่� 497 ดอลลาร์สห็รัฐฯ (ILO, 2020a) และคิ่าใช้จ่ายอาจส้งกว่านำ่�ม่ากข้ึ�นำอย้่กับัภาคิส่วนำการจ้างงานำ เช่นำ แรงงานำ
ข้า้ม่ชาต่แิละนำายจา้งในำอุต่สาห็กรรม่สัต่ว์ปกีไดร้ายงานำว่าคิา่ใชจ้า่ยในำการจา้งงานำอย้ท่ี่่�ระห็ว่าง 15,000 ถึงึ 26,000 บัาที่ (500-860 
ดอลลารส์ห็รฐัฯ) ดว้ยเห็ต่นุำ่�แรงงานำข้า้ม่ชาต่มิ่กัต่อ้งแบับัรับัภาระห็นำ่�สนิำจำานำวนำม่ากเพื่่�อให็ม้่ส่ถึานำะการที่ำางานำและการยา้ยถึิ�นำแบับั
ปกต่ิและถึ้กต่้องต่าม่กฎห็ม่าย 

49    แรงงานำประม่งต่้องม่่การข้อรับัห็นำังส่อคินำประจำาเร่อเพื่ิ�ม่เต่ิม่



65

การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

4. ความไม่สิอดีคล้องรีะหว่างกุฎหมายแรีงงานและกุารีย้ายถิ�นที่ำให้แรีงงานข้้ามชาติ้ไม่สิามารีถเข้้าถึงสิิที่ธิ ิ
    ปรีะโยชน์ที่ดีแที่นกุรีณีว่างงานต้ามที่ี�พัึ�งมีสิิที่ธิิไดี้รีับ 

พื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็ารจัดการการที่ำางานำคินำต่่างด้าวอนำุญาต่ให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจม่่เวลาเพื่่ยง 30 วันำนำับั
จากวันำที่่�ออกจากงานำในำการห็านำายจ้างรายให็ม่่ แต่่สิที่ธิประโยชนำ์กรณ่ว่างงานำม่่ระยะเวลา 3 เด่อนำห็ร่อ 6 เด่อนำซีึ�งเป็นำระยะเวลา
ที่่�เกินำกว่าที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิสาม่ารถึอย้่ในำประเที่ศึได้ต่าม่กฎห็ม่าย

การปฏิบััต่ิต่าม่กฎห็ม่าย

5. กุารีข้ึ้นที่ะเบียนและกุารีเข้้าถึงโครีงกุารีคุ้มครีองที่างสิังคมมีจํานวนน้อย

แม่้ว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สถึานำะปกติ่ม่่สิที่ธิเข้้าถึึงโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่จำานำวนำสาม่โคิรงการต่าม่ที่่�กล่าวม่าข้้างต้่นำ แรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิจำานำวนำม่ากกลับัไม่่ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำโคิรงการเห็ล่านำ่� โดยกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำม่่อัต่ราการการคิุ้ม่คิรองต่ำ�าที่่�สุด (ร้อยละ 41) 
จากทัี่�งสาม่โคิรงการ ต่าม่ม่าด้วยกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ (ร้อยละ 60) ส่วนำอัต่ราการคิุ้ม่คิรองข้องแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำ
ต่่างด้าวนำั�นำประเมิ่นำได้ยาก แม้่ว่ารายงงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�ได้วิเคิราะห์็อัต่ราการคิุ้ม่คิรองไว้คิ่อนำข้้างส้งที่่�ร้อยละ 84 นำอกจากนำ่�  
พื่บัว่าร้อยละ 9 ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ได้ย่�นำคิำาร้องข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำในำ 
พื่.ศึ. 2562 และม่่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิจำานำวนำม่ากได้ย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำในำกรณ่ว่างงานำในำ พื่.ศึ. 2563 ต่ลอดจนำพื่บั
ว่าม่่เพื่่ยงร้อยละ 2 ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�เป็นำผู้้้ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำที่่�ได้ย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำในำ 
พื่.ศึ. 2562 และร้อยละ 13 ข้องผู้้้ประกันำต่นำในำแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวได้เข้้ารับับัริการที่่�โรงพื่ยาบัาลในำปีเด่ยวกันำ 
ซีึ�งเป็นำอัต่ราการรับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่่�ส้งที่่�สุดจากที่ั�งสาม่โคิรงการ

6. นายจ้างอาจเลือกุช่องที่างกุารีย้ายถิ�นที่ี�จํากุัดีกุารีเข้้าถึงกุารีคุ้มครีองที่างสิังคมข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิ 

นำายจ้างในำพื่่�นำที่่�ชายแดนำสาม่ารถึใช้ดุลยพิื่นิำจในำการเล่อกร้ปแบับัการย้ายถึิ�นำเพื่่�อเข้้าม่าที่ำางานำข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ได้ 
ต่าม่คิวาม่ต่อ้งการ ไม่ว่า่จะเปน็ำผู้า่นำบัตั่รผู้า่นำแดนำห็รอ่บันัำที่กึคิวาม่เข้า้ใจ ซีึ�งอาจกลายเปน็ำเคิร่�องม่อ่เพื่่�อห็ลก่เล่�ยงการจา่ยเงนิำสม่ที่บั
เข้้าส้่กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ และเป็นำสาเห็ตุ่ที่่�ที่ำาให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิเข้้าไม่่ถึึงบัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่ม่ากกว่า

7. กุารีข้ึ้นที่ะเบียนแรีงงานข้้ามชาต้ิเข้้าสิู่โครีงกุารีคุ้มครีองที่างสิังคมต้้องอาศัยความรี่วมมือจากุนายจ้าง แม้ว่า
นายจ้างอาจไม่ต้้องกุารีจ่ายเงินสิมที่บ 

ที่ั�งกองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำกำาห็นำดให็้นำายจ้างต่้องข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเข้้าส้่ระบับัการคิุ้ม่คิรองที่าง
สงัคิม่ นำายจ้างต้่องย่�นำแบับัข้ึ�นำที่ะเบัย่นำนำายจ้างและแบับัข้ึ�นำที่ะเบัย่นำผู้้ป้ระกนัำต่นำกบััสำานำกังานำประกนัำสงัคิม่เพื่่�อข้ึ�นำที่ะเบัย่นำแรงงานำ
กับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่ โดยนำายจ้างต่้องข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำในำกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำด้วยในำเวลาเด่ยวกันำ ในำด้านำการจ่ายเงินำสม่ที่บั 
นำายจ้างต่้องจ่ายเงินำสม่ที่บัรายปีจำานำวนำห็นำึ�งคิรั�งเข้้าส้่กองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำ ในำข้ณะที่่�ที่ั�งนำายจ้างและล้กจ้างต่้องจ่ายเงินำสม่ที่บัเป็นำ
รายเด่อนำเข้้าส้่กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ 

ห็ากนำายจ้างไม่่ปฏิบััต่ิต่าม่ระเบั่ยบัข้้อกำาห็นำดในำการขึ้�นำที่ะเบั่ยนำห็ร่อจ่ายเงินำสม่ที่บั พื่บัว่าไม่่ม่่กระบัวนำการติ่ดต่าม่ต่รวจสอบัจาก
ห็นำ่วยงานำภาคิรัฐท่ี่�เก่�ยวข้้อง เพื่่�อให็้การรับัรองว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่ยังคิงสถึานำะเป็นำผู้้้ประกันำต่นำ และ/ห็ร่อต่รวจสอบัการจ่ายเงินำ
สม่ที่บั โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิอาจเห็็นำการห็ักเงินำเด่อนำเพื่่�อการจ่ายเงินำสม่ที่บัจากห็ลักฐานำการจ่ายเงินำเด่อนำ แต่่นำั�นำไม่่ได้ย่นำยันำว่า
นำายจ้างได้ที่ำาการจ่ายเงินำสม่ที่บัเข้้าส้่กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ให็้กับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ และแม่้ว่าการต่รวจสอบัการจ่ายเงินำสม่ที่บัในำ
กองที่นุำประกนัำสงัคิม่จะที่ำาได้ผู่้านำช่องที่างออนำไลน์ำ แต่่การเข้้าถึงึช่องที่างดงักล่าวต้่องใช้ห็ม่ายเลข้ประจำาต่วัประชาชนำไที่ย แรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิจึงไม่่สาม่ารถึเข้้าถึึงได้เนำ่�องจากม่่บััต่รประจำาต่ัวที่่�แต่กต่่างกันำ 

8. กุารีบังคับใช้และกุารีต้ิดีต้ามกุารีจ่ายเงินสิมที่บกุารีปรีะกุันสิังคมไม่มีความเข้้มงวดี

สำานำกังานำประกนัำสงัคิม่สาม่ารถึแต่่งต่ั�งเจ้าห็น้ำาท่ี่�เพ่ื่�อดำาเนำนิำการต่รวจสอบัสภาพื่การจ้างงานำในำสถึานำที่่�ที่ำางานำ อก่ที่ั�งพื่ระราชบัญัญติั่
ประกันำสังคิม่กำาห็นำดโที่ษปรับัและ/ห็ร่อโที่ษจำาคุิกสำาห็รับันำายจ้างที่่�ไม่่ปฏิบััต่ิต่าม่ข้้อกำาห็นำดข้องพื่ระราชบััญญตั่ิประกันำสังคิม่ ซีึ�ง
รวม่ถึึงการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำกับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่ การจ่ายเงินำสม่ที่บัเป็นำรายเด่อนำ และการห็ักคิ่าจ้างแรงงานำเพื่่�อการจ่ายสม่ที่บั 
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

อย่างไรก็ต่าม่ พื่ระราชบััญญัติ่ประกันำสังคิม่ไม่่ได้กำาห็นำดระยะเวลาในำการต่รวจสอบัและตั่ดสินำการจ่ายสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำ 
ดังเช่นำพื่ระราชบััญญัต่ิคิุ้ม่คิรองแรงงานำ นำอกจากนำ่� กระที่รวงสาธารณสุข้ก็ไม่่ม่่กรอบักฎห็ม่ายเฉพื่าะเพื่่�อการต่ิดต่าม่และบัังคิับัใช้
แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว

9. ข้ั้นต้อนกุารีพัจิารีณาต้ดัีสินิคาํร้ีองที่ี�ล่าช้าและกุารีบังคบัใช้กุฎหมายที่ี�ไม่เข้้มงวดีส่ิงผลให้กุารียื�นคาํร้ีองเพัื�อข้อรีบั
สิิที่ธิิปรีะโยชน์ที่ดีแที่นภายใต้้กุองทีุ่นเงินที่ดีแที่นที่ี�มีผลสิําเรี็จมีจํานวนน้อย

ในำกรณ่การข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำอันำเนำ่�องม่าจากการบัาดเจ็บั เจ็บัปวด ห็ร่อเส่ยช่วิต่จากการที่ำางานำ  
พื่บัว่านำายจ้างม่ักห็ล่กเล่�ยงการรายงานำเห็ตุ่การณ์ที่่�เกิดข้ึ�นำต่่อสำานำักงานำประกันำสังคิม่เนำ่�องจากการรายงานำดังกล่าวม่่ผู้ลต่่อจำานำวนำ
เงนิำสม่ที่บัที่่�นำายจ้างจะต้่องจ่ายในำอนำาคิต่ และแม้่ว่าจะม่ก่ารรายงานำเห็ต่กุารณ์ต่่อสำานำกังานำประกันำสงัคิม่ แต่่คิำาต่ดัสนิำเพื่่�อการจ่าย
ประโยชนำ์ที่ดแที่นำม่ักเอ่�อประโยชนำ์ให็้กับันำายจ้าง อ่กที่ั�งพื่ระราชบััญญัติ่กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำไม่่ได้ระบัุระยะเวลาท่ี่�ต่้องดำาเนำินำการ
เพื่่�อตั่ดสินำการจ่ายประโยชนำ์ที่ดแที่นำให็้แล้วเสร็จ จึงที่ำาให็้แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ได้ย่�นำคิำาร้องข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำจากกองทุี่นำเงินำ
ที่ดแที่นำต่้องรอเป็นำเวลานำานำกว่าจะร้้ผู้ลต่ัดสินำ ซีึ�งบัางกรณ่อาจนำานำถึึงสองห็ร่อสาม่ปี

ผู้้้ต่รวจแรงงานำม่่อำานำาจต่าม่พื่ระราชบััญญตั่คิิุม้่คิรองแรงงานำในำการติ่ดต่าม่และต่รวจสอบัสถึานำท่ี่�ที่ำางานำเพื่่�อการปฏบัิัต่ติ่าม่ม่าต่รฐานำ
ที่างกฎห็ม่ายที่่�คิวบัคิุม่สภาพื่การที่ำางานำ อ่กที่ั�งเจ้าห็นำ้าที่่�แรงงานำจากกรม่การจัดห็างานำได้รับัอนำุญาต่ให็้เข้้าต่รวจสอบับัริษัที่จัดห็า
งานำเอกชนำ สถึานำประกอบัการ และแรงงานำข้้าม่ชาติ่ เพื่่�อต่รวจสอบัการปฏบัิัต่ติ่าม่ข้้อกำาห็นำดข้องพื่ระราชกำาห็นำดการบัรหิ็ารจดัการ
การที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าวจากที่ั�งแรงงานำและนำายจ้าง เช่นำ อายุใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ การยึดคิรองเอกสารประจำาต่ัว และการที่ำางานำ
ต่าม่ประเภที่การจ้างงานำที่่�ได้รับัอนำุญาต่ 

อย่างไรก็ต่าม่ แม่้จะม่่บัที่บััญญัต่ิที่างกฎห็ม่ายเห็ล่านำ่� ผู้้้ต่รวจสอบัและการต่รวจสอบัที่่�เกิดข้ึ�นำจริงม่่จำานำวนำนำ้อย ต่ลอดจนำการให็้
คิวาม่คิุ้ม่คิรองและการบัังคิับัใช้กฎห็ม่ายที่่�ม่่อย้่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิยังคิงห็ย่อนำยานำ โดยในำ พื่.ศึ. 2559 พื่บัว่าม่่เพื่่ยง 7,569 
คิำาร้องที่่�เก่�ยวข้้องกับัการประสบัอันำต่รายและบัาดเจ็บัจากการที่ำางานำที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิได้ย่�นำต่่อกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ 

การเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ 

10. กุารีข้าดีกุารีปรีะสิานงานและข้ัน้ต้อนกุารีดีาํเนินงานร่ีวมกุนัรีะหว่างหน่วยงาน ที่าํให้แรีงงานข้้ามชาต้ไิม่สิามารีถ
ต้ิดีต้ามสิิที่ธิิกุารีคุ้มครีองที่างสัิงคมข้องต้นเองไดี้อย่างสิะดีวกุ ต้ลอดีจนสิ่งผลกุรีะที่บต้่อปรีะสิิที่ธิิภาพัในกุารีให้
บรีิกุารีข้องผู้ให้บรีิกุารี 

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิไม่่ม่่เอกสารประจำาตั่วที่่�สาม่ารถึนำำาม่าประกอบัการดำาเนำินำงานำเพื่่�อข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์การคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ได้
กบััทุี่กห็น่ำวยงานำ ต่าม่ที่่�ได้กล่าวไว้ข้้างต้่นำ แรงงานำข้้าม่ชาติ่ไม่่สาม่ารถึต่รวจสอบัสถึานำะผู้้ป้ระกนัำต่นำกองทุี่นำประกนัำสงัคิม่ข้องต่นำเอง
ผู้่านำช่องที่างออนำไลนำ์ได้เน่ำ�องจากต่้องใช้เลข้บััต่รประจำาตั่วประชาชนำไที่ย อ่กทัี่�งแรงงานำข้้าม่ชาติ่ไม่่สาม่ารถึข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์
ที่ดแที่นำกรณ่ว่างงานำที่างออนำไลนำ์ได้ด้วยเห็ตุ่ผู้ลเด่ยวกันำ และจึงต่้องย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำกับักรม่การจัดห็างานำ
ด้วยต่นำเองพื่ร้อม่กับัห็นำังส่อยกเลิกสัญญาจากนำายจ้าง 

กรอบัการบัริห็ารจัดการแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่คิวาม่กระจัดกระจายยังส่งผู้ลให็้ห็นำ่วยงานำภาคิรัฐที่่�เก่�ยวข้้องกับัการบัริห็ารจัดการ
แรงงานำข้้าม่ชาติ่ม่่แนำวโนำ้ม่ที่่�จะพัื่ฒนำาระบับัสารสนำเที่ศึข้องต่นำเองเพ่ื่�อบัริห็ารการขึ้�นำที่ะเบ่ัยนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ ไม่่ว่าจะเป็นำกรม่
การจดัห็างานำ สำานัำกงานำประกนัำสงัคิม่ สำานัำกงานำต่รวจคินำเข้้าเม่อ่ง และกระที่รวงสาธารณสขุ้ ซีึ�งก่อให้็เกดิเอกสารประจำาตั่วแรงงานำ
จำานำวนำม่าก ต่ลอดจนำเพื่ิ�ม่ภาระงานำให็้เจ้าห็นำ้าที่่�ผู้้้ให็้บัริการด่านำห็นำ้า เช่นำ เจ้าห็นำ้าที่่�โรงพื่ยาบัาลและเจ้าห็นำ้าที่่�ประกันำสังคิม่ในำ 
การจบััคิ้ต่่วัต่นำแรงงาม่ข้้าม่ชาติ่กับัโคิรงการคุ้ิม่คิรองที่างสงัคิม่ที่่�แรงงานำข้้าม่ชาติ่ม่่สทิี่ธิ นำอกจากนำ่� ห็น่ำวยงานำภาคิรฐัแต่่ละห็น่ำวยงานำ 
ม่่เง่�อนำไข้ด้านำเอกสารที่่�แต่กต่่างกันำเพื่่�อการให็้สิที่ธิประโยชนำ์แก่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ (เช่นำ ห็นำังส่อเดินำที่าง ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ 
บัตั่รประกนัำสงัคิม่ บัตั่รผู่้านำแดนำ ใบัเสรจ็การจ่าค่ิาประกนัำภายใต้่แผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว) ซีึ�งที่ำาให้็เกดิคิวาม่สบััสนำ
และม่่คิ่าใช้จ่ายในำการที่ำาธุรกรรม่ที่่�ส้งข้ึ�นำที่ั�งสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและเจ้าห็นำ้าที่่�ผู้้้ปฏิบััต่ิงานำด่านำห็นำ้า 
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11. กุารีสิำรีองจ่ายเงินล่วงหน้าเพัื�อเข้้ารีับกุารีรีักุษาในโรีงพัยาบาลมีรีาคาสิูง 

การเข้้ารับัการรักษาในำโรงพื่ยาบัาลสำาห็รับับัางกรณ่ (เช่นำ กรณ่อุบััต่ิเห็ต่ ห็ร่อคิลอดบัุต่ร) ต่้องสำารองจ่ายคิ่ารักษาพื่ยาบัาลล่วงห็นำ้า 
ซีึ�งม่่ราคิาส้งกว่าที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิสาม่ารถึจ่ายได้ ที่ำาให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิบัางส่วนำไม่่สาม่ารถึเข้้าถึึงบัริการดังกล่าว

12. ข้้อกุำหนดีดี้านเอกุสิารีเพัิ�มเต้ิมเพัื�อข้อรีับสิิที่ธิิปรีะโยชน์บางอย่างมีความยุ่งยากุ

การข้อรับัเงินำสงเคิราะห็์บัุต่รภายใต่้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ต่้องใช้ส้ต่ิบััต่รและที่ะเบั่ยนำสม่รสท่ี่�ม่่การรับัรองเป็นำภาษาไที่ย ซีึ�งม่่คิ่า
ใช้จ่ายส้งและขั้�นำต่อนำการดำาเนำินำงานำท่ี่�ยากลำาบัาก และด้วยเห็ตุ่นำ่�รายงานำห็ลายฉบัับัจึงได้ช่�ให็้เห็็นำว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิจำานำวนำม่าก
ต่ัดสินำใจไม่่ข้อรับัเงินำสงเคิราะห็์บัุต่ร แม่้ว่าจะเป็นำผู้้้สิที่ธิ 

13. แรีงงานข้้ามชาต้ิเผชิญกุับอุปสิรีรีคดี้านภาษาและปรีะสิบกุับกุารีเลือกุปฏิบัต้ิเมื�อข้อรีับบรีิกุารีคุ้มครีองที่างสิังคม 

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิระบัุว่าอุปสรรคิในำการส่�อสารและภาษาคิ่อปัญห็าที่่�พื่บับั่อยเม่่�อเข้้ารับับัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ โรงพื่ยาบัาลรัฐ
ม่ักไม่่ม่่ล่าม่แปลภาษาห็ร่อม่่จำานำวนำที่่�ไม่่เพ่ื่ยงพื่อที่่�จะอำานำวยคิวาม่สะดวกแรงงานำข้้าม่ชาติ่ต่ลอดการเข้้ารับับัริการที่่�โรงพื่ยาบัาล 
อ่กที่ั�งกระที่รวงแรงงานำไม่่ม่่ล่าม่แปลภาษาในำจำานำวนำที่่�ม่ากเพื่่ยงพื่อที่่�สาม่ารถึส่�อสารในำภาษาที่้องถึิ�นำข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิได้อย่าง
ถึ้กต่้องเพื่่�ออำานำวยคิวาม่สะดวกผู้้้ต่รวจแรงงานำและใช้ในำศึาลแรงงานำ เช่นำเด่ยวกันำกับัสำานำักงานำประกันำสังคิม่ ซีึ�งก็ประสบัปัญห็า
เร่�องล่าม่แปลภาษาในำลักษณะเด่ยวกันำกับัที่่�กล่าวม่าข้้างต่้นำ

นำอกจากนำ่� แรงงานำข้้าม่ชาติ่ยังกล่าวถึึงประสบัการณ์การถึ้กเล่อกปฏิบััต่ิโดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในำโรงพื่ยาบัาล โดยแรงงานำข้้าม่ชาติ่
ที่่�เข้้าม่าข้อรับับัริการในำโรงพื่ยาบัาลม่ักถึ้กม่องว่าไม่่ม่่คิวาม่ชอบัธรรม่ และบัางคิรั�งแรงงานำข้้าม่ชาต่ิร้้สึกว่าไม่่ได้รับัการด้แลอย่าง
จริงจังจากบัุคิลากรที่างการแพื่ที่ย์ 

14. แรีงงานข้้ามชาต้ิข้าดีความต้รีะหนักุรีู้เกุี�ยวกุับสิิที่ธิิกุารีคุ้มครีองที่างสิังคม

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่่คิวาม่ต่ระห็นำักร้้ที่่�จำากัดเก่�ยวกับับัริการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ต่นำพื่ึ�งม่่สิที่ธิได้รับั แม่้ว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่าม่บัันำที่ึก
คิวาม่เข้้าใจได้รับัข้้อม่้ลเบั่�องต่้นำเก่�ยวกับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ผู้่านำการอบัรบัเม่่�อคิรั�งเดินำที่างม่าถึึงประเที่ศึไที่ย และสำานำักงานำ
ประกันำสังคิม่ม่่การจัดที่ำาเอกสารคิำาแนำะนำำาและส่�อสาธารณะเก่�ยวกับัสิที่ธิการประกันำสังคิม่และสิที่ธิประโยชนำ์กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ
ในำห็้าภาษา ได้แก่ ภาษาไที่ย อังกฤษ เม่่ยนำม่า ลาว และกัม่พื่้ชา แต่่พื่บัว่ายังคิงไม่่ม่่คิวาม่ชัดเจนำว่าการดำาเนำินำงานำดังกล่าวเข้้า
ถึึงแรงงานำข้้าม่ชาติ่ได้ม่ากนำ้อยเพื่่ยงใด และการท่ี่�ประเที่ศึต่้นำที่างม่่บัริการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�จำากัด โดยเฉพื่าะประเที่ศึกัม่พื่้ชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว และเม่่ยนำม่า เป็นำอ่กห็นำึ�งสาเห็ตุ่ที่่�ที่ำาให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิข้าดคิวาม่ต่ระห็นำักร้้เก่�ยวกับั
บัรกิารคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ เนำ่�องจากแรงงานำข้า้ม่ชาต่จิากประเที่ศึเห็ล่านำ่�ไม่่ม่่ประสบัการณ์ในำการได้รบััการคิุม้่คิรองห็ร่อเข้า้ถึงึสิที่ธิ
ประโยชน์ำจากระบับัการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ในำประเที่ศึต้่นำที่าง นำอกจากนำ่� นำายจ้างยงัไม่่ม่ห่็น้ำาที่่�ห็รอ่แรงจง้ใจที่่�ต้่องแจ้งห็รอ่ให้็ข้้อม่ล้
เก่�ยวกับัสิที่ธิการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่แก่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 

7.2	 ข�อเสันอแนะเชงินโยบาย

แม่้ว่าการศึึกษาคิรั�งน่ำ�ม่่ข้้อจำากัดในำการเข้้าถึึงข้้อม่้ลที่่�สาม่ารถึนำำาม่าใช้ในำการห็าข้้อสรุปข้องการศึึกษา แต่่ผู้ลการศึึกษาก็ได้แสดง
ให็้เห็็นำถึึงภาพื่รวม่ข้องการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องแรงงงานำข้้าม่ชาต่ิและคิรอบัคิรัวที่่�คิ่อนำข้้างม่่คิวาม่ชัดเจนำ โดยแม่้ว่าประเที่ศึไที่ย
จะม่่ห็ลากห็ลายโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ม่อบัสิที่ธิประโยชนำ์ให็้กับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิ และแม่้ว่าสิที่ธิประโยชนำ์
เห็ล่านำ่�จะเพื่่ยงพื่อต่่อคิวาม่ต่้องการ (และคิ่อนำข้้างม่่คิวาม่คิรอบัคิลุม่และเที่่าเที่่ยม่โดยห็ลักการกับัแรงงานำไที่ย) การศึึกษาฉบัับันำ่�
พื่บัว่ายงัคิงม่่สาม่ข้้อท้ี่าที่ายสำาคิญัที่่�เป็นำอปุสรรคิในำการเข้า้ถึงึระบับัการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่ส่ถึานำะปกต่ิ

► ประการแรกคิ่อ กรอบันำโยบัายที่่�ม่่อย้่กำาห็นำดคิุณสม่บััต่ิข้องผู้้้ม่่สิที่ธิในำโคิรงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ให็้ข้ึ�นำอย้่กับัสถึานำะและ
ภาคิส่วนำการจ้างงานำข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิเป็นำห็ลัก

► ประการที่่�สองคิอ่ แม้่ว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่จะม่สิ่ที่ธเิข้้าถึึงโคิรงการคุ้ิม่คิรองที่างสงัคิม่ แต่่การไม่่ปฏบัิัต่ติ่าม่ระเบัย่บัข้้อกำาห็นำด
ห็ม่ายคิวาม่ว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิอาจไม่่ได้รับัการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำ และจึงไม่่สาม่ารถึได้รับัการคิุ้ม่คิรองต่าม่สิที่ธิต่่างๆที่่�พื่ึ�งม่่

► ประการที่่�สาม่คิอ่ แม้่ว่าแรงงานำข้้าม่ชาติ่คิวรจะม่ส่ทิี่ธไิด้รบััประโยชน์ำจากการคุ้ิม่คิรองที่างสงัคิม่ แต่่ยงัคิงม่อ่ปุสรรคิม่ากม่าย
ที่่�ที่ำาให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิไม่่ได้รับัสิที่ธิประโยชนำ์ดังกล่าว 
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ข้้อสรุปท่ี่�นำำาเสนำอข้้างต่้นำน่ำ�สะที่้อนำให็้เห็็นำว่า การปฏิร้ปการคุิ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่�ดำาเนำินำการโดยภาคิรัฐสาม่ารถึนำำาไปส้่การพัื่ฒนำา 
การให็้คิวาม่คิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิและคิรอบัคิรัว จึงนำำาไปส้่ข้้อเสนำอแนำะเชิงนำโยบัายเพื่่�อการปฏิร้ปที่่�ม่่คิวาม่
เป็นำไปได้ต่าม่รายละเอ่ยดด้านำล่างนำ่� 

กรอบันำโยบัาย

1. แกุ้ไข้เกุณฑ์คุณสิมบัติ้ในกุารีมีสิิที่ธิิเข้้าถึงบรีิกุารีคุ้มครีองที่างสัิงคมให้ครีอบคลุมแรีงงานข้้ามชาติ้ในภาคสิ่วน 
กุารีจ้างงานรีะยะสิั้นและภาคสิ่วนกุารีจ้างงานอื�นที่ี�ปัจจุบันยังคงไดี้รีับกุารียกุเว้นจากุกุองทีุ่นปรีะกุันสิังคม 

► การเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำปัจจุบัันำนำั�นำม่่คิวาม่ไม่่เที่่าเที่่ยม่ ส่วนำห็นำึ�งเป็นำผู้ลม่าจากกรอบั
นำโยบัายบัริห็ารจัดการแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่อย้่ที่่�ถ้ึกออกแบับัไว้ในำลักษณะที่่�ที่ำาให็้เกิดคิวาม่ไม่่เที่่าเที่่ยม่ในำการเข้้าถึึง 
การคุ้ิม่คิรองที่างสงัคิม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ ต่ลอดจนำการเข้้าถึึงที่่�ไม่่เท่ี่าเที่ย่ม่ระห็ว่างแรงงานำคินำไที่ยและแรงงานำข้้าม่ชาติ่  
และในำกลุ่ม่แรงงานำคินำไที่ยด้วยกันำเอง อ่กทัี่�งเกณฑ์์คุิณสม่บััต่ิในำการม่่สิที่ธิเป็นำผู้้้ประกันำต่นำข้องกองทุี่นำประกันำสังคิม่ท่ี่�
ข้ึ�นำอย้่กับัประเภที่ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ (บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจ/การพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ/บััต่รผู้่านำแดนำ) และภาคิส่วนำการจ้างงานำ  
(ที่่�ได้รับัการคุิ้ม่คิรองและไม่่ได้รับัการคุิ้ม่คิรองภายใต่้ม่าต่รา 33) ที่ำาให็้เกิดระบับัการเข้้าถึึงการคุิ้ม่คิรองที่างสังคิม่ที่่� 
ไม่่เที่่าเที่่ยม่และแบั่งชั�นำ

► กรอบักฎห็ม่ายข้องกองที่นุำประกนัำสังคิม่คิวรได�รับัการแก�ไข้ให็�คิรอบัคิลมุ่แรงงานำข้�าม่ชาต่ติ่าม่บันัำทึี่กคิวาม่เข้�าใจและที่่�ผู้�านำ
การพื่ิส้จนำ�สัญชาต่ิที่่�ที่ำางานำต่าม่ฤด้กาลห็ร่อชั�วคิราวในำภาคิการเกษต่ร ป�าไม่� ปศึุสัต่ว� ต่ลอดจนำการที่ำางานำบั�านำ (เช�นำ แก�ไข้
ม่าต่รา 33 ให็�คิรอบัคิลุม่แรงงานำข้�าม่ชาต่ิในำภาคิส�วนำการจ�างงานำเห็ล�านำ่�) 

► การยกเว้นำแรงงานำบัางประเภที่ที่่�ที่ำางานำในำบัางภาคิส่วนำการจ้างงานำจากการประกันำสังคิม่ไม่่ได้จำากัดแคิ่แรงงานำข้้าม่ชาติ่ 
แต่่ยังรวม่ถึึงแรงงานำคินำไที่ย โดยจากการประเม่ินำระบับัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัคินำไที่ยพื่บัว่า คินำไที่ยจำานำวนำม่ากยัง
เข้้าไม่่ถึงึการคิุม้่คิรองที่างสงัคิม่อย่างรอบัด้านำ จงึคิวรม่ก่ารข้ยายเกณ์การข้ึ�นำที่ะเบัย่นำกองที่นุำประกนัำสงัคิม่ให้็คิรอบัคิลมุ่ถึงึ
กลุ่ม่แรงงานำที่่�ยังคิงได้รับัการยกเว้นำจากการประกันำสังคิม่ในำปัจจุบัันำ

► การจ�างงานำโดยใช�บััต่รผู้�านำแดนำคิวรเป็นำไปเฉพื่าะวัต่ถึุประสงคิ�ในำการว�าจ�างแรงงานำข้�าม่ชาต่ิต่าม่ฤด้กาลและงานำชั�วคิราว
เที่�านำั�นำ และไม่�คิวรอนำุญาต่ให็�นำายจ�างว�าจ�างแรงงานำข้�าม่ชาติ่ด�วยบััต่รผู้�านำแดนำได�อย�างเป็นำประจำา โดยอาจม่่ม่าต่ราการ 
ห็ร่อกฎระเบั่ยบัเพื่ิ�ม่เต่ิม่ ดังนำ่� 

– การต่ิดต่าม่การจัดสรรบััต่รผู้่านำแดนำต่่อนำายจ้าง

– การกำาห็นำดเพื่ดานำห็ร่อโคิวต่้าการจ้างงานำโดยใช้บััต่รผู้่านำแดนำต่่อนำายจ้าง และ

– การต่รวจสอบันำายจ้างรายให็ญ่ในำเข้ต่พื่ัฒนำาเศึรษฐกิจพื่ิเศึษและชายแดนำอย่างเป็นำประจำา

► ม่าต่รการที่่�เสนำอม่าข้้างต้่นำนำ่�จะต้่องดำาเนิำนำการคิวบัคิ้ไ่ปกบััม่าต่รการที่่�เก่�ยวข้้องกบััการจ้างงานำข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�จะได้
ให็้ข้้อเสนำอแนำะในำข้้อถึัดไป (ข้้อ 2) ม่ิฉะนำั�นำข้้อจำากัดที่่�เกิดจากการจ้างงานำโดยใช้บััต่รผู้่านำแดนำอาจที่ำาให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ
ม่่สถึานำะไม่่ปกต่ิม่ากข้ึ�นำ 

► คิวรส่งเสริม่สิที่ธิการคุิ้ม่คิรองที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ และคิวรศึึกษาสำารวจคิวาม่เป็นำไปได้
สำาห็รับัการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำระยะสั�นำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ (เช่นำ โดยกลุ่ม่ผู้้้เช่�ยวชาญ) และเม่่�อดำาเนำินำการศึึกษาเร่ยบัร้อย
แล้วนำั�นำ คิวรกำาห็นำดให้็เป็นำข้้อบังับังัคิบััสำาห็รบััแรงงานำข้้าม่ชาต่ผิู้้ถ้ึอ่บัตั่รผู่้านำแดนำและนำายจ้างที่กุคินำในำการจ่ายเงนิำสม่ที่บั
เข้้าส้ก่องที่นุำประกนัำสงัคิม่ การดำาเนิำนำการเช่นำนำ่�จะช่วยเพื่ิ�ม่เงนิำสม่ที่บัในำกองที่นุำประกนัำสงัคิม่และลดแรงจง้ใจในำการใช้บัตั่ร
ผู้า่นำแดนำเพื่่�อการจ้างงานำแบับัผู้ิดวัต่ถึปุระสงค์ิ เนำ่�องจากคิ่าใชจ้่ายในำการจ้างงานำแรงงานำข้า้ม่ชาต่ิโดยใช้บััต่รผู่้านำแดนำและ
บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจอย้่ในำระดับัใกล้เคิ่ยงกันำ

2. ลดีค่าใช้จ่ายที่ี�เกุี�ยวข้้องกุับกุรีะบวนกุารีจ้างงานแรีงงานข้้ามชาต้ิผ่านช่องที่างกุารีย้ายถิ�นแบบปกุต้ิ 

► การม่่สถึานำะการย้ายถึิ�นำแบับัปกต่ิเป็นำขั้�นำต่อนำแรกในำการเข้้าถึึงการคุ้ิม่คิรองที่างสังคิม่ แม่้ว่าคิ่าใช่จ่ายล่วงห็นำ้าในำ
กระบัวนำการจ้างงานำผู่้านำช่องที่างการย้ายถึิ�นำแบับัปกติ่ม่่ราคิาส้งกว่าการจ่ายเงินำสม่ที่บัแบับัต่่อเน่ำ�องเข้้าส้่กองทุี่นำประกันำ
สังคิม่ ด้วยเห็ตุ่น่ำ� จึงคิวรปรับัลดคิ่าใช้จ่ายในำกระบัวนำการจ้างงานำและนำำาห็ลักการข้ององค์ิการแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึ 
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

ไปปฏิบัติั่ที่่�กำาห็นำดไวว้า่คิา่ใชจ้า่ยในำการจัดห็างานำและค่ิาธรรม่เนำย่ม่ที่่�เก่�ยวข้อ้งไม่ค่ิวรต่กเป็นำภาระข้องแรงงานำ อก่ที่ั�งรฐับัาล
ไที่ยคิวรปฏบิัตั่ติ่าม่พัื่นำธสญัญาและแนำวที่างปฏิบัตั่ริะห็วา่งประเที่ศึที่่�เก่�ยวข้อ้ง รายงานำล่าสดุข้ององคิก์ารแรงงานำระห็ว่าง
ประเที่ศึ (ILO, 2019b) ได้ให็้รายละเอ่ยดชุดข้้อเสนำอแนำะที่่�เก่�ยวข้้องกับัประเด็นำนำ่� โดยสาม่ารถึสรุปสาระสำาคิัญได้ดังนำ่� 

– ประเที่ศึภาคิ่ต่าม่บัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจคิวรดำาเนำินำการเพื่่�อข้จัดการเก็บัคิ่าธรรม่เนำ่ยม่การจัดห็างานำจากแรงงานำ โดยการ
ยกเลิกคิ่าธรรม่เนำ่ยม่ห็ร่อกำาห็นำดให็้นำายจ้างเป็นำผู้้้รับัผู้ิดชอบัคิ่าใช้จ่ายที่่�เกิดข้ึ�นำ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง

- พื่ัฒนำากฎห็ม่ายทีุ่ต่ิยภ้ม่ิภายใต่้พื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็ารจัดการการที่ำางานำข้องคินำต่่างด้าว เพื่่�อกำาห็นำดว่าคิ่าใช้
จ่ายใดคิ่อ “คิ่าใช้จ่ายในำการจัดห็างานำ” ที่่�ไม่่สาม่ารถึเร่ยกเก็บัจากแรงงานำข้้าม่ชาต่ิได้

– รัฐบัาลไที่ยคิวรลดห็ร่อพื่ิจารณายกเลิกคิ่าธรรม่เนำ่ยม่การต่รวจลงต่ราว่ซี่าสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ

► เสริม่สร้างที่รัพื่ยากรม่นุำษย์และที่รัยากรการเงินำในำการติ่ดต่าม่ ต่รวจสอบั และบัังคัิบัใช้กฎห็ม่ายเพื่่�อการบัริห็ารคิวบัคุิม่
การจัดห็างานำที่่�ม่่ประสิที่ธิภาพื่ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง

– คิวรพัื่ฒนำาข้่ดคิวาม่สาม่ารถึในำการลงพื่่�นำท่ี่�และต่รวจสอบับัริษัที่จัดห็างานำ เนำ่�องจากบัริษัที่จัดห็างานำไที่ยยังคิงเร่ยก
เกบ็ัค่ิาธรรม่เนำย่ม่การจดัห็างานำจากแรงงานำข้้าม่ชาติ่ แม้่จะม่ข้่้อห้็าม่ต่าม่พื่ระราชกำาห็นำดการบัรหิ็ารจดัการการที่ำางานำ
ข้องคินำต่่างด้าว บัรษิทัี่จดัห็างานำที่่�ไม่่ปฏบิัตั่ติ่าม่ข้้อห้็าม่ดงักล่าวคิวรได้รบััการถึอนำใบัอนำญุาต่ ต่ลอดจนำคิวรดำาเนำนิำการ
ต่รวจสอบัที่างการเงินำและลงพื่่�นำที่่�เพื่่�อต่รวจสอบันำายจ้างเช่นำเด่ยวกันำ 

– คิวรเสรมิ่สร้างข้ด่คิวาม่สาม่ารถึข้องกลไกการร้องเรย่นำที่่�ม่อ่ย้ส่ำาห็รบััแรงงานำข้้าม่ชาต่แิละข้ยายช่องที่างการเข้้าถึงึกลไก
ดังกล่าว รวม่ที่ั�งพื่ัฒนำาข้ั�นำต่อนำการดำาเนำินำงานำและกลไกการส่งต่่อการร้องเร่ยนำที่่�เป็นำม่าต่รฐานำ

3. แกุ้ไข้กุฎรีะเบยีบทีี่�เกีุ�ยวข้้องกัุบใบอนญุาต้ที่าํงานข้องแรีงงานข้้ามชาติ้ให้สิอดีคล้องกัุบกุฎรีะเบยีบทีี่�เกีุ�ยวข้้องกัุบ
สิทิี่ธิิปรีะโยชน์ข้องกุองทุี่นปรีะกัุนสิงัคมเพืั�อให้แรีงงานข้้ามชาติ้สิามารีถเข้้าถงึสิิที่ธิปิรีะโยชน์ทีี่�พังึได้ีรัีบต้ามทีี่�ได้ีมี
กุารีจ่ายเงินสิมที่บที่

► เนำ่�องจากแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�จ่ายเงินำสม่ที่บัเข้้าส้่กองทุี่นำประกันำสังคิม่ม่่สิที่ธิได้รับัเงินำที่ดแที่นำกรณ่ว่างงานำเป็นำระยะเวลาที่่�
นำานำกว่าระยะเวลาที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิได้รับัอนำุญาต่ให็้ห็างานำให็ม่่ โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ออกจากงานำม่่ระยะเวลา 30 วันำ 
ในำการห็างานำให็ม่่ โดยภายห็ลังจากระยะเวลาดังกล่าวแรงงานำข้้าม่ชาติ่ต่้องเดินำที่างออกจากประเที่ศึ จึงจำาเป็นำต่้องม่่ 
การแก้ไข้กฎระเบั่ยบัที่่�เก่�ยวข้้องเพื่่�อให็้ม่่คิวาม่สอดคิล้องกับัการให็้สิที่ธิประโยชนำ์จากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่เพื่่�อให็้แรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิสาม่ารถึเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ต่าม่ที่่�พื่ึงได้รับั ไม่่ว่าจะเป็นำการรับัสิที่ธิประโยชนำ์ห็ลังจากเดินำที่างออกจากประเที่ศึ
ห็ร่อได้รับัการข้ยายเวลาในำการอาศึัยอย้่ในำประเที่ศึไที่ย โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง คิวรม่่การที่บัที่วนำและแก้ไข้พื่ระราชบััญญัติ่
ประกันำสังคิม่และพื่ระราชกำาห็นำดการบัริห็ารจัดการการที่ำางานำคินำต่่างด้าวให็้ม่่คิวาม่สอดคิล้องกันำ

4. สินับสินุนความพัยายามอย่างต่้อเนื�องเพัื�อสิร้ีางหลักุปรีะกัุนในกุารีเคลื�อนย้ายและคงสิทิี่ธิปิรีะโยชน์ปรีะกัุนสัิงคม
รีะหว่างปรีะเที่ศกุัมพัูชา สิาธิารีณรีัฐปรีะชาธิิปไต้ยปรีะชาชนลาว เมียนมา และเวียดีนาม

คิวรสนำับัสนำุนำประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ ในำการม่่ส่วนำร่วม่ในำคิวาม่พื่ยายาม่
อยา่งต่อ่เนำ่�องเพื่่�อจดัต่ั�งแนำวที่างการการเคิล่�อนำยา้ยและคิงสทิี่ธปิระโยชนำก์ารประกนัำสงัคิม่ โดยที่่�ผู้า่นำม่า ในำเดอ่นำสงิห็าคิม่ พื่.ศึ. 2561 
เจา้ห็น้ำาที่่�อาวุโสด้านำแรงงานำจากประเที่ศึกัม่พื่ช้า สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่ย่นำม่า และเวย่ดนำาม่ ได้จดัการประชุม่ 
ในำห็วัข้้อ “การประกนัำสงัคิม่ การเคิล่�อนำย้าย และคิงสทิี่ธปิระกนัำสงัคิม่สำาห็รบััแรงงานำข้้าม่ชาต่ใินำประเที่ศึกัม่พื่ช้า สาธารณรฐัประชาธปิไต่ย
ประชาชนำลาว เม่ย่นำม่า และเวย่ดนำาม่” และต่่อม่าในำเดอ่นำกันำยายนำ พื่.ศึ. 2562 ได้ม่ก่ารอนำมุ่ตั่แินำวที่างการดำาเนำนิำงานำต่าม่ปฏญิญา
ระดับัรัฐม่นำต่รเ่ร่�อง “การเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิประกันำสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่” ซีึ�งรัฐบัาลกัม่พื่ช้าได้เผู้ยแพื่ร่ร่างปฏิญญาฉบับัันำ่� 
ในำเดอ่นำสงิห็าคิม่ พื่.ศึ. 2563 โดยที่ั�งองค์ิการแรงงานำระห็ว่างประเที่ศึ และองค์ิการระห็ว่างประเที่ศึเพื่่�อการโยกย้ายถึิ�นำฐานำได้ให้็คิวาม่เห็น็ำที่าง 
วชิาการต่่อร่างปฏญิญาฉบับััดงักล่าว ที่ั�งน่ำ� คิาดว่ารฐัม่นำต่รแ่รงงานำจากประเที่ศึกมั่พื่ช้า สาธารณรฐัประชาธปิไต่ยประชาชนำลาว เม่ย่นำม่า 
และเว่ยดนำาม่ จะลงม่ติ่รับัรองปฏิญญาการเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิประกันำสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่ภายในำปี พื่.ศึ. 2564 
ต่าม่แผู้นำงานำระดบััรฐัม่นำต่ร ่โดยภายห็ลงัจากการลงม่ต่ริบััรองแล้วนำั�นำ จำาเป็นำจะต้่องม่ก่ารดำาเนำนิำการเพื่ิ�ม่เต่มิ่ต่่ออก่ห็ลายข้ั�นำต่อนำ ได้แก่ 

► ให็้สัต่ยาบัันำข้้อต่กลงที่วิภาคิ่เก่�ยวกับัการเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิประโยชนำ์ประกันำสังคิม่ 

► กำาห็นำดวิธ่การและขั้�นำต่อนำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำ ต่ลอดจนำแลกเปล่�ยนำข้้อม่้ลและข้่าวสารรอบัด้านำเพื่่�ออำานำวยคิวาม่สะดวกในำ
การเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิประโยชนำ์ประกันำสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่าม่ที่่�กำาห็นำดไว้ในำข้้อต่กลงที่วิภาคิ่ 
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

► ปฏิบััติ่ต่าม่ข้้อต่กลงที่วิภาคิ่เก่�ยวกับัการเคิล่�อนำย้ายและคิงสิที่ธิประโยชนำ์ประกันำสังคิม่ในำส่วนำที่่�เก่�ยวข้้องกับัเงินำบัำานำาญ
และสิที่ธิประโยชนำ์ระยะยาวกรณ่บัาดเจ็บัจากการที่ำางานำสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ

► ต่ิดต่าม่ จัดการ บัริห็าร ประสานำงานำ และให็้คิวาม่ร่วม่ม่่อในำการปฏิบััต่ิต่าม่ข้้อต่กลงที่วิภาคิ่อย่างม่่ประสิที่ธิภาพื่และ
ประสิที่ธิผู้ลที่่�สอดคิล้องกับัห็ลักคิวาม่ยุต่ิธรรม่ที่างสังคิม่สำาห็รับัแรงงานำข้้าม่

องคิก์ารแรงงานำระห็วา่งประเที่ศึ และองคิก์ารระห็วา่งประเที่ศึเพื่่�อการโยกยา้ยถึิ�นำฐานำคิวรให็ก้ารสนำบััสนำนุำเชงิรกุในำการดำาเนำนิำการ 
ต่ลอดข้ั�นำต่อนำเห็ล่าน่ำ� โดยการให้็คิำาแนำะนำำาและการข้บััเคิล่�อนำเชงินำโยบัาย อก่ที่ั�งรฐับัาลไที่ยและประเที่ศึภาคิค่ิวรให้็การรบััรองว่าข้้อต่กลง
ที่วภิาคิค่ิรอบัคิลุม่องค์ิประกอบัที่่�สำาคิญัที่่�ที่ำาให้็เกดิการเคิล่�อนำย้ายและคิงสทิี่ธิประโยชน์ำประกนัำสังคิม่ ต่ลอดจนำเพื่่�อการสร้างกลไกที่่�
แรงงานำข้้าม่ชาต่สิาม่ารถึคิงไว้ รกัษา และเคิล่�อนำย้ายถ่ึายโอนำสทิี่ธปิระโยชน์ำการประกนัำสงัคิม่ได้ รฐับัาลไที่ยคิวรดำาเนำนิำการร่วม่กบััประเที่ศึภาคิ่
ในำการพัื่ฒนำาม่าต่รการที่่�เป็นำไปได้เพื่่�อการนำำาข้อ้ต่กลงที่วิภาคิไ่ปส้ก่ารปฏิบัติั่ เชน่ำ การสร้างระบับัการจ่ายสิที่ธปิระโยชน์ำข้า้ม่พื่รม่แดนำ 

5. จัดีที่ำกุารีที่บที่วนแผนกุารีปรีะกัุนสิขุ้ภาพัแรีงงานต่้างด้ีาว ในด้ีานความยั�งยนืและความสิามารีถในกุารีจ่ายค่าปรีะกัุน

► คิวรม่ก่ารที่บัที่วนำเพ่ื่�อต่รวจสอบัคิวาม่สาม่ารถึในำการจ่ายค่ิาประกนัำข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่และคิรอบัคิรวั โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง 
การที่บัที่วนำดังกล่าวคิวรนำำาเสนำอที่างเล่อกในำการจ่ายคิ่าประกันำ เช่นำ การเร่ยกเก็บัคิ่าประกันำต่าม่แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่
แรงงานำต่่างด้าวสำาห็รบััสม่าชิกคิรอบัคิรัวข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ไม่่ได้เป็นำผู้้้ประกันำต่นำห็ลักในำอัต่ราที่่�นำ้อยกว่าแรงงานำข้้าม่
ชาต่ิ ห็ร่อผู้้้ประกันำต่นำห็ลักรายอ่�นำ เนำ่�องจากปัจจุบัันำยังคิงไม่่ม่่คิวาม่ชัดเจนำว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่่คิวาม่สาม่ารถึเพื่่ยงพื่อในำ
การซี่�อประกนัำสขุ้ภาพื่ต่าม่แผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวห็ร่อไม่่ โดยเดก็ที่่�อายเุจด็ปีขึ้�นำไปต้่องซี่�อประกนัำสขุ้ภาพื่
ในำราคิาเด่ยวกันำกับัผู้้้ให็ญ่ และผู้้้ต่ิดต่าม่ทีุ่กคินำในำคิรอบัคิรัวข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องจ่ายคิ่าธรรม่เนำ่ยม่ในำอัต่ราเด่ยวกันำ 

► การที่บัที่วนำคิรั�งเด่ยวกนัำนำ่�คิวรจะศึึกษามิ่ต่คิิวาม่ยั�งยน่ำที่างการเงนิำข้องแผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวด้วยเช่นำกนัำ 
โดยคิวรศึึกษาว่าการเร่ยกเก็บัคิ่าประกันำสุข้ภาพื่ในำอัต่ราใดจะสาม่ารถึคิรอบัคิลุม่คิ่าใช้จ่ายต่่างๆ ที่่�ม่่อย้่ภายใต่้แผู้นำการ
ประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวได้ นำอกจากนำ่� การที่บัที่วนำคิวรจะดำาเนำินำการไปพื่ร้อม่กับัการศึึกษาข้องกลุ่ม่ผู้้้เช่�ยวชาญ
ต่าม่ท่ี่�ได้เสนำอไว้ในำข้้อเสนำอแนำะที่่�1 เก่�ยวกับัคิวาม่เป็นำไปได้ในำการขึ้�นำที่ะเบั่ยนำระยะสั�นำในำกองทุี่นำประกันำสังคิม่ โดยคิวร
ประเมิ่นำแผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวคิวบัคิ้ไ่ปกบััผู้ลการศึึกษาข้องกลุม่่ผู้้เ้ช่�ยวชาญดงักล่าวเก่�ยวกบััการให้็คิวาม่
คิุม้่คิรองที่างสงัคิม่ระยะสั�นำสำาห็รบััแรงงานำข้้าม่ชาต่ ิต่ลอดจนำคิวรให้็ข้้อเสนำอแนำะเก่�ยวกบััแนำวที่างในำอนำาคิต่ข้องแผู้นำการ
ประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว ซีึ�งรวม่ถึึงข้้อเสนำอนำะในำการเรย่กเกบ็ัค่ิาประกนัำสขุ้ภาพื่ การประห็ยดัต้่นำที่นุำ และการสร้าง
คิวาม่เช่�อม่โยงกับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่

การปฏิบััต่ิต่าม่กฎห็ม่าย

6. เสิรีิมสิรี้างกุารีต้ิดีต้ามและกุารีบังคับใช้กุฎรีะเบียบที่ี�มีอยู่เพัื�อสิ่งเสิรีิมกุารีปฏิบัต้ิต้ามข้องนายจ้าง

การบังัคัิบัใชก้ฎระเบัย่บัที่่�ม่อ่ย้ต้่่องม่ค่ิวาม่เข้ม้่งวดม่ากข้ึ�นำเพื่่�อให้็การคิุม้่คิรองที่างสังคิม่แก่แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ รวม่ถึงึต้่องม่ก่ารส่งเสริม่ 
การปฏิบััต่ิต่าม่และการบัังคัิบัใช้กฎระเบั่ยบัการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ ที่่�ไม่่ได้ม่่คิวาม่จำาเป็นำเพื่่ยงแค่ิเป็นำการสร้างห็ลักประกันำการ
ปฏิบััติ่ต่าม่ในำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำและการเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชน์ำข้องแรงงานำข้้าม่ชาติ่ แต่่ยังม่่คิวาม่สำาคิัญต่่อภาคิส่วนำการคิุ้ม่คิรองที่าง
สังคิม่ข้องไที่ยในำภาพื่รวม่ (Merttens et al., 2021a, 2021b) รวม่ถึึง

► สำาห็รับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่ จำาเป็นำต่้องม่่การปรับัปรุงการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิให็้ม่่คิวาม่รวดเร็วต่าม่กรอบัระยะ
เวลาที่่�กฎห็ม่ายกำาห็นำด และคิวรต่รวจสอบัการจ่ายเงินำสม่ที่บัจากนำายจ้างและล้กจ้างอย่างต่่อเนำ่�อง ต่ลอดจนำคิวรต่ิดต่าม่
ระยะเวลาและคิวาม่ยากง่ายในำการย่�นำคิำาร้องเพื่่�อข้อรับัสิที่ธิประโยชนำ์ที่ดแที่นำ กล่าวคิ่อ

• คิวรเช่�อม่โยงข้้อม่้ลแรงงานำข้้าม่ชาติ่จากบัันำที่ึกคิวาม่เข้้าใจและจากกระบัวนำการจ้างงานำอ่�นำเข้้ากับัการลงที่ะเบั่ยนำ
กองที่นุำประกันำสงัคิม่เพื่่�อต่ดิต่าม่ว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ทิี่กุคินำที่่�ม่ส่ทิี่ธิได้รบััการข้ึ�นำที่ะเบ่ัยนำในำกองที่นุำประกันำสงัคิม่ นำายจ้าง
คิวรได้รับับัที่ลงโที่ษห็ากไม่่ได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาต่ิภายในำระยะเวลาที่่�กำาห็นำด 

• คิวรติ่ดต่าม่คิวาม่ต่�อเน่ำ�องในำการจ�ายเงินำสม่ที่บัในำนำาม่ข้องแรงงานำข้�าม่ชาต่ ินำายจ�างและแรงงานำคิวรได�รบััการแจ�งเต่อ่นำ
แบับัอัต่โนำม่ัต่ิเม่่�อม่่การข้าดจ�ายเงินำสม่ที่บั และคิวรม่่บัที่ลงโที่ษสำาห็รับันำายจ�างห็ากข้าดการจ�ายเงินำสม่ที่บั ต่ลอดจนำ

 คิวรม่่การต่รวจสอบัในำสถึานำที่่�ที่ำางานำห็ากม่่การไม่�ปฏิบััต่ิต่าม่กฎระเบั่ยบัอย�างต่�อเนำ่�อง เม่่�อม่่การลาออกจากการเป็นำ
ผู้้�ประกันำต่นำในำกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ คิวรกำาห็นำดให็�นำายจ�างต่�องแจ�งกองทีุ่นำประกันำสังคิม่อย�างเป็นำที่างการและคิวรม่่
การแจ�งเต่่อนำไปยังแรงงานำข้�าม่ชาต่ิ
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► สำาห็รับักองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำ คิวรเสริม่สร้างการปฏิบััต่ิต่าม่ในำการขึ้�นำที่ะเบั่ยนำแรงงานำข้้าม่ชาติ่และคิวรปรับัปรุงขั้�นำต่อนำ 
การพิื่จารณาการจ่ายประโยชน์ำที่ดแที่นำให้็ม่ค่ิวาม่รวดเรว็และง่ายขึ้�นำ ต่ลอดจนำคิวรเช่�อม่โยงข้้อม่ล้การเข้้าเม่อ่งข้องแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ิกับัการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำเพื่่�อให็้การรับัรองว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิทีุ่กคินำที่่�ม่่สิที่ธิได้ข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำในำ
กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ การไม่่ปฏิบััต่ิต่าม่ข้้อกำาห็นำดในำการข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำคิวรนำำาไปส้่บัที่ลงโที่ษ

► สำาห็รับักองทีุ่นำประกันำสังคิม่และกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ

• คิวรม่่การต่ิดต่าม่ต่ลอดข้ั�นำต่อนำการข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำ ต่ั�งแต่่การย่�นำคิำาร้องไปจนำถึึงการต่ัดสินำให็้ผู้ลประโยชนำ์ 
และคิวรกำาห็นำดเป้าห็ม่ายสำาห็รับัจำานำวนำคิำาร้องที่่�ต่้องได้รับัการดำาเนำินำการให็้แล้วเสร็จ ต่ลอดจนำคิวรเผู้ยแพื่ร่ข้้อม่้ล
การข้อรับัประโยชนำ์ที่ดแที่นำต่่อสาธารณะอย่างเป็นำประจำา

• คิวรเสรมิ่สร้างระบับัการร้องที่กุข์้ที่่�สาม่ารถึเข้้าถึงึได้โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่เิพื่่�อแจ้งข้้อกงัวลต่่างๆ ซีึ�งรวม่ถึงึการร้องที่กุข์้
แบับัไม่่เปิดเผู้ยต่ัวต่นำ ไม่่ต่้องกลัวการต่อบัโต่้เอาคิ่นำ ห็ร่อส้ญเส่ยสิที่ธิประโยชนำ์ห็ร่อสถึานำะการย้ายถึิ�นำ 

► นำอกจากน่ำ� คิวรปฏติ่ติ่าม่ข้�อเสนำอแนำะเพื่่�อพัื่ฒนำาการต่รวจสอบัแรงงานำ เนำ่�องจากการต่รวจสอบัแรงงานำ ห็รอ่สถึานำที่่�ที่ำางานำ
ข้องแรงงานำท่ี่�ม่่ประสิที่ธินำั�นำเช่�อม่โยงกับัการส�งเสริม่การบัังคิับัใช�และการปฏิบััต่ิต่าม่กฎห็ม่าย ที่ั�งพื่ระราชบััญญัต่ิประกันำ
สงัคิม่และพื่ระราชบัญัญตั่เิงนิำที่ดแที่นำ โดยเฉพื่าะอย�างยิ�งสำาห็รบััภาคิส�วนำที่่�ม่ก่ารจ�างงานำแรงงานำข้�าม่ชาต่เิปน็ำห็ลกั โดยคิวร
ปฏบิัตั่ติ่าม่ข้�อเสนำอแนำะในำรายงานำข้ององคิ�การแรงงานำระห็ว�างประเที่ศึที่่�เก่�ยวกบััภาคิส�วนำการจ�างงานำประม่ง (ILO, 2020c) 
เพื่่�อพื่ัฒนำาการบัังคิับัใช�และการปฏิบััต่ิต่าม่กฎห็ม่ายให็�ม่่คิวาม่เข้�ม่งวดม่ากยิ�งข้ึ�นำ

การเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ 

7. พััฒนากุารีปรีะสิานงาน ต้ลอดีจนบรูีณากุารีเชื�อมโยงข้ั้นต้อนกุารีดีาํเนนิงานและรีะบบสิารีสินเที่ศสํิาหรัีบแรีงงาน
ข้้ามชาต้ิรีะหว่างกุรีะที่รีวงและหน่วยงานต้่างๆที่ี�เกุี�ยวข้้อง

ประเที่ศึไที่ยม่ห่็นำว่ยงานำภาคิรัฐที่่�เก่�ยวข้อ้งกบััการบัริห็ารจดัการแรงงานำข้า้ม่ชาต่อิย้ห่็ลายห็น่ำวยงานำ แต่ล่ะ่ห็น่ำวยงานำม่ค่ิวาม่ต้่องการ
ด้านำเอกสารที่่�ต้่องนำำาม่าประกอบัการดำาเนิำนำงานำที่่�แต่กต่่างกันำ ซีึ�งอาจก่อให้็เกิดคิวาม่ซีำ�าซี้อนำระห็ว่างห็น่ำวยงานำ ดังนำั�นำข้ั�นำต่อนำ 
เห็ล่านำ่�คิวรได้รับัการบั้รณาการและเช่�อม่โยงเข้้าด้วยกันำ ต่ัวอย่างวิธ่ดำาเนำินำการ ได้แก่ 

► คิวรม่่การแบั่งปันำข้้อม่้ลและบั้รณาการข้้อม่้ลระห็ว่างห็นำ่วยงานำภาคิรัฐ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งระห็ว่างกระที่รวงสาธารณสุข้ 
กระที่รวงแรงงานำ สำานำักงานำประกันำสังคิม่ และสำานำักงานำต่รวจคินำเข้้าเม่่อง 

► คิวรม่่ข้้อต่กลงว่าด้วยการใช้เอกสารประจำาตั่วแรงงานำข้้าม่ชาติ่เพื่่ยงเอกสารเด่ยว (เช่นำ คิวรระบุัว่าจะใช้ห็ม่ายเลข้และ
เอกสารใดในำการระบุัตั่วต่นำแรงงานำข้้าม่ชาติ่ในำทีุ่กระบับัการคุิ้ม่คิรองที่างสังคิม่) ที่่�สาม่ารถึใช้กับัทัี่�งโรงพื่ยาบัาลและ
สำานำักงานำประกันำสังคิม่ โดยในำปัจจุบัันำ พื่บัว่าแรงงานำข้้าม่ชาต่ิม่่เอกสารประจำาต่ัวที่่�ซีำ�าซี้อนำกันำ เช่นำ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิห็นำึ�ง
คินำจะม่่ห็ม่ายเลข้ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำ ห็ม่ายเลข้ห็นำังส่อเดินำที่าง และห็ม่ายเลข้ประกันำสังคิม่ 

8. พััฒนาแนวที่างกุารีสืิ�อสิารีกัุบแรีงงานข้้ามชาติ้เกุี�ยวกัุบกุรีะบวนกุารี สิทิี่ธิ ิและสิิที่ธิปิรีะโยชน์กุารีคุม้ครีองที่างสัิงคม 

► เพื่ิ�ม่จำานำวนำล่าม่แปลภาษาและเจ้าห็นำ้าที่่�ที่่�ม่่คิุณสม่บััต่ิเห็ม่าะสม่ในำการที่ำางานำกับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิในำสถึานำที่่�ราชการ โดย
เฉพื่าะอย่างยิ�งในำโรงพื่ยาบัาลต่าม่แผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว สำานำกังานำประกนัำสงัคิม่ และกรม่การจดัห็างานำ 

► ยกระดับัศึ้นำย์ร่วม่บัริการช่วยเห็ล่อแรงงานำต่่างด้าว โดยการให็้ข้้อม้่ลและคิำาแนำะนำำาแก่แรงงานำข้้าม่ชาติ่ในำภาษาที่้องถิึ�นำ
ในำประเด็นำต่่างๆที่่�แรงงานำข้้าม่ชาต่ิอาจต่้องเผู้ชิญที่่�เก่�ยวข้้องกับัสถึานำะการย้ายถึิ�นำ การจ้างงานำ สิที่ธิต่าม่กฎห็ม่าย ห็ร่อ 
การเข้้าถึึงการคิุ้ม่คิรองที่างสังคิม่ 

► กำาห็นำดเป็นำข้้อบังัคิบััให้็นำายจ้างม่ห่็น้ำาที่่�ต้่องประชาสมั่พื่นัำธ์และให้็ข้้อม่ล้เก่�ยวกบััสทิี่ธแิละการบัรกิารคิุม้่คิรองที่างสังคิม่ในำ
สถึานำท่ี่�ที่ำางานำ ข้้อม่้ลประชาสัม่พัื่นำธ์คิวรรวม่ถึึงห็ม่ายเลข้สายด่วนำและระบับัการคิุ้ม่คิรองคิวาม่ปลอดภัยผู้้้แจ้งเห็ตุ่ (เช่นำ 
ผู้่านำสายด่วนำ/ศึ้นำย์)

► พื่ัฒนำาต่่อยอดจากแนำวปฏิบััต่ิที่่�ด่ที่่�ม่่อย้่ เช่นำ อาสาสม่ัคิรสาธารณสุข้ต่่างด้าว เพื่่�อกระจายข้้อม่้ลและเช่�อม่โยงผู้้้ให็้บัริการ
กับัชุม่ชนำผู้้้ย้ายถึิ�นำ
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ภาคุ้ผู้นวก	A	 รายชื�อผูู้�ให�ข�อมูลหลัก

หน่วยงาน วันที่ี�สิัมภาษณ์

ม่้ลนำิธิเพื่่�อสุข้ภาพื่และการเร่ยนำร้้ข้องแรงงานำกลุ่ม่ชาต่ิพื่ันำธ์ 9 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

สม่าพื่ันำธ์แรงงานำรัฐวิสาห็กิจสัม่พื่ันำธ์ 9 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

สภาเคิร่อข้่ายช่วยเห็ล่อด้านำม่นำุษยธรรม่ สำานำักจุฬาราชม่นำต่ร่ 9 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

เคิร่อข้่ายเพื่่�อสิที่ธิแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ 10 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

ม่้ลนำิธิเพื่่�อสิที่ธิม่นำุษยชนำและการพื่ัฒนำา สำานำักงานำเช่ยงให็ม่่ 10 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

ศึ้นำย์อภิบัาลผู้้้เดินำที่างที่ะเล ศึ้นำย์ศึร่ราชา 10 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

คิณะกรรม่การคิาที่อลิกเพื่่�อผู้้้อพื่ยพื่ย้ายถึิ�นำประเที่ศึไที่ย 11 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

ม่้ลนำิธิรักษ์ไที่ย 16 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

กองเศึรษฐกิจสุข้ภาพื่และห็ลักประกันำสุข้ภาพื่ กระที่รวงสาธารณสุข้ 23 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

ม่้ลนำิธิเพื่่�อสิที่ธิม่นำุษยชนำและการพื่ัฒนำา สำานำักงานำแม่่สอด 24 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

โรงพื่ยาบัาลแม่่สอด จังห็วัดต่าก 1 ธันำวาคิม่ 2563

กองทีุ่นำ M-Fund 30 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

องคิ์การเฟรนำด์ 20 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

ศึ้นำย์สังคิม่พื่ัฒนำา ม่้ลนำิธิคิาที่อลิก จังห็วัดระนำอง 1 ธันำวาคิม่ 2563

ม่้ลนำิธิศึ้นำย์คิุ้ม่คิรองสิที่ธิด้านำเอดส์ 12 ธันำวาคิม่ 2563

ม่้ลนำิธิเพื่่�อการพื่ัฒนำาแรงงานำและอาช่พื่ 23 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

แรงงานำที่ำางานำบั้านำสัญชาต่ิม่่ยนำม่า 20 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

แรงงานำที่ำางานำบั้านำสัญชาต่ิเม่่ยนำม่า 22 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

สถึาบัันำวิจัยประชากรและสังคิม่ ม่ห็าวิที่ยาลัยม่ห็ิดล 22 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

เคิร่อข้่ายการย้ายถึิ�นำในำอนำุภ้ม่ิภาคิลุ่ม่นำำ�าโข้ง 18 พื่ฤศึจิกายนำ 2563

สภาองคิ์การนำายจ้างแห็่งประเที่ศึไที่ย 14 ธันำวาคิม่ 2563

กระที่รวงแรงงานำ                                 4 ธันำวาคิม่ 2563



74

การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

ภาคุ้ผู้นวก	B	 ข�อมูลประชากรข�ามชาติิ	พ.ศ.	2562

ต่ัวเลข้ด้านำล่างน่ำ�ใช้ในำการคิำานำวณอัต่ราการคิุ้ม่คิรองในำบัที่ที่่� 4 และไม่่ใช่ต่ัวเลข้ที่่�อ้างถึึงในำบัที่อ่�นำข้องรายงานำการศึึกษาฉบัับันำ่�ที่่�
ม่่การอ้างอิงม่าจาก พื่.ศึ. 2563 ในำข้ณะที่่�ตั่วเลข้ด้านำล่างม่าจากสำานัำกงานำประกันำสังคิม่ ซีึ�งเป็นำแห็ล่งที่่�ม่าข้องข้้อม่้ลเด่ยวกันำกับั
ข้้อม่้ลการประกันำสังคิม่ข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ

ต้ารีางที่ี� 23  จำนวนแรีงงานข้้ามชาต้ิจากุปรีะเที่ศกุัมพัูชา สิาธิารีณรีัฐปรีะชาธิิปไต้ยปรีะชาชนลาว เมียนมา 
และเวียดีนาม จำแนกุต้ามปรีะเภที่ข้องใบอนุญาต้ที่ำงาน (เดีือนธิันวาคม พั.ศ. 2562)

ปรีะเภที่ข้องใบอนุญาต้ที่ํางาน เมียนมา กุัมพัูชา

สิาธิารีณรัีฐ
ปรีะชาธิปิไต้ย 
ปรีะชาชน

ลาว

เวียดีนาม รีวม

จํานวนที่ั้งหมดีข้องแรีงงานข้้ามชาต้ิที่ี�ไดี้
รีับกุารีอนุญาต้พัํานักุอาศัย  
(% ข้องที่ั้งหมดี) 

1 825 921 693 191 281 247 96 2 800 455

65.20% 24.75% 10.04% 0.01% 100%

บันที่ึกุความเข้้าใจกุับปรีะเที่ศกุัมพัูชา 
สิาธิารีณรีัฐปรีะชาธิิปไต้ยปรีะชาชนลาว 
เมียนมา และเวียดีนาม* 
(% ข้องที่ั้งหมดี)

518 321 303 971 18 3460 96 1 005 848

51.53% 30.22% 18.23% 0.02% 100%

เสิรี็จสิิ้นกุรีะบวนกุารีพัิสิูจน์สิัญชาต้ิ ** 
(% ข้องที่ั้งหมดี)

1 281 505 349 324 97 787 ไม่่เก่�ยวข้้อง 1 728 616

676 769 279 514 51 633 ไม่่เก่�ยวข้้อง 1 007 916

599 743 63 048 45 869 ไม่่เก่�ยวข้้อง 708 660

4993 6762 285 ไม่่เก่�ยวข้้อง 12 040

% % % ไม่่เก่�ยวข้้อง 100%

ผู้ถือบัต้รีผ่านแดีน*** 

(% ข้องที่ั้งหมดี)

26 095 39 896 ไม่่เก่�ยวข้้อง ไม่่เก่�ยวข้้อง 65 991

39.54% 60.46% ไม่่เก่�ยวข้้อง ไม่่เก่�ยวข้้อง 100%

ท่�มา:  สำานำกังานำประกนัำสงัคิม่ เดอ่นำธนัำวาคิม่ พื่.ศึ. 2562 จำานำวนำรวม่ที่ั�งห็ม่ดเปน็ำผู้ลรวม่ข้องจำานำวนำในำแถึวแนำวนำอนำ และอาจแต่กต่�างจากจำานำวนำที่ั�งห็ม่ดข้องแรงงานำข้�าม่ชาต่ิ
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ภาคุ้ผู้นวก	C	 จัำานวนแรงงานข�ามชาติิ	จัำาแนกติามภาคุ้สั่วน
การจั�างงาน

C.1.1	ภาคุ้สั่วนการจั�างงานท่�ได�รบัการอน้ญาติ

แรงงานำข้้าม่ชาต่ิจากประเที่ศึกัม่พื่้ชา สาธารณรัฐประชาธิปไต่ยประชาชนำลาว เม่่ยนำม่า และเว่ยดนำาม่ที่่�ได้รับัการจ้างงานำภายใต่้
บันัำที่กึคิวาม่เข้า้ใจและโดยใชบั้ัต่รผู้า่นำแดนำ ห็รอ่ไดร้บััการปรับัสถึานำะผู้า่นำกระบัวนำการพิื่สจ้นำส์ญัชาติ่ไดร้บััอนำญุาต่ให็ท้ี่ำางานำในำ 25 
ภาคิส่วนำการจ้างงานำต่าม่ที่่�ได้ประกาศึไว้โดยกระที่รวงแรงงานำ (Department of Employment, 2016)

ต้ารีางที่ี� 24 แรีงงานข้้ามชาต้ิ จําแนกุต้ามภาคสิ่วนกุารีจ้างงานและสิถานะ (เดีือนธิันวาคม พั.ศ. 2562)

ภาคสิ่วนกุารีจ้างงาน

จํานวน รี้อยละ

แรีงงาน
ภายใต้้
บันที่ึกุ

ความเข้้าใจ

แรีงงาน
พัิสิูจน์
สิัญชาต้ิ

แรีงงาน 
ผู้ถือบัต้รี
ผ่านแดีน

แรีงงาน
ภายใต้้
บันที่ึกุ

ความเข้้าใจ

แรีงงาน
พัิสิูจน์
สิัญชาต้ิ

แรีงงาน 
ผู้ถือบัต้รี
ผ่านแดีน

1. ปรีะมง 7 388 32 282 2 170 1% 2% 3%

2. กุารีเกุษต้รีและปศุสิัต้ว์ 49 374 246 686 1 175 5% 14% 2%

3. กุ่อสิรี้าง 204 614 347 042 21 936 20% 20% 33%

4. เกุี�ยวกุับกุารีปรีะมง 22 027 31 797 8 058 2% 2% 12%

5. เกุี�ยวกุับกุารีเกุษต้รี 138 656 126 691 4 182 14% 7% 6%

6. เกุี�ยวกุับกุารีปศุสิัต้ว์ 44 942 24 956 112 4% 1% 0%

7. กุารีรีีไซัเคิล กุารีเกุ็บ
และกุารีซัื้อข้ยะ และ 
กุารีแยกุข้ยะ

17 429 32 165 383 2% 2% 1%

8. เหมืองแรี่และเหมืองหิน 612 1 815 10 0% 0% 0%

9. กุารีผลติ้และ 
กุารีจาํหน่ายผลติ้ภณัฑ์โลหะ

35 454 64 649 278 4% 4% 0%

10. กุารีผลติ้และกุารีจาํหน่าย 
อาหารีและเครีื�องดีื�ม

75 459 141 453 2 223 8% 8% 3%

11. กุารีผลติ้และกุารีจาํหน่าย 
ผลิต้ภัณฑ์ดีินเหนียว

2 245 7 008 949 0% 0% 1%

12. กุารีผลติ้และกุารีจาํหน่าย 
วัสิดีุกุ่อสิรี้าง

23 084 31 097 484 2% 2% 1%

13. กุารีแปรีรีูปหิน 1 775 3 447 727 0% 0% 1%
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในประเทศไทย

14. กุารีผลติ้และกุารีจาํหน่าย 
เครีื�องนุ่งหุ่ม เสิื้อผ้า สิิ�งที่อ 
เครีื�องปรีะดีับ และอะไหล่
รีองเที่้า

67 194 95 766 14 099 7% 6% 21%

15. กุารีผลติ้และกุารีจาํหน่าย 
ผลิต้ภัณฑ์พัลาสิต้ิกุ 
ผลิต้ภัณฑ์เคมี ปุ๋ย และ
ข้องเล่น

62 504 65 262 715 6% 4% 1%

16. กุารีผลติ้และกุารีจาํหน่าย 
ผลิต้ภัณฑ์กุรีะดีาษ

7 698 13 694 148 1% 1% 0%

17. กุารีผลติ้และกุารีจาํหน่าย 
อุปกุรีณ์อิเล็กุที่รีอนิกุสิ์ 
ไฟฟ้า แบต้เต้อรีี� และ
รีถยนต้์

28 852 26 906 1 901 3% 2% 3%

18. โลจสิิต้กิุส์ิและกุารีข้นส่ิง 
ที่ั้งที่างบกุ ที่างนํ้า  
และกุารีเกุ็บรีักุษา

5 316 14 637 280 1% 1% 0%

19. กุารีค้าสิ่งและค้าปลีกุ 
คนข้ายข้องในต้ลาดี และ
รี้านค้าที่ั�วไป

30 212 89 755 2 690 3% 5% 4%

20. บรีกิุารีซ่ัอมยานพัาหนะ 
และบรีิกุารีที่ําความสิะอาดี
รีถยนต้์

8 246 17 414 106 1% 1% 0%

21. ปั๊มนํ้ามัน 7 339 11 579 193 1% 1% 0%

22. ศูนย์กุารีศึกุษา มูลนิธิิ 
สิมาคมและสิถานพัยาบาล

941 5 140 71 0% 0% 0%

23. กุจิกุรีรีมด้ีานกุารีบรีกิุารีอื�นๆ 
ยกุเว้นกุารีรีับเหมาช่วง

98 911 159 711 2 365 10% 9% 4%

24. กุารีแปรีรีูปผลิต้ภัณฑ์
ปรีะมง

40 606 32 365 736 4% 2% 1%

25. แรีงงานที่ํางานบ้าน 24 970 93 258 2% 5% 0%

รีวม 1 005 848 1 716 575 65 991 100% 100% 100%

ท่�มา:  สำานำักงานำบัริห็ารแรงงานำต่�างด�าว เด่อนำธันำวาคิม่ พื่.ศึ. 2562 จำานำวนำรวม่ที่ั�งห็ม่ดเป็นำผู้ลรวม่ข้องจำานำวนำในำแถึวแนำวนำอนำ และอาจแต่กต่�างจากจำานำวนำที่ั�งห็ม่ดข้อง
แรงงานำข้�าม่ชาต่ิ
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
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ต้ารีางที่ี� 25 จํานวนผู้ปรีะกัุนต้นแรีงงานข้้ามชาติ้ในกุองทุี่นปรีะกัุนสิังคม จําแนกุต้ามปรีะเภที่ข้องภาคสิ่วน
กุารีจ้างงาน

(จํานวนผู้ปรีะกุันต้น) (รี้อยละ) ปรีะเภที่กุิจกุารี

47 131 3.93 A – เกษต่รกรรม่ การป่าไม่้ และการประม่ง

3 340 0.28 B – การที่ำาเห็ม่่องแร่ และเห็ม่่องห็ินำ

669 421 55.86 C – การผู้ลิต่

499 0.04 D – ไฟฟ้า ก๊าซี ไอนำำ�าและระบับัการปรับัอากาศึ

3 637 0.30 E – การจัดห็านำำ�า การจัดการนำำ�าเส่ยและข้องเส่ยรวม่ถึึงกิจกรรม่ที่่�เก่�ยวข้้อง

172 897 14.43 F – การก่อสร้าง

128 079 10.69 G – การข้ายส่งและการข้ายปลก่ การซ่ีอม่ยานำยนำต์่และจกัรยานำยนำต์่

18 085 1.51 H – การข้นำส่งและสถึานำที่่�เก็บัสินำคิ้า

62 002 5.17 I – ที่่�พื่ักโรงแรม่และบัริการด้านำอาห็าร

5 608 0.47 J – ข้้อม่้ลข้่าวสารและการส่�อสาร

2 464 0.21 K – กิจกรรม่ที่างการเงินำและการประกันำภัย

10 335 0.86 L – กิจกรรม่เก่�ยวกับัอสังห็าริม่ที่รัพื่ย์

16 897 1.41 M – กิจกรรม่วิชาช่พื่ วิที่ยาศึาสต่ร์และกิจกรรม่ที่างวิชาการ

30 257 2.52 N – กิจกรรม่การบัริห็ารและบัริการสนำับัสนำุนำ

7 195 0.60 O – การบัริห็ารราชการ การป้องกันำประเที่ศึและการประกันำสังคิม่ภาคิบัังคิับั

6 436 0.54 P – การศึึกษา

2 999 0.25 Q – กิจกรรม่ด้านำสุข้ภาพื่และงานำสังคิม่สงเคิราะห็์

3 929 0.33 R – ศึิลปะ คิวาม่บัันำเที่ิงและนำันำที่นำาการ

7 207 0.60 S – กิจกรรม่การบัริการด้านำอ่�นำๆ

- - T – กิจกรรม่การจ้างงานำในำคิรัวเร่อนำ 

- - U – กิจกรรม่ข้ององคิ์การระห็ว่างประเที่ศึและภาคิ่สม่าชิก

1 198 418 100.00 ที่ั้งหมดี

ท่�มา: สำานำักงานำประกันำสังคิม่ พื่.ศึ.2562
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การทบทวนการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
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ภาคุ้ผู้นวก	D	 กฎหมายการคุ้้�มคุ้รองทางสัังคุ้มท่�เก่�ยวข�อง
กับแรงงานข�ามชาติิ

D.1.1	พระราชบญัญตัิปิระกนัสังัคุ้ม	พ.ศ.	2533	

พื่ระราชบัญัญัต่ปิระกันำสังคิม่และที่่�แก้ไข้เ้พื่ิ�ม่เติ่ม่เป็นำชุดกฎห็ม่ายที่่�เก่�ยวข้อ้งกับัสวัสดิการและสิที่ธิประโยชน์ำข้องลก้จ้าง โดยอ้างอิง
ม่าจากแผู้นำการประกันำสังคิม่ที่่�ม่่การจ่ายเงินำสม่ที่บัจากนำายจ้าง ล้กจ้าง และรัฐ พื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่ระบัุว่าล้กจ้างที่่�เป็นำ
แรงงานำข้า้ม่ชาต่อิายรุะห็วา่ง 18-55 ปจีะต่อ้งได้รบััการประกนัำและได้รบััสิที่ธิประโยชน์ำเจด็ประการที่่�เก่�ยวข้อ้งกับัการบัาดเจบ็ัห็รอ่
เจ็บัป่วยที่่�ไม่่ได้ม่าจากการที่ำางานำ การคิลอดบัุต่ร การทีุ่พื่พื่ลภาพื่ การเส่ยช่วิต่ การสงเคิราะห็์บัุต่ร การชราภาพื่ (เกษ่ยณบัำานำาญ) 
และการว่างงานำ50

นำายจ้างและแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่่างต่้องจ่ายเงินำสม่ที่บัรายเด่อนำที่่�อัต่ราร้อยละ 5 โดยม่่รัฐบัาลจ่ายเงินำสม่ที่บัเพื่ิ�ม่เต่ิม่ที่่�ร้อยละ 2.5 
ต่าม่ระดับัรายได้ข้องแรงงานำ ต่ัวอย่างเช่นำ แรงงานำที่่�ได้รับัเงินำเด่อนำต่ั�งแต่่ 15,000 บัาที่ข้ึ�นำไป จะต่้องจ่ายเงินำสม่ที่บัส้งสุดที่่� 750 
บัาที่ต่่อเด่อนำ 

สำานำักงานำประกันำสังคิม่ภายใต่้กระที่รวงแรงงานำคิ่อห็นำ่วยงานำที่่�ม่่ห็นำ้าที่่�ในำการบัริห็ารจัดการสิที่ธิประโยชน์ำที่่�ได้รับัการประกันำ
ภายใต่้พื่ระราชบััญญัติ่ประกันำสังคิม่ อ่กที่ั�งพื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่ยังกำาห็นำดให้็ม่่คิณะกรรม่การประกันำสังคิม่ (สปส.) เป็นำ
คิณะกรรม่การกำากบััดแ้ลกองที่นุำประกนัำสงัคิม่ โดยประกอบัดว้ยผู้้แ้ที่นำจากห็นำว่ยงานำภาคิรฐัที่่�เก่�ยวข้อ้ง ซีึ�งรวม่ถึงึกระที่รวงแรงงานำ 
กระที่รวงการคิลัง กระที่รวงม่ห็าดไที่ย กระที่รวงการพื่ัฒนำาสังคิม่และคิวาม่มั่�นำคิงข้องม่นำุษย์ กระที่รวงสาธารณสุข้ สำานำักงบั
ประม่าณ และผู้้้แที่นำจากการเล่อกต่ั�งอ่กเจ็ดคินำจากองคิ์กรนำายจ้างและล้กจ้าง51 สม่าชิกคิณะกรรม่การประกันำสังคิม่ต่้องม่่สัญชาต่ิ
ไที่ย และม่่ห็นำ้าที่่�ในำการต่ัดสินำใจเก่�ยวกับันำโยบัาย ม่าต่รการ กฎระเบั่ยบัและข้้อบัังคิับัระดับัประเที่ศึในำการบัริห็ารและการกำากับั
ด้แลกองทีุ่นำประกันำสังคิม่52

แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ม่ส่ถึานำะปกติ่อายรุะห็ว่าง 18 ถึงึ 55 ปมี่ส่ทิี่ธจิา่ยเงินำสม่ที่บัเข้า้ส้ก่องทุี่นำประกันำสงัคิม่ห็ากม่ใ่บัอนุำญาต่ที่ำางานำและ
ม่่เอกสารประจำาต่ัวที่่�ยังไม่่ห็ม่ดอายุ เช่นำ ห็นำังส่อเดินำที่าง พื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่ยังให็้การคิุ้ม่คิรองบัางประการแก่แรงงานำ
นำอกระบับั (การคิุ้ม่คิรองโดยสม่ัคิรใจซีึ�งล้กจ้างและรัฐบัาลจ่ายเงินำสม่ที่บัต่าม่อัต่ราที่่�กำาห็นำด) ภายใต่้ม่าต่รา 40 แต่่ม่่ข้้อยกเว้นำไม่่
อนำุญาต่ิให็้แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิข้ึ�นำที่ะเบั่ยนำภายใต่้ม่าต่ราดังกล่าว53 

นำายจ้างต้่องข้ึ�นำที่ะเบัย่นำแรงงานำข้้าม่ชาต่กัิบักองที่นุำประกนัำสงัคิม่ภายในำ 30 วนัำนำบััจากวนัำแรกที่่�จ้างงานำ โดยต้่องส่งรายช่�อแรงงานำ
ข้้าม่ชาต่ ิพื่ร้อม่รายละเอย่ดค่ิาจ้างห็รอ่เงนิำเดอ่นำ และเอกสารอ่�นำๆ ต่าม่ที่่�สำานำกังานำประกนัำสงัคิม่กำาห็นำด และห็ลงัจากนำั�นำสำานำกังานำ
ประกันำสังคิม่จะออกใบัรับัรองให็้แก่นำายจ้างห็ร่อสถึานำประกอบัการและออกบััต่รประกันำสังคิม่ให็้แก่แรงงานำข้้าม่ชาต่ิ นำอกจากน่ำ�
นำายจ้างม่ห่็น้ำาที่่�ต้่องจ่ายเงนิำสม่ที่บัข้องทัี่�งนำายจ้างและแรงงานำเข้้ากองทุี่นำประกนัำสงัคิม่อย่างต่่อเนำ่�องภายในำ 15 วนัำนัำบัจากสิ�นำเด่อนำ 
ซีึ�งเป็นำช่วงเวลาเด่ยวกันำกับัที่่�ม่่การห็ักเงินำเด่อนำแรงงานำ แรงงานำข้้าม่ชาต่ิสาม่ารถึเข้้าถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ภายใต่้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่
ภายห็ลังจากที่่�ม่่การจ่ายเงินำสม่ที่บัรายเด่อนำแล้วคิรบัสาม่เด่อนำ

50 ด้ม่าต่รา 34 ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่

51 ด้ม่าต่รา 8 และ 8/2 ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่ พื่.ศึ. 2533

52 ด้ม่าต่รา 9 ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิประกันำสังคิม่ พื่.ศึ. 2533

53 ด้พื่ระราชกฤษฎ่กากำาห็นำดคิุณสม่บััต่ิข้องบัุคิคิลซีึ�งอาจสม่ัคิรเข้้าเป็นำผู้้้ประกันำต่นำ วันำที่่� 24 ม่่นำาคิม่ พื่.ศึ. 2561 ส่บัคิ้นำจาก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/
PDF/2561/A/019/71.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/019/71.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/019/71.PDF
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D.1.2	พระราชบญัญตัิเิงินทดแทน	พ.ศ.	2537

พื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำ พื่.ศึ. 2537 และที่่�แก้ไข้เพื่ิ�ม่เต่ิม่ เป็นำชุดกรอบักฎห็ม่ายที่่�กำาห็นำดสิที่ธิประโยชนำ์ให็้กับัล้กจ้างในำกรณ่ 
บัาดเจบ็ัห็รอ่เจบ็ัป่วยจากการที่ำางานำ พื่ระราชบัญัญัต่เิงินำที่ดแที่นำกำาห็นำดให้็ม่ก่ารจัดต่ั�งกองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำภายใต้่สำานำกังานำประกันำ
สังคิม่เพื่่�อให็้สิที่ธิประโยชนำ์ส่�ประการที่่�เก่�ยวข้้องกับัการประสบัอุบััต่ิเห็ตุ่ บัาดเจ็บั และเจ็บัป่วยจากการที่ำางานำ ดังนำ่�

► การจ่ายเงินำที่ดแที่นำให็้ล้กจ้างห็ร่อผู้้้รอดช่วิต่ในำกรณ่เจ็บัป่วย บัาดเจ็บั ส้ญเส่ยสม่รรถึภาพื่ถึาวร ทีุ่พื่พื่ลภาพื่ถึาวร การเส่ย
ช่วิต่ ห็ร่อการส้ญห็ายซีึ�งเป็นำผู้ลม่าจากการที่ำางานำ

► คิ่ารักษาพื่ยาบัาล

► คิ่าใช้จ่ายในำการฟ้�นำฟ้สม่รรถึภาพื่ในำการที่ำางานำ และ

► คิ่าที่ำาศึพื่

นำายจ้างที่่�ม่่ล้กจ้างตั่�งแต่่ห็นึำ�งคินำขึ้�นำไปต่้องขึ้�นำที่ะเบ่ัยนำและย่�นำแบับัฟอร์ม่การขึ้�นำที่ะเบั่ยนำล้กจ้างกับักองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำภายในำ 
30 วันำนัำบัจากวันำที่่�ม่่การจ้างงานำ ต่ลอดจนำเป็นำผู้้้จ่ายเงินำสม่ที่บัประจำาปีฝึ่ายเด่ยวให็้กับักองทุี่นำเงินำที่ดแที่นำต่าม่อัต่ราที่่�กำาห็นำดไว้
ในำพื่ระราชบััญญัต่ิ โดยนำายจ้างไม่่ได้รับัอนำุญาต่ให็้ห็ักเงินำสม่ที่บัจากเงินำเด่อนำข้องล้กจ้าง อัต่ราเงินำสม่ที่บัข้ึ�นำอย้่กับัคิวาม่เส่�ยงในำ 
การที่ำางานำซีึ�งจะแต่กต่่างกันำไปในำแต่่ละภาคิการส่วนำจ้างงานำ 

ในำกรณ่ที่่�ล้กจ้างได้รับับัาดเจ็บัห็ร่อเจ็บัป่วยที่่�เก่�ยวข้้องกับัการที่ำางานำ นำายจ้างต่้องจัดการให็้ล้กจ้างเข้้าถึึงการรักษาพื่ยาบัาลและ
จ่ายคิ่ารักษาพื่ยาบัาลข้องล้กจ้างโดยทัี่นำที่่54 และนำายจ้างต้่องแจ้งให้็ห็น่ำวยงานำท้ี่องถึิ�นำที่ราบัว่าล้กจ้างได้รับับัาดเจ็บั เจ็บัป่วย 
ห็ร่อห็ายต่ัวไปภายในำ 15 วันำนำับัจากวันำที่่�เกิดเห็ตุ่55 นำายจ้างที่่�ไม่่รายงานำการบัาดเจ็บัห็ร่อเจ็บัป่วยที่่�เก่�ยวข้้องกับัการที่ำางานำต่่อ 
ห็นำว่ยงานำในำท้ี่องถึิ�นำอาจถึก้ปรับัไม่เ่กินำ 20,000 บัาที่ ห็รอ่จำาคิกุไม่เ่กินำห็กเดอ่นำ56 ลก้จ้างห็รอ่ที่ายาที่ข้องลก้จ้างอาจย่�นำคิำารอ้งข้อรับั
เงินำที่ดแที่นำต่่อสำานำักงานำที่้องถึิ�นำภายในำ 180 วันำนำับัจากวันำเกิดเห็ตุ่ อย่างไรก็ต่าม่พื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำไม่่ได้จำากัดระยะเวลา
ที่่�สำานำกังานำที่อ้งถึิ�นำสาม่ารถึใชใ้นำการพิื่จารณาคิำาข้อรบััเงนิำที่ดแที่นำและแจง้ผู้ลการพื่จิารณา57 ซีึ�งห็ม่ายคิวาม่ว่าผู้้ย้่�นำคิำารอ้งอาจต่อ้ง
รอเป็นำเวลานำานำเพื่่�อรับัเงินำที่ดแที่นำ 

สำานำักงานำประกันำสังคิม่ภายใต้่กระที่รวงแรงงานำเป็นำห็นำ่วยงานำรับัผู้ิดชอบัในำการบัริห็ารจัดการต่าม่บัที่บััญญัต่ิข้องพื่ระราชบััญญัต่ิ
เงนิำที่ดแที่นำ อก่ที่ั�งพื่ระราชบัญัญตั่เิงนิำที่ดแที่นำยงักำาห็นำดให็ม้่ค่ิณะกรรม่การกองที่นุำเงนิำที่ดแที่นำเปน็ำคิณะกรรม่การกำากับัดแ้ลกองที่นุำ
เงินำที่ดแที่นำ โดยประกอบัด้วยผู้้้แที่นำจากสำานัำกงานำประกันำสังคิม่ ผู้้้เช่�ยวชาญห็กคินำจากสาข้าแพื่ที่ยศึาสต่ร์ กฎห็ม่าย เศึรษฐกิจ 
การเงินำ และการประกันำสังคิม่ และผู้้้แที่นำจากการเล่อกต่ั�งอ่กสาม่คินำจากกลุ่ม่นำายจ้างและล้กจ้าง58 สม่าชิกคิณะกรรม่การกองทีุ่นำ
เงินำที่ดแที่นำต่้องม่่สัญชาต่ิไที่ย59 และม่่ห็นำ้าที่่�ในำการต่ัดสินำใจเก่�ยวกับันำโยบัาย ม่าต่รการ กฎระเบั่ยบั และข้้อบัังคิับัระดับัประเที่ศึ
ในำการบัริห็ารและกำากับัด้แลกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ60

พื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำกำาห็นำดให็้แรงงานำที่ั�งห็ม่ดรวม่ถึึงแรงงานำข้้าม่ชาต่ิได้รับัการคิุ้ม่คิรองภายใต่้กองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ ยกเว้นำ
แรงงานำที่ำางานำบ้ัานำและล้กจ้างแรงงานำห็าบัเร่แผู้งลอย โดยพื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำที่่�แก้ไข้เพื่ิ�ม่เต่ิม่ในำพื่.ศึ. 2561 ได้ข้ยาย
ข้อบัเข้ต่การคิุ้ม่คิรองให็้คิรอบัคิลุม่ล้กจ้างข้องห็นำ่วยงานำภาคิรัฐ องคิ์กรพื่ัฒนำาเอกชนำ และเจ้าห็นำ้าที่่�ที่้องถึิ�นำที่่�ที่ำางานำในำสถึานำที่้ต่
และองคิ์การระห็ว่างประเที่ศึ61 อ่กที่ั�งประกาศึกระที่รวงแรงงานำ ลงวันำที่่� 21 กุม่ภาพื่ันำธ์ พื่.ศึ. 2562 ได้ข้ยายข้อบัเข้ต่การคิุ้ม่คิรอง
ข้องกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำให็้คิรอบัคิลุม่แรงงานำในำภาคิการเกษต่ร ประม่ง ป่าไม่้ และปศึุสัต่ว์ อย่างไรก็ต่าม่ แรงงานำที่ำางานำบั้านำและ
ล้กจ้างห็าบัเร่แผู้งลอยยังคิงได้รับัการยกเว้นำจากการคิุ้ม่คิรองจากกองทีุ่นำเงินำที่ดแที่นำ62

54 ด้ม่าต่รา 13 ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำ พื่.ศึ. 2537

55 ด้ม่าต่รา 48 ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำ พื่.ศึ. 2537

56 ด้ม่าต่รา 62 ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำ พื่.ศึ. 2537

57 ด้ม่าต่รา 50 ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำ พื่.ศึ. 2537

58 ด้ม่าต่รา 31 ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำ พื่.ศึ. 2537

59 ด้ม่าต่รา 31/1ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำ พื่.ศึ. 2537

60 ด้ม่าต่รา 32 ข้องพื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำ พื่.ศึ. 2537

61 ด้พื่ระราชบััญญัต่ิเงินำที่ดแที่นำที่่�แก้ไข้เพื่ิ�ม่เต่ิม่ในำ พื่.ศึ. 2561 ส่บัคิ้นำจาก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/080/T_0001.PDF

62 ด้ประกาศึกระที่รวงแรงงานำวันำที่่� 21 กุม่ภาพื่ันำธ์ 2562 เร่�องประเภที่ ข้นำาดข้องกิจการ และที่้องที่่�ที่่�ให็้นำายจ้างจ่ายเงินำสม่ที่บั อัต่ราเงินำสม่ที่บั อัต่ราเงินำฝึาก วิธ่การ
ประเม่ินำและการเร่ยกเก็บัสม่ที่บั ส่บัคิ้นำจาก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/067/T_0019.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/080/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/067/T_0019.PDF
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63 ด้ประกาศึกระที่รวงสาธารณสุข้ว่าด้วยการต่รวจสุข้ภาพื่และประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว พื่.ศึ. 2562 วันำที่่� 24 พื่ฤษภาคิม่ พื่.ศึ. 2562

64 ด้ประกาศึกระที่รวงสาธารณสุข้ว่าด้วยการต่รวจสุข้ภาพื่และประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว (ฉบัับัที่่� 2) พื่.ศึ. 2562 วันำที่่� 10 กรกฎาคิม่ พื่.ศึ. 2563

65 ด้ประกาศึกระที่รวงสาธารณสุข้ว่าด้วยการต่รวจสุข้ภาพื่และประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว พื่.ศึ. 2562 วันำที่่� 24 พื่ฤษภาคิม่ พื่.ศึ. 2562

66 ด้ประกาศึกระที่รวงสาธารณสุข้ว่าด้วยการต่รวจสุข้ภาพื่และประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว พื่.ศึ. 2562 วันำที่่� 24 พื่ฤษภาคิม่ พื่.ศึ. 2562

D.1.3	การติรวจัสัข้ภาพและประกนัสัข้ภาพแรงงานติ่างด�าว	พ.ศ.	2562	

ประกาศึกระที่รวงสาธารณสุข้ว่าด้วยการต่รวจสุข้ภาพื่และประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวเป็นำการวางกรอบักฎห็ม่ายสำาห็รับั
แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ม่่สถึานำะปกต่ิทีุ่กประเภที่ ซีึ�งรวม่ถึึงแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่าม่บัันำที่ึก
คิวาม่เข้้าใจ  แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ผู้่านำกระบัวนำการพื่ิส้จนำ์สัญชาต่ิ และแรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้้้ถึ่อบััต่รผู้่านำแดนำ แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่
แรงงานำต่่างด้าวเป็นำโคิรงการด้แลสขุ้ภาพื่แบับัจ่ายเงนิำสม่ที่บัสำาห็รับัแรงงานำข้้าม่ชาติ่และผู้้ติ้่ดต่าม่ที่่�อายไุม่่เกนิำ 18 ปี ที่่�ไม่่ม่ส่ทิี่ธขึิ้�นำ
ที่ะเบัย่นำกบัักองทุี่นำประกนัำสงัคิม่ ห็รอ่เป็นำผู้้ท้ี่่�ม่ส่ทิี่ธเิข้้าส่้กองที่นุำประกนัำสงัคิม่แต่่ยงัไม่่ได้รบััการคุ้ิม่คิรองเนำ่�องจากจ่ายเงนิำสม่ที่บัม่า
นำ้อยกว่าสาม่เด่อนำ (ด้บัที่ที่่� D.1 ด้านำบันำ) แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่ดังกล่าวถึ่อได้ว่าเป็นำแผู้นำการคิุ้ม่คิรองด้านำสุข้ภาพื่แบับัสม่ัคิรใจ 
เนำ่�องจากกระที่รวงสาธารณสขุ้ยงัข้าดกลไกที่างกฎห็ม่ายในำการบัังคัิบัการขึ้�นำที่ะเบัย่นำ อย่างไรกต็่าม่ ในำที่างปฏบัิัต่แิรงงานำข้้าม่ชาติ่
ต้่องได้รบััการต่รวจและผู่้านำการต่รวจสขุ้ภาพื่ภาคิบังัคิบััและซี่�อประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว ซีึ�งเป็นำส่วนำห็นำึ�งข้องข้ั�นำต่อนำการข้อ
ใบัอนำุญาต่ที่ำางานำในำประเที่ศึไที่ย โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ไม่่ได้รับัการคิุ้ม่คิรองจากกองทีุ่นำประกันำสังคิม่ต่้องซี่�อบััต่รประกันำสุข้ภาพื่
แรงงานำต่่างด้าวที่่�ม่่อายุการคุิ้ม่คิรองไม่่ต่ำ�ากว่าระยะเวลาการจ้างงานำ ในำข้ณะที่่�แรงงานำข้้าม่ชาติ่ที่่�ม่่สิที่ธิในำกองทุี่นำประการสังคิม่
ต่้องซี่�อประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวที่่�ม่่อายุการคิุ้ม่คิรองสาม่เด่อนำเพื่่�อให็้คิรอบัคิลุม่ช่วงระยะเวลาก่อนำที่่�แรงงานำจะสาม่ารถึเข้้า
ถึึงสิที่ธิประโยชนำ์ด้านำสุข้ภาพื่ภายใต่้กองทีุ่นำประกันำสังคิม่ได้ ที่ั�งนำ่� บััต่รประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวม่่จำาห็นำ่วยแคิ่ในำโรงพื่ยาบัาล
รัฐ โดยแรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องซี่�อประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวที่่�โรงพื่ยาบัาลรัฐที่่�ได้เข้้ารับัการต่รวจสุข้ภาพื่เที่่านำั�นำ 

สทิี่ธปิระโยชน์ำข้องแผู้นำการประกนัำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวค่ิอนำข้้างม่ค่ิวาม่คิรอบัคิลมุ่และให้็การคุ้ิม่คิรองที่่�รวม่ถึึงการต่รวจสขุ้ภาพื่
ประจำาปี การรักษาพื่ยาบัาลที่ั�วไป (รวม่ถึึงการคิลอดบัุต่ร) ที่ันำต่กรรม่ การฉ่ดวัคิซี่นำสำาห็รับัเด็ก (อายุ 0-18 ปี) การรักษาพื่ยาบัาล
กรณ่ฉุกเฉินำ การป้องกันำโรคิต่ิดต่่อ และการรักษาโรคิเอชไอว่/เอดส์ และวัณโรคิ 

เม่่�อแรงงานำข้้าม่ชาต่ิผู้่านำการต่รวจสุข้ภาพื่ภาคิบัังคิับั โรงพื่ยาบัาลจะออกใบัรับัรองแพื่ที่ย์ซีึ�งม่่อายุ 60 วันำ ยกเว้นำสำาห็รับัใช้ในำ 
การขึ้�นำที่ะเบ่ัยนำในำแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าว ใบัรับัรองแพื่ที่ย์จะม่่อายุ 1 ปี แรงงานำข้้าม่ชาต่ิต่้องซี่�อประกันำต่าม่
แผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่า่งด้าวที่่�โรงพื่ยาบัาลรัฐที่่�ไดเ้ข้า้รบััการต่รวจสุข้ภาพื่ คิา่ธรรม่เนำย่ม่ภายใต้่แผู้นำการประกันำสขุ้ภาพื่
แรงงานำต่่างด้าวแสดงไว้ในำต่ารางที่่� 26 ด้านำล่าง63 

ต้ารีางที่ี� 26 ค่าธิรีรีมเนยีมกุารีต้รีวจสิขุ้ภาพัและปรีะกุนัสิขุ้ภาพัสิาํหรีบัแรีงงานต่้างด้ีาว จาํแนกุต้ามอายุและ
ภาคสิ่วนกุารีจ้างงาน

ค่าธิรีรีมเนียม (บาที่) แรีงงานข้้ามชาต้ิ  
(และผูติ้้ดีต้ามอายเุจด็ีปีข้ึน้ไป)

แรีงงานปรีะมงข้้ามชาต้ิ64 เดี็กุข้้ามชาต้ ิ
อายุต้�ำกุว่าเจ็ดีปี

สิามเดีือน 500 - -

หกุเดีือน 900 - -

หนึ�งปี 1 600 1 600 365

สิองปี 3 200 - 730

แรงงานำข้า้ม่ชาติ่ที่่�ซี่�อประกันำสขุ้ภาพื่แรงงานำต่า่งด้าวเป็นำคิรั�งแรกสาม่ารถึใชส้ทิี่ธปิระโยชน์ำในำการรักษาพื่ยาบัาลห็ลังจากข้ึ�นำที่ะเบัย่นำ
ในำแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวม่าแล้ว 15 วันำ65 แรงงานำข้้าม่ชาต่ิที่่�ต่่ออายุประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่่างด้าวสาม่ารถึใช้
บัริการในำการรักษาพื่ยาบัาลต่่อเนำ่�องได้ที่ันำที่่ เช่นำเด่ยวกันำกับัที่ารกแรกเกิดข้องแรงงานำข้้าม่ชาต่ิ ที่่�กระที่รวงสาธารณสุข้ได้อนำุญาต่
ให็ใ้ชส้ทิี่ธิการรักษาพื่ยาบัาลและสิที่ธิประโยชน์ำอ่�นำๆ ที่่�เก่�ยวข้อ้งได้ที่นัำที่ห่็ลังข้ึ�นำที่ะเบัย่นำในำแผู้นำการประกันำสุข้ภาพื่แรงงานำต่า่งด้าว66 

กองเศึรษฐกิจสุข้ภาพื่และห็ลักประกันำสุข้ภาพื่ กระที่รวงสาธารณสุข้ เป็นำห็นำ่วยงานำรับัผู้ิดชอบัในำการบัริห็ารกองทีุ่นำ
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