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แถลงการณนโยบายรัฐไทยกําลังสรางความไมมั่นคงทางสังคม 

ของแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย 
 
นับตั้งแต พ .ศ .  2553 สํานักงานประกันสังคมไดสัญญาวาจะใหการคุมครองลูกจางแรงงานขามชาติที่ผานการ
พิสูจนสัญชาติ เขามาทํางานถูกกฎหมายและไดข้ึนทะเบียนประกันตน จายเงินสมทบวาจะไดรับสิทธิประโยชน 7 กรณี
เทากับแรงงานไทย ขอสัญญาดังกลาวถูกทําใหเปนนโยบายโดยผานมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 15 มกราคม พ  .ศ .  
2556 โดยกําหนดใหสํานักงานประกันสังคม ดําเนินการใหแรงงานขามชาติที่ไดรับอนุญาตทํางานตามมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 เขาสูระบบประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด  
 
แรงงานขามชาติไดบากบั่นทําตามขอกําหนดทุกข้ันตอน  พวกเขาจายเงินคาธรรมเนียมเพ่ือทําใหตัวเองถูกกฎหมาย
และเชื่อวาจะไดรับสิทธิที่แทจริงสมกับความพยายามหลังจากที่พวกเขาเขาสูกระบวนการแลว ซ่ึงรวมถึงเปนประตูไปสู
การไดรับคาจางข้ันต่ํา 300 บาทตอวัน การไดรับการคุมครองภายใตระบบประกันสังคมที่ไดสิทธิประโยชน 7 กรณี 
และหากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานใหนายจาง ลูกจางสามารถรับสิทธิกองทุนเงินทดแทนได แตวา
กลายเปนวาพวกเขากําลังถูกหลอก 
 
มิใชแควาพวกเขาสวนใหญไมไดคาจาง 300 บาทจริงๆแลว แตขณะน้ีดูเหมือนวาสิทธิประโยชน ประกันสังคมที่พวก
เขาจะไดรับทั้งเจ็ดประการกําลังถูกทําใหลดลงไปตอหนาตอตา  
 
เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ ปลัดกระทรวงแรงงาน ไดเปดเผยวา  ตนไดศึกษา
ขอกฎหมายและมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ(ไอแอลโอ) ทําใหโดยสวนตัวเห็นวาไมควรใหแรงงาน
ตางดาวไดรับสิทธิประโยชนประกันสังคมเทาเทียมกับแรงงานไทยทั้งหมด  ควรออกเปนกฎหมายเฉพาะ โดยจากคํา
ใหสัมภาษณดูเหมือนวาแรงงานหญิงจะตกเปนเปาในการจํากัดสิทธิที่ชัดเจน ในขณะที่กรณีคลอดบุตรยังคงไดรับการ
คุมครองเฉพาะการทําคลอด แตแรงงานหญิงจะถูกยกเวนเงินทดแทนการขาดรายได ในชวงที่ลาคลอด และกรณี
สงเคราะหบุตร เพ่ือสงเสริมใหแรงงานตางดาวเห็นความสําคัญของการคุมกําเนิด  เพ่ือไมใหแรงงานตางดาวเขามาตั้ง
ถิ่นฐานในไทย เพราะแรงงานเหลาน้ีเขามาเพ่ือทํางานในไทยระยะเวลาหน่ึงเทาน้ัน และกรณีชราภาพควรปรับเปลี่ยน
วิธีการจายเงินในรูปแบบบําเหน็จแทนการจายเงินแบบบํานาญ   ปลัดกระทรวงแรงงานยังกลาวดวยวา  สวนกรณี
วางงานน้ันแรงงานตางดาวไมควรไดรับความคุมครองเน่ืองจากเขามาทํางานในไทยดวยความสมัครใจ เม่ือพนสภาพ
การทํางานจึงตองปฏิบัติตามกฎหมายคนเขาเมือง โดยตองเดินทางออกจากประเทศไทยภายใน 7 วัน  1 
 
มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ (MAP Foundation) ซ่ึงทํางานเพ่ือสงเสริมสิทธิ
แรงงานขามชาต ิรูสึกตกใจและผิดหวังที่แนวคิดทางนโยบายเสนอใหมี ระบบประกันสังคมสองระดับที่แตกตางของ
แรงงานไทยและแรงงานขามชาติ ซ่ึงจะ มีผลใหแรงงานขามชาติกลายเปนพลเมืองชั้นสองอยางเปนระบบ นอกจากน้ัน
จากการรายงานขาวของ สํานักขาวแหงชาติกรมประชาสัมพันธ  เม่ือวันที่  29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 2 ระบุดวยวา
สํานักงานประกันสังคมไดแกไข พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยกําหนดใหแรงงานตางดาว ซ่ึงเปน
ผูประกันตนจะไมไดรับสิทธิครบ 7 กรณี โดยตัดสิทธิกรณีวางงาน คลอดบุตรและสงเคราะหบุตรออกไป เหตุผลที่ให
คือเน่ืองจากไมตองการใหแรงงานตางดาวมาตั้งรกรากในไทย   
 
 

                                                           
1 สํานักขาวไทย TNA News  28 พ.ค. 2556 http://www.mcot.net/site/content?id=51a4768f150ba0ec2f0001ce#.Ufsh-1IeWSo 

2 http://thainews.prd.go.th 

No human being is illegal 
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นโยบายดังกลาวตั้งอยูบนพ้ืนฐานการเลือกปฏิบัติและจะสรางความตึงเครียด ความเปนปรปกษระหวางแรงงานขาม
ชาติและสังคมไทย  อีกทั้งยังขัดตอหลักการและเจตจํานงของประเทศไทยในฐานะที่เปนรัฐภาคีตออนุสัญญาวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)  ซ่ึงในขอ11 (2) ไดระบุวา  เพ่ือที่จะปองกันการเลือกปฏิบัติ
ตอสตรีดวยเหตุผลอันเน่ืองมาจากการแตงงานหรือความเปนเพศมารดา และเพ่ือประกันสิทธิอันแทจริงของสตรีในการ
ที่จะทํางาน รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือหามภายใตการบังคับใชของขอหามตาง ๆ ไมใหมีการปลดเพราะ
เหตุแหงการตั้งครรภ หรือเพราะการลาคลอดบุตร รัฐตองริเร่ิมใหมีการลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจาง หรือได 
 
 
ผลประโยชนทางสังคมที่เปรียบเทียบไดโดยไมสูญเสียการงานเดิม อาวุโสในการทํางานหรือเงินชวยเหลือทางสังคม  
พันกรณีในขอน้ียังกําหนดใหรัฐสงเสริมใหมีการจัดตั้งและพัฒนาขอบขายของสวัสดิการดานการเลี้ยงดูเด็ก ย่ิงกวาน้ัน 
 
ประเทศไทยจักตอง ใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีโดยบุคคล องคการหรือวิสาหกิจ
ใดๆ และสงเสริมความเทาเทียมทางเพศ  ซ่ึงถูกกําหนดไวในขอ 2-5  โดยสิทธิดังกลาวไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
ละเมิดได รัฐไทยในฐานะที่เปนประเทศภาคีมีความผูกพันที่จะประกันสิทธิและงดเวนจากการเขาไปพัวพันในการ
กระทําหรือการปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตอสตรี และรับประกันวาเจาหนาที่และสถาบันของรัฐจะปฏิบัติโดย
สอดคลองกับขอผูกพันน้ี    ดังน้ัน ระบบประกันสังคมสองระดับที่แตกตางที่มีการเสนอน้ันจะเปนการสรางมิใชการขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรี 
 
ทั้งน้ีสหภาพแรงงานไทยและเครือขายภาคประชาชนไดเสนอรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
(ฉบับบูรณาการแรงงาน) โดยขอเสนอบางสวนเสนอใหมีการขยายการคุมครองไปสูประชาชนทุกภาคสวน ทั้งแรงงาน
ในระบบ แรงงานนอกระบบ   รวมถึงลูกจางที่ทํางานในบาน และเรียกรองใหรัฐบาลจายเงินสมทบไมนอยกวาอัตราที่
แรงงานนอกระบบจะตองสมทบ  รวมถึง ปฏิรูปโครงสรางและการบริหารงานที่ตองมีการอภิบาล  เน่ืองจากขอหวงใย
หลักของผูประกันตนคือการที่โครงสรางในขณะน้ีของกองทุนประกันสังคม กอใหเกิดการบริหารที่ไมมีประสิทธิภาพ    
ไมโปรงใสและไมสามารถตรวจสอบได และจะสงผลใหกองทุนไมสามารถจายสิทธิประโยชนใหผูประกันตนทุกคนตาม
สิทธิที่มีได   โดยรางพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่เสนอโดยผูใชแรงงานและประชาชนน้ันมี เน้ือหาคลอบคลุม มี
เจตจํานงเพ่ือใหเกิดความมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของผูประกันตน และสรางอํานาจใหกับผูใชแรงงานใน
การเขารวมเปนกรรมการกองทุนประกันสังคม  แตสภาผูแทนราษฎรกลับลงมติไมรับหลักการรางพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมฉบับดังกลาว 
 
เราไดแตหวังวาการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ในวาระตอไปน้ันจะไมรับหลักการ และหรือรางกฎหมายใดๆที่เสนอ
ใหมีระบบประกันสังคมสองระดับที่แตกตาง ที่มีการเลือกปฎิบัติและไมสามารถทําใหแรงงานขามชาติไดรับประโยชน
และสิทธิที่เทาเทียม  
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