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บ ท ค ว า ม  2   

  โดย บัณฑิตย์  ธนชัยเศรษฐวุฒ ิ
 

●บทความนีเ้ขียนขึน้โอกาสครบรอบ 5 ปี (มิถุนายน 2554-2559) ก าเนิดอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับแรงงานท างานบ้าน ค.ศ.2011 ซึง่มี
เพียงประมาณ 20 ประเทศท่ีให้สตัยาบันอนุสญัญานีจ้ากสมาชิก ILO 193 ประเทศ โดยฟิลิปปินส์เป็น
ประเทศเดียวในเอเชียท่ีรับรองอนสุญัญานี ้● 

และ“แรงงานท างานบ้าน” หมายถงึบคุคลท่ีท างานบ้านหนึ่งแห่งหรือหลายแห่งตามความสมัพนัธ์การ
จ้างงาน อาจท างานบางเวลาหรือเต็มเวลา หรือรายวนัอาจอาศยัอยู่ท่ีบ้าน นายจ้างหรือไม่อยู่บ้านนายจ้าง 
เป็นคนชาติของประเทศนัน้ หรือเป็นแรงงานข้ามชาติ(1) 

รายงานวิจัยเร่ือง “สิทธิแรงงานและคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน ” 
กรณีศึกษานโยบายรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า  ได้สรุปข้อมลูสิทธิแรงงานท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์กลุม่แรงงานข้ามชาตรัิบใช้ในบ้าน ดงัตอ่ไปนี ้(2) 

● ค่าจ้างและค่าตอบแทน 
จากการสมัภาษณ์แรงงานข้ามชาติท่ีเป็นกลุ่มประชากรตวัอย่าง กล่าวว่าได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนละ 

4,500-8,000 บาท มีหน้าท่ีเป็นแม่บ้านท าความสะอาดบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน รดน า้ต้นไม้  รีดผ้า ซกัผ้า ตาก
ผ้า ล้างห้องน า้ ล้างจาน ให้กบัเจ้านาย ไมม่ีวนัหยดุ 

● วันหยุด 
แรงงานไม่มีวันหยุดท่ีแน่นอน การหยุดงานขึน้อยู่กับนายจ้างก าหนด และสามารถลาได้เมื่อมีเหตุ

จ าเป็น หากเป็นแรงงานท่ีรับจ้างท าความสะอาดตามศนูย์ราชการต่างๆ ก็จะมีวนัหยุดเสาร์อาทิตย์ หากเป็น
แม่บ้านท่ีท าความสะอาดบ้านนายจ้างนัน้จะมีก าหนดว่าหยุดได้สัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งคือวนัอาทิตย์ แต่ไม่มี
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ หลายครัง้ก็ไม่มีวนัหยุด เพราะอาศยัอยู่กับนายจ้าง ซึ่งหากมีธุระข้างนอกก็ขออนุญาต
ออกไปได้โดยอนญุาตเป็นครัง้ไป 

● ที่พักอาศัย 
ส าหรับแม่บ้านที่สังกัดบริษัท นายจ้างไม่ได้จัดหาท่ีพักให้ต้องหาท่ีพักอาศยัเอง ภายในห้องพักมีท่ี

นอน ห้องน า้ มีน า้ประปาและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทีวี พดัลม มีค่าใช้จ่ายในการเข้าห้องพกัอยู่รวมค่าน า้ค่าไฟแล้ว
เดือนละ 1,800-2,600 บาท แตส่ าหรับแมบ้่านท่ีท าความสะอาดบ้านนายจ้างจะพกัอาศยัอยู่กบันายจ้างท่ีบ้าน
ไมม่ีคา่ใช้จ่าย อยู่ห้องเลก็ภายในตวับ้าน 

● สวัสดกิารด้านสาธารณสุข 
จากการสมัภาษณ์แรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านส่วนใหญ่แล้วไม่มีบัตรประกัน

                                                 
(1)

 ความหมายตามอนสุญัญา 189 
(2)

 รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โดย นางสาวสทุธิลกัษณ์ แสงสวุรรณ,วิทยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกล้า,กนัยายน 
2558:น.177-178 
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สุขภาพ เมื่อไม่สบายก็จะไปคลินิกและหาซือ้ยามาทานเอง สาเหตุท่ีไม่อยากสมัครบัตรประกันสุขภาพ
เพราะวา่ต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการสมคัรและไมม่ีเวลาท่ีจะไปท าบตัร 

 
 
  
นโยบายกระทรวงสาธารณสขุ คือ 
 (1) แรงงานข้ามชาตทุิกราย ต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยสถานพยาบาล

ของรัฐ หรือสถานพยาบาลอื่นท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 เน่ืองจากเป็นการเผ้าระวงัโรค หากพบความผิดปกติ อาจต้องเข้ารับบริการรักษาพยาบาลตอ่ไป 
 (2) แรงงานข้ามชาตทุิกราย ต้องได้ซือ้ประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าทีไ่ด้รับ

อนุญาตท างานอยู่ในประเทศไทย เพ่ือให้สามารถเข้าถงึบริการสขุภาพทัง้การสง่เสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค 
และรักษาพยาบาล และเพ่ือลดคา่ใช้จ่ายของหน่วยบริการสขุภาพด้วย 
  

สถติกิารจ าหน่ายบัตรประกันสุขภาพ ณ ตุลาคม 2558  
เมียนมา กัมพูชา ลาว คนต่างด้าว 

(ไมอ่ยู่ในระบบ 
ประกนัสงัคม) 

เดก็ รวม 

659,730 496,797 121,079 13,955 50,055 1,341,616 
ทีม่า: กลุ่มประกนัสุขภาพ ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ข้อสังเกต คือ ไม่มีฐานข้อมูลอาชีพแรงงานข้ามชาตท่ีิซ้ือบตัรประกนัสุขภาพวา่ ท างานเป็นลูกจา้งในโรงงานเท่าไร? 
หรือ เป็นลูกจา้งท างานบา้นจ านวนเท่าไร? และแรงงานขา้มชาติท่ีซ้ือบตัรประกนัสุขภาพได้เข้าถงึบริการสุขภาพในดา้น
ไหนบา้ง มากนอ้ยเพียงใด? 

 
การขึน้ทะเบียนแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา ตามมติครม.ระหว่างวันที่  1 

เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559 ก าหนด ให้เฉพาะคนเดิมท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้วท่ีถือเอกสารบัตรสีชมพู 
หรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ (ให้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง หรือเอกสาร
รับรองบุคคล) เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอนุญาตท างานในไทยถึง 31 มีนาคม 2561 โดยเร่ิมต้น
ด้วยขัน้ตอนการไปตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด จ่าย 500 บาทและซ้ือ
ประกันสุขภาพ 2 ปี 3,200 บาทเพ่ือไปขอใบอนุญาตท างาน 2 ปีโดยจ่ายค่าค าขออนุญาตท างาน 100 
บาทและคา่ธรรมเนียมอนญุาตท างาน 2 ปี 1,800 บาท โดยปี 2559 เป็นปีแรกท่ีนโยบายรัฐก าหนดให้แรงงาน
ข้ามชาติต้องซือ้ประกนัสขุภาพ 2 ปีและอนญุาตท างาน 2 ปี 

เอกสารประกอบแถลงข่าวน าเสนอสถานการณ์และรายงานประจ าปี เน่ืองในวนัผู้อพยพย้ายถ่ินสากลปี 
2558 โดยมลูนิธิสิทธิมนษุยชนและการพฒันา (HRDF) เปิดเผยวา่(3) 

“จากการประเมินของกระทรวงแรงงานนัน้ พบว่าลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 
300,000 คน โดยมีลูกจ้างท างานบ้านจากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ขึ้น
ทะเบียนประมาณ 45,000 คน ทางมลูนิธิฯพบว่าโอกาสเข้าถึงความคุ้มครองนัน้ยงัมีข้อจ ากดักว่าแรงงานใน
กิจการอื่นๆ ทัง้ในแง่ของพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ท่ีให้การคุ้มครองแรงงานเป็นบางส่วน การเข้าไม่ถึง
ระบบการคุ้มครองด้านสวสัดิการ เช่น สิทธิในพรบ.เงินทดแทน เน่ืองจากค านิยามของ “ลูกจ้าง” เงินทดแทน 

                                                 
(3)

 เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาตเิรียกร้องรัฐเยียวยา โดยจ่ายเงินทดแทนจาก “กองทนุเงินทดแทน” แก่แรงงานทกุคนท่ี
ประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยจากการท างาน และแก้ไขนิยามในพรบ.เงินทดแทนให้ครอบคลมุลกูจ้างท างานบ้าน และปรับปรุงกลไก
พนกังานตรวจแรงงานให้ป้องกนัการละเมิดสิทธิลกูจ้างท างานบ้าน ณ บ้านเซเวียร์ อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ กทม.,17ธนัวาคม 2558,น.2 

หลกัประกนัสุขภาพแรงงานข้ามชาติ 
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มิได้รวมถงึลกูจ้างท างานเก่ียวกบังานบ้านอนัมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ผู้ตรวจแรงงานของกระทรวง
แรงงานยงัไมม่ีนโยบายเข้าตรวจสถานท่ีท างานของลกูจ้างท างานบ้าน ท าให้มีกรณีร้องเรียนจากลกูจ้างท างาน
เร่ืองการถูกละเมิดสิทธิ และถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพโดยนายจ้าง เช่น ในปี 2545 มีกรณีท่ีทางมูลนิธิฯเข้าไป
ช่วยเหลือ นางสาวมาซู อายุ 18 ปี ถูกนายจ้างทุบตี ใช้น า้มันก๊าดราดตัว และจุดไฟเผา เป็นเหตุให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหสัและเสียชีวิต เพียงเพราะถกูกลา่วหาวา่ลกัทรัพย์ 

 ปี2552 พบกรณีเด็กหญิงเชือ้สายกระเหร่ียง อายุ 8 ปี ถูกนายจ้างลักพาตัวออกจากบ้านพักของ
ผู้ปกครอง แล้วบงัคบัใช้แรงงานมีการท าร้ายร่างกาย ใช้กรรไกรตดัติ่งหู บงัคบัให้อยู่ในกรงของสนุขั ใช้น า้ร้อน
ราดจนแผลเน่า ปี 2558 มีสองกรณี คือ กรณีแรงงานประสบอนัตรายระหว่างท างาน เมื่อถูกแก๊สหุงต้มระเบิด
ใสร่ะหวา่งประกอบอาหาร เป็นเหตใุห้บาดเจ็บสาหสั และกรณีลกูจ้างชาวเอธิโอเปีย ท่ีถูกนายจ้างซึง่ท างานให้
องค์การระหว่างประเทศละเมิดสิทธิทางร่างกาย บังคบัใช้แรงงาน จนเป็นท่ีมาของการด าเนินกระบวนทาง
กฎหมายเพ่ือเรียกร้องให้มีการเยียวยา 

จากการบนัทกึข้อมลูทางคดี และการลงพืน้ท่ีพบลกูจ้างท างานบ้านท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติ พบวา่ สภาพ
การท างานนัน้ ลกูจ้างไมอ่ยู่ในสภาพท่ีจะเดินทางเข้าออกบ้านพกัของนายจ้างได้อย่างอิสระ และลกูจ้างท่ีได้รับ
การช่วยเหลือเมื่อสามารถหลบหนีออกมาได้ พบวา่สว่นใหญ่ถกูละเมิดทางเพศ และอยู่ในวยัเด็ก เยาวชน และ
เป็นผู้หญิง ลกูจ้างเหล่านีน้อกจากจะได้รับผลกระทบทางร่างกายแล้วยงัมีบาดแผลเกิดขึน้ในใจ ท่ีไม่สามารถ
ก าหนดได้วา่จะพ้นจากความหวาดกลวั หรือฝันร้ายจากเหตกุารณ์ท่ีผ่านมาได้เม่ือไร” 

 
สิทธิแรงงานลกูจ้างท างานบ้านอันมิได้ประกอบธุรกจิรวมอยู่ด้วย  

 ลูกจ้างท างานบ้านมีช่ือเรียกค าอื่น เช่น แม่บ้าน คนรับใช้ พ่ีเลีย้ง หรือคุณแจ๋ว และอาจถูกขอให้
ช่วยงานธุรกิจหรือกิจการค้าขายของครอบครัวด้วย ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างท างานบ้านและช่วยงานธุรกิจของ
ครัวเรือนด้วยเป็นประจ า ลูกจ้างท างานบ้านนีจ้ะมีสิทธิแรงงานเหมือนลูกจ้างทั่วไปในสถานประกอบการ
เอกชน 
 สิทธิท่ีจ ากดัของลูกจ้างท างานบ้านอันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ ด้วยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 
(พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 4 วรรคสอง และมาตรา 6 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้ มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มีสาระส าคญัดงันี ้(4) 
 (1)วันท างาน ไม่เกนิ 6 วันต่อสัปดาห์ 
 (2) วันหยุด 

วันหยุดประจ าสัปดาห์  
สปัดาห์หนึง่ไมน้่อยกวา่ 1 วนั โดยมีระยะห่างกนัไมเ่กิน 6 วนัหรือนายจ้างและลกูจ้างอาจตกลงกนั

ในการก าก าหนดวนัหยดุ 
วันหยุดตามประเพณี 
ไมน้่อยกวา่ 13 วนัตอ่ปี โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติ 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
ลกูจ้างท่ีท างานติดตอ่กนัครบ 1 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจ าปีได้ไมน้่อยกวา่ 6 วนัท างาน 
วันลาป่วย 
ลกูจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าท่ีป่วยจริง โดยได้รับคา่จ้างไมเ่กินปีละ 30 วนัท างาน 

 
 
 

                                                 
(4)

 สรุปจากกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงาน พ.ศ. 2541 
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 (3) ค่าตอบแทนในการท างาน 
         ค่าจ้าง 

ลกูจ้างมีสิทธิได้รับคา่จ้างส าหรับ วนัหยดุประจ าสปัดาห์วนัหยดุตามประเพณี และวนัหยดุพกัผ่อน
ประจ าปี 

นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครัง้เป็นเงินไทย ณ สถานท่ี ท างานของลูกจ้างให้
ถกูต้องและตามก าหนดเวลา 
  ค่าท างานในวันหยุด 

จ่ายในอตัราไมน้่อยกวา่ 1 เท่า ของอตัราคา่จ้างต่อชัว่โมงส าหรับลูกจ้างรายเดือน และในอตัราไม่
น้อยกวา่ 2 เท่า ของอตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมง ส าหรับลกูจ้างรายวนั 
 (4) กรณีถูกเลิกจ้าง 

- นายจ้างต้องบอกกลา่วลว่งหน้าอย่างน้อย 1 งวดการจ่ายคา่จ้าง 
- ให้นายจ้างจ่าย คา่จ้าง คา่ท างานในวนัหยดุให้ลกูจ้างภายใน 3 วนั นบัแตว่นัท่ีเลิกจ้าง 
- มีสิทธิได้รับใบรับรองผ่านงานจากนายจ้าง 
- มีสิทธิได้รับคา่จ้างส าหรับวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปีตามสดัสว่น 
สิทธิแรงงานที่ได้ตามกฎกระทรวงเดมิ (ก่อนปี 2555) คือ 
 ห้ามนายจ้างลว่งเกินทางเพศตอ่ลกูจ้างท างานบ้าน 
 ห้ามจ้างเดก็อายตุ ่ากว่า 15 ปีเป็นลกูจ้างท างานบ้าน 
 ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลกัประกนัการท างาน 
 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลกัประกนัจากฝ่ายลกูจ้างซึง่เป็นเดก็ และห้ามมิให้นายจ้างหกั

คา่จ้างลกูจ้างซึง่เป็นเดก็ท างานบ้าน 
 ความเท่าเทียมในการจ้าง และการก าหนดคา่จ้างลกูจ้างชายและหญิงท างานบ้าน 
 

ลกูจ้างงานบ้านเข้าไม่ถงึระบบประกนัสงัคม?  
พระราชบัญญัตเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537 ก าหนดให้รัฐจดัตัง้กองทุนเงนิทดแทน เพ่ือเป็น

หลกัประกนัจ่ายเงินทดแทนแกล่กูจ้างแทนนายจ้าง เม่ือลกูจ้างประสบอนัตราย เจ็บป่วย,ทพุพลภาพหรือตาย
เน่ืองจากการท างาน หรือรักษาผลประโยชน์ให้นายจ้างโดยไม่รวมถงึลูกจ้างท างานบ้านอันมิได้ประกอบ
ธุรกจิรวมอยู่ด้วย 

แม้วา่ค านิยามใหมข่อง “ลูกจ้าง”ตามพ.ร.บ.ประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2558 ตดัถ้อยค า “ไม่รวมถึง
ลูกจ้างท างานบ้านอันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ ด้วย” แต่ส านักงานประกันสังคม ยังไม่เห็นชอบให้
ลกูจ้างท างานบ้าน ได้รับการคุ้มครองโดยบงัคบัตามมาตรา 33 คือ นายจ้างต้องแจ้งขึน้ทะเบียนลกูจ้างท างาน
บ้าน และจ่ายเงินสมทบด้วย  

คณะท างานพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนไปสู่ลูกจ้าง
ท างานบ้าน (ประกอบด้วยข้าราชการภายในส านักงานประกันสังคมเท่าน้ัน)มีข้อสรุปถึงปัญหาและ
อปุสรรคท่ีส่งผลกระทบการบงัคบัใช้กฎหมายถ้าน าลกูจ้างท างานบ้านเข้าสู่ระบบประกนัสงัคม เช่น กระทบ
ต่อความสัมพันธ์ของนายจ้างกับลูกจ้างท างานบ้านทีไ่ม่เป็นแบบเครือญาติ มีความเอ้ืออาทรกัน การ
ติดตามตรวจสอบให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปด้วยความยุ่งยากขาดประสิทธิภาพ เพราะ
อาจมีบุคคลไม่สุจริตน าบุคคลทีไ่ม่ใช่ลูกจ้างท างานบ้านเข้าสู่ระบบประกันสังคม และนายจ้างจ านวน
มากใช้แรงงานต่างด้าวท างานบ้าน หากขยายการคุ้มครองถึงลูกจ้างท างานบ้าน รัฐบาลต้องแบก
รับภาระเงนิงบประมาณทีเ่พิม่ขึน้  

● ข้อจ ากัด คือ คุณสมบัติของลูกจ้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40 และ
สมัครเป็นสมาชกิกองทุนการออมแห่งชาต ิ(กอช.) กฎหมายก าหนดให้ต้องมีสัญชาตไิทย  
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สิทธิด้านสหภาพแรงงานของแรงงานข้ามชาติ(5)  
 “ธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ปฏิญญา ILO ว่าด้วยหลกัการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในการ

ท างาน และอนุสญัญาแรงงานระหว่างประเทศหลายฉบบัได้บญัญัติความคุ้มครองส าหรับสิทธิของแรงงาน
ทุกคน (ท้ังแรงงานข้ามชาตทิีจ่ดทะเบียนและไม่จดทะเบียน) ในการจดัตัง้หรือเข้าร่วมกบัองค์กรท่ีปกป้อง
และส่งเสริมประโยชน์ทางอาชีพของตน อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในสมาคมและการคุ้มครองสิทธิใน
การรวมตัว พ.ศ.2491 (ค.ศ.1948) (ฉบบัท่ี 87) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจา
ต่อรอง พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949) ฉบับท่ี 98) เป็นอนุสัญญาท่ีก าหนดห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลด้าน
สญัชาติ หรือการเลือกปฏิบตัิ เพราะเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ส าหรับแรงงานที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิก
องค์กรแรงงานหรือต้องการจัดต้ังสหภาพแรงงาน 

 สิทธิพืน้ฐานด้านสหภาพแรงานคือสิทธิในการ: 
 จดัตัง้และเป็นสมาชิกสหภาพหรือสมาคมท่ีแรงงานข้ามชาติเป็นผู้ เลือก 
 เข้าร่วมในการรวมกลุ่มเพ่ือเจรจาในเร่ืองท่ีมีผลต่อสภาพการท างานและเง่ือนไขในการจ้าง

งาน 
 เลือกบคุคลมาเป็นผู้แทน 
 ใช้กลไกทางอนญุาโตตลุาการและการไกลเ่กลี่ยเพ่ือยตุิขดัแย้ง 
 นดัหยดุงาน 

 ความเป็นจริง คือ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518 และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง มี
ข้อก าหนดจ ากัดสิทธิลูกจ้างต่างชาติ ไม่ว่าจะเข้าประเทศมาท างานโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง และกฎหมายวา่ด้วยการท างานของคนตา่งด้าวหรือไม?่ ใน 4 เร่ือง คือ  

1. ผู้มีสิทธิจัดต้ังสหภาพแรงงาน ต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างบรรลุนิตภิาวะและมีสัญชาติ
ไทย (มาตรา 88)  

2. ผู้ทีจ่ะได้รับเลือกต้ัง หรือแต่งต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสหภาพแรงงาน ต้องเป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงานนัน้ อายไุมต่ ่ากวา่ 20 ปีและมีสัญชาตไิทย (มาตรา 101)  

3. ทีป่รึกษาในการเรียกร้องและเจรจาต่อรองของลูกจ้าง (ประกาศกรมแรงงาน เร่ืองการก าหนด
คณุสมบตัิของท่ีปรึกษาและวิธีการย่ืนค าขอจดทะเบียน ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2534) และ  

4. คุณสมบัตขิองผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการไตรภาคี (ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
เร่ือง คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของผู้สมคัรเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และ
กรรมการผู้แทนฝ่ายลกูจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีพ.ศ.2551) 

เพราะฉะนัน้ แรงงานข้ามชาต ิยงัมีสิทธิหลายอย่างเช่นเดียวกับสัญชาตไิทย ตามกฎหมายวา่ด้วย
คุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ เช่น 

● การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ และคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอามยัและ
สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ (คปอ.) 

●การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 
●การรวมกลุม่ย่ืนข้อเรียกร้องร่วมเจรจาตอ่รองนายจ้าง และใช้สิทธินดัหยดุงานเม่ือเกิดข้อพิพาท

แรงงานท่ีตกลงกนัไมไ่ด้ 
●ทีป่รึกษาในการบริหารของคณะกรรมการ หรืออนกุรรมการสหภาพแรงงาน 
●สิทธิร้องเรียนตอ่พนกังานตรวจแรงงาน หรือฟ้องร้องศาลแรงงาน เมื่อนายจ้างไมจ่่ายเงินปฏิบตัิ

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือ ฝ่าฝืนค าสัง่พนกังานตรวจแรงงาน 
 

                                                 
(5)

 ส านกังานแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO),มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธแิรงงานข้ามชาติ (2551) อ้างแล้ว: 

น.23-24 
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การประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ
ระหว่างการท างานและพักอยู่ใน

ต่างประเทศ  
 แรงงานข้ามชาติควรได้ รับการ
ป ฏิ บั ติ ด้ า น สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง
ประกันสังคมที่ ไ ม่แตกต่างไปจาก
แรงงานพลเมืองของประเทศ  อาจใช้
ข้อก าหนดต่างๆในแบบเดียวกันกับท่ีไม่
แตกต่างไปจากแรงงานพลเมืองของ
ประเทศ เช่น ข้อก าหนดในการเป็นผู้พ านกั
อยู่ภายในประเทศ อนุญาตให้มีข้อยกเว้น
ได้เฉพาะในกรณีซึ่งสิทธิประโยชน์นัน้จ่าย
โดยใช้เงินกองทุนของรัฐและสิทธิ

ประโยชน์ ซึ่งจ่ายให้กับบุคคลทีไ่ม่มีคุณสมบัตติามเงื่อนไขทีก่ าหนดส าหรับเงนิบ าเหน็จบ านาญปกต ิ
 แรงงานข้ามชาติ ท่ีไม่มีเอกสาร ซึ่งไม่สามารถจดทะเบียนได้ ควรสามารถขอรับสิทธิระโยชน์ทาง
ประกนัสงัคมได้จากการท างานในอดีตภายใต้เง่ือนไขเดียวกบัแรงงานพลเมืองของประเทศ”(6) 
 อนสุญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศฉบับที ่143 ว่าด้วยการเคล่ือนย้ายในสภาพมิชอบ และการ
ส่งเสริมการมีโอกาสเท่าเทียมกัน และการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518)  มาตรา 9 
(1) ระบชุดัเจนวา่ 
 “โดยปราศจากอคติต่อมาตรการท่ีก าหนดขึน้เพ่ือควบคุมการขนย้ายผู้ เลื่อนย้ายถ่ินเพ่ือการท างานโดย
การประกนัวา่แรงงานข้ามชาติเข้ามาในดินแดนแห่งชาติ และได้รับการรับเข้าท างานอย่างสอดคล้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องแรงงานข้ามชาติ ต้องได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมกันส าหรับ
ตวัคนงานเองและครอบครัวของคนท างานเก่ียวกับสิทธิที่เกิดจากการท างานท่ีผ่านมาในอดีต ในเร่ืองของ
ค่าตอบแทน ประกันสังคม และประโยชน์ทดแทนอื่นในกรณีท่ียังไม่มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบังคบั
เหลา่นี ้และเม่ือสถานภาพของเขายงัไมส่ามารถแปลงสภาพให้เป็นปกติให้ถกูต้องตามกฎหมาย” 
 สรุป คือ (1) คนงานข้ามชาติและครอบครัว ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ทุกอย่างท่ีเกิดจากการท างาน
เช่นเดียวกบัแรงงานพลเมืองของประเทศ ถ้าได้เข้าท างานอย่างสอดคล้องกบักฎหมาย-ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 (2) แรงงานข้ามชาติมีข้อยกเว้นส าหรับสิทธิประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใช้เงินกองทุนของรัฐบาล และไม่
มีคณุสมบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดกรณีรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 

 
 

 

                                                 
(6)

 ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิแรงงานข้ามชาติ แนวทางส าหรับผู้ก าหนด
นโยบายและผู้ปฏิบติัในเอเชียและแปรซิฟิก(ฉบบัภาษาไทย),กรุงเทพ 2551: คดัจากน.37 


