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บทคัดย่อ 
 

 เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน” 
(Feasibility Study of Extending Social Security Coverage to Domestic Workers) 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ส านักงานประกันสังคม มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความ
คุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน โดยศึกษาข้อมูลจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน โดยไม่ได้
มีการประกอบธุรกิจอ่ืนรวมอยู่ด้วย โดยจ าแนกเป็นแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ, ศึกษาข้อมูลการจ้างและ
การให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ, ศึกษาความต้องการของนายจ้าง/ลูกจ้าง และความ
เป็นไปได้ หากขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น,ศึกษา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขยายความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม ทั้งด้านบวกและด้านลบ , ตลอดจน
ศึกษาถึงระบบการบริหารจัดการ การเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของการให้ความคุ้มครอง
ประกันสังคมต่อลูกจ้างท างานบ้าน และข้อเสนอทางเลือกต่อการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่สามารถ
ขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 
 
 วิธีการด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ประกอบด้วย (1) การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ของลูกจ้างท างานบ้าน
ในประเทศไทย ข้อมูลเชิงสถิติที่จัดท าโดยรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายลูกจ้างท างานบ้านนโยบาย 
แผนงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการจ้างงานและการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านใน
ต่างประเทศ จ านวน 7 กลุ่มภูมิภาค รวม 19 ประเทศ (2) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การจ้างงานและการคุ้มครองการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงประเมินผล
กระทบที่จะเกิดข้ึนจากการขยายความคุ้มครองกองทุนประกันสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ (3)การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) รวมทั้งผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
ประกันสังคม (4) การวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey research) เพ่ือคาดประมาณ (estimation) จ านวนนายจ้าง
และลูกจ้างท างานบ้าน โดยไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอ่ืนรวมอยู่ด้วย ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ 
รวมถึงศึกษาความต้องการในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปยังกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน พร้อมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงส ารวจข้อมูล คือ แบบส ารวจครัวเรือน      
แบบส ารวจส าหรับนายจ้างและแบบส ารวจส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างในระดับ
ครัวเรือน จ านวน 6,417 ครัวเรือน ใน 19 จังหวัดตัวอย่าง ครอบคลุมทุกกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาคและ
กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัยสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ระบบความคุ้มครองทางสังคม (social protection) ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านใน
ต่างประเทศ พบว่า ระบบคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านใน 19 ประเทศที่เป็น
กรณีศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะการให้ความคุ้มครองใน 5 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1) ชราภาพและทุพพลภาพ        
กรณีท่ี 2) เจ็บป่วยและคลอดบุตร กรณีที่ 3) ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน กรณีที่ 4) การว่างงาน และ
กรณีท่ี 5) การสงเคราะห์บุตร 
 2. ผลการส ารวจเพ่ือคาดประมาณ จ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย จากการ
ส ารวจครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จ านวน 19 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 
6,417 ครัวเรือน พบครัวเรือนที่รายงานว่ามีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน จ านวน 258 ครัวเรือน หรือ
ประมาณร้อยละ 4.0 ของครัวเรือนตัวอย่าง เมื่อน าข้อมูลจ านวนครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน 
และจ านวนลูกจ้างท างานบ้านคนไทย/คนต่างชาติของแต่ละครัวเรือนที่ส ารวจพบ มารวบรวมขึ้นเป็นข้อมูลใน
ระดับท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค สามารถคาดประมาณจ านวนครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน 
และจ านวนลูกจ้างท างานบ้านทั้งคนไทยและคนต่างชาติในประเทศไทยได้ดังนี้ ครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้าง
ท างานบ้านทั่วประเทศ จ านวน 1,220,000 ครัวเรือน มีจ านวนลูกจ้างท างานบ้านรวม 1,431,000 คน จ าแนก
เป็นลูกจ้างท างานบ้านคนประมาณ 1,282,000 คน และลูกจ้างท างานบ้านต่างชาติประมาณ 149,000 คน 

3. ผลการส ารวจความต้องการของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านต่อความเป็นไปได้ในการขยายความ
คุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน  
 ผลการส ารวจความต้องการของนายจ้างจ านวน 2,964 คน และลูกจ้างท างานบ้าน จ านวน 2,931 
คน ต่อการร่วมจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพบว่า นายจ้างร้อยละ 59.11 ระบุว่าไม่ยินดีร่วมจ่ายเงินสมทบ
เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประกันสังคม โดยนายจ้างร้อยละ 62.18 ไม่ยินดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจที่อยู่
อาศัยของตนอีกด้วย ในขณะที่ลูกจ้างท างานบ้าน ร้อยละ 59.09 ระบุว่าไม่ต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม 
อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มที่ระบุว่าต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม ร้อยละ 49.37 ระบุแนวทางการร่วมจ่ายคือ 
สิทธิประโยชน์ที่รัฐ ลูกจ้าง และนายจ้างร่วมกันจ่ายสมทบฝ่ายละร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
 ด้านความเห็นของนายจ้างต่อสิทธิประโยชน์ที่มีความจ าเป็นและส าคัญต่อลูกจ้างท างานบ้าน 
อันดับแรก คือ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ร้อยละ 21.31 กรณีทุพพลภาพ ร้อยละ 16.69 และกรณี
เสียชีวิต ร้อยละ 14.43   
 ส าหรับกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่ตอบแบบส ารวจครั้งนี้ ร้อยละ 96.42 ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก
ประกันสังคม หรือไม่ได้เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา 39 และการประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 40 โดยร้อยละ 
62.80 ระบุว่าไม่ทราบข้อมูล ด้านความเห็นต่อสิทธิประโยชน์ที่มีความจ าเป็นต่อลูกจ้างท างานบ้าน พบว่า 
ลูกจ้างท างานบ้านคนไทยส่วนใหญ่ต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ร้อยละ 
18.99 กรณีเสียชีวิต  ร้อยละ 16.55 และกรณีชราภาพ ร้อยละ 15.76 ตามล าดับ ในขณะที่ลูกจ้างท างานบ้าน
ที่เป็นแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ร้อยละ 
21.31 กรณีทุพลภาพ ร้อยละ 17.06 และกรณีชราภาพ ร้อยละ 14.69 ตามล าดับ ด้านความต้องการเป็น
สมาชิกประกันสังคม ลูกจ้างท างานบ้านประมาณร้อยละ 41.0 ต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม ทั้งนี้แนวทาง
การร่วมจ่ายที่ให้ความสนใจสูงที่สุดคือ การร่วมจ่ายสมบทระหว่าง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย รัฐ ลูกจ้างท างานบ้าน 
และนายจ้าง ฝ่ายละร้อยละ 5 ของเงินเดือน (ร้อยละ 49.37) 

4. รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม 
ผลกระทบ และข้อเสนอทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้าง
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ท างานบ้าน จากผลการศึกษาทั้งหมดเม่ือน ามาประมวลเป็นข้อเสนอส าหรับการให้ความคุ้มครองประกันสังคม
ต่อกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านเพ่ือการสร้างมาตรฐานในการด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในการท างาน คณะผู้วิจัย
จึงจ าแนกข้อเสนอส าหรับการด าเนินการเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ระยะสั้น: การคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านภาคสมัครใจ มาตรา 40  
เนื่องจากผลการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบความคุ้มครองทางสังคมของ

ประเทศที่เป็นกรณีศึกษา ส่วนใหญ่มีการจัดสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างท างานบ้าน กรณีการเจ็บป่วยและ
คลอดบุตร กรณีชราภาพและทุพลภาพ และกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน ในขณะที่สิทธิประโยชน์
ด้านการว่างงาน และการสงเคราะห์บุตร มีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่มีการจัดสวัสดิการดังกล่าวให้ครอบคลุม
ถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน  

ผลการส ารวจข้อมูลลูกจ้างท างานบ้าน พบว่า สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างท างานบ้านคนไทยส่วนใหญ่ระบุ
ว่ามีความต้องการได้แก่ สิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีทุพลภาพ             
กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน กรณีคลอดบุตร และกรณีสงเคราะห์บุตรตามล าดับ ในส่วนของ
ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มีความต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือ
ประสบอันตราย กรณทีุพลภาพ กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีคลอด
บุตร ตามล าดับ ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างท างานบ้านทั้งสองกลุ่มมีความต้องการสอดคล้องกับการจัดสิทธิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 40 ในรูปแบบภาคสมัครใจ ครอบคลุมสิทธิประโยชน์เงิน
ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าท าศพในกรณีส่งเงิน
สมทบ เดือนละ 100 บาท และเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์เงินบ าเหน็จชราภาพ หรือเงินออมกรณีชราภาพ ในกรณี
ส่งเงินสมทบ เดือนละ 150 บาท ตลอดจนมีแนวโน้มในการขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 
ในสิทธิประโยชน์ด้านเงินสงเคราะห์บุตร และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกันตนมาตรา 39 โดย
ผู้ประกันตนต้องจ่ายสมทบเดือนละ 300 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนยังคงใช้สิทธิกองทุน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

ระยะกลาง: การคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านโครงการพิเศษ เพ่ือให้ลูกจ้างท างาน
บ้านได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 ดังนี้  

1) โครงการส่งเสริมให้ลูกจ้างท างานบ้านรวมกลุ่ม ในรูปแบบของบริษัทจัดหา หรือบริษัทจัดส่ง
แรงงานท างานบ้าน เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้ลูกจ้างท างานบ้านบางกลุ่มได้สิทธิประโยชน์เทียบเท่า
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33)  2) โครงการน าร่องเพ่ือการขยายความคุ้มครอง เพ่ือเปิด
โอกาสให้นายจ้างที่มีความยินดีให้ลูกจ้างท างานบ้านในสังกัดได้รับสิทธิประโยชน์ ยินดีจ่ายเงินสมทบ ยินดีให้
เข้าตรวจที่อยู่อาศัยในฐานะสถานประกอบการได้มาลงทะเบียนรูปแบบการจ้างงานต่อส านักงานประกันสังคม 
หรือองค์กรภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการจัดหางาน/จัดส่งลูกจ้างท างานบ้าน เพ่ือรับรองการจ้างงานลูกจ้าง
ท างานบ้าน จดทะเบียนการจ้างงาน จัดท าข้อก าหนดระยะเวลาจ้างงานและค่าจ้าง การก าหนดเงื่อนไขจ่ายเงิน
สมทบ และการเข้าตรวจสอบที่พักอาศัย  และ 3) โครงการพิเศษส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้าม
ชาติ ควรออกแบบสิทธิประโยชน์แบบสมัครใจให้มีความยืดหยุ่น เช่น สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพและ            
ทุพลภาพ ในรูปแบบของการจัดท ากองทุนการออมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติภายสมัคร
ใจภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา40 เพ่ือให้แรงงานข้ามชาติได้รับเงินบ าเหน็จเมื่อครบก าหนดการ
ท างานและต้องเดินทางกลับประเทศ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครัวในประเทศต้นทางแม้มี
ระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบในระยะสั้น  
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ระยะยาว: การขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคบังคับส าหรับลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลา  
เนื่องจากผลการศึกษาความต้องการสะท้อนว่าปัจจุบันทั้งนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านจ านวนมาก

ยังไม่มีความพร้อมในการร่วมจ่ายเพ่ือเข้าสู่การประกันสังคมภาคบังคับ อีกทั้ง การยกเว้นทางกฎหมายใน   
การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก่ลูกจ้างท างานบ้าน ก็ยัง
เป็นอุปสรรคที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ลูกจ้างท างานบ้าน เป็นแรงงานประเภทหนึ่งที่ท างานใช้ก าลัง
กาย ความสามารถในการท างาน ไม่ต่างจากแรงงานประเภทอ่ืนๆ แต่ด้วยสภาพการท างานที่มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างจากแรงงานกลุ่มอ่ืนๆ การน าบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ใช้แรงงานทั่วไปมาใช้บังคับ
แก่ลูกจ้างท างานบ้าน อาจส่งผลให้ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสม จึงควรมีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะ อันจะท าให้ลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานกลุ่มอ่ืนๆ 
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Abstract 
 

 Topic: Feasibility Study of Extending Social Security Coverage to Domestic Workers 
  
 In this research, Social Security Office has the purpose to study the feasibility of 
extending social security coverage to domestic workers by looking at the number of 
employers and domestic workers without any other business included. It is classified as Thai 
and migrant labors. The researchers study employment information and coverage for 
domestic workers in overseas, and also study employer / employee needs including the 
possibility if coverage would extends to domestic workers. In addition the study covers 
problems and obstacles that might occur, and the impact due to the coverage extension of 
Social Security Fund from both positive and negative perspective. The researchers study 
possible management system and suggest the appropriate management model of social 
security coverage for domestic workers including an alternative proposal for appropriate 
welfare if the coverage of the Social Security Fund is unable to be extended to the 
domestic workers. 
 

The applied research method is the combination of qualitative and quantitative 
methods consisting of (1) Documentary research to study the situation of domestic workers 
in Thailand. The information includes statistical data provided by the state agency, NGOs 
and network of domestic workers, related policy, plan and laws. It also covers the 
employment information and coverage for domestic workers in overseas from 7 regions 
totaling 19 different countries. (2) Focus Group Discussion to analyze the employment 
situation and the protection coverage of domestic workers. It also includes the impact 
assessment arising from the extension of social security coverage in term of both pros and 
cons. (3) In-depth interview with key informants and social security experts (4) Survey 
research for the estimation of employer and domestic worker number without any other 
business included for both Thai and migrant workers. The researchers also study the need 
for extending social security coverage to domestic workers including the problems and 
obstacles that might occur. The research tool to obtain survey information is the household 
survey questionnaire, the survey questionnaire for employer and domestic workers. The 
sample group is 6,417 households in 19 sample provinces covering all provinces in each 
region and Bangkok. 
 
 
The research results can be summarized as follows. 

1. Analysis of the social protection system for domestic workers in overseas has 
found that the social protection system covers domestic worker group based in 19 countries 
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in this case study. The protection coverage includes 5 cases such as Case 1) Being elderly 
and disabled, Case 2) Being sick and birth giving, Case 3) Accident due to workplace hazard, 
Case 4) Unemployment and Case 5) Child Support. 

2. Survey results to estimate Number of employers and Domestic Workers in 
Thailand. Based on the survey of 6,417 households in Bangkok and the regions for both 
urban and rural areas totaling 19 provinces, it has found 258 households with hired domestic 
workers, or 4.0% of the sample households. When integrating data on the number of 
households with employed domestic workers and the number of Thai / foreign domestic 
workers in each household surveyed together to become information at local, provincial and 
regional levels, it can estimate the number of households with employed domestic workers 
and the number of domestic worker for both Thais and foreigners in Thailand as follows: 
There are 1,220,000 households with employed domestic workers nationwide and 1,431,000 
domestic workers in total classified into 1,282,000 employed domestic workers, and 149,000 
foreign employed domestic ones approximately. 

3. Survey result of employers and domestic workers needs on the feasibility of 
extending social security coverage to domestic workers consisting of 2,931 employed 
domestic workers and 2,964 employers, the study has found that 59.11 percent of employer 
said they were not willing to pay contributions to get social security benefits. 62.18 percent 
of the employers were not willing to let their staff inspect their homes. While 59.09% of 
home workers indicated that they did not want to be social security members, 49.37% 
stated that they wanted to become a member of the social security system indicating the 
guideline for mutual contribution (at the rate 5% of salary paid from both employer and 
employee) for the benefits provided by government, Employers' opinion on essential and 
important benefits to home workers, 21.31% of them agreed that the workers should have 
benefit in case of illness or injury, 16.69% agrees in case of disability and 14.43% agreed in 
case of death. For the group of home workers who responded to the survey, 96.42% were 
not yet members of the Social Security or have the insurance under Section 39 and 
Voluntary Insurance under Section 40. 62.80% of them indicate that they did not know such 
information. In terms of perceived benefits to home workers, most Thai home workers 
needed protection for illness or injury, 18.99 percent in case of death, 16.55 percent, and 
15.76 percent in case of aging, respectively. While most migrant home workers require their 
benefits in case of illness or injury for 21.31 percent, in case of disability and aging for 17.06 
percent, 14.69 percent, respectively. On the demand for joining Social Security Member. 
41.0% of home workers required social security membership. Most of them agreed with the 
Co-payment approach among the three parties consisting of government, home-based 
workers and employers, at the rate of 5% of their salaries from each party (49.37%). 

4. An appropriate management model for extending the coverage of the social 
security fund, impact, and alternative proposal in the event that the coverage of the social 
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security fund cannot be extended to the domestic workers. Based on the analysis of the 
entire study results, the proposal options have been proposed to provide social security 
coverage to domestic workers in order to create a standard of living and quality work life. 
The research team has the key proposal as follows: 

Short-term Proposal: Social Security Protection for voluntary domestic workers under 
Section 40 (for part-time domestic workers) should be provided due to the fact that the 
domestic workers in this group don’t have clearly identified employers. If they have a desire 
to receive social security coverage, they should enroll for membership of Voluntary Social 
Security under Section 40 in the same manner as out-of-system labor force does. However, 
the Social Security Office should have assessment of interest and motivation in order to 
bring the mentioned worker group into voluntary social security coverage. It also includes 
satisfaction assessment of voluntary insured person in order for more appropriate rights and 
benefits improvement.  

Mid-term Proposal: Special Projects: Based on the study result regarding 
needs/necessity of rights and benefits for domestic workers and employers, there is a 
consensus that rights and benefits for illness are important to domestic workers. Employers 
should be encouraged to purchase annual health insurance for their domestic workers. All 
mentioned act will be done voluntarily according to generosity and humanity principles. 
Moreover, there is high demand for domestic workers to take care of children and the 
elderly so related trainings for specific skilled Domestic Workers should be offered 
corresponding to the employer’s job requirements.  

As for Long term Proposal: Extending compulsory social security coverage for full-
time domestic workers. Because of the study, the demand reflects that many employers 
and domestic workers are not ready to join compulsory social security. Also, legal exclusion 
in providing social security coverage. According to the Social Security Act, BE 2533 It is also a 
major obstacle. However, as a domestic worker. A kind of physical work Ability to work Not 
unlike other types of workers. But with working conditions that are distinct from other groups 
of workers. Applying the provisions of the law that provides general labor protection applies 
to home workers. This may result in inadequate coverage. There should be provisions of the 
law that provide protection for home workers. This will make home workers in Thailand 
have a better quality of life. And equally protected with the labor. 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างาน
บ้าน”(Feasibility Study of Extending Social Security Coverage to Domestic Workers) มี
จุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 
เนื่องจากกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อต้อง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ตายและว่างงาน  เมื่อ
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ โดยผู้ประกันตนที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็น
ลูกจ้างของนายจ้าง  

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5 ก าหนดนิยาม “ลูกจ้าง” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับงานบ้านอัน
มิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ต่อมาพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ก าหนดนิยาม “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้
นายจ้างโดยรับค่าจ้าง ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกา ก าหนดกิจกรรมหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยประกันสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 3 ให้กิจการหรือลูกจ้างดังต่อไปนี้เป็นกิจการหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ได้แก่ (1) ลูกจ้างของเนติบัณฑิตยสภา (2) ลูกจ้างของสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์(3) ลูกจ้างของสภากาชาดไทย (4) ลูกจ้างของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(5) ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  (6) ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก 
ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีลักษณะงานที่เป็นกิจการนอกเหนือกิจการ
ดังกล่าวรวมอยู่ด้วย (7) ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพ่ือท างานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร หรือ
เป็นไปตามฤดูกาล (8) ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจ้างท านั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจ
รวมอยู่ด้วย (9) ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอย 

  เห็นได้ว่า แม้จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ในมาตรา 5 แล้วก็
ตาม แต่ลูกจ้างท างานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากพระราช
กฤษฎีกา ก าหนดให้ “ลูกจ้าง” ตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ.2545 
มาตรา 4 (7) ก าหนดให้ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งงานที่ลูกจ้างท านั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจ
รวมอยู่ด้วยได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายประกันสังคม อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 4 (4) ที่ระบุว่า ลูกจ้างท่ีท างานให้กับนายจ้างที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหา
ก าไรในทางเศรษฐกิจก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมนี้เช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเครือข่ายลูกจ้างท างานบ้านได้เรียกร้องต่อกระทรวงแรงงานและส านักงาน
ประกันสังคม เพ่ือให้ส านักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในฐานะผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้เหตุผลว่า ลูกจ้างท างานบ้านเป็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งยังมีการปฏิบัติงานที่มี
นายจ้างและได้รับค่าจ้างเช่นเดียวกับลูกจ้างอ่ืน ๆ   

ด้วยเหตุนี้ ส านักงานประกันสังคม จึงเห็นควรให้ท าการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน” เพ่ือให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการก าหนดแนวทางที่
เหมาะสมต่อการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ 
 ข้อที่ 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน โดยไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอ่ืน
รวมอยู่ด้วย โดยจ าแนกเป็นแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ 
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 ข้อที่ 2. เพ่ือศึกษาข้อมูลการจ้างและการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ  
 ข้อที่ 3. เพ่ือศึกษาความต้องการของนายจ้าง/ลูกจ้าง และความเป็นไปได้ หากขยายความคุ้มครอง
ไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน  
 ข้อที่ 4. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขยายความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม ทั้งด้าน
บวกและด้านลบ 
 ข้อที่ 5. เพ่ือศึกษาถึงระบบการบริหารจัดการ การเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ของการให้ความคุ้มครองประกันสังคมต่อลูกจ้างท างานบ้าน และข้อเสนอทางเลือกต่อการจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมในกรณีท่ีไม่สามารถขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ท างานบ้านทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติทุกกลุ่มที่มีนายจ้างเป็น

บุคคลธรรมดา และไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอ่ืนรวมอยู่ด้วย เช่น คนสวน คนขับรถ คนท าความสะอาด/ซักรีด 
คนดูแลผู้สูงอายุ คนครัว เป็นต้น 

2. ศึกษาข้อมูลของต่างประเทศเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน ครอบคลุมประเทศ
ตัวอย่างมีการกระจายตัวในทุกภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ใกล้เคียงกับประเทศไทย ทั้งนี้ มีประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาจ านวน 7 กลุ่มประเทศ รวมทั้งสิ้น 19 
ประเทศ โดยก าหนดเหตุผลในการเลือกดังนี้  

      2.1 ประเทศตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมดเป็นประเทศที่มีรายงานเรื่องการด าเนินโครงการในระบบ
ประกันสังคม (Social Security) ในกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านในหลายระบบ ทั้งในระบบประกันสังคม (Social 
Insurance) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ความช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistant) ความ
รับผิดชอบของนายจ้าง (Employer Liability) และการคุ้มครองประชากรทุกคน (Universal)  

      2.2 ประเทศตัวอย่างที่ศึกษามีทั้งประเทศที่มีโครงการระบบการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านใน
แบบภาคบังคับ และประเทศท่ีใช้รูปแบบความสมัครใจ ความหลากหลายของโครงการระบบประกันสังคมของ
ประเทศที่ศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน าเสนอโครงการระบบประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างาน
บ้านในประเทศไทยที่เหมาะสม (ในกรณีที่มีความจ าเป็น) ต่อไป 

      2.3 ประเทศตัวอย่างท่ีศึกษามีการกระจายตัวในทุกภูมิภาค ต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศ
ที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ใกล้เคียงกับประเทศไทย 

3. ศึกษาผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคมในทุกมิติ ซึ่งครอบคลุมสถานะกองทุน กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน การบริหารจัดการระบบการจัดเก็บเงินสมทบ และการจ่ายประโยชน์
ทดแทน เป็นต้น 

4. ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการเมื่อมีการขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างท างานบ้านและ
ข้อเสนอแนวทางแก้ไขหากไม่สามารถขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน 

5. ศึกษาวิธีการด าเนินการทางกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ เมื่อมีการขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้าง
ท างานบ้าน 

 
 
 
 



 

ญ 

 

โดยการวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดการวิจัยคือ (แผนภาพที่ 1) 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการวิจัย ดังนี้ (1) การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ของลูกจ้าง
ท างานบ้านในประเทศไทย ข้อมูลเชิงสถิติที่จัดท าโดยรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายลูกจ้างท างานบ้าน
นโยบาย แผนงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการจ้างงานและการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างาน
บ้านในต่างประเทศ จ านวน 7 กลุ่มภูมิภาค รวม 19 ประเทศ (2) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การจ้างงานและการคุ้มครองการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึง
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขยายความคุ้มครองกองทุนประกันสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ               
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(3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) (4) การวิจัยเชิง
ส ารวจ  (Survey research) เพ่ือคาดประมาณ (estimation) จ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน โดย
ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอ่ืนรวมอยู่ด้วย ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมถึงศึกษาความต้องการในการ
ขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปยังกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน  

การก าหนดพ้ืนที่/จังหวัดตัวอย่างในการส ารวจครั้งนี้ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 19 พ้ืนที่ ครอบคลุมทุกกลุ่ม
จังหวัดในแต่ละภูมิภาค จ านวน 18 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงส ารวจมีจ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
ชุดที่ 1 แบบส ารวจเพ่ือประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน โดยด าเนินการส ารวจ

ครัวเรือนตัวอย่าง จ านวน 6,417 ครัวเรือน 
ชุดที่ 2 แบบส ารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านส าหรับกลุ่ม

นายจ้าง  มี 4 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง ส่วนที่ 2 การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน 
ประกอบด้วย สัญชาติของลูกจ้าง ลักษณะงาน และลักษณะการจ้างงานของลูกจ้างท างานบ้านทุกคนทั้ ง
แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ การบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุของลูกจ้างท างานบ้าน การดูแลลูกจ้างท า
บ้านเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุและปัญหาจากการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน ส่วนที่ 3 ผลประโยชน์
ตอบแทน การดูแลลูกจ้างท างานบ้าน เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุจากการท างาน และส่วนที่ 4 สิทธิ
ประโยชน์ที่ส าคัญและแนวทางการร่วมจ่ายและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ การยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ
หากลูกจ้างท างานบ้านเข้าสู่ระบบประกันสังคม และข้อเสนอแนะของนายจ้างต่อแนวทางการให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างท างานบ้าน ทั้งนี้สามารถเก็บรวบรวบข้อมูลจากนายจ้างในครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน 
จ านวน 2,964 คน 

ชุดที่ 3 แบบส ารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านส าหรับกลุ่มลูกจ้าง
ท างานบ้าน มี 6 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้างท างานบ้าน ตลอดจนการจัดหาที่พัก
อาศัยปัจจุบัน และความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวของที่พักอาศัยในปัจจุบัน ส่วนที่ 2 ลักษณะการท างาน 
ค่าตอบแทนและความพึงพอใจ ส่วนที่ 3 การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน และสภาวะการท างาน ส่วน
ที่ 4 ความเป็นสมาชิกประกันสังคมและ  ความพึงพอใจ ส่วนที่ 5 ความต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม และ
สิทธิประโยชน์ที่มีความส าคัญและจ าเป็น และ ส่วนที่ 6 แนวทางการร่วมจ่ายและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ 
และข้อคิดเห็นต่อแนวทางการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน ทั้งนี้ สามารถเก็บรวบรวบข้อมูลจากลูกจ้าง
ท างานบ้าน จ านวน 2,931 คน 
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ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
  

ผลการวิจัยสรุปและน าเสนอเป็น 4 ส่วน ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย                 
1. ผลการส ารวจเพ่ือคาดประมาณ จ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย1 2. การวิเคราะห์
ระบบความคุ้มครองทางสังคม (social protection) ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ2 3. ผลการ
ส ารวจความต้องการของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านต่อความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครอง
ประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน3 และ 4. ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการขยายความ
คุ้มครองของกองทุนประกันสังคม ผลกระทบ และข้อเสนอทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถขยายความคุ้มครอง
ของกองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน4 โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

1. ผลการส ารวจเพื่อคาดประมาณ จ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย  
จากการส ารวจครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จ านวน 19 

จังหวัดรวมทั้งสิ้น 6,417 ครัวเรือน พบครัวเรือนที่มีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาและไม่ได้ประกอบธุรกิจอ่ืน
รวมอยู่ด้วยที่รายงานว่ามีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน จ านวน 258 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 4.0 ของ
ครัวเรือนตัวอย่าง (แผนภาพที่ 2)  

เมื่อน าข้อมูลจ านวนครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน และจ านวนลูกจ้างท างานบ้านที่
เป็นแรงงานไทย/แรงงานข้ามชาติของแต่ละครัวเรือนที่ส ารวจพบมารวบรวมขึ้นเป็นข้อมูลในระดับท้องถิ่น 
จังหวัด และภูมิภาค สามารถคาดประมาณจ านวนครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน และจ านวน
ลูกจ้างท างานบ้านทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้ดังนี้ ครัวเรือนที่มีการจ้างงาน
ลูกจ้างท างานบ้านทั่วประเทศ จ านวน 1,220,000 ครัวเรือน มีจ านวนลูกจ้างท างานบ้านรวม 1,431,000 คน 
จ าแนกเป็นลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย ประมาณ 1,282,000 คน และลูกจ้างท างานบ้านที่เป็น
แรงงานข้ามชาติ ประมาณ 149,000 คน 

 อย่างไรก็ตาม การสอบถามนายจ้างถึงการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติเป็น
ประเด็นค าถามที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหว เนื่องจากนายจ้างบางส่วนมีความกังวลเรื่องข้อกฎหมายการจ้าง
แรงงานต่างด้าว ท าให้ไม่รายงานข้อมูลตามความเป็นจริง ดังนั้นจ านวนลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้าม
ชาติทีส่ามารถคาดประมาณได้ในการส ารวจครั้งนี้ จึงน่าจะเป็นตัวเลขหรือจ านวนต่ าสุดของลูกจ้างท างานบ้าน
ที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่ท างานอยู่จริงในครัวเรือนในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 วัตถุประสงค์ข้อ 1 
2 วัตถุประสงค์ข้อ 2 
3 วัตถุประสงค์ข้อ 3 
4 วัตถุประสงค์ข้อ 4 และ ข้อ 5 
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แผนภาพที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือคาดประมาณ จ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน  ในประเทศ
ไทย 
 

 
 

 2. การวิเคราะห์ระบบความคุ้มครองทางสังคม (social protection) ส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน
ในต่างประเทศ  
 
 การศึกษาความคุ้มครองทางสังคม จากประเทศที่เป็นกรณีศึกษาจ านวน 7 กลุ่มประเทศ รวม
ทั้งสิ้น 19 ประเทศ จากแผนภาพที่ 2 สามารถจ าแนกการให้ความคุ้มครองทางสังคมที่ให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน
เป็นรายกรณีความคุ้มครอง ดังนี้  
 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร ทั้ง 19 ประเทศที่เป็นกรณีศึกษาให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึง
ลูกจ้างท างานบ้าน  
 กรณีประสบอันตรายจากการท างาน มี 15 ประเทศเป็นกรณีศึกษาให้ความคุ้มครองครอบคลุมไป
ถึงลูกจ้างท างานบ้าน ยกเว้นประเทศสาธารณรัฐเคนยา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสหรัฐเม็กซิโก และประเทศ
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
 กรณีว่างงาน มีเพียง 6 ประเทศเท่านั้น คือ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศฮังการี         
ประเทศสหรัฐเม็กซิโก ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ และประเทศสาธารณรัฐ
โปรตุเกส ทีใ่ห้ความคุ้มครองดังกล่าวครอบคลุมไปถึงลูกจ้างท างานบ้าน 
 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต มี 18 ประเทศเป็นกรณีศึกษาให้ความคุ้มครองครอบคลุม
ไปถึงลูกจ้างท างานบ้าน ยกเว้นเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น 
 กรณีสงเคราะห์บุตร-ครอบครัว มีจ านวน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฮังการี ประเทศ
สาธารณรัฐโปแลนด์ ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศสหรัฐเม็กซิโก ประเทศสาธารณรัฐ
ตุรกี ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส  และประเทศราชอาณาจักรสเปน ที่ให้ความ
คุ้มครองดังกล่าวครอบคลุมไปถึงลูกจ้างท างานบ้านด้วย 
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในภาพรวมแล้วลักษณะการคุ้มครองทางสังคมของประเทศที่เป็นกรณีศึกษาที่
มีความครอบคลุมถึงลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ 3 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วยและคลอด รองลงมาคือ กรณีชรา
ภาพ/ทุพพลภาพและเสียชีวิต และกรณีประสบอันตรายจากการท างาน ตามล าดับ ในขณะที่ความคุ้มครอง
ทางสังคมกรณีว่างงานและการสงเคราะห์บุตร/ครอบครัว นั้นมีประเทศที่เป็นกรณีศึกษาเพียงส่วนน้อยที่ให้
ความคุ้มครองสังคมกรณีดังกล่าวครอบคลุมไปถึงลูกจ้างท างานบ้าน 
 
แผนภาพที่ 3 การคุ้มครองทางสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านของประเทศท่ีเป็นกรณีศึกษา 

 
 

 อย่างไรก็ตาม การน าลักษณะการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมถึงลูกจ้างท างานบ้านของประเทศ
ที่เป็นกรณีศึกษามาปรับใช้ในประเทศไทยนั้น อาจพิจารณาน าแนวทางการให้ความคุ้มครองทางสังคมในกรณี
ความคุ้มครองที่มีความส าคัญมาปรับใช้ใน 4 กรณี ประกอบด้วย กรณีชราภาพ กรณีประกันการว่างงาน กรณี
คลอดบุตร และการสงเคราะห์บุตร โดยมีรายละเอียดของการจัดระบบความคุ้มครองทางสังคม แนวทางการ
จ่ายสมทบ เงื่อนไขการเกิดสิทธิ/สิทธิประโยชน์ที่ส าคัญดังนี้ 

กรณีชราภาพ กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม 
โดยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผู้ประกันตนที่มีอายุไม่เกิน 55 ต้องจ่าย 11% ของรายได้ต่อเดือน ผู้ประกันตน อายุ 
55-75 ปี ต้องจ่าย 5.5% ผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระต้องจ่าย 50 -5,000 ริงกิตต่อเดือน ส่วนของ
นายจ้างจ่ายเงินสมทบท่ี 6-13% ในขณะที่ของรัฐบาลจ่ายให้ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น ในอัตรา 5% 
ของเงินสมทบโดยไม่เกิน 60 ริงกิตต่อปี ในส่วนของกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตน และนายจ้าง ต้องจ่าย
ฝ่ายละ 0.5% ของรายได้รายเดือน โดยก าหนดรายได้รายเดือนสูงสุดที่ใช้ค านวณ 3,000 ริงกิตต่อเดือน โดย
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รัฐบาลไม่จ่ายสมทบ ทั้งนี้ กรณีชราภาพ สิทธิประโยชน์จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแยกเป็นสองบัญชี และเบิก
โดยเงื่อนไขพิเศษ โดยบัญชีที่ 1: เบิกถอนได้ทั้งหมดเมื่ออายุ 55 ปี หรือเบิกเงินบางส่วนจากกองทุนก่อนอายุ 
55 ปี เพ่ือน ามาลงทุนในหน่วยลงทุนผ่านสถาบันการจัดการกองทุนภายนอก ซึ่งรับรองโดยกระทรวงการคลัง 
สมาชิกต้องมีเงินสะสมอย่างน้อยมากกว่าฐานเงินสะสมที่ก าหนดตามช่วงอายุ 5,000 ริงกิต ส่วนบัญชีที่ 2: เบิก
ถอนได้ทั้งหมดเมื่ออายุ 55 ปี หรือเบิกเงินออกจากกองทุนก่อนอายุ 55 ปี เพ่ือน ามาซื้อที่อยู่อาศัย  จ่ายเพ่ือ
การศึกษาส าหรับสมาชิก หรือบุตร และจ่ายค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยที่ร้ายแรง 55 รายการ ที่ก าหนดไว้
โดยคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน ผู้
ประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ได้แก่ แรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่ท างานในต่างประเทศที่
สมัครใจจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนที่ไม่เข้าข่ายได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคมภาคบังคับ และคู่
สมรสของผู้ประกันตนที่ไม่ได้ท างาน การจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนภาคบังคับต้องจ่ายสมทบร้อยละ 3.33 
ของรายได้ต่อเดือน ผู้ประกันตนภาคสมัครใจจ่ายเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างและนายจ้างในอัตราร้อยละ 11 
ของรายได้ต่อเดือนโดยรวม ทั้งนี้เงินสมทบของคู่สมรสที่ไม่ได้ท างานของผู้ประกันตนโดยสมัครใจ คิดเป็นร้อย
ละ 50 ของรายได้ต่อเดือนของคู่สมรสที่ท างาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระจ่ายเงินสมทบร้อยละ 11 ของรายได้ต่อ
เดือนโดยรวม นายจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ7.37 ของรายได้ต่อเดือนโดยรวมของลูกจ้าง โดยเงิน
สมทบข้างต้นคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร และเสียชีวิต การได้รับสิทธิประโยชน์ก็ต่อเมื่อ อายุ 60 ปี และ
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือหยุดการประกอบอาชีพอิสระ  

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  มีระบบการประกันสังคม และการช่วยเหลือทางด้านสังคม โดยระบบ
ประกันสังคมครอบคลุมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงชาวนาและชาวประมง ความคุ้มครองตามความสมัคร
ใจ ผู้ประกันตนจ่ายสมทบอัตราร้อยละ 4.5 ของรายได้รวมต่อเดือน ในขณะที่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 9 ของรายได้รวมต่อเดือนของผู้ประกันตนทั้งหมดในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
จ่ายสมทบร้อยละ 9 ของรายได้รวมต่อเดือน นายจ้างจ่ายสมทบร้อยละ 4.5 ของบัญชีเงินเดือนรวมต่อเดือน 
ในขณะที่รัฐจ่ายสมทบทุนส าหรับชาวนา ชาวประมง พนักงานที่มีรายได้น้อย ครอบครัวที่มีบุตรมากกว่า 2 คน 
และผู้ประกันตนที่รับราชการทหาร สวัสดิการชราภาพประกอบด้วย สวัสดิการส าหรับผู้เกษียณงาน อัตราร้อย
ละ 50-90 ของจ านวนสวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนที่ถูกจ่ายไปอย่างน้อย 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปีของความ
คุ้มครอง, สวัสดิการชราภาพส าหรับผู้ยังไม่เกษียณงาน และสวัสดิการชราภาพส าหรับผู้เกษียณก่อนวั ย 
สวัสดิการขึ้นอยู่กับจ านวนสวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนของผู้ประกันตน จ านวนทั้งหมดของปีที่มีความคุ้มครอง 
และอายุของผู้ประกันตนเมื่อเงินสวัสดิการถูกจ่ายครั้งแรก นอกจากนี้ยังมี สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเงินชดเชย
บ าเหน็จชราภาพ เงินบ าเหน็จของเงินสมทบทั้งหมดของผู้ประกันตน (รวมถึงเงินสมทบส่วนของบริษัทว่าจ้าง) 
รวมกับดอกเบี้ยซึ่งค านวณจากอัตราพื้นฐานของธนาคารในวันที่จ่ายเงินคืนสวัสดิการหย่าร้าง สวัสดิการจ านวน
มากถึงอัตราร้อยละ 50 ถูกจ่ายให้กับคู่สมรสของผู้ประกันตนที่หย่าร้าง ตามระยะเวลาการแต่งงาน 

กรณีการประกันการว่างงาน กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐ
ไอซ์แลนด์ และประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส มีรูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการในกรณีการว่างงาน ดังนี้  

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีระบบประกันสังคมที่ให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างท างานบ้านใน
ครัวเรือน ซึ่งมีการท างานมากกว่า 60 ชั่วโมงต่อเดือน หรือมากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในการจ่ายสมทบ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกจ้างท างานบ้านหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระจ่ายสมทบร้อยละ 2.25 ของรายได้ที่ส าแดงซึ่ง
ผ่านบริการจัดหางานเท่านั้น ในขณะที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบร้อยละ 0.9 ถึง 1.50 โดยที่รัฐไม่ได้ ร่วมจ่าย 
อย่างไรก็ตามการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต้องส่งสมทบเข้ากองทุนอย่างน้อย 6 -18 เดือน และผู้ว่างงาน



 

ณ 

 

ต้องไปลงทะเบียน มีความสามารถและความพร้อมที่จะเริ่มงาน และการว่างงานต้องไม่ได้เกิดจากการลาออก
ด้วยตนเอง การลาออกเพราะการประพฤติผิด กรณีพิพาท หรือการปฏิบัติงานในข้อที่ไม่เหมาะสม อนึ่ง 
ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างท างานบ้านจะได้รับอัตราร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ยต่อวัน  ในช่วง 3 เดือนก่อนการ
ว่างงาน (สิทธิประโยชน์ขั้นต่ าสุดร้อยละ 90 ของรายได้ขั้นต่ ารายวัน) โดยให้สิทธิประโยชน์การว่างงานเป็น
เวลา 90 วัน ส าหรับผู้ประกันตนที่จ่ายสมทบมาแล้ว 6-12 เดือน และให้สิทธิประโยชน์การว่างงานเป็นเวลา 
240 วัน ส าหรับผู้ประกันตนที่จ่ายสมทบมาแล้วมากกว่า 10 ปี 

ประเทศสาธารณรัฐเม็กซิโก มีกฎหมายแรงงานที่ให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างท างานบ้านใน
ครัวเรือน โดยตามกฎหมายแรงงานก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างให้กับลูกจ้างเป็นเงินก้อน
จ านวน 3 เดือนของค่าจ้าง และบวกเพ่ิม 20 วัน ส าหรับแต่ละปีที่ลูกจ้างท างานมาระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน 

ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ มีระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองกับลูกจ้าง โดยนายจ้างจ่าย
สมทบร้อยละ 7.79 ของค่าจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 7.79 ของรายได้ โดยเงิน
สมทบครอบคลุมเงินช่วยเหลือบิดา-มารดา เงินชดเชย การบาดเจ็บจากการท างาน และเงินชดเชยกรณีว่างงาน
ด้วย โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนการยุติการจ้างงานและมีจ่าย
ภาษีรายได้อย่างน้อย 3 เดือน การท างานบางส่วนก็เข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ว่างงานด้วย สิทธิประโยชน์
กรณีว่างงาน เริ่มจาก 8,630 โครนา ต่อวัน จ านวน 10 วัน และอย่างน้อย 1,725 โครนาต่อวัน ส าหรับการ
ว่างงานเต็มเวลาจ านวน 10 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่11 - 40 จ่ายในอัตราร้อยละ70 ของค่าจ้างเฉลี่ยของ
ผู้ประกันตน ทั้งนี้สิทธิประโยชน์จะลดลงตามส่วน ถ้าผู้ประกันตนท างานบางเวลา (part time) นอกจากนี้เงิน
ที่ได้รับเฉลี่ยอยู่บนฐานของรายได้ของผู้ประกันตนในช่วง 6 เดือน ก่อนการว่างงาน 2 เดือน ตลอดจนมีเงินเพ่ิม
ส าหรับเด็กที่จ่ายให้เด็กในอุปการะท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี ในอัตราร้อยละ 4 ต่อวันของสิทธิประโยชน์รวม 

ในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส  มีระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองกับลูกจ้าง  ลูกจ้าง
ท างานบ้าน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องจ่ายสมทบร้อยละ 5 ของรายได้ที่ได้รับ 
ในกรณีของนายจ้างและผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบรวมกันเท่ากับ ร้อยละ 34.25 ของจ านวนเงินรวมที่มา
จากการสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้าง โดยเงินจ านวนนี้น ามาเป็นค่าชดเชยการว่างงาน ร้อยละ 5.14 
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 360 วัน ในช่วง 2 ปีก่อนหน้าการว่างงาน (หรือ
อาจใช้เกณฑ์ 720 วัน ในช่วง 4 ปีก่อนหน้าการว่างงาน) โดยผู้ว่างงานจะต้องลงทะเบียน สามารถท างานได้ 
และการว่างงานนั้นต้องเป็นไปโดยการบังคับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในช่วง 180 วันแรกจะได้รับเงิน
ชดเชยร้อยละ 65 ของรายได้เฉลี่ยต่อปีของผู้ประกันตน และลดลงร้อยละ 10 หลังจากครบ 180 วัน เป็นต้น 

กรณีคลอดบุตร ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา มีการให้ความคุ้มครองและประโยชน์ทดแทน
กรณีคลอดบุตร (เกี่ยวกับการจ้างงาน) ส าหรับลูกจ้างผู้หญิงทุกคน รวมถึงลูกจ้างท างานบ้านทั้งแบบชั่วคราว
และเต็มเวลา ทั้งนี้ไม่รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ ด้านการจ่ายสมทบ พบว่า กรณีประโยชน์ทดแทนการคลอด
บุตรนั้น ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายสมทบ โดยที่เงื่อนไขการเกิดสิทธิ คือ ต้องได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อย 3 เดือนก่อนลาคลอดบุตร หรือได้รับอันตรายจากการท างาน หรือได้รับสิทธิประโยชน์การประกันการ
ว่างงาน โดยการได้รับค่าจ้างระหว่างลาคลอด ลูกจ้างหญิงที่ลาคลอดจะได้รับค่าจ้างเต็มตามรายได้รวมเฉลี่ยที่
ได้รับในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนการลาคลอด และสามารถขยายการจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเป็น 6 เดือน ในกรณีบุตร
ที่คลอดออกมาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นดาวน์ซินโดรม  

ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ มีการระบุถึงเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร (Maternity and paternity 
grant): ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์อย่างน้อย 12 เดือนก่อนวันที่คาดว่าจะคลอดบุตร โดย
จ่ายให้บิดาและ/หรือมารดาที่ก าลังท างานในระยะเวลาไม่ถึงร้อยละ 25 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 59,137  



 

ด 

 

ต่อเดือน (เงินช่วยเหลืออาจะให้เป็นก้อนเดียวส าหรับพ่อแม่รายหนึ่ง หรือแยกจ่ายระหว่างพ่อ -แม่ ส าหรับ
ระยะเวลาที่เพ่ิมจาก 3 เดือน) สิทธิประโยชน์ขั้นต่ าที่สุดคือ 97,786 โครนา ต่อเดือน และถ้าเป็นการจ้างงาน 
ร้อยละ 50-100 สิทธิประโยชน์ขั้นต่ าสุดคือ 135,525 โครนาต่อเดือนและขั้นสูงที่สุดคือ 370,000 โครนาต่อ
เดือน และมีเงินช่วยเหลือ   เลี้ยงดูบุตร (Maternity and Fraternity Grant): จ่ายให้บิดาและ/หรือมารดาที่
ก าลังท างานในระยะเวลาไม่ถึงร้อยละ 25 ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป จ านวน 59,137 โครนาต่อเดือน (เงินช่วยเหลือ
อาจะให้เป็นก้อนเดียวส าหรับพ่อแม่รายหนึ่ง หรือแยกจ่ายระหว่างพ่อ-แม่ ส าหรับระยะเวลาที่เพ่ิมจาก 3 
เดือน) และ 135,525 โครนาต่อเดือนส าหรับนักเรียนเต็มเวลา 

กรณีสงเคราะห์บุตร สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในประเทศที่เป็น
กรณีศึกษาพบว่า มีความแตกต่างจากกรณีของประเทศไทยที่ผู้ประกันจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย
เดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จ านวนคราวละไม่เกิน 3 คน โดยใน
ประเทศฮังการี ที่ให้เงินอุดหนุนบุตร/สงเคราะห์บุตรในลักษณะดังนี้ 1) เงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรที่บ้าน (Child 
home care allowance): โดยจ่ายให้บิดา-มารดาที่หยุดงานเลี้ยงดูเด็กที่อายุต่ ากว่า 3 ปี (และขยายเป็น 10 
ปีถ้าเป็นเด็กพิการ) ส าหรับเด็กแฝด จะจ่ายเงินอุดหนุนให้จนกระทั่งเด็กเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 
6 ปี) 2) เงินสนับสนุนการมีลูกมาก (child raising support): จ่ายให้บิดา-มารดาที่มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
โดยบุตรคนสุดท้องอายุระหว่าง 3-8 ปี 3) เงินอุดหนุนครอบครัว: ส าหรับบุตรคนแรก จ่ายให้เดือนละ 12,200 
โฟรินท์ (56.55 USD) (ส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจ่ายให้ 13,700 โฟรินท์ – 63.50 USD) ถ้ามีบุตร 2 คน 
จ่ายให้คนละ 13,300 โฟรินท์ (61.65 USD) ต่อคน/เดือน (ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ่ายให้คนละ 14,800 โฟรินท์ 
– 68.60 USD) และถ้ามีบุตร 3 คนขึ้นไป จ่ายให้คนละ 16,000 โฟรินท์ ถึง 74.17 USD ต่อเดือน (ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว จ่ายให้คนละ 17,000 โฟรินท์ ถึง 78.80 USD ต่อเดือน) 

ส าหรับประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ มีระบบถ้วนหน้าส าหรับผู้ ที่อยู่อาศัยในประเทศของตน
ทั้งหมด โดยผู้ประกันตน ผู้ประกอบอาชีพอิสระและนายจ้างไม่จ่ายเงินต้องสมทบ แต่รัฐบาลได้อุดหนุนให้
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามก่อนได้รับสวัสดิการดังกล่าวจะค่าลดหย่อนภาษีส าหรับครอบครัวที่มีเด็กและรายได้ต่ า
กว่าอัตราที่ก าหนด สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับรายได้ในปีที่ผ่านมา โดยสิทธิประโยชน์  ได้แก่ สิทธิประโยชน์เด็ก
ต่อปีเด็กอายุต่ ากว่า 7 ปีได้ลดหย่อน 100,000 โครนา,สิทธิเสริมจ านวน 167,564 โครนา ส าหรับคู่สมรส หรือ
คู่ชีวิตที่มีบุตรคนแรก และ 199,455 โครนา ส าหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป และส าหรับกรณีพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว 
จะได้รับ 279,087 โครนา ส าหรับบุตรคนแรกและ 286,288 โครนา ส าหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป ด้านเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร (child education grant) จ่ายให้เด็กอายุ 18-20 ที่ยังเรียนหนังสือเต็มเวลา หรือฝึก
อาชีพ เดือนละ 25,000 โครนา ในกรณีที่พ่อ/แม่ คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต รับบ านาญชราภาพหรือทุพพลภาพ มี
เงินช่วยเหลือทางสังคมจ่ายค่าครองชีพบางอย่าง เช่น ค่าท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 

 
3. ผลการส ารวจความต้องการของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านต่อความเป็นไปได้ 

ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน  
  
   ผลการส ารวจท างานบ้าน จ านวน 2,931 คน และนายจ้างจ านวน 2,964 คน ผลการศึกษาที่ส าคัญ

พบว่า ลูกจ้างท างานบ้านที่ตอบแบบส ารวจร้อยละ 96.42 ไม่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมหรือไม่ได้เป็น
ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 39 และการประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 40  (แผนภาพที่ 4) ทั้งนี้ ร้อยละ 62.80 
ระบุว่าไม่ทราบข้อมูล  
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แผนภาพที่ 4 การเป็นสมาชิกประกันสังคมของลูกจ้างท างานบ้านที่ตอบแบบส ารวจ 

 

 
 

ด้านความเห็นต่อสิทธิประโยชน์ที่มีความจ าเป็นต่อลูกจ้างท างานบ้าน พบว่า ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็น
แรงงานไทยส่วนใหญ่ต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ร้อยละ 18.99 กรณี
เสียชีวิต ร้อยละ 16.55 และกรณีชราภาพ ร้อยละ 15.76 ตามล าดับ ในขณะที่ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติส่วนใหญ่ต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ร้อยละ 21.31 กรณี
ทุพพลภาพ ร้อยละ 17.06 และกรณีชราภาพ ร้อยละ 14.69 ตามล าดับ (แผนภาพที่ 5)  
 
แผนภาพที่ 5 สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างท างานบ้านมีความต้องการ 
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ส าหรับความต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม พบว่าลูกจ้างท างานบ้านที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมดร้อย
ละ 59.09 ระบุว่าไม่ต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม ในขณะที่ลูกจ้างท างานบ้านประมาณร้อยละ 41.0 
ต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม (แผนภาพที่ 6) ทั้งนี้แนวทางการร่วมจ่ายที่ลูกจ้างท างานบ้านให้ความสนใจ
สูงที่สุดคือ การร่วมจ่ายสมบทระหว่าง 3 ฝ่าย ประกอบด้วยรัฐ ลูกจ้างท างานบ้าน และนายจ้าง ฝ่ายละร้อยละ 
5 ของเงินเดือน ซึ่งมีร้อยละ 49.37 

 
แผนภาพที่ 6 ความต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคมของลูกจ้างท างานบ้าน 

 

 
 

ส าหรับกลุ่มนายจ้าง พบว่า มีความเห็นต่อสิทธิประโยชน์ที่มีความจ าเป็นต่อลูกจ้างท างานบ้าน 3 
อันดับแรก คือ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ร้อยละ 21.31 กรณีทุพพลภาพ ร้อยละ 16.69 และกรณี
เสียชีวิต ร้อยละ 14.43 อย่างไรก็ตาม นายจ้างร้อยละ 59.11 ระบุว่าไม่ยินดีร่วมจ่ายเงินสมทบเพ่ือให้ลูกจ้าง
ได้รับสิทธิประกันสังคม โดยนายจ้างร้อยละ 62.18 ไม่ยินดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจที่อยู่อาศัยของตน 

 
4. ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการขยายความคุ้มครองของกองทุน

ประกันสังคม ผลกระทบ และข้อเสนอทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถขยายความคุ้มครองของ
กองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน  

 
เนื่องจากผลการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการและความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองของ

กองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน พบว่า ลูกจ้างท างานบ้าน ร้อยละ 59.09 ยังไม่มีความต้องการเป็น
สมาชิกกองทุนประกันสังคม เช่นเดียวกับกลุ่มนายจ้างร้อยละ 59.11 ที่ระบุว่าไม่ยินดีร่วมจ่ายเงินสมทบเพ่ือให้
ลูกจ้างได้รับสิทธิประกันสังคม และนายจ้างร้อยละ 62.18 ระบุว่าไม่ยินดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจที่อยู่
อาศัยของตน ผลการส ารวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างาน
บ้านด้วยหลักการร่วมจ่ายหรือการประกันสังคมภาคบังคับมาตรา 33 จะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากการไม่แสดงตนและการไม่รายงานตนของนายจ้างและลูกจ้างในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กองทุนประกันสังคม  

นอกจากนี้ การยกเว้นทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก่ลูกจ้างท างานบ้านและยังประกอบด้วยแรงงานกลุ่มอ่ืน  ๆ ที่ไม่อยู่ในความ
คุ้มครองของกฎหมายดังกล่าว ก็นับเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมเพ่ือเป็นทางเลือกในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยไม่ขัดกับข้อ



 

ท 

 

กฎหมาย โดยจ าแนกเป็นข้อเสนอส าหรับ การด าเนินการเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการในระยะสั้น: การคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้าง

ท างานบ้านภาคสมัครใจ มาตรา 40 
 ผลการศึกษา  

การศึกษาข้อมูลการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ โดยการศึกษาเอกสารและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับระบบความคุ้มครองทางสังคม ใน 19 ประเทศที่ท าการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการ
จัดสิทธิประโยชน์กรณีการเจ็บป่วยและคลอดบุตร กรณีชราภาพ และทุพพลภาพ และกรณีประสบอันตราย
เนื่องจากการท างาน ในขณะที่สิทธิประโยชน์ด้านการว่างงาน และการสงเคราะห์บุตร มีเพียงบางประเทศ
เท่านั้นที่มีการจัดสวัสดิการดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจาก
เอกสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง Social protection for domestic workers: Key policy 
trends and statistics พบว่า ข้อมูลการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างท างานบ้านในประเทศแถบยุโรป 16 
ประเทศ ได้ให้ความคุ้มครองครบในทุกด้าน ยกเว้นบางประเทศเท่านั้นที่ไม่ให้สิทธิประโยชน์จากการบาดเจ็บ
จากการท างาน และสิทธิประโยชน์การว่างงาน ส่วนในภูมิภาคที่ก าลังพัฒนาสิทธิประโยชน์หลักครอบคลุมเรื่อง
การดูแลรักษาทางการแพทย์ ทุพพลภาพ ชราภาพ การบาดเจ็บจากการท างาน ในขณะที่ผลประโยชน์ด้านการ
สงเคราะห์บุตรและครอบครัว และการประกันการว่างงานเป็นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ครอบคลุม  

เมื่อพิจารณาผลการส ารวจข้อมูลลูกจ้างท างานบ้านในกรุงเทพมหานคร และ 18 จังหวัด ครอบคลุม
ลูกจ้างท างานบ้าน 2,931 คน พบว่า สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย ส่วนใหญ่ระบุว่ามี
ความต้องการได้แก่ สิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต 
กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน กรณีคลอดบุตร และกรณีสงเคราะห์บุตรตามล าดับ ส่วนลูกจ้างท างานบ้านที่เป็น
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มีความต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณี
ทุพพลภาพ กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีคลอดบุตร ตามล าดับ ซึ่ง
สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างท างานบ้านมีความต้องการมีความสอดคล้องกับการจัดสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 40 ในรูปแบบภาคสมัครใจ ครอบคลุมสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาด
รายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าท าศพในกรณีส่งเงินสมทบ เดือนละ 100 
บาท และเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์เงินบ าเหน็จชราภาพ หรือเงินออมกรณีชราภาพ ในกรณีส่งเงินสมทบ เดือนละ 
150 บาท ตลอดจนมีแนวโน้มที่จะขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ในสิทธิประโยชน์ด้านเงิน
สงเคราะห์บุตร และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยผู้ประกันตนจ่ายสมทบเดือน
ละ 300 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนยังคงใช้สิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

นอกจากนี้ ผลการส ารวจข้อมูลลูกจ้างท างานบ้านถึงสถานะของการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
ในปัจจุบัน และความต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคมพบว่า ลูกจ้างท างานบ้าน  ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก
กองทุนประกันสังคม (ร้อยละ 96.42) และไม่มีความต้องการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม (ร้อยละ 59.09) 
ในขณะที่ลูกจ้างท างานบ้านที่ต้องการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมและต้องการสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม (ร้อย
ละ 40.91)  มีความต้องการสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมทุกด้านและต้องการให้นายจ้างและรัฐร่วมจ่ายสมทบ
เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33 (ร้อยละ 49.37) ผลการส ารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดใน        
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักการของการประกันสังคม ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของ



 

ธ 

 

กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ต่อกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านในระยะที่ผ่านมา และมีผลต่อภาพรวมของความ
ต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคมในอนาคตของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน  

แนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในระยะต้น จึงกล่าวได้ว่า 
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 มีการจัดสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกจ้างท างานบ้าน อย่างไรก็ตาม ส านักงานประกันสังคมจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้ ความเข้าใจหลักการ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม เพ่ือให้กลุ่มลูกจ้างท างาน
บ้านมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการประกันสังคม  

วิธีการด าเนินการ 
แนวทางการขยายความคุ้มครองในระยะต้น ด้วยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสู่มาตรา 40 เพ่ือให้

ลูกจ้างท างานบ้านได้รับสิทธิประโยชน์สามารถด าเนินการได้ทันที โดยลูกจ้างท างานบ้านสามารถสมัครเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนประกันสังคมภาคสมัครใจได้ที่ส านักงานประกันสังคม พร้อมได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไข
ของสิทธิประโยชน์ อย่างไรก็ดีส านักงานประกันสังคมควรต้องเพ่ิมช่องทางการจ่ายเงินสมทบ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมให้กับกลุ่ม
ลูกจ้างท างานบ้าน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ลูกจ้างท างานบ้านเข้าสู่การประกันสังคม มาตรา 40 แล้ว 
ส านักงานประกันสังคมยังคงมีบทบาทส าคัญในการขยายสิทธิประโยชน์ให้มีความครอบคลุมต่อความต้องการ
ของลูกจ้างท างานบ้าน โดยยกระดับการบริการ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ลูกจ้ าง
ท างานบ้านได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในระบบเศรษฐกิจ  

ผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ผลกระทบต่อนายจ้าง 
- การเข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 ของลูกจ้างท างานบ้าน ท าให้นายจ้างไม่ต้อง

รับภาระในการจ่ายสมทบ และไม่ต้องตรวจที่พักอาศัยของนายจ้าง 
- การคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับ

ลูกจ้างสู่รูปแบบที่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างท างานบ้านยังคงมีอิสระในการเปลี่ยนนายจ้าง เนื่องจาก
สิทธิประโยชน์ที่คุ้มครองไม่ได้เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของนายจ้าง   

ผลกระทบต่อลูกจ้าง 
- การเข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 ช่วยให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับสิทธิ

ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของลูกจ้างท างานบ้าน  
- การคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 ที่มีแนวโน้มในการขยายความคุ้มครองเพ่ิมขึ้น และมี

อัตราการจ่ายเงินสมทบท่ีน้อยช่วยให้ลูกจ้างท างานบ้านเข้าถึงและได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้น  
- การใช้สิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาพยาบาลของลูกจ้างท างานบ้าน

ยังเปิดโอกาสให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับสิทธิประโยชน์การรักษาจากสถานพยาบาลใกล้ที่พักอาศัย โดยสามารถ
เข้าชื่อในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่จริง เพ่ือรับสิทธิหลักประกันสุขภาพที่หน่วยรับลงทะเบียนที่พักอาศัยของ
ตน 

- การคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 แม้ยังไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกับ
แรงงานในระบบ และยังไม่ใช่เจตนารมณ์ของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
ประกันสังคมภาคบังคับ แต่นับได้ว่าเป็นการคุ้มครองทางสังคมในระยะต้นที่มีความจ าเป็นส าหรับลูกจ้าง
ท างานบ้านในระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การท าความเข้าใจกับกลุ่มนายจ้าง และการ
ออกมาตรการให้มีความครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านในอนาคต 



 

น 

 

ผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 
- การเข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 ของลูกจ้างท างานบ้าน ช่วยลดภาระในการ

เข้าตรวจบ้านหรือครัวเรือนส่วนบุคคล ภาระในการเก็บเงินสมทบของลูกจ้าง-นายจ้าง  
- ส านักงานประกันสังคมจ าเป็นต้องเพ่ิมช่องการการจ่ายเงินสมทบ การรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมให้กับกลุ่มลูกจ้าง
ท างานบ้าน  

- ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน และหลักการของการประกันสังคม ส านักงานประกันสังคมยังคง
มีบทบาทส าคัญในการยกระดับการบริการ การปรับปรุงกฎหมาย และการขยายสิทธิประโยชน์และความ
คุ้มครองให้ครอบคลุมกับความต้องการเฉพาะของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน ตลอดจนยกระดับความรู้           
ความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการในระยะกลาง: การคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้าง

ท างานบ้านโครงการพิเศษ 
 ผลการศึกษา 

การศึกษาข้อมูลการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ โดยการศึกษาเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบความคุ้มครองทางสังคมใน 19 ประเทศ และเอกสารขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ เรื่อง การขยายความคุ้มครองทางสังคมสู่เศรษฐกิจนอกระบบในประเทศไทย และSocial 
protection for domestic workers: Key policy trends and statistics พบว่า ระบบการคุ้มครองทาง
สังคมส าหรับกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านมีการออกแบบเงื่อนไข และสร้างสิทธิประโยชน์ เพ่ือลดข้อจ ากัดและเพ่ิม
โอกาสที่เอ้ือต่อลูกจ้างท างานบ้าน เช่น การออกแบบให้เงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายสมทบมาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
แรงจูงใจในการลงทะเบียนของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน โดยรัฐอาจจ่ายเงินสมทบอุดหนุนให้กับลูกจ้างมี
การศึกษาน้อย มีอายุมาก หรือความสามารถในการท างานน้อย หรือลูกจ้างท างานบ้านและ/หรือนายจ้างที่มี
ข้อจ ากัด, การสร้างมาตรการหรือแรงจูงใจให้นายจ้างลงทะเบียน และจ่ายเงินสมทบ ในรูปแบบของลด
เปอร์เซ็นต์ของเงินสมทบส าหรับนายจ้างที่ช าระเงินตามเวลาที่ก าหนด หรือการยกเว้นการจ่ายเงินสมทบ
ส าหรับนายจ้างที่อ่อนแอหรือมีภาวะยากล าบาก,การก าหนดเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ าต่อเดือน เกณฑ์ค่าจ้างราย
ชั่วโมง และอัตราการจ่ายเงินสมทบท่ีเหมาะสมเพื่อลดปัญหาการรายงานค่าจ้างและรูปแบบการจ้างงานต่ ากว่า
ความจริงของนายจ้างและลูกจ้าง, การก าหนดเงื่อนไขการจ่ายสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง และการก าหนด
เงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ที่มีความแตกต่างกันตามอายุของลูกจ้างท างานบ้าน กล่าวคือ แรงงานท างานบ้านที่
มีอายุน้อยนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบสูงกว่าการจ้างแรงงานที่มีอายุน้อย และเงินสมทบดังกล่าวจะ
ถูกน ามาเป็นสัดส่วนในการออมยามเกษียณ การใช้เป็นส่วนลดในการซื้อประกันสุขภาพแตกต่างกัน,                  
การก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนตัวเองและคนงานท างานของตนรวมถึงการยกเลิก
การลงทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างที่รายงาน, การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานโดย
นายจ้างมากกว่าหนึ่งคน หรือท างานเฉพาะบางวันได้ลดทะเบียนและได้รับความคุ้มครองทางสังคม, การพัฒนา
วัฒนธรรมการคุ้มครองทางสังคม การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการรักษาความมั่นคง
ทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมอันจะน าไปสู่การปกป้องสิทธิ
แรงงานและความยินดีที่จะลงทะเบียนการจ้างงานมากขึ้น, การพัฒนาหลักสูตรส าหรับนายจ้างของลูกจ้าง
ท างานบ้าน และการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายด้านความมั่นคงทางสังคมฟรีส าหรับ



 

บ 

 

ลูกจ้างท างานบ้านและนายจ้าง, การจัดตั้งระบบสินเชื่อส่วนบุคคลส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่ลงทะเบียน, การ
ใช้คูปองบริการหรือบัตรก านัลบริการส าหรับการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านแบบไม่เต็มเวลาหรือรายชั่วโมง 
หรือกรณีท่ีมนีายจ้างหลายคน โดยนายจ้างจ่ายค่าแรงตามชั่วโมงหรือวันท างานเป็นคูปอง เพ่ือให้ลูกจ้างท างาน
บ้านได้รับบัตรและแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถด าเนินการควบคู่กับการ
ลงทะเบียน และสามารถค านวณค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้าง และการจ่ายเงินสมทบได้ถูกต้อง เป็นต้น  

ส าหรับแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในระยะต้น เพ่ือการ
ออกแบบการคุ้มครองในรูปของโครงการพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่า
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 ดังนี้  

1) โครงการส่งเสริมให้ลูกจ้างท างานบ้านรวมกลุ่ม 
วิธีการด าเนินการ 
การส่งเสริมให้ลูกจ้างท างานบ้านรวมกลุ่มในรูปแบบบริษัทจัดหา หรือบริษัทจัดส่งแรงงานท างานบ้าน

นับเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้ลูกจ้างท างานบ้านบางกลุ่มได้สิทธิประโยชน์เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ของ
กองทุนประกันสังคม มาตรา 33  

 
ผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบต่อนายจ้าง  
- การจ้างลูกจ้างท างานบ้านในรูปแบบของบริษัทจัดส่งแรงงาน นายจ้างจ าเป็นต้องยอมรับ

ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การจ้างงานเป็นการจ้างงานตามระยะเวลาหรือภาระงานที่ระบุ ไม่สามารถเจาะจงเลือก
ลูกจ้างท างานบ้านที่คุ้นเคยได้ 

ผลกระทบต่อลูกจ้าง 
- ความสัมพันธ์ของลูกจ้างท างานบ้านและนายจ้างผ่านคนกลางในรูปแบบบริษัท  ท าให้

ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานเปลี่ยนรูปแบบจากที่มีลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันไปสู่
ความสัมพันธ์ทีเ่ป็นทางการมากขึ้น ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิและโอกาสทางอาชีพเพ่ิมขึ้น  

- ลูกจ้างท างานบ้านมีมาตรฐานและเงื่อนไขการบริการที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งภาระงานที่ต้อง
รับผิดชอบ ระยะเวลาการท างานที่ชัดเจน ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมกับความต้องการ  

ผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 
- การคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านโครงการพิเศษ ประเภทโครงการ

ส่งเสริมให้ลูกจ้างท างานบ้านรวมกลุ่มมีส่วนส าคัญที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดการจัดสวัสดิการที่ผู้รับบริการมีส่วน
ในการร่วมจ่าย และแนวคิดการน าเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ในระบบ เพ่ือให้แรงงานนอกระบบอย่างกลุ่ม
ลูกจ้างท างานบ้านได้รับการคุ้มครอง ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ท างานใน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หรือได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ที่จ าเป็นจากรัฐ เช่น เงินทุนกู้ยืม สัดส่วนการ
จ่ายเงินสมทบ นอกจากนี้ การคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านโครงการพิเศษยังช่วยขยายฐาน
การจัดเก็บภาษีส าหรับกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม อีกด้วย  

 
2) โครงการน าร่องเพื่อการขยายความคุ้มครอง  
วิธีการด าเนินการ 
การด าเนินโครงการน าร่องเพ่ือขยายความคุ้มครอง เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้ลูกจ้างท างาน

บ้านบางกลุ่มได้สิทธิประโยชน์เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 โดยเปิดโอกาสให้



 

ป 

 

นายจ้างที่มีความยินดีให้ลูกจ้างท างานบ้านในสังกัดได้รับสิทธิประโยชน์ ยินดีจ่ายเงินสมทบ ยินดีให้เข้าตรวจที่
อยู่อาศัยในฐานะสถานประกอบการได้มาลงทะเบียนรูปแบบการจ้างงานต่อส านักงานประกันสังคม หรือ
องค์กรภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการจัดหางาน/จัดส่งลูกจ้างท างานบ้าน เพ่ือรับรองการจ้างงานลูกจ้าง
ท างานบ้าน จดทะเบียนการจ้างงาน จัดท าข้อก าหนดระยะเวลาจ้างงานและค่าจ้าง การก าหนดเงื่อนไขจ่ายเงิน
สมทบ และการเข้าตรวจสอบที่พักอาศัย อย่างไรก็ตามโอกาสจากการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงการน าร่องจะ
ช่วยให้ส านักงานประกันสังคม และกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านมีแนวทางร่วมกันในการลดข้อจ ากัดด้านการ
ลงทะเบียนของกลุ่มนายจ้างและลูกจ้าง การออกแบบการจ่ายเงินสมทบที่สอดคล้องค่าจ้างรูปแบบการจ้างงาน 
การติดตามตรวจสอบ และการจ่ายเงินสมทบ ตลอดจนพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อนายจ้างและ
ลูกจ้างท างานบ้าน  

ผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ผลกระทบต่อนายจ้าง 
- การจ้างลูกจ้างท างานบ้านในโครงการน าร่องนี้ ช่วยเพิ่มโอกาสให้นายจ้างและลูกจ้างท างาน

บ้านมีความผูกพันกันให้สามารถดูแลกันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากโครงการน าร่องเพ่ือขยายความ
คุ้มครองมีการท าสัญญาการจ้างงานที่ชัดเจน  

ผลกระทบต่อลูกจ้าง 
- การขยายคุ้มครองประกันสังคมเป็นการพัฒนาต้นแบบการด าเนินงาน ทดลองปฏิบัติ และ

แสวงหาแนวทางในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกจ้างท างานบ้านที่ต้องการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมที่ต้องการสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุม
ทุกด้านและต้องการให้นายจ้างและรัฐร่วมจ่ายสมทบ 

ผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 
- การขยายคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน ช่วยเพ่ิมโอกาสให้กับนายจ้าง

และลูกจ้างท่ีมีความพร้อม และเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ลดข้อจ ากัด ทดลองขยายความคุ้มครองของ
ส านักงานประกันสังคม ตลอดจนเป็นบทเรียนส าคัญในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอก
ระบบกลุ่มอ่ืนๆ ในการจดทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง การท าความเข้าในร่วมกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การส าแดงรายได้ รูปแบบและระยะเวลาการจ้างงาน การออกแบบระบบความคุ้มครอง สัดส่วน
การจ่ายเงินสมทบ เงื่อนไขการเกิดสิทธิ การจัดเก็บเงินสมทบ การเข้าตรวจที่อยู่อาศัยในสถานะของสถาน
ประกอบการ ความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคม การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3) โครงการพิเศษส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 
สภาพการณ์ และวิธีการด าเนินการ 
สภาพการณ์ของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ เป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างจากแรงงาน

ไทย ทั้งในด้านสถานภาพทางกฎหมาย รูปแบบการท างาน ระยะเวลาการท างานในประเทศไทย วิถีการด าเนิน
ชีวิต ทัศนคติต่อการเก็บออม และการยอมรับต่อความเสี่ยงจากการท างาน  
 การขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าเมืองโดยถูก
กฎหมายในปัจจุบันได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพส าหรับ
แรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว รูปแบบความคุ้มครองส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติจึงจ าเป็นต้อง
ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกจ้างท างานบ้าน และสถานภาพของลูกจ้างท างานบ้านที่
กล่าวไปแล้วข้างต้น กล่าวคือ การออกแบบสิทธิประโยชน์แบบสมัครใจให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับสิทธิ



 

ผ 

 

ประโยชน์ที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการในบางสิทธิประโยชน์ เช่น สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพและทุพพล
ภาพ ในรูปแบบของ การจัดท ากองทุนการออมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติภายสมัครใจ
ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา 40 เพ่ือให้แรงงานข้ามชาติได้รับเงินบ าเหน็จเมื่อครบก าหนดการ
ท างานและต้องเดินทางกลับประเทศ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครัวในประเทศต้นทางแม้มี
ระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบในระยะสั้น อย่างไรก็ตามวิธีการด าเนิน  การดังกล่าวจ าเป็นต้องศึกษาความ
ต้องการของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย ก าหนดอัตราการจ่ายเงิน
สมทบในส่วนเพ่ิมในสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างท างานบ้านมีความต้องการเพ่ิมเติม และรัฐบาลจ าเป็นต้องเจรจา
ร่วมกันระหว่างรัฐบาลเพื่อจ่ายสมทบเพ่ิมเติมในสิทธิประโยชน์ดังกล่าวของแรงงานร่วมกัน  

ผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ผลกระทบต่อนายจ้าง 

- โครงการพิเศษส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ นายจ้างไม่ต้องรับภาระใน
การออกค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างท างานบ้าน และไม่จ าเป็นต้องให้เข้าตรวจที่พักอาศัย  

ผลกระทบต่อลูกจ้าง 
- โครงการพิเศษส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ช่วยให้ลูกจ้างท างานบ้านที่

เป็นแรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นด้านสิทธิประโยชน์ และ
สอดคล้องกับรูปแบบและลักษณะการจ้างงานของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่มีระยะเวลาใน
การท างานในประเทศสั้นกว่าลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย  

- โครงการพิเศษส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ แม้ยังไม่ใช่สิทธิประโยชน์ที่
ต้องการทั้งหมด และยังไม่ใช่เจตนารมณ์ของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติที่
ต้องการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมในฐานะแรงงานในระบบเศรษฐกิจ แต่เป็นการคุ้มครองทางสังคม
ในระยะต้นที่มีความจ าเป็นส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ การออกมาตรการให้มีความครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 

ผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 
- ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน และหลักการของการประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม

จ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ก าหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบในส่วนเพ่ิมในสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง
ท างานบ้านมีความต้องการเพิ่มเติม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลเพ่ือจ่ายผลักดันให้รัฐบาล
ประเทศต้นทางจ่ายสมทบเพ่ิมเติมให้กับแรงงานในประเทศของตนเอง 
 

ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการในระยะยาว: การขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาค
บังคับส าหรับลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลา  

ผลการศึกษา  
 แม้ว่าผลการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการและความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองของ
กองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน ทั้งในกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านจะสะท้อนว่ามากกว่า
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบส ารวจในครั้งนี้ จะยังไม่มีความพร้อมในการร่วมจ่ายเพ่ือเข้าสู่การประกันสังคมภาค
บังคับ อีกทั้ง การยกเว้นทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 แก่ลูกจ้างท างานบ้านก็ยังเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพการท างานของลูกจ้าง
ท างานบ้านที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากแรงงานกลุ่มอ่ืน ๆ การน าบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
ผู้ใช้แรงงานทั่วไปมาใช้บังคับแก่ลูกจ้างท างานบ้าน อาจส่งผลให้ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสม 
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จึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้าน
ในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานประเภทอ่ืน 

ส าหรับผลการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นด้านสิทธิประโยชน์ของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน 
พบว่า ลูกจ้างท างานบ้านเกือบครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 49.37 มีความสนใจในสิทธิประโยชน์การประกันสังคม 
มาตรา 33 โดยที่รัฐ ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจ่ายสมทบฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน และเนื่องจากกลุ่ม
ลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานแบบเต็มเวลานั้น เป็นกลุ่มที่มีนายจ้างชัดเจนจึงควรพิจารณาหาแนวทาง 
มาตราการ ตลอดจนการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายที่ครอบคลุมกับกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลา 
หรืออาจพิจารณาขยายความคุ้มครองในบางสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมภาคสมัครใจ ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของลูกจ้างท างานบ้าน เช่น กรณีที่ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จึงควรได้รับความ
คุ้มครองและสิทธิประโยชน์ด้านการคลอดบุตรและการสงเคราะห์บุตร ซึ่งเป็นสิทธิที่หลายประเทศได้ก าหนดให้
ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านด้วย  

อย่างไรก็ตาม ข้อควรพิจารณาส าหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากมีการขยายความคุ้มครอง
ประกันสังคมภาคบังคับไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลา 

ผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้าง 

ผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้าง โดยอ้างอิงผลการศึกษาในปัจจุบันซึ่งพบว่า นายจ้างจ านวน
มากมองว่าการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน อาจท าให้ลูกจ้างท างานบ้าน
ถูกเลิกจ้างได้ ตลอดจนอาจท าให้นายจ้างหลบเลี่ยงกฎหมาย ทั้งนี้ กรณีลูกจ้างท างานบ้านที่ขาดทางเลือกใน
การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ และไม่สามารถหานายจ้างที่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายได้ อาจต้องยินยอมตามความ
ต้องการของนายจ้าง  

ผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 
  ส านักงานประกันสังคม  
  กรณีที่ลูกจ้างท างานบ้านเข้าสู่การประกันสังคมภาคบังคับ มาตรา 33 จะส่งผลให้ครัวเรือน
ส่วนบุคคล กลายเป็น “สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรง” ซึ่งเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่
จะต้องเข้าตรวจสอบนั้น อาจมีข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคด้านการเข้าตรวจอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
เนื่องจากครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยมีจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วไปทั้งใน
เขตเมืองและเขตชนบท อีกทั้งพบว่านายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านมีลักษณะการประกอบอาชีพหลากหลาย 
ซึ่งนายจ้างอาจไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ออกตรวจและการนัดหมายก็ท าได้ยาก 
  กองทุนประกันสังคม  
  การขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคบังคับไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านอาจท าให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันสังคมเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการคาดประมาณ
จ านวนลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยเป็นครั้งแรก จึงควรน าตัวเลขจ านวนลูกจ้างท างานบ้านในประเทศ
ไทยที่จะเข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคมภาคบังคับไปวิเคราะห์ในทางคณิตศาสตร์ประกันภัย เพ่ือศึกษา
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับสถานะของกองทุนในรายละเอียดเชิงลึกต่อไป แต่เนื่องจากผลการส ารวจในการศึกษา
ครั้งนี้ พบว่าลูกจ้างท างานบ้านมักไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุจากการท างาน ซึ่งการที่ลูกจ้างท างานบ้าน
เข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคมโดยการจ่ายสมทบจากทั้งลูกจ้างท างานบ้านและนายจ้างท างานบ้าน จะก็จะ
ส่งผลเชิงบวกในการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขร่วมกับแรงงานกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกในกองทุน  
 



 

พ 

 

ข้อเสนอแนะและสิ่งท่ีควรพิจารณาด าเนินการในระยะยาว 
1) ด้านกฎหมาย ส านักงานประกันสังคม เสนอกระทรวงแรงงานให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โดยก าหนดนิยาม “ลูกจ้าง” ให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างท างานบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีนายจ้างชัดเจน เพ่ือให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 

2) ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มนายจ้างที่มีการจ้างงานลูกจ้าง
ท างานบ้านว่าจะต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 

3) ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักในสิทธิที่ตนเองต้องได้รับให้กับให้กับกลุ่ม
ลูกจ้าง โดยเลือกท างานกับนายจ้างที่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย และในกรณีที่ถูกนายจ้างของตนละเมิดสิทธิต้อง
แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที 

4) ควรจัดให้มีการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านอย่างเป็นระบบ เพ่ือยืนยัน
ตัวตนของนายจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 

5) ควรจัดให้มีสัญญาจ้างงานมาตรฐานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน เพ่ือเป็นการ
รักษาประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 

6) การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมในการขยายความคุ้มครอง
ประกันสังคม มาตรา 33 ไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน ตลอดจนการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส าหรับการเข้าตรวจ
ครัวเรือนส่วนบุคคลที่จะกลายเป็น “สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรง” อย่างไรก็ตาม 
การตรวจครัวเรือนส่วนบุคคลในสถานะของสถานประกอบกิจการนี้ อาจพิจารณาแสวงหาความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตลอดจนภาคประชา
สังคม และภาคประชาชนในพื้นท่ีด้วย 

7) ควรจัดให้มีช่องทางการจ่ายเงินสมทบที่หลากหลายรูปแบบและสะดวกเพ่ิมเติมจาก
ช่องทางในการกจ่ายเงินสมทบที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การช าระเงินผ่าน Application เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
ช่องทางการจ่ายเงินสมทบเดิมและการติดต่อกับส านักงานประกันสังคม จากผลการส ารวจในการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ผู้ประกันตนมีความพึงพอใจมากอยู่แล้ว 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 

กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อต้อง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ตายและว่างงาน                 
เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ โดยผู้ประกันตนที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็น
ลูกจ้างของนายจ้าง  

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5 ก าหนดนิยาม“ลูกจ้าง”หมายความว่า ผู้ซึ่งท างาน
ให้นายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจ
รวมอยู่ด้วย ต่อมาพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม     
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 มาตรา 5 ก าหนดนิยาม“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง ทั้งนี้ 
พระราชกฤษฎีกา ก าหนดกิจกรรมหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม พ.ศ. 2560 
มาตรา 3 ให้กิจการหรือลูกจ้างดังต่อไปนี้เป็นกิจการหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย      
การประกันสังคม ได้แก่         
  (1)  ลูกจ้างของเนติบัณฑิตยสภา 
  (2)  ลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
  (3)  ลูกจ้างของสภากาชาดไทย 
  (4)  ลูกจ้างของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  (5)  ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
  (6)  ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่
มีลักษณะงานที่เป็นกิจการนอกเหนือกิจการดังกล่าวรวมอยู่ด้วย 

   (7)  ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพ่ือท างานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร หรือเป็นไป
ตามฤดูกาล 
  (8)  ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจ้างท านั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจ
รวมอยู่ด้วย 
  (9)  ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอย 

  เห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ในมาตรา 5 แล้ว
ก็ตาม แต่ลูกจ้างท างานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากพระราช
กฤษฎีกา ก าหนดให้ “ลูกจ้าง” ตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ.2545 
มาตรา 4 (7) ก าหนดให้ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งงานที่ลูกจ้างท านั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจ
รวมอยู่ด้วยได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายประกันสังคม อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดตามพระราชบัญญัติ
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เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 4 (4) ที่ระบุว่า ลูกจ้างที่ท างานให้กับนายจ้างที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหา
ก าไรในทางเศรษฐกิจก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมนี้เช่นกัน  

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา เครือข่ายลูกจ้างท างานบ้านได้เรียกร้องต่อกระทรวงแรงงานและส านักงาน
ประกันสังคม เพ่ือให้ส านักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในฐานะผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้เหตุผลว่า ลูกจ้างท างานบ้านเป็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งยังมีการปฏิบัติงานที่มี
นายจ้างและได้รับค่าจ้างเช่นเดียวกับลูกจ้างอ่ืนๆ   

ส านักงานประกันสังคม จึงได้ตั้งคณะท างานพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมและกฎหมาย
เงินทดแทน ในการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1 /2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558  โดยที่ประชุมเห็น
ว่าการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน มีประเด็นที่จ าเป็นต้องได้รับการศึกษาเพ่ิมเติม เช่น การน าลูกจ้างท างานบ้าน
เข้าสู่ระบบประกันสังคมจะประสบกับปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร และในกรณีที่ไม่สามารถขยาย     
ความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านได้ ควรมีแนวทางในการด าเนินการคุ้มครองอย่างไร  

ส านักงานประกันสังคมร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าโครงการวิจัย 
เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน” เพ่ือให้มี
ข้อมลูที่เพียงพอในการก าหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยต่อไป  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน โดยไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอ่ืนรวมอยู่ด้วย 
โดยจ าแนกเป็นแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ 
 2. เพ่ือศึกษาข้อมูลการจ้างและการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ 
 3. เพ่ือศึกษาความต้องการของนายจ้าง/ลูกจ้าง และความเป็นไปได้ หากขยายความคุ้มครองไป            
สู่ลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน  
 4. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขยายความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ 
 5. เพ่ือศึกษาถึงระบบการบริหารจัดการ การเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของ               
การให้ความคุ้มครองประกันสังคมต่อลูกจ้างท างานบ้าน และข้อเสนอทางเลือกต่อการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม          
ในกรณีที่ไม่สามารถขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 
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1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ท างานบ้านทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติทุกกลุ่มที่มี
นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา และไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอ่ืนรวมอยู่ด้วย เช่น คนสวน คนขับรถ คนท าความ
สะอาด/ซักรีด คนดูแลผู้สูงอายุ คนครัว เป็นต้น 

2. ศึกษาข้อมูลของต่างประเทศเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านฯ ครอบคลุมประเทศ
ตัวอย่างมีการกระจายตัวในทุกภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นประเทศที่สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ใกล้เคียงกับประเทศไทย ทั้งนี้ มีประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาจ านวน 7 กลุ่มประเทศ รวมทั้งสิ้น 19 
ประเทศ รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 โดยก าหนดเหตุผลในการเลือกดังนี้  

      2.1 ประเทศตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมดเป็นประเทศที่มีรายงานเรื่องการด าเนินโครงการในระบบ
ประกันสังคม (Social Security) ในกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน ในหลายระบบ ทั้งในระบบประกันสังคม (Social 
Insurance) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ความช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistant)     
ความรับผิดชอบของนายจ้าง (Employer Liability) และการคุ้มครองประชากรทุกคน (Universal)  

      2.2 ประเทศตัวอย่างที่ศึกษามีทั้งประเทศที่มีโครงการระบบการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านใน
แบบภาคบังคับ และประเทศที่ใช้รูปแบบความสมัครใจ ความหลากหลายของโครงการระบบประกันสังคมของ
ประเทศที่ศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน าเสนอโครงการระบบประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างาน
บ้านในประเทศไทยที่เหมาะสม (ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น) ต่อไป 

      2.3 ประเทศตัวอย่างที่ศึกษามีการกระจายตัวในทุกภูมิภาค ต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศ
ที่มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ใกล้เคียงกับประเทศไทย 

3. ศึกษาผลกระทบต่อกองทุนประกันสั งคมในทุกมิติ ซึ่งครอบคลุมสถานะกองทุน กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน การบริหารจัดการระบบการจัดเก็บเงินสมทบ และการจ่ายประโยชน์
ทดแทน เป็นต้น 

4. ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการเมื่อมีการขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างท างานบ้านและ
ข้อเสนอแนวทางแก้ไขหากไม่สามารถขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน 

5. ศึกษาวิธีการด าเนินการทางกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ เมื่อมีการขยายความคุ้มครองไปยัง           
ลูกจ้างท างาน 
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ตำรำงท่ี 1.1 ขอบเขตการศึกษาข้อมูลของต่างประเทศเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 

กลุ่มประเทศ ประเทศ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

กำรปกครอง 
ขนำดพ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

ประชำกร 
(คน) 

GDP  
อ ำนำจซ้ือรวม 

GINI HDI GNI per Capita 

1. Africa 

Kenya สาธารณรัฐ 582,650 45,010,056 
143.051 พันล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ 
42.5 0.548 

1,290 
Lower-middle 
Income group 

Tunisia สาธารณรัฐ 163,610 10,102,000 
86.67 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 0.721 
4,230 

Upper-middle 
Income group 

2. Asia and the 
Pacific 
(non-Asian) 

China 
(Hong Kong) 

เขตการบริหาร
พิเศษ 

 
1,104 7,234,800 

412.300 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

53.7 0.910 
40,320 

High Income group 

Republic of 

Korea 

ประชาธิปไตย

ระบอบกึ่ง

ประธานาธิบด ี

98,480 51,529,338 
1.07 ล้านล้าน  

ดอลลาร์สหรัฐ 
- 0.891 

27,090 

High Income group 

 
3. Asian 
 
 
 
 
 
 

Indonesia 
ประชาธิปไตย

ระบบ
ประธานาธิบด ี

1,904,569 248,216,193 
2.840 ล้านล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 0.684 
3,630 

Lower-middle 
Income group 

Malaysia 
สหพันธรัฐ         
ราชาธิปไตย   

ภายใต้รัฐธรรมนญู 
329,847 30,018,242 

555.912 พันล้าน 
 ดอลลาร์สหรัฐ 

- 0.773 
11,120 

Upper-middle 
Income group 

Philippines 
 สาธารณรัฐเดี่ยว 300,000 103,000,000 

453 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 0.668 
3,500  

 Lower-middle 
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กลุ่มประเทศ ประเทศ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

กำรปกครอง 
ขนำดพ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

ประชำกร 
(คน) 

GDP  
อ ำนำจซ้ือรวม 

GINI HDI GNI per Capita 

ระบบ
ประธานาธิบด ี

Income group 

Viet Nam คอมมิวนิสต ์ 331,689 89,693,000 
358.889 พันล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ 
- 0.666 

1,890 
Lower-middle 
Income group 

4. Central and 
Eastern Europe 

Hungary 
ประชาธิปไตย 
ระบบรัฐสภา 

93,030 10,006,835 
147,472 พันล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ 
- 0.818 

13,340 
High Income group 

Poland 
ประชาธิปไตย 
แบบรัฐสภา 

312,679 38,485,779 
514.0 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 0.858 
13,680 

High Income group 
Hellenic 

Republic 
สาธารณรัฐ 131,957 10,816286 

271.31พันล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ 
 0.853 

16,223 

High Income group 

5. Latin America 

and the 

Caribbean          

 

 

 

 

 

 
Argentina 

 
สาธารณรัฐ 2,766,890 40,134,425 

537.2 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 0.808 - 

Mexico 
สาธารณรัฐระบอบ

ระบอบ
ประธานาธิบด ี

1,972,550 118,395,054 
2.224 ล้านล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

47.2 0.756 
9,870 

Upper-middle 
Income group 

Peru 
สาธารณรัฐระบอบ

ระบอบรัฐสภา 
1,285,220 28,220,764 

403.322 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 0.737 

 
6,360 

Upper-middle 
Income group 
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กลุ่มประเทศ ประเทศ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

กำรปกครอง 
ขนำดพ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

ประชำกร 
(คน) 

GDP  
อ ำนำจซ้ือรวม 

GINI HDI GNI per Capita 

6.Middle East 

Egypt 
สาธารณรัฐกึ่ง
ประธานาธิบดี
แบบรวมศูนย ์

1,001,499 78,887,007 
996.551 พันล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ 
- 0.682 

3,210 
Lower-middle 
Income group 

Turkey 
สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย 
780,580 77,695,904 

1.512 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 0.761 
10,830 

Upper-middle 
Income group 

7.Western Europe 

Iceland 
ประชาธิปไตย
ระบบรัฐสภา 

102,775 313,376 
14.488 ล้านล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 0.895 
46,350 

High Income group 

Portugal 
ประชาธิปไตย

ระบบรัฐสภา 
92,391 10,562,178 

280.360 ล้านล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ 
- 0.822 

21,360 

High Income group 

Spain 
ราชาธิปไตย

ภายใต้รัฐธรรมนญู 
504,030 46,200,000 

1.362 ล้านล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐ 
- 0.949 

29,390 

High Income group 

8. Thailand 

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์

เป็นประมุข 

513,115 65,729,098 673,725 ล้านดอลลารส์หรัฐ 42.5 0.726 

5,780 

Upper-middle 

Income group 
 

หมำยเหตุ    GINI=ตัวบ่งช้ีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้หรือการกระจายความร่ ารวย 

HDI= ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) 

GNI per Capita =รายไดม้วลรวมประชาชาติต่อหัว  (Gross National Income(GNI)  per Capita ) 
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1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 
 “แรงงานข้ามชาติ” (Migrant Worker)1 หรือแรงงานต่างด้าว ตามกรอบของงานวิจัยครั้งนี้หมายถึง 
แรงงานข้ามชาติทุกกลุ่ม2 ที่เป็นลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยโดยมีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาและไม่ได้มี     
การประกอบธุรกิจอ่ืนรวมอยู่ด้วย โดยมีลักษณะการท างาน เช่น คนสวน คนขับรถ คนท าความสะอาด/ซักรีด      
คนดูแลผู้สูงอายุ คนครัว เป็นต้น  
 
           "ค่าจ้าง" หมายถึง เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างานตามสัญญาจ้าง
ส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือระยะเวลาอ่ืนหรือจ่ายให้โดย
ค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในเวลาท างานปกติของวันท างานและให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่าย
ให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท างานแต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
(ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 มาตรา 5) 
 

 “การรับงานไปท าที่บ้าน” “งานที่รับไปท าที่บ้าน” หมายถึง งานที่ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของในบ้านของลูกจ้าง หรือสถานที่อ่ืน ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของ
นายจ้างตามท่ีได้ตกลงกันเพื่อรับค่าจ้าง โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน 
และโดยปกติ การท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบ
ของนายจ้าง (กระทรวงแรงงาน) 

 
“ลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลา”  (full-time) ตามกรอบของงานวิจัยครั้งนี้หมายถึง ลูกจ้าง

ท างานบ้านทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีชั่วโมงการจ้างงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 "การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน” หมายถึง การที่ได้รับอุบัติเหตุจากการ

ท างานให้แก่นายจ้าง อย่างไรก็ตามเนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านยังไม่ถูกนับเป็นลูกจ้างจากการประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมาย การได้รับความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และอันตรายจาการท างานจึงมีสิทธิตามความหมายในมาตรา 
40 ที่มีเงินชดเชยการขาดรายได้เท่านั้น ยังไม่ได้รับสิทธิไปใช้กองทุนเงินทดแทน 
 
 
 
 

                                                           
1 อ้างอิงจาก ค าศัพท์น่ารู้ประกันสงัคม 
2 แรงงานข้ามชาติทุกกลุ่ม หมายถงึ ไม่มีใบอนุญาตในการท างาน มีใบอนุญาตท างานแต่ยังไม่ได้พิสูจนส์ัญชาติ อยู่ใน
กระบวนการพสิูจน์สญัชาติ พิสูจนส์ัญชาติแล้วมีพาสปอร์ตช่ัวคราวและมีใบอนุญาตท างาน และเข้ามาท างานตาม MOU 
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1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

จากแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นของ
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน”ดังแผนภาพ
ที่ 1.1.  
 
แผนภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สถำนกำรณ์กำรท ำงำน 

และข้อเรียกร้องของลูกจ้ำงท ำงำนบ้ำน  
(ประเทศไทย) 

 ข้อมูลกำรจ้ำงงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรให้ควำมคุ้มครองลูกจ้ำงท ำงำนบ้ำน 

(ต่ำงประเทศ) 
   
   
  

กำรศึกษำข้อมูลเพ่ือกำรขยำยควำมคุ้มครองลูกจ้ำงท ำงำนบำ้น 
1. จ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน 
2. ประเภทของลูกจ้างท างานบ้านทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงาน

ข้ามชาติ  
3. ความต้องการในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมของ

นายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน 
4. ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการขยายความคุ้มครอง 

 

 

   

   
  

1. รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม ในกำรขยำยควำมคุ้มครอง
ของกองทุนประกันสังคม ไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านที่นายจ้างเป็นบุคคล
ธรรมดาและไม่ได้ประกอบธุรกิจอ่ืนด้วย 
 

2. ข้อเสนอทำงเลือกในกรณีที่ไม่สำมำรถขยำยควำมคุ้มครองของ
กองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้ำงท ำงำนบ้ำน 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. ท าให้ทราบจ านวนนายจ้าง/ลูกจ้างท างานบ้านที่นายจ้างมิได้ประกอบธุรกิจอ่ืนด้วย 
2. ท าให้ทราบข้อคิดเห็นและความต้องการของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านที่นายจ้างเป็นบุคคล

ธรรมดา 
และมิได้ประกอบธุรกิจอ่ืนด้วย 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานได้รับการพัฒนา ซึ่งจะท าให้การคุ้มครองดูแลแรงงานได้รับการขยายขอบเขต
กว้าง 

ขึ้นสามารถครอบคลุมแรงงานได้มากข้ึน 
4. ส านักงานประกันสังคมได้รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการขยายความคุ้มครองของกองทุน

ประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาและมิได้ประกอบธุรกิจอ่ืนด้วย และได้
ทางเลือกต่อการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในกรณีท่ีไม่สามารถขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปสู่
ลูกจ้างท างานบ้าน 

5. ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค และผลกระทบด้านต่าง ๆ กรณีขยายความคุ้มครองของกองทุน
ประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดาและมิได้ประกอบธุรกิจอ่ืนด้วย 
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ส่วนที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ 

 

2.1 ความหมายและความเป็นมาของลูกจ้างท างานบ้าน  
  

ลูกจ้างท างานบ้าน หรือที่เรียกว่า Domestic Worker เป็นกลุ่มแรงงานที่เพ่ิงได้รับความสนใจจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่นาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้ความหมายของ ลูกจ้างท างานบ้าน 
(Domestic worker) คือบุคคลหญิงหรือชายที่ท างานในบ้านหรือรอบๆ บ้านตามที่ได้รับมอบหมายโดยได้รับ
ค่าจ้างเป็นการตอบแทน แรงงานท างานบ้าน อาจมีทั้งที่มีสัญชาติไทยหรือต่างชาติ (องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ, 2552)  

อย่างไรก็ตามในอดีตลูกจ้างท างานบ้าน (Domestic Worker) ส่วนใหญ่จะเรียกว่าคนรับใช้ในบ้าน 
(Servants) ถือเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดอาชีพหนึ่ง อาชีพนี้เป็นอาชีพของผู้คนนับล้านๆ คนในโลก และถือได้ว่า
เป็นอาชีพท่ีพัฒนามาจากระบบทาส และอาณานิคม (ILO, 2010) ซึ่งแสดงถึงสถานะและลักษณะความสัมพันธ์
ที่ด้อยกว่าและยากที่จะต่อรองของแรงงานกลุ่มนี้กับกลุ่มของนายจ้าง ลูกจ้างท างานบ้าน และงานของลูกจ้าง
งานบ้านที่ผ่านมา เป็นงานที่ไม่ใครเห็นคุณค่าของเหล่าผู้หญิง และในภายหลัง ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ยัง
เป็นผู้อพยพ ข้ามแดนและมาจากชุมชนที่เปราะบาง ผลผลิตของพวกเขาถูกปิดบัง นอกจากนี้ พวกเขายังมี
ความเปราะบางในระดับที่สูง (ILO, 2011)  

ประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนรับใช้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่สิบแปด ทั้งนี้ในสังคมสมัยใหม่ก่อน
ศตวรรษท่ีสิบแปด เจ้านายมีหน้าที่ดูแลคนรับใช้ในเรื่องของศีลธรรมและจิตวิญญาณของคนรับใช้ เพราะคนรับ
ใช้ถือเป็นคนในครอบครัวแบบลูกหลานและมีสายสัมพันธ์แบบครอบครัว จนเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเป็นสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ที่มีสัญญาว่าจ้าง และวางอยู่บนความคิดเรื่องความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในปลายศตวรรษที่
สิบแปด คนรับใช้ถือเป็นความฟุ่มเฟือยที่รัฐบาลประเทศอังกฤษจัดเก็บภาษี โดยจัดเก็บภาษีคนรับใช้เพศชาย
มากกว่าเพศหญิง การตอบโต้ที่จะลดการจ่ายภาษี และอัตราการเก็บภาษีที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิงส่งผล
ให้อาชีพดังกล่าวเหลือแต่ผู้หญิง และมองว่าอาชีพคนรับใช้ไม่ควรค่าที่จะน าไปสู่การผลิตแต่อย่างใด            
อย่างไรก็ตาม สถานภาพของคนรับใช้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ ไม่ได้
ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกต่อไป (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2558) อย่างไรก็ตาม เป็น
ที่น่าสังเกตว่า ลูกจ้างท างานบ้านมาจากชุมชนชนบท และครอบครัวที่ยากจน ลูกจ้างท างานบ้านจากครอบครัว 
และชุมชนที่เปราะบางเหล่านั้นจ านวนมากได้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ส่งรายได้กลับไปเลี้ยงครอบครัว 
และแรงงานเหล่านี้จากหลายประเทศส่งรายได้กลับบ้านเกิด และเป็นส่วนหนึ่งของรายได้หลักของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม แรงงานท างานบ้านเหล่านี้ยังถูกมองว่าเป็นอาชีพต่ าต้อยและท างานที่ไม่พึงปรารถนาอยู่เช่นเดิม 

ในประเทศไทย ลูกจ้างท างานบ้าน เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของสังคมไทยมา
ตั้งแต่ต้น ในอดีตสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมในระบบอุปถัมภ์ที่มีชนชั้นเจ้านาย-ไพร่-ทาส แรงงาน “คนรับใช้” ใน
บ้านเรือนจึงเป็นแรงงานที่คนไทยในสังคมไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่า บทบาทคนรับใช้ในสังคมไทยมี
ปรากฏในวงการสื่อสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คนรับใช้ดังกล่าว มักปรากฏในลักษณะเป็น    
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“คนจน” “ผู้ย้ายถิ่น” “แรงงานข้ามชาติ” หรือ “การศึกษาน้อย” เช่นเดียวกับลักษณะของภาพลักษณ์ของ
แรงงานท างานบ้านที่ปรากฏในประเทศอ่ืนๆ (ILO, 2010) นอกจากนี้ ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ลูกจ้างท างานบ้าน พบว่า ในประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานท างาน
บ้าน ซึ่งเรียกว่า “ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล” โดยลูกจ้างที่ส ารวจ หมายถึง บุคคลที่เข้ามารับจ้างท างานทุก
ประเภทในครัวเรือนส่วนบุคคล เช่น หญิงรับใช้ ผู้ประกอบอาหาร บริกร คนรับใช้ส่วนตัว หัวหน้าผู้รับใช้      
คนซักรีดเสื้อผ้า คนท าสวน คนเฝ้าประตู คนขับรถ ผู้ดูแลรักษาบ้านเรือน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี          
การส ารวจข้อมูลเฉพาะส าหรับนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย ท าให้ไม่สามารถทราบถึงจ านวน
ที่แท้จริงของกลุ่มประชากรดังกล่าว 

 

2.2 ระบบความคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย 
 

ระบบการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ประกอบด้วย โครงการประกันสังคมแบบจ่ายเงินสมทบ  
โครงการแบบใช้งบประมาณจากภาษีโดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบทั้งแบบที่ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและแบบถ้วน
หน้า และโครงการประกันสังคมแบบสมัครใจโดยได้รับเงินอุดหนุนบางส่วน โดยระบบการคุ้มครองทางสังคม
ดังกล่าวมีการก าหนดสวัสดิการส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังตารางที่  2.1            
(องค์การแรงงานระหว่างประเทศและคณะท างานร่วมขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย, 2556) 

 

ตารางท่ี 2.1 ระบบการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย 
ประเภท กลุ่มเป้าหมาย สิทธิประโยชน ์ สถาบัน/องค์กรท่ีรับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่รัฐ 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ บ านาญหรือบ าเหน็จ 

ระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการของ
รัฐบาล/กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.)  
หน่วยงาน: กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง 

เจ้าหน้าท่ีรัฐและบุคคลใน  
ผู้ที่อุปการะ 

การดูแลทางการแพทย ์

ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ 
 หน่วยงาน: กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง 

พนักงานและ
ลูกจ้าง

ภาคเอกชน 
 

พนักงานและลูกจ้าง
ภาคเอกชน 

บาดเจ็บจากการท างานหรือ
เจ็บป่วยอันเกี่ยวเนื่องกับการ

ท างาน 

กองทุนเงินทดแทน (ส านักงาน
ประกันสังคม) โครงการบังคับ 
 หน่วยงาน : ส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

พนักงานและลูกจ้าง
ภาคเอกชน  (มาตรา 33) 

สิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยอันไมไ่ดเ้กิดจากอาชีพ 
คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
ว่างงาน ชราภาพ เงินอุดหนุนเพื่อ

กองทุนประกันสังคม  
(ส านักงานประกันสังคม) โครงการบังคับ   
หน่วยงาน: ส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน 
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ประเภท กลุ่มเป้าหมาย สิทธิประโยชน ์ สถาบัน/องค์กรท่ีรับผิดชอบ 

เลี้ยงดูบตุรแรกเกิด- 6ปี (เงิน
สงเคราะห์บุตร) 

เคยประกันตนภายใต้
มาตรา33และเต็มใจจะ

ประกันตนต่อ(มาตรา 39) 

สิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยอันไมไ่ดเ้กิดจากอาชีพ 
คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
ชราภาพ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดู
บุตรบุตรแรกเกดิ- 6 ปี (เงิน
สงเคราะห์บุตร) 

กองทุนประกันสังคม  
(ส านักงานประกันสังคม)  
โครงการสมัครใจ 
หน่วยงาน : ส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

แรงงาน 
ในภาค

เศรษฐกิจนอก
ระบบ 

 

แรงงานในภาคเศรษฐกิจ
นอกระบบ (มาตรา 40) 

สิทธิประโยชน์1 กรณีเจ็บป่วยกรณี
ทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต 
สิทธิประโยชน์ 2 กรณีเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ และกรณเีสียชีวิต
กรณีชราภาพ (บ าเหน็จ/เงนิก้อน) 

กองทุนประกันสังคม  
 (ส านักงานประกันสังคม)  
โครงการสมัครใจ 
หน่วยงาน : ส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

แรงงานภาคเศรษฐกิจนอก
ระบบ  
(ผู้ที่ไมไ่ด้ประกันตน) 

การดูแลด้านการแพทย์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
หน่วยงาน : ส านักงานหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

คนพิการในภาคเศรษฐกิจ
นอกระบบ 

เบี้ยความพิการ เงินช่วยเหลือท่ีไมต่้องจ่ายเงินสมทบโดย
ถ้วนหน้าส าหรับผู้ทุพพลภาพ 
หน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 

ผู้ไดร้ับเช้ือเอชไอวี/เอดส ์ เงินช่วยเหลือกรณีผูไ้ดร้ับเช้ือเอช
ไอวี/เอดส ์

เงินช่วยเหลือท่ีไมต่้องจ่ายเงินสมทบโดย
ถ้วนหน้าส าหรับผู้ตดิเช้ือ 
หน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 

 

ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับบ าเหน็จ
บ านาญชราภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินช่วยเหลือที่ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบโดย
ถ้วนหน้าส าหรับผู้สูงอายุ 
หน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 

 

ผู้ที่ท างานในภาคเศรษฐกิจ
นอกระบบ 
(ผู้ที่ไมไ่ด้ประกันตน) 

บ านาญผูสู้งอายุหรือบ าเหน็จ/  
เงินก้อน 

กองทุนการออมแห่งชาติ 
หน่วยงาน : กองทุนการออมแห่งชาติ 
ภายใต้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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ทั้งนี้ กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย ซึ่งเป็นแรงงานที่ส่วนใหญ่ท างานกับนายจ้างภายในบ้าน
ของนายจ้าง มีลักษณะที่ส าคัญได้แก่  

1. ลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ท างานรับจ้างโดยไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งแรงงานเหล่านั้นยังท างานบ้านในฐานะเป็นลูกจ้างที่อาศัยอยู่ในบ้านของผู้ว่าจ้าง จึงมักมีสถานะที่ด้อย
กว่า ไม่มีอ านาจในการต่อรองทั้งด้านค่าแรง ลักษณะการท างานหรือข้อก าหนดการท างาน เป็นต้น และเมื่อมี
ปัญหาข้อขัดแย้งกับนายจ้าง ลูกจ้างเหล่านี้ไม่มีพลังเพียงพอที่จะต่อรองกับนายจ้างได ้

2. แม้ประเทศไทยจะมี พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปีพ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ เพ่ือ
คุ้มครองแรงงานไม่ให้เกิดการใช้แรงงานเกินสมควร มาตรฐานขั้นต่ าของการคุ้มครองแรงงาน มีการก าหนด
เรื่อง เวลาการท างาน ช่วงเวลาท างาน วันหยุด วันพักท างาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้ระบุข้อยกเว้นการบังคับใช้กับนายจ้างที่มีลูกจ้างท างานบ้านในกรณีที่นายจ้างไม่ได้ประกอบธุรกิจ 
เนื่องจาก เห็นว่า “แรงงานเหล่านี้ไม่มีภาวะสัมพันธ์ในทางการว่าจ้าง และยังไม่มีผลผลิตในทางเศรษฐกิจ    
การมีข้อยกเว้นดังกล่าวนี้มิได้หมายความว่าผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการยกเว้นจะไม่มีความส าคัญ  แต่การให้     
ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับภาวะความจ าเป็น สภาพสังคม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล” (นิคม จันทรวิทุร,อ้างใน 
รัตต์ บุราทร, 2557)   

ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2555 เพ่ือขยาย
การคุ้มครองให้กับแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน โดยก าหนดว่าแรงงานท างานบ้านทุกคนสมควรได้รับสิทธิต่อไปนี้เป็น
อย่างน้อย คือ วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน, วันหยุดตาม ประเพณี/นักขัตฤกษ์จ านวน 13 วัน ทุกปี, ค่าจ้างส าหรับ
การท างานล่วงเวลาในกรณีท างานในวันหยุด และสามารถลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ แรงงานยังมีสิทธิ
ได้รับเงินกรณีถูกเลิกจ้างอีกด้วย อนึ่ง กฎหมายยังห้ามจ้างบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปีเข้าท างาน (กฎกระทรวง
ฉบบัที่ 14 พ.ศ. 2555) อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน ยังมองว่า กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวยังมีข้อจ ากัด
หลายประการ เช่น ลูกจ้างท างานบางรายยังได้รับค่าแรงน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ า ยังไม่มีการจดทะเบียนลูกจ้าง
ท างานบ้าน บางรายมีชั่วโมงท างานเกินวันละ 8 ชั่วโมง ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์บางรายยังถูกเลิกจ้าง และไม่
อนุญาตให้ลาคลอดบุตร นอกจากนี้ ลูกจ้างท างานบ้านยังไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ระหว่างการท างาน (โพสต์ทูเดย์.2558)  

 3. กฎหมายประกันสังคม เป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมข้ึน โดย
ให้ลูกจ้างผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐ ร่วมออกเงินสมทบ เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน โดย
ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับการสงเคราะห์เมื่อประสบอันตราย  เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตอันมิใช่
เนื่องจากการท างาน คลอดบุตร ชราภาพ และว่างงาน รวมถึงการสงเคราะห์บุตร ซึ่งจะท าให้ชีวิตของลูกจ้าง
ผู้ประกันตนมีความมั่นคงขึ้น ปัจจุบัน แม้กลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน จะมีโอกาสเข้าระบบประกันสังคมมาตรา 40 
แล้วก็ตาม แต่กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านเห็นว่าตนเองควรมีสิทธิที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคม มาตรา 33 ด้วย
เหตุผลที่ว่า เพราะลูกจ้างท างานบ้านมีนายจ้างชัดเจน และลูกจ้างส่วนมากเป็นผู้หญิง เวลาตั้งครรภ์ไปหาหมอ 
บางคนถูกนายจ้างหักเงินเดือนหรือถึงขั้นไล่ออก และไม่สะดวกในการใช้สิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
เพราะส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด หากลูกจ้างท างานบ้านสามารถเข้าถึงระบบประกันสังคม มาตรา 33 
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จะช่วยให้สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลสะดวกกว่า และได้รับสิทธิคลอดบุตร และหากนายจ้างยกเลิกสัญญา
จ้างจะยังสามารถได้เงินชดเชยการว่างงาน และเข้าถึงระบบประกันสังคม มาตรา 39 (โพสต์ทูเดย์.2558) 
 

2.3 กฎหมายเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง 
 

 ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการหรือ
ลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1 พระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม พ.ศ.2560 

 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดกิจการหรือลูกจ้าง อ่ืนที่ ไม่อยู่ ในบั งคับตามกฎหมายว่ าด้วย                          
การประกันสังคม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 และมาตรา 4(4) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้น
ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 1 พระกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. 2560” 

 มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 3 ให้กิจการหรือลูกจ้างต่อไปนี้เป็นกิจการหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้ วย
ประกันสังคม 

(1)  ลูกจ้างของเนติบัณฑิตยสภา 

(2)  ลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(3)  ลูกจ้างของสภากาชาดไทย 

(4)  ลูกจ้างของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(5)  ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
(6)  ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีปละไม่มี

ลักษณะงานที่เป็นกิจการนอกเหนือกิจการดังกล่าวรวมอยู่ด้วย 

(7)  ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพ่ือท างานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร หรือเป็นไปตาม
ฤดูกาล 

(8)  ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจ้างท านั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่
ด้วย 

(9)  ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอย  

  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 2- 6 

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่า
ด้วยการประกันสังคม  ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2537 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(1)  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

(2)  นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียน สถานพยาบาล 
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยนั้น 

(3)  ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

(4)  กิจการหรือลูกจ้างอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

 

2.4 สถิติลูกจ้างในกิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคลในประเทศไทย 
 
จากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรไทย โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีการส ารวจและ

จัดท ารายงาน 4 ครั้งต่อปี ซึ่งจากผลการส ารวจในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) พ.ศ. 2558 พบว่ามีลูกจ้าง
ท างานในประเภทงานที่เป็นกิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล ทั่วราชอาณาจักร จ านวน 233,278 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของผู้มีงานท าทั้งหมด (38.4 ล้านคน) โดยสัดส่วนของลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
เกือบครึ่งหนึ่งกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 42.0) รองลงมา คือ ภาคกลาง (ร้อยละ 27.0) 
ภาคเหนือ (ร้อยละ 13.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 12.) และภาคใต้ (ร้อยละ 6.0) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 
ตารางท่ี 2.2  จ านวนลูกจ้างในกิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล จ าแนกตามเขตการปกครอง  

   ปี พ.ศ. 2558 
หน่วยเป็นพัน 

เขต 
ทั่ว

ราชอาณาจักร 
กทม. กลาง เหนือ ตอ./เหนือ ใต้ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ในเขต

เทศบาล 

25.0 148.3 15.1 83.7 4.3 32.1 3.0 12.2 2.4 13.1 0.3 7.3 

นอกเขต
เทศบาล 

10.5 49.4 - - 4.7 21.4 3.2 12.9 0.9 10.9 1.8 4.3 

รวม 

35.6 197.7 15.1 83.7 9.0 53.4 6.2 25.0 3.3 24.0 2.1 11.5 
233.3 

(100%) 
98.8 

(42%) 
62.4 

(27%) 
31.2 

(13%) 
27.3 

(12%) 
13.6 

(6%) 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2558. การส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรไทย ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2558). 
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ส าหรับสถิติลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ก็
ถือเป็นกลุ่มประชากรที่เข้าถึงและประมาณการจ านวนที่แท้จริงยากเช่นกัน โดยข้อมูลจ านวนลูกจ้างที่มีอยู่เป็น
ตัวเลขจากการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติของส านักบริหารแรงงานข้ามชาติ กระทรวงแรงงาน ซึ่งข้อมูล ณ 
เดือนธันวาคม 2558 มีนายจ้าง จ านวน 28,430 คน ลูกจ้าง (รวมทั้งประเภทพิสูจน์สัญชาติและน าเข้าตาม 
MOU) จ านวน 40,044 คน โดยเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์มากท่ีสุด จ านวน 31,336 คน รองลงมา คือ ลาว 
6,178 คน และกัมพูชา 2,530 คน ในขณะที่การกระจายตัวของแรงงานข้ามชาติที่ท างานรับใช้ในบ้านในพื้นที่
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ก็ใกล้เคียงกับการกระจายตัวของแรงงานไทย โดยกระจุกตัวอยู่มากในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดแถบชายแดน อาทิ ตาก เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น  
 

2.5 ระบบความคุ้มครองทางสังคมในต่างประเทศ: กรณีศึกษา 19 ประเทศ 
 
 ส าหรับการศึกษาระบบความคุ้มครองทางสังคมในต่างประเทศ จ าแนกการน าเสนอเป็น 7 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  

กลุ่มที่ 1 ประเทศภูมิภาค Africa จ านวน 2 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐเคนยา และสาธารณรัฐ
ตูนิเซีย 

กลุ่มที่ 2 ประเทศภูมิภาค Asia and the Pacific (non - Asia) จ านวน 2 ประเทศ ประกอบด้วย    
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

กลุ่มที่  3 ประเทศภูมิภาค Asia จ านวน  4 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐอินโดนี เซีย                   
ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

กลุ่มที่  4 ประเทศภูมิภาค Central and Eastern Europe จ านวน 3 ประเทศ ประกอบด้วย            
ประเทศฮังการี สาธารณรัฐโปแลนด์ และสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)  

กลุ่มที่ 5 ประเทศภูมิภาค Latin America and the Caribbean จ านวน 3 ประเทศ ประกอบด้วย 
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา สหรัฐเม็กซิโก และสาธารณรัฐเปรู 

กลุ่มที่ 6 ประเทศภูมิภาค Middle East จ านวน 2 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐอียิปต์ 
สาธารณรัฐตุรก ี

กลุ่มที่ 7 ประเทศภูมิภาค Western Europe จ านวน 3 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
สาธารณรัฐโปรตุเกส และราชอาณาจักรสเปน  
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กลุ่มที่ 1 ประเทศภมูิภาค Africa 
          -  สาธารณรัฐเคนยา 
          -  สาธารณรัฐตูนิเซีย 
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สาธารณรัฐเคนยา  
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ (GDP) 
สาธารณรัฐเคนยา ตั้งอยู่ในแนวศูนย์สูตรทางฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 

3,000-5,000 ฟุต มีชายแดนทางทิศเหนือติดกับเอธิโอเปีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับโซมาเลีย ทิศใต้ติด
กับแทนซาเนีย ทิศตะวันตกติดกับยูกันดาและทะเลสาบวิคตอเรีย และทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับซูดาน      
มีพ้ืนที่ 569,259 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงไนโรบี (Nairobi) มีประชากรประมาณ 45.92 ล้านคน 
ประมาณการเมื่อปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) (กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา) 

ระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐ หัวหน้า
รัฐบาล และผู้บัญชาการทหารสูงสุด อยู่ในต าแหน่งคราวละ 5 ปี ตามรัฐธรรมนูญได้แบ่งอ านาจการปกครอง
ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นายอุฮูรู มุยไก 
เคนยัต (Uhuru Muigui Kenyatta) ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) 

ในด้านยุทธศาสตร์ในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกสาธารณรัฐเคนยา มีศักยภาพทางการค้าและ           
การลงทุน เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก เป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ในอนุภูมิภาคทั้งทางเรือและทางอากาศ โดยมีเมืองมอมบาซ (Mombasa) เป็นเมืองท่าส าคัญที่สามารถ
กระจายสินค้าทั้งในเคนยาและไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก กรุงไนโรบีเป็นศูนย์กลาง
การบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ จึงมีบทบาทน าในภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจและความม่ันคง เป็นสมาชิก
ในประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community: EAC) และตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกา
ตะวันออก และแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa: COMESA) ท าให้
เคนยาสามารถเป็นประตูสู่แอฟริกา 

ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งประมาณการในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) โดย EIU มีมูลค่า 
43.057 พันล้าน USD   

ทั้งนี้ ข้อมูลด้านสถานภาพแรงงานของเคนย่า ใน Kenya Labour Market Profile ปี พ.ศ.2557 
(ค.ศ.2014) มีประชากรในวัยก าลังแรงงานประมาณ 16.6 ล้านคน แต่ละปีมีประชากรประมาณ 800,000 คน
ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 
2. สถานการณ์และสถิติข้อมูลลูกจ้างท างานบ้าน 

ข้อมูลการส ารวจจ านวนลูกจ้างท างานบ้านของสาธารณรัฐเคนยา เมื่อปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) มี
ลูกจ้างท างานบ้านจ านวน 105,000 คน เป็นที่น่าสนใจว่าผลการส ารวจนี้มีจ านวนลูกจ้างท างานบ้านที่เป็น              
เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยจ าแนกเป็นลูกจ้างท างานบ้านเพศชายจ านวน 61,900 คน และเพศหญิง 
43,100 คน 
 ส าหรับสถานการณ์ของลูกจ้างท างานบ้าน ข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ท างานด้าน         
การคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิการของลูกจ้างท างานบ้านในสาธารณรัฐเคนยา (Nairobi,2009) ระบุว่า              
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ลูกจ้างท างานบ้านเพศหญิงต้องท ามากกว่างานบ้าน การไม่ได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสม การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ และลูกจ้างท างานบ้านเพศหญิงส่วนหนึ่งต้องติดเชื้อ HIV จากนายจ้างอีกด้วย   

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจว่าแหล่งข้อมูลเดียวกันนี้ ได้อ้างอิงข้อมูล the Centre for Domestic 
Training and Development ว่าในช่วงปีดังกล่าว ในสาธารณรัฐเคนยามีลูกจ้างท างานบ้านมากกว่า 1 ล้าน
คน ซึ่งความแตกต่างของข้อมูลการประมาณการจ านวนลูกจ้างท างานบ้านในสาธารณรัฐเคนยา สะท้อนให้เห็น
ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนลูกจ้างท างานบ้านนั้นยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ  

 
3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 

3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ 
1) กรอบกฎระเบียบ: กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรก: 1965 (พ.ศ.2508) (ประกันสังคม) กฎหมาย

ปัจจุบัน: พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013) (กองทุนบ าเหน็จบ านาญ และกองทุนส าหรับเลี้ยงชีพ) ที่ได้ด าเนินการใช้ขึ้น
ใน ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2014) 

2) ประเภทโครงการ: บังคับให้ทุก ๆ คนต้องมกีองทุนบ าเหน็จบ านาญ และระบบกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ไม่ได้บังคับ 

หมายเหตุ: ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013) มีพระราชบัญญัติประกันสังคมให้มีกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ และกองทุนส าหรับเลี้ยงชีพ โดยทุกคนที่มีการจ้างงาน ตั้งแต่อายุ 18 ปี จนถึง 60 ปี ต้องมีกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ  

ส าหรับคนที่มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะได้รับการเคลื่อนย้ายโดยอัตโนมัติให้ไปอยู่กองทุน
บ าเหน็จบ านาญ และสินทรัพย์ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเก่าของพวกเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิม โดยกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพใหม่นั้นเป็นความสมัครใจ 

3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• กองทุนบ าเหน็จบ านาญ: ผู้มีงานท าในบริษัทท่ีมีพนักงานอย่างน้อยหนึ่งคน 

• กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ: บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ, คนเกษียณที่มีอายุมากกว่า 60 ปี    
คนที่ไม่ได้มีสิทธิ์ได้รับกองทุนบ าเหน็จบ านาญระบบพิเศษส าหรับพนักงานภาครัฐ 

4) แหล่งเงินทุน เงินสนับสนุน แบ่งเป็นสองระดับ ระดับที่หนึ่ง (Tier 1) เงินสนับสนุนนั้นเข้า
กองทุนประกันสังคมแห่งชาติ (NSSF) โดยตรง ระดับท่ีสอง (Tier 2) เงินสนับสนุนสามารถเข้าไปที่ NSSF หรือ
โครงการเงินบ านาญเอกชนที่จดทะเบียน อัตราด้านล่างนี้เป็นชั้นทั้งสองรวมกัน 

• ผู้ประกันตน: จ่าย 6% ของรายได้ต่อเดือนส าหรับกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ส าหรับกองทุน
เลี้ยงชีพแบบไม่บังคับต้องจ่ายอย่างน้อย 200 เพนนี ต่อเดือนหรือ 4,800 เพนนีต่อปี   

 เงินสนับสนุนที่กลุ่มผู้มีรายได้ขั้นต่ าต้องจ่ายจะตกอยู่ระดับที่ 1 (Tier 1) ในขณะที่ผู้มีรายได้
สูงกว่าขั้นต่ าสุดแต่ไม่ถึงกับอีกขั้นรายได้สูงจะต้องจ่ายไปใช้เงินกองทุนระดับที่ 2 (Tier 2) 

 กลุ่มคนรายได้ขั้นต่ าใน ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) คือ 7,000 เพนนี, 8,000 เพนนี  ในปีพ.ศ. 
2559 (ค.ศ.2016), 9,000 เพนนี ในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ.2017) ในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ.2018) จะมีกฎหมาย 
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ค่าจ้างขั้นพ้ืนฐานรายเดือนประจ าปี (ส าหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในรายได้ขั้นสูง, ชั้นสูงระดับสอง และกลุ่มคนชนบท) 
 กลุ่มคนรายได้สูงนั้นเท่ากับ 100% ของรายได้เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015), สูงขึ้นกว่า

สองเท่าของรายได้เฉลี่ยของประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ.2016). มากขึ้นไปอีกสามเท่าในปี 2017, และในปี 
2018 มากขึ้นกว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศถึง 4 เท่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการค านวณจ านวนเงินที่ต้องจ่าย
ให้กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับกลุ่มที่มีรายได้ในเกณฑ์สูงสุด 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ขั้นต่ าคือ 200 เพนนี ต่อเดือน หรือ 4,800 เพนนี ต่อปี ทั้งนี้ ยังไม่มี
การค านวณจ านวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับกลุ่มที่มีรายได้ในเกณฑ์สูงสุด 

• นายจ้าง: 6% ของเงินเดือน เงินสนับสนุนที่กลุ่มรายได้ขั้นต่ าต้องจ่ายจะตกอยู่ระดับที่ 1 
(Tier 1) ในขณะที่กลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าขั้นต่ าสุดแต่ไม่ถึงกับอีกขั้นรายได้สูงจะต้องจ่ายไปใช้เงินกองทุนระดับที่ 
2 (Tier2)  

 รายได้ขั้นต่ าในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) คือ 7,000 เพนนี, 8,000 เพนนี ในปี พ.ศ. 2559 
(ค.ศ.2016), 9,000 เพนนี ในปี 2017, ในปี 2018 จะมีกฎหมายค่าจ้างขั้นพ้ืนฐานรายเดือนประจ าปี (ส าหรับ
กลุ่มท่ีจัดอยู่ในรายได้ขั้นสูง, ชั้นสูงระดับสอง และกลุ่มคนชนบท) 

 กลุ่มคนที่มีรายได้สูงนั้นเท่ากับ 100% ของรายได้เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015), สูงขึ้น
กว่าสองเท่าของรายได้เฉลี่ยของประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ.2016) มากขึ้นไปอีกสามเท่าในปี 2017 และใน
ปี 2018 มากขึ้นกว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศเป็นจ านวนถึง 4 เท่า 

• รัฐบาล: เท่ากับนายจ้าง 
5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• กรณีชราภาพ: ส าหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี และส าหรับผู้เกษียณก่อนก าหนดเวลา ต้องมีอายุ 50 
ปี และการจ้างงานต้องถูกยุติลง 

• กรณีอพยพโยกย้าย: จ่ายให้ส าหรับคนที่อพยพโยกย้ายไปประเทศที่ไม่มีสัญญาต่างตอบแทน
กับสาธารณรัฐเคนยา 

• กรณีส าหรับคนพิการ: ต้องมีการประเมินว่ามีความพิการถาวรหรือมีปัญหาทางสมองถาวร 
และต้องมีการจ่ายเงินสนับสนุนมาอย่างน้อย 36 เดือนก่อนที่จะพิการ และต้องมีการยืนยันจากคณะกรรมการ
แพทย์ที่ทาง National Social Security Board ได้แตง่ตั้งไว้ ว่าเป็นผู้ที่มีความพิการจริง 

• กรณีส าหรับผู้รอดชีวิต: จ่ายให้ต่อเมื่อผู้เสียชีวิตนั้นมีการจ่ายเงินสนับสนุนอย่างน้อย 36 
เดือน และยังมีการจ่ายเงินสนับสนุนอยู่ในช่วงที่เสียชีวิต 

• กรณีส าหรับงานศพ: ต้องมีการจ่ายเงินสนับสนุนอย่างน้อย 6 เดือน ผู้อยู่ในอุปการะมีสิทธิ
คือคู่สมรส ถ้าผู้เสียชีวิตไม่ได้แต่งงาน พ่อ, แม่, พ่ีชายน้องชาย, พ่ีสาวน้องสาว หรือคนที่จ่ายค่าท าศพ  

6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• กรณีคนชราภาพ: มีทั้งหมด 3 แบบ: เงินบ านาญรายงวดที่จ่ายตลอดชีวิต, จ่ายเป็นก้อนและ
ส่วนที่เหลือเป็นเงินบ านาญรายงวดที่จ่ายตลอดชีวิต หรือ รับเงินเป็นก้อนส่วนหนึ่ง (คือทั้งหมดของ Tier 1 
และ หนึ่งส่วนสามของ Tier 2) และรับที่เหลือแบบถอนออกโปรแกรมออกได้ 
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• กรณีอพยพโยกย้าย: ผู้จ่ายสามารถถอนออกได้ 

• กรณีส าหรับคนพิการ: ขึ้นอยู่กับเงินที่ลงไว้ในทั้งสอง Tier บวกกับเงินงวดสุดท้ายที่จ่ายไปใน
กองTier 1 คูณด้วยจ านวนตั้งแต่วันที่เริ่มพิการจนถึงวันที่พร้อมเกษียณจากงาน หรือ 90 เดือน (แล้วแต่ว่าอัน
ไหนน้อยที่สุด) 

• กรณีส าหรับผู้รอดชีวิต: ขึ้นอยู่กับเงินที่ลงไว้ในทั้งสอง Tier (รวมกันพร้อมดอกเบี้ย) บวกกับ
เงินงวดสุดท้ายที่จ่ายไปในกอง Tier 1 คูณด้วยจ านวนตั้งแต่วันที่เสียชีวิตจนถึงวันที่พร้อมเกษียณจากงาน หรือ 
90 เดือน (แล้วแต่ว่าอันไหนน้อยที่สุด) 

• กรณีส าหรับงานศพ: 10,000 เพนนี 
7) องค์กรบริหาร 

• National Social Security Fund Board directs and manages the National  
Social Security Fund. 

• National Social Security Fund (http://www.nssf.or.ke) administers the program. 
 

3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร                                                                                                    
1) กรอบกฎระเบียบ : กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรก: ปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) (ประกันสุขภาพ) 

กฎหมายปัจจุบัน: พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) (ประกันสุขภาพ) และพ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) (คุ้มครองแรงงาน) 
2) ประเภทโครงการ: การประกันสังคม (สวัสดิการรักษาพยาบาล) และ โครงการตามความ

รับผิดชอบของนายจ้าง (จ่ายเงินส าหรับเวลาป่วยและสิทธิต่างๆ เวลาคลอดบุตร) 
3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• โครงการตามความรับผิดชอบของนายจ้าง: ลูกจ้าง 

• การประกันสังคม: ลูกจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ และพนักงานภาครัฐที่มีรายได้อย่าง
น้อย 1,000 เพนนีต่อเดือน 

• การประกันคุ้มครองโดยสมัครใจ: ส าหรับคนที่มีรายได้ต่ ากว่า 1,000 เพนนีต่อเดือน ระบบ
พิเศษของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: เงินสดส าหรับป่วยและลาคลอด (ความรับผิดของนายจ้าง): ไม่มี 
สวัสดิการรักษาพยาบาล (การประกันสังคม): 150 เพนนี ถึง 1,700 เพนนี ต่อเดือน ผู้ที่ท าประกันโดยสมัครใจ
จ่ายเพียง 160 เพนนีต่อเดือน 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: เงินสดส าหรับป่วยและลาคลอด (ความรับผิดของนายจ้าง): ไม่
สามารถใช้ได้ สวัสดิการรักษาพยาบาล (การประกันสังคม): 30 เพนนี ถึง 320 เพนนีต่อเดือน ผู้ที่ท าประกัน
โดยสมัครใจจ่ายเพียง 160 เพนนีต่อเดือน 

• นายจ้าง: เงินสดส าหรับป่วยและลาคลอด (ความรับผิดของนายจ้าง): จ่ายทั้งหมด สวัสดิการ
รักษาพยาบาล (การประกันสังคม): ไม่มี 

http://www.nssf.or.ke/
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• รัฐบาล: เงินสดส าหรับป่วยและลาคลอด (ความรับผิดของนายจ้าง): ไม่มี 

• สวัสดิการรักษาพยาบาล (การประกันสังคม): ไม่มี 
5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• การเบิกเงินส าหรับป่วย (ความรับผิดของนายจ้าง): อย่างน้อยต้องเป็นพนักงานกับนายจ้าง 
2 เดือน พนักงานต้องมีใบรับรองแพทย์ที่เหมาะสมถึงจะเบิกได้ 

• การเบิกเงินสดลาคลอด (ความรับผิดของนายจ้าง): ต้องมีการแจ้งลาคลอดล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 7 วัน และวันที่จะกลับมาท างาน                                                                                                               

• สวัสดิการรักษาพยาบาล: ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ าของการท างานในการใช้สิทธินี้ ผู้ประกันตน
โดยสมัครใจต้องมีอย่างน้อย 60 วันของความคุ้มครองส าหรับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์และอย่างน้อย 6 
เดือนของการคุ้มครองส าหรับการดูแลการคลอด 

6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร : การบริการทางแพทย์ส าหรับลูกจ้าง (ความรับผิดของ
นายจ้าง): จ่ายเต็ม 7 วันท างาน: หลังจาก 7 วันจ่ายแค่เพียงครึ่งเดียว ทุก ๆ 12 เดือนในการท างาน ทั้งนี้ 
รัฐบาลได้รับการรับรองและโรงพยาบาลเอกชนและตามความเชื่อบางอย่างที่ให้การดูแลที่มีความครอบคลุม
การคลอดบุตรให้กับสมาชิกของกองทุนแห่งชาติโรงพยาบาลประกันภัย (NHIF) และอยู่ในความอุปการะของ
พวกเขา 

สิทธิส าหรับการคลอดบุตร (ความรับผิดของนายจ้าง): จ่าย 3 เดือนเต็มส าหรับพนักงาน 
หญิงที่ลาคลอด จ่ายเพียงแค่ 2 อาทิตย์ส าหรับพนักงานชายที่ลาไปช่วยดูแลภรรยาช่วงที่คลอด 

สวัสดิการรักษาพยาบาล (การประกันสังคม) ส าหรับพนักงาน : สวัสดิการรักษาพยาบาล 
 (การประกันสังคม): โรงพยาบาลรัฐบาลให้การดูแลฟรี ส าหรับการเจ็บป่วยบางอย่างรวมถึง วัณโรคเอชไอวี/
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ และการดูแลผู้ป่วยฟรีครอบคลุมส าหรับผู้มีงานท าที่น าไปสู่การ 
NHIF จ่ายมากถึง 180 วันต่อปี; สามารถยืดต่อได้ถ้าเป็นกรณีที่ยากล าบากมาก 

การร่วมจ่าย/การแชร์ค่าใช้จ่าย : โรงพยาบาลผู้ป่วยและการรักษาทางการแพทย์ส าหรับ
ผู้ประกันตน อยู่ในความอุปการะของพวกเขาจะคืนเงินได้ถึง 432,000 เพนนีปีตามก าหนดไว้ในกฎหมาย 
จ านวนเงินที่แตกต่างกันไปตามประเภทของโรงพยาบาลได้รับการรับรองโดย NHIF ดูแลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่
โรงพยาบาลของรัฐ; ร่วมการช าระเงินได้ถึง 15,000 เพนนี ที่โรงพยาบาลเอกชนและตามความเชื่อบางอย่าง
ส าหรับการรักษาต้องผ่าตัด; และไม่ จ ากัด ร่วมการช าระเงินที่โรงพยาบาลเอกชนอ่ืน ๆ ทั้งหมด การใช้บริการ
แพทย์ในต่างประเทศมีการคืนเงินให้ 1,750 เพนนีต่อวัน 

สวัสดิการรักษาพยาบาล (การประกันสังคม)ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ : สวัสดิการรักษาพยาบาล 
(การประกันสังคม) ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะนั้นเหมือนกับพนักงานที่มีประกัน 

 
 
 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 2- 14 

7) องค์กรบริหาร 

• Ministry of Health (www.health.go.ke) provides general supervision through a 
board of directors. 

• National Hospital Insurance Fund (www.nhif.or.ke/healthinsurance)  
administers  the program. 
 

3.3 กรณีประสบอันตรายจากการท างาน 
1) กรอบกฎระเบียบ: กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรก: พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) กฎหมายปัจจุบัน:        

พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) (เงินทดแทน), พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) (การประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน), 
และ พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) (การว่าจ้าง) 

2) ประเภทโครงการ: โครงการตามความรับผิดชอบของนายจ้างผ่านบริการสาธารณะ  
ความคุ้มครองพนักงานภาครัฐและภาคเอกชน ยกเว้น  พนักงานที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 4,000 เพนนีต่อ
เดือน,ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ลูกจ้างชั่วคราว และแรงงานในครอบครัว 

3) แหล่งเงินทุน 

•   ผู้ประกันตน: ไม่มี 

•   ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ไม่สามารถใช้ได้ 

•   นายจ้าง: จ่ายทั้งหมด (จ่ายค่าเบี้ยประกันให้หรือท าประกันให้เลย) 

•   รัฐบาล: ไม่มี; มีค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์ส าหรับพนักงานรัฐบาล 
4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

•   ผลประโยชน์ที่ได้รับบาดเจ็บท างาน: ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ าที่จะได้รับสิทธิ 
5) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

•   ประโยชน์ที่ได้รับความพิการชั่วคราว : จ านวนเงิน 50% ของเงินเดือน ถึง 540 เพนนี ซ่ึง
จะจ่ายหลังจากรอ 3 วัน: ถ้าพิการชั่วคราวเป็นเวลานานกว่าสามวัน ได้รับประโยชน์จะจ่ายย้อนหลังได้นานถึง 
12 เดือน โดยจ านวนเงินที่สามารถได้รับมากท่ีสุดคือ 240,000 เพนนี ต้องมีการยืนยันจากแพทย์ของผู้ประกัน, 
แพทย์ของทาง National Social Security และ ผู้อ านวยการฝ่ายบริการด้านการแพทย์ในกระทรวง
สาธารณสุขว่ามีความพิการจริง 

•   สิทธิประโยชน์ทุพพลภาพถาวร : ได้รับเงินก้อนทั้งหมดของเงินเดือน 96 เดือน, จ านวน
เงินถึง 240,000 เพนนี 

 ผลประโยชน์ความพิการบางส่วน: ได้รับเงินก้อนทั้งหมดของเงินเดือน 60 เดือน, จ านวนเงิน
ถึง 240,000 เพนนี ต้องมีการยืนยันจากแพทย์ของผู้ประกัน, แพทย์ของทาง National Social Security และ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริการด้านการแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขว่ามีความพิการจริง 

 การปรับผลประโยชน์: ประโยชน์ที่ได้รับจะถูกปรับเป็นระยะ ๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน 

http://www.health.go.ke/
http://www.nhif.or.ke/healthinsurance
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•   สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้รอดชีวิต : จ่ายเป็นเงินก้อน 60 เดือนของรายได้ที่เสียชีวิต คือจ่าย
ให้กับผู้รอดชีวิตที่อยู่ได้อย่างเต็มที่ขึ้นอยู่กับผู้ตาย ; หากไม่มีผู้รอดชีวิตที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผลประโยชน์จะจ่าย
ให้ผู้รอดชีวิตที่เกี่ยวข้องถัดไปแต่จ านวนแค่บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ ขั้นต่ าของผลประโยชน์ที่จะได้รับ คือ 35,000 
เพนนี และสูงสุด 240,000 เพนนี 

•   สิทธิประโยชน์ส าหรับการจัดงานศพ: จ่ายเงินก้อนส าหรับค่าใช้จ่ายในงานศพ จะจ่ายให้
อยู่ในความอุปการะนั้น นายจ้างจ่าย 2,000 เพนนี หากไม่มีผู้อยู่ในอุปการะ 
  ปรับสวัสดิการ: ประโยชน์ที่ได้รับจะถูกปรับเป็นระยะ ๆ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

6) องค์กรบริหาร 

•   Ministry of Labour, Social Security and Services (www.labour.go.ke) enforces 
the law, approves settlements, and pays benefits. 

• Employers insure against liability with private insurance companies. 
 
4. ความผูกพัน ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  
  ปัจจุบัน สาธารณรัฐเคนย่า ยังไม่ได้รับสัตยาบันอนุสัญญา C189 ว่าด้วยการท างานอย่างมีคุณค่าของ
ผู้ ใช้แรงงานในบ้าน แต่ได้มีกฎหมายในประเทศที่ ให้การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้า งท างานบ้าน คือ 
พระราชบัญญัติลูกจ้างท างานบ้าน ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) ที่ได้ปรับปรุงค่าจ้างและสภาพการท างานของ
ลูกจ้างท างานบ้านในเคนย่า เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และได้รับค่าจ้างที่
เพียงพอต่อการดูแลครอบครัว อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่ได้น าไปสู่การปฏิบัติที่จะให้ความ
คุ้มครองสิทธิและเอ้ือประโยชน์ให้กับแรงงานลูกจ้างท างานบ้านได้อย่างแท้จริง เพราะยังมีการละเมิดสิทธิของ
ลูกจ้างท างานบ้านที่เกิดอย่างต่อเนื่อง และลูกจ้างท างานบ้านเองก็ขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิและข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กรที่จะสามารถพ่ึงพิงหรือช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาและสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยมีแรงงาน
ลูกจ้างท างานบ้านหญิงเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้ว่ามี องค์กรเหล่านี้ เช่น Kenya Union of Domestic , 
Hotel, Educational Institutions, Hospitals, and Allied Workers (KUDHEIHA) ที่ ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพ่ือ
ปกป้องสิทธิของลูกจ้างท างานบ้าน อีกทั้ง ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานไร้ทักษะ มีการศึกษาน้อย 
และไม่รู้แม้กระท่ังสิทธิของตนที่ต้องได้รับการคุ้มครอง  

 
 

  

http://www.labour.go.ke/
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สาธารณรัฐตูนิเซีย 

 
1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ (GDP) 
 ประเทศตูนิเซียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา มีพ้ืนที่ติดกับประเทศแอลจีเรียและลิเบียพ้ืนที่
ของประเทศร้อยละ 40 อยู่ในพ้ืนที่ทะเลทรายซาฮาร่า ประเทศตูนิเซียมีประชากร 11 ล้านคน ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 98 นับถือศาสนาอิสลาม ประเทศตูนิเซียมีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ (Republic) ระบอบรัฐสภา 
ประกอบด้วยพรรคการเมืองหลายพรรค สตรีมีสิทธิเลือกตั้ง และประมุขแห่งรัฐ เป็นประธานาธิบดี และมี
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) ประเทศตูนิเซียมี           
การประท้วงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประชาชนไม่พอใจกับสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมจากการคอรัปชั่น ความขัดแย้งได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวางในประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ส่งผลให้
ประธานาธิบดี Ben Ali ที่อยู่ในต าแหน่งเกือบยี่สิบปีต้องลาออก  

ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2014) ประเทศตูนิเซีย มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 49.12 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และมีรายได้ประชาชาติต่อหัว 4,466 ดอลลาร์สหรัฐ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.8 
หน่วยเงินตรา ดีนาร์ตูนิเซีย (1 ดีนาร์ = 18.25บาท)  (เฉลี่ยปี 2558) (กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา, 2559)  ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปี 2557 (ค.ศ. 2014) คือ  47,423,000,000 
เหรียญสหรัฐ  

ข้อมูลด้านประชากรและสถานภาพแรงงานของตูนิเซียปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016(UN data a 

world of information)) พบว่า มีประชากรรวมทั้งสิ้น 11,375,000 คน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านสถานภาพ
แรงงานของตูนิเซียที่มีการเก็บรวบรวมและอ้างอิงไว้จะอยู่ระหว่าง ปี ค.ศ. 2013-2014 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประชากรในวัยก าลังแรงงานซึ่งประมาณการเมื่อปี พ.ศ.  2556  (ค.ศ. 2013 (Index mundi)) มีจ านวน 
3.974,000,000 และข้อมูลที่เก็บรวบรวมในปี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) พบว่า การมีส่วนร่วมของประชากรวัย
แรงงาน เป็นเพศหญิงร้อยละ 25.0 และเพศชายร้อยละ 71.2 และมีผู้ว่างงาน ร้อยละ 15.3 

 

2. สถานการณ์และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 
 แม้ว่าจะไม่ปรากฏข้อมูลสถิติจ านวนของลูกจ้างท างานบ้านในสาธารณรัฐตูนิเซีย แต่ข้อมูลที่น่าจะ
สะท้อนสภาพปัญหาของลูกจ้างท างานบ้านในประเทศตูนิเซีย โดยเฉพาะลูกจ้างท างานบ้านเพศหญิงได้ คือ 
ข้อมูลตามการรายงานของ AWID (Women's Rights in Development)  ซึ่งเป็นองค์กรที่ท างานด้านการปกป้อง
สิทธิของผู้หญิง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ระบุว่าเพ่ือเป็นการร าลึกถึงวัน Domestic 
Workers’Day on June 16 ควบคู่ไปกับการจัดสัมมนาเพ่ือต่อต้านความรุนแรงในผู้หญิงในตูนิเซีย องค์กร
ดังกล่าวได้ระบุว่า ก าลังหาเครื่องมือที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่เป็น
แรงงานนอกระบบซึ่งรวมถึงลูกจ้างท างานบ้าน 
 ทั้งนี้ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานที่ท างานนอกระบบมีอย่างแพร่หลาย และผู้หญิงก็เป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงนั้น รวมถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข้อมูลจากการส ารวจโดย the Association of Tunisian 
Women for Research and Development (AFTURD) ซึ่งได้ท าการส ารวจกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านเต็มเวลา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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พบว่า ร้อยละ 96.7 ไม่มีสัญญาการจ้างงาน และลูกจ้างร้อยละ 14.2 ของการส ารวจนี้ระบุว่าเป็นเหยื่อของการ
ล่วงละเมิดทางเพศโดยนายจ้างของตน และที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือ หญิงสาว ร้อยละ 16.2 ถูกบังคับให้สัมผัส
ทางเพศ และร้อยละ 18.2 ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้แรงงานเพศหญิงในเขต Monastir ระบุว่าการ
มีสถานะทางสังคมที่ต่ าท าให้พวกเธอมีความเปราะบางต่อการถูกล่วงละเมิดตามท้องถนน สิ่งเหล่านี้มักไม่ถูก
บันทึกหรือถูกรายงานเนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้บ่อนท าลายสิทธิของผู้หญิง 
และท าให้ความไม่เป็นธรรมทางเพศในสังคมแพร่ขยายออกไป 
 
3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 
 3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ 
  1) กรอบกฎระเบียบ: กฎหมายเริ่มก่อตั้ง มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานครั้ง
แรกในประเทศในปี พ.ศ.2504 (ค.ศ.1960) กฎหมายปัจจุบัน: กฎหมายประกันสังคมของแรงงานนอกภาค
การเกษตรในปี 2504 (ค.ศ.1960) และบังคับใช้ปี พ.ศ.2513 (ค.ศ.1974) และในปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) มี
การจัดท ากฎหมายประกันสังคมคุ้มครองอาชีพอิสระ 

 2) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม ( (Social Insurance System) 
 3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• แรงงานที่ได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคม ได้แก่แรงงานที่ท างานให้กับนายจ้าง
ภาคเอกชนนอกภาคเกษตร  

• แรงงานชาวตูนิเซียที่ท างานในต่างประเทศที่นายจ้างไม่มีสวัสดิการคุ้มครอง และยินดีจะ
จ่ายสมทบด้วยความสมัครใจ 

• มีระบบพิเศษส าหรับข้าราชการ, สมาชิกรัฐสภา บุคลากรทางทหาร, แรงงานเกษตร , 
เกษตรกร,ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, แรงงานท างานบ้าน ศิลปิน, และชาวประมงบางประเภท และผู้มีรายได้น้อย 

 4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน (Insured Person)  จะต้องสมทบร้อยละ 4.74 ของรายได้ต่อเดือน 
จ่ายเงินเข้าสมทบกองทุนเป็นรายไตรมาสเงินสมทบกองทุนของผู้ประกันตนทั้งหมดจะเข้าไปใน กองทุนส าหรับ
ผู้ชราภาพ,ความพิการ, และผลประโยชน์ของทายาท ยกเว้นค่าจัดท าพิธีศพ (ดูหมวดเจ็บป่วยและคลอดบุตร) 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ไม่เข้าข่าย 

• นายจ้าง ต้องสมทบร้อยละ  7.76 ของรายได้ต่อเดือนของพนักงาน จ่ายเงินเข้าสมทบ
กองทุนเป็นรายไตรมาส เงินสมทบกองทุนของผู้ประกันตนทั้งหมดจะเข้าไปในกองทุนส าหรับผู้ชราภาพ ,      
ความพิการ, และผลประโยชน์ของทายาท ยกเว้นค่าจัดท าพิธีศพ (ดูหมวดเจ็บป่วยและคลอดบุตร) 

• รัฐบาล: ไม่มีเงินสมทบ  จะให้เงินอุดหนุนในการปรับปรุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
มีรายได้น้อยและเพ่ือสนับสนุนการจ้างงานของผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่, คนพิการ, และประเภทอ่ืน ๆ ของคนงาน 

 5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• เงินบ านาญชราภาพ (Old-age pension) ได้แก่ ผู้เอาประกันตนที่อายุครบ 60 ปี มี
การส่งเงินสมทบอย่างน้อย 120 เดือน หรือมีอายุ 50 ปี ที่มีการส่งเงินสมทบอย่างน้อย 180 เดือน ในกรณีที่
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ต้องออกจากงานก่อนก าหนดอายุเนื่องจากการท างานที่ยากล าบาก , หรือผู้ที่ตกงานโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นเวลา
อย่างน้อยหกเดือน หรือมารดาที่มีบุตรสามคนขึ้นไป 

การจ้างงานต้องยุต ิ 
เงินบ านาญก่อนก าหนด: เมื่อเอาประกันตนที่อายุครบ 55 ปี มีการส่งเงินสมทบอย่างน้อย 360 เดือน 
เงินบ านาญบางส่วน: เมื่อผู้ประกันตน มีการส่งเงินสมทบระหว่าง 60-119 เดือน 

• เงินบ านาญทุพพลภาพถาวร (Disability pension): เมื่อผู้ประกันตน ได้รับ            
การประเมินว่าสูญเสียความสามารถในการหารายได้ถาวรอย่างน้อยร้อยละ 66.7 และมีการส่งเงินสมทบอย่าง
น้อย 60 เดือน 

การจ้างงานต้องยุต ิ
ต้องได้รับการตรวจ ประเมินระดับของความพิการจากคณะกรรมการการแพทย์เป็นประจ าทุกปี

จนกว่าผู้ประกันตนถึงอายุ 55 ปี 
เบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการด าลงชีวิตในแต่ละวัน (Constant-attendance 

allowance): จะจ่ายให้ผู้ประกันตนที่พิการและต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

• บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (Survivor pension): ผู้มีสิทธิคือผู้เอา
ประกันทีไ่ด้รับบ านาญในช่วงเวลาของการตายหรือมีการส่งเงินสมทบอย่างน้อย 60 เดือน 

ผู้อยู่ในอุปการะ ได้แก่ คู่สมรส และบุตรอายุต่ ากว่าอายุ 16 ปี (อายุ 21 ปี หากเป็นนักเรียน และ อายุ 
25 ถ้าเป็นนักเรียนที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใด และไม่จ ากัดอายุส าหรับบุตรที่พิการ หรือบุตรสาวที่
ยังไม่ได้แต่งงานและไม่มีรายได้) 

• เบี้ยเลี้ยงส าหรับการตาย (Death allowance) จ่ายให้กับผู้ประกันตนในกรณีที่คู่
สมรสหรือบุตรเสียชีวิต โดยผู้เอาประกันจะต้องท างานอย่างน้อย 50 วันของการจ้างงานในสองไตรมาสที่ผ่าน
มาหรือ 80 วันของการจ้างงานในช่วงไตรมาสที่สี่ในช่วงเวลาแห่งความตาย 

6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• ประโยชน์กรณีบ านาญชราภาพ (Old-age pension)  เงินบ านาญ คือรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้ประกันตนในช่วงใน 10 ปีก่อนเกษียณบวก 0.5% ของรายได้เฉลี่ยสามเดือนแต่ละงวดของเงิน
สมทบเกิน 120 เดือน เงินบ านาญขั้นต่ า คือร้อยละ 66.7% ของค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนตามกฎหมาย          เงิน
บ านาญสูงสุด คือร้อยละ 80 ของรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตน หรือหกเท่าค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนตามกฎหมาย  
ค่าจ้างขั้นต่ า รายเดือนตามกฎหมาย เท่ากับ 307.600 ดีนาร์  เงินบ านาญเกษียณก่อนเวลา เงินที่ได้จะลดลง
ร้อยละ 0.5 ในแต่ละไตรมาสที่จะรับเงินบ านาญก่อนอายุ 60 ปี เงินบ านาญบางส่วน คือเงินบ านาญจะลดลง
ตามจ านวนไตรมาศที่จ่ายเงินสมทบ: ในกรณีที่จ่ายเงินสมทบรวมน้อยกว่า 60 เดือน ผู้ประกันตนจะได้รับ
บ าเหน็จบางส่วนเป็นเงินก้อน  เงินบ านาญขั้นต่ าบางส่วน คือร้อยละ 50  ของค่าจ้างขั้นต่ าที่กฎหมายรายเดือน 
 ค่าจ้างข้ันต  า ในการค านวณ ค่าแรงขั้นต่ ารายเดือนตามกฎหมายคือ 307.600 ดีนาร์ 
 การรับเงินบ านาญ ผู้รับเงินเงินบ านาญชราภาพทั้งหมดจะได้รับเงินเป็นรายเดือน 
 การปรับสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับจะเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างขั้นต่ าตาม
กฎหมาย 
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• ประโยชน์กรณีบ านาญทุพพลภาพถาวร (Disability pension) ผู้ประกันตนที่ได้ทุพพล
ภาพถาวจะได้รับเงินบ านาญจ านวนร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตนใน 10 ปีก่อนพิการบวกอีก 
0.5% ของรายได้เฉลี่ยสามเดือนแต่ละงวดของเงินสมทบเกิน 180 เดือน เงินบ านาญขั้นต่ า ที่น ามาค านวณ คือ
ร้อยละ 66.7 ของค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนตามกฎหมาย เงินบ านาญสูงสุด คือร้อยละ  80 ของรายได้เฉลี่ยของ
ผู้ประกันตนถึงหกเท่าของค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนตามกฎหมาย 
 ค่าจ้างข้ันต  า รายเดือนตามกฎหมาย เท่ากับ 307.600 ดีนาร์ต่อเดือน 

เบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการด าลงชีวิตในแต่ละวัน (Constant-attendance 
allowance) จะจ่ายให้อีกจ านวนร้อยละ 20 ของเงินบ านาญในกรณีที่ผู้ประกันตนต้องมีผู้ อ่ืนอภิบาลเงิน
บ านาญจะได้รับเป็นรายเดือน 
 การปรับสิทธิประโยชน์ จะเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย 

• ประโยชน์บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (Survivor Benefits) 
  เงินบ านาญของคู่สมรส (Spouse’s pension) ในกรณีที่ผู้รับบ านาญชราภาพหรือบ านาญ
ทุพพลภาพเสียชีวิต คู่สมรสของผู้เสียชีวิตจะได้รับบ านาญตกทอดเป็นจ านวนร้อยละ 75 ของบ านาญชราภาพ
และทุพพลภาพถาวร (ในกรณีที่ไม่มีบุตรที่ต้องให้การดูแล)  ในกรณีที่คู่สมรสผู้เสียชีวิตมีบุตรที่ต้องดูแล 1 คน 
คู่สมรสผู้เสียชีวิตจะได้รับบ านาญตกทอดจากร้อยละ 70 ของ บ านาญผู้เสียชีวิต ในกรณีที่คู่สมรสผู้เสียชีวิตมี
บุตรที่ต้องดูแลมากกว่า 1 คน คู่สมรสผู้เสียชีวิตจะได้รับบ านาญตกทอดจากร้อยละ 50 ของ บ านาญผู้เสียชีวิต 

บ านาญของคู่สมรสจะสิ้นสุดลงถ้าคู่สมรสแต่งงานใหม่ก่อนอายุ 55 
 เงินบ านาญของบุตร (Orphan’s pension) ในกรณีที่ผู้รับบ านาญชราภาพหรือบ านาญ

ทุพพลภาพเสียชีวิต บุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับบ านาญตกทอดเป็นจ านวนร้อยละ 30 ต่อ บุตร 1 คน หรือ   
ร้อยละ 100 ในกรณีที่มีบุตรมากกว่า 4 คน   ผลประโยชน์ที่จ่ายให้กับผู้อยู่ในอุปการะทั้งหมดรวมกันจะต้องไม่
เกินร้อยละ 100 ของบ านาญชราภาพหรือเงินบ านาญผู้ตายได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับ ผลประโยชน์นี้จะได้รับ
เงินรายเดือน 
 การปรับสิทธิประโยชน์ เงินบ านาญตกทอดจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย     
กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือน คือ 307.600 ดีนาร์ 

 เงินช่วยส าหรับการตาย (Death grant) ทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินก้อนจ านวน 12 
เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตายในช่วงเวลาสามหรือห้าปีที่ผ่านมาแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่าบวกเงินอีก 
1-18 เดือนของรายได้เฉลี่ยในปีที่เป็นสมาชิกกองทุน เงินช่วยเหลือจากการเสียชีวิตนี้ จะลดลงตามอายุที่
เสียชีวิตเร็วขึ้น ได้แก่ ลดลงร้อยละ 50 หากเสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี ลดลงร้อยละ 40 หากเสียชีวิตเมื่ออายุ 70 
ปี ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเสียชีวิตอายุ 75 ปี ลดลงร้อยละ 20 หากเสียชีวิตเมื่ออายุ 80 ปี และลดลงร้อยละ 10 
เมื่อเสียชีวิต 85 ปี  
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่น ามาค านวณต้องไม่เกินกว่าหกเท่าของค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนตาม
กฎหมาย ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือน ตามกฎหมาย ได้แก่ 307.600 ดีนาร์ต่อเดือน 
  เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตขั้นต่ า เท่ากับค่าจ้างขั้นต่ ารายปีตามกฎหมาย ค่าจ้างขั้นต่ ารายปี 
ตามกฎหมาย ได้แก่ 3,691.200 ดีนาร์ต่อป ี



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 2- 20 

 ช่วยเหลือเพิ่มเติมส าหรับบุตรที่ยังอยู่ในอุปการะของผู้เสียชีวิต (Dependent child’s 
supplement): เงินก้อนจ านวนร้อยละ 10 จากเงินช่วยเหลือการตามจะต้องมอบให้บุตรที่ยังอยู่ในอุปการะ
ของผู้ตาย 

 เงินช่วยเหลือการตาย (Death allowance): ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิต จะได้รับ
เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตจากเงินสิทธิประโยชน์ส าหรับเจ็บป่วยของผู้ประกันตนเป็นเงินก้อนจ านวนรวม       
10 ถึง 90 วัน  สิทธิประโยชน์ส าหรับเจ็บป่วยในชีวิตรายวันได้แก่ ร้อยละ 66.7 ของรายได้เฉลี่ยต่อวัน, สูงสุด
ถึงสองเท่าของค่าจ้างขั้นต่ ารายวัน 

7) องค์กรบริหาร 

• Ministry of Social Affairs (www.social.tn) provides general supervision. 

• National Social Security Fund (www.cnss.nat.tn) administers the program 
through regional offices. 

 
 3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 

1) กรอบกฎระเบียบ : กฎหมายการคุ้มครองเรื่องความเจ็บป่วยและการคลอดบุตรก่อตั้ง
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ.1960) และปรับปรุงในปีพ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) 

2) ประเภทโครงการ : การประกันสังคม (Social Insurance System) 
3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• สิทธิประโยชน์เงินชดเชยการเจ็บป่วยและการรักษาทางการแพทย์  (Cash and 
Medical benefits) ผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ได้แก่ ผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานของเอกชนและภาครัฐ ,     
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ศิลปิน, และชาวประมง มีระบบพิเศษส าหรับข้าราชการ สมาชิกรัฐสภา และบุคลากร
ทางทหาร 

• สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (เท่านั้น) (Medical benefits only)  ผู้ที่มีสิทธิได้รับ
สิทธิประโยชน์ได้แก่ ผู้ประกันตนที่เป็นผู้รับบ านาญ พนักงานฝึกงาน, นักศึกษา, แรงงานในครัวเรือน, และ
คนงานก่อสร้าง  มีระบบคุม้ครองสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์แก่แรงงานตูนิเซียที่ท างานในต่างประเทศที่ไม่ได้
รับการคุ้มครองโดยประเทศนายจ้าง 

4)  แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน (Insured Person) ผู้ประกันตนที่ยังท างานต้องสมทบเงินร้อยละ 3.17 
ของรายได้ต่อเดือน ในขณะที่ผู้รับบ านาญต้องจ่ายสมทบร้อยละ 4 ของเงินบ านาญ โดยจ่ายเงินสมทบเป็นราย
ไตรมาส เงินสมทบสิทธิประโยชน์การเจ็บป่วยและคลอดบุตร เป็นกองทุนเพ่ือการรักษาพยาบาลและการคลอด
บุตรผู้ประกันตนทุกประเภท แต่ไม่รวมสิทธิประโยชน์ของการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร (ดูเงินช่วยเหลือส าหรับ
ครอบครัว) และเงินช่วยเหลือส าหรับการตาย (ดูกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ) 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ผู้ประกันตนที่มีอาชีพอิสระต้องสมทบเงินร้อยละ 7.71 ของ
รายได้ต่อเดือน 

http://www.social.tn/
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• นายจ้าง: นายจ้างต้องสมทบเงินร้อยละ 5.08 ของเงินเดือนขั้นต้นที่ต้องจ่ายเงินสมทบ
จะจ่ายเป็นรายไตรมาส เงินสมทบส่วนนี้จะเป็นกองทุนเพ่ือการรักษาพยาบาลและการคลอดบุตรผู้ประกันตน
ทุกประเภท แต่ไม่รวมสิทธิประโยชน์ของการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร (ดูเงินช่วยเหลือส าหรับครอบครัว) และเงิน
ช่วยเหลือส าหรับการตาย (ดูกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ) 

•   รัฐบาล: ไม่สมทบ 
5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• สิทธิผลประโยชน์ทางการเงินเมื่อเจ็บป่วยและสิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Cash 
sickness and medical benefits)  ต้องมีการท างานอย่างน้อย 50 วันในสองไตรมาสที่ผ่านมาก่อนที่จะ
เจ็บป่วย ในการเจ็บป่วยระยะยาว (เป็นระยะเวลามากกว่า 180 วัน) จะต้องได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการการแพทย์ 

 สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์จะครอบคลุมทั้งผู้เอาประกัน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ  (หากบุตรพิการจะครอบคลุมไม่จ ากัดอายุ) บิดามารดาทีผู้เอาประกันอุปการะ และบุตรสาวที่ยังไม่ได้
แต่งงานและไม่มีรายได ้

• เงินช่วยเหลือมารดาหลังการคลอด  ต้องท างานอย่างน้อย 80 วันในช่วงสี่ไตรมาสก่อนที่
ลาเพื่อคลอดบุตร และจ่ายเงินภายในเจ็ดวันแรกหลังการคลอด 
  6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• สิทธิประโยชน์ส าหรับการเจ็บป่วยและคลอดบุตร สิทธิผลประโยชน์ทดแทนกรณี
เจ็บป่วย (Sickness benefit) เมื่อมีการเจ็บป่วยและไม่สามารถท างานได้ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชย
จ านวนร้อยละ 66.7 ของค่าเฉลี่ยค่าจ้างรายวันรวม 180 วันต่อปี (ในเวลาสามปีแรกของการใช้สิทธิ) และปีที่สี่
เป็นต้นไป เงินช่วยเหลือจะลดลงเหลือร้อยละ 50 ของรายได้เป็นเวลา 180 วันต่อปี  
  ค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน ที่น ามาค านวณผลประโยชน์ เป็นรายได้ที่สูงที่สุดในช่วงสี่ไตรมาสสุดท้าย
ก่อนที่จะเจ็บป่วย  ค่าจ้างขั้นต่ ารายไตรมาสตามกฎหมายได้แก่เป็น 922.800 ดีนาร์ 

 สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร (Maternity benefit)ผู้ประกันตนที่คลอดบุตรจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือจ านวนร้อยละ 66.7 ของค่าเฉลี่ยรายได้รายวันของผู้ประกันตนเป็นเวลา 30 วัน เงินช่วยเหลืออาจจะ
ขยายไปอีก 15 วันเมื่อมารดามีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนจากการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร  
  ประโยชน์ที่จะได้เป็นรายเดือน ค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันที่ใช้ในการค านวณผลประโยชน์เป็นรายได้
จากรายได้ในรายไตรมาสที่สูงสุดในช่วงไตรมาสที่สี่ก่อนที่จะคลอดบุตร  รายได้ข้ันต่ ารายไตรมาส ตามกฎหมาย 
ได้แก่ 922.800 ดีนาร์ต่อไตรมาส เงินช่วยเหลือในการหยุดงานเพ่ือเลี้ยงดูบุตร (Parental leave) มีเงิน
ช่วยเหลือในอัตราเฉลี่ยค่าจ้าง รายวันของผู้ประกันตนในไตรมาสที่ผ่านมา 

• สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับคนท างาน (Workers’ Medical Benefits) เมื่อมี
การเจ็บป่วย ผู้ประกันตนสามารถเลือกการรักษาได้ 3 ลักษณะ ได้แก่   

 1) การบริการทางการแพทย์ให้บริการโดยโรงพยาบาลและคลินิกที่ด าเนินการโดยรัฐบาล 
ภายใต้ระบบประกันสังคมหรือภายใต้สัญญากับกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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 2) การบริการทางการแพทย์โดยแพทย์เอกชน ภายใต้สัญญากับกองทุนประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

 3) รับเงินจากกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือรับการรักษาจากบริการทางการแพทย์ที่
จากสถานพยาบาลรัฐหรือเอกชนตามเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย 
  สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับการดูแลทางการแพทย์, โรงพยาบาล,             
การผ่าตัด, การดูแลรักษาจากผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการ การฟอกไตไต เครื่องใช้ต่าง ๆ และยารักษาโรค 
การร่วมจ่ายสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย โดยเพ่ิมค่าใช้จ่ายผู้ประกันตนจะต้องไม่เกิน 1.5 เท่าของ
เงินเดือนหรือบ านาญรายเดือนของผู้ประกันตนในรอบปีที่ผ่านมา 

• สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับคนในความอุปการะ  (Dependents’ 
Medical Benefits)  ผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์เป็นเช่นเดียวกับ
ผู้ประกันตน 

7) องค์กรบริหาร 

• Ministry of Social Affairs (www.social.tn) provides general supervision. 

• National Health Insurance Fund (http://www.cnam.nat.tn) administers the 
program through regional offices. 

 
 3.3 การประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 
  1) กรอบกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ.  1921) และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องในปัจจุบันได้แก่ กฎหมายการประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน พ.ศ.2537 ค.ศ.1994  

 2) ประเภทโครงการ: การประกันสังคม (Social Insurance System) 
  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง ครอบคลุมแรงงานที่เป็นผู้มีเงินได้ทั้งหมด ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้
ประจ า ชั่วคราว คนงานท างานบ้าน สมาชิกสหกรณ์ ชาวประมง; ลูกมือฝึกหัด นักเรียน และความคุ้มครองตาม
ความสมัครใจส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและศิลปิน 

  4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ไม่ต้องจ่ายสมทบ 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: สมทบทุบตามระบบสมัครใจ 

• นายจ้าง: สมทบร้อยละ 0.4 ถึง 4.0 ของเงินเดือนจ่ายขั้นต้นขึ้นอยู่กับ การประเมิน
ความเสี่ยงและรายงานอัตราการเกิดอุบัติเหตุของนายจ้าง น าส่งเงินสมทบส าหรับกองทุนเป็นรายไตรมาส 

• รัฐบาล: ไม่มีเงินสมทบและสมทบให้กองทุน (ส าหรับลูกจ้างของรัฐ) เหมือนนายจ้าง 
  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• กรณีการบาดเจ็บในเวลางาน (Work injuries) เมื่อผู้ประกันตนเกิดอาการ
บาดเจ็บจากการท างาน รวมทั้งบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุขณะที่เดินทางไปและกลับจากการท างาน ไม่ก าหนด
ระยะเวลาการสมทบข้ันต่ า 

http://www.social.tn/
http://www.cnam.nat.tn/
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  6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• กรณีไร้ความสามารถในการท างานชั่วคราว (Temporary disability benefit) 
ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยจะได้รับเงินจ านวนร้อยละ 66.7  ของค่าเฉลี่ยสูงสุดของค่าจ้างรายวันในสี่ไตรมาส
สุดท้ายก่อนที่จะไร้ความสามารถ ผลประโยชน์จะจ่ายหลัง 2-3 วันหลังจากบาดเจ็บ  ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยจะ
ได้รับเงินชดเชยนี้จนกว่าจะหายจากการบาดเจ็บหรือได้รับการรับรองความพิการถาวร 
 เงินชดเชยขั้นต่ า อ้างอิงตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ ารายไตรมาสตามกฎหมาย คือ 922.800 ดีนาร์  

สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวร (Permanent Disability Benefits) ผู้ประกันตนจะได้รับเงิน
ชดเชยโดยค านวณจากรายได้ประจ าปีของผู้เอาเงินประกันคูณด้วย 0.5 เท่าในกรณีที่ความรุนแรงของความ
พิการอยู่ระหว่าง 15% ถึง 50% และคูณด้วย 1.5 เท่าหากมีความพิการในสัดส่วนที่มากกว่า 50% 

รายได้รายปีที่ใช้ในการค านวณผลประโยชน์คือจ านวนสี่เท่าของเงินได้รายไตรมาสที่สูงที่สุดในสี่                
ไตรมาสสุดท้ายก่อนที่ความพิการจะเริ่มต้น  รายได้รายปีขั้นต่ า ที่น ามาค านวณผลประโยชน์คือค่าจ้างขั้นต่ า
รายปีตามกฎหมาย รายได้สูงสุดรายปี ที่ใช้ค านวณผลประโยชน์คือหกเท่าของค่าจ้างขั้นต่ ารายปีตามกฎหมาย 
ค่าจ้างข้ันต่ ารายปี ได้แก่  3,691.200 ดีนาร์ต่อป ี
 เงินบ านาญทุพพลภาพถาวร สามารถรับเป็นเงินก้อนได้หลังจากที่ได้รับผลประโยชน์เป็นบ านาญเป็น
เวลาห้าปี  
 เบี้ยเลี้ยงเหลือส าหรับผู้ที่ต้องมีผู้บริบาลในการด ารงชีวิตในแต่ละวัน (Constant-attendance 
allowance) ในกรณีที่ผู้ประกันตนต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องจากผู้อ่ืน จะได้รับ
เงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 25 ของรายได้ประจ าปีของผู้ประกันตน  ผลรวมของเงินบ านาญชราภาพและ
เงินบ านาญการรับบาดเจ็บท างานทุพพลภาพถาวรต้องไม่เกินรายได้ประจ าปีสูงสุดที่ใช้มาค านวณบ านาญของ
ผู้ประกันตน 

การปรับผลประโยชน์: ประโยชน์ที่ได้รับจะถูกปรับปรุงตามอัตราการการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้าง 
สิทธิประโยชน์ทางแพทย์ส าหรับแรงงาน (Workers' Medical Benefits)  สิทธิประโยชน์ทาง 

การแพทย์ จะรวมถึงการดูแลทางการแพทย์ที่จ าเป็น การผ่าตัด ค่ารักษาตัวโรงพยาบาล, ค่าเวชภัณฑ์ และ
เครื่องใช้เครื่องมือต่าง ๆ ตามก าหนดการในกฎหมาย 

 สิทธิประโยชน์บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (Survivor Benefits) 
บ านาญของคู่สมรส (Spouse’s pension)  ในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต คู่สมรสที่ไม่มีบุตรจะได้รับเงิน

บ านาญร้อยละ 50 ของรายได้ประจ าปีของผู้ประกันตนที่น ามาใช้ค านวณบ านาญทุพพลภาพถาวรของ
ผู้เสียชีวิต ในกรณีที่มีบุตร คู่สมรสจะได้รับเงินบ านาญร้อยละ 40 เงินบ านาญสิ้นสุดถ้ามีการสมรสใหม่ 

 เงินบ านาญของบุตร (Orphan’s pension) บุตรคนเดียวของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินบ านาญ
ร้อยละ 20 ของรายได้ประจ าปีของผู้ประกันตนที่น ามาใช้ค านวณค านวณบ านาญทุพพลภาพถาวรของ
ผู้เสียชีวิต  

 เงินบ านาญบุตรจากฐานคิดด้านบน จะมีมูลค่า ร้อยละ 30 ในกรณีที่มีบุตรสองคน ร้อยละ 40 
ในกรณีที่มีบุตรสามคนหรือมากกว่า เงินบ านาญบุตรจะมีมากขึ้น เมื่อสูญเสียทั้งพ่อและแม่ ได้แก่ เงินบ านาญ
จ านวนร้อยละ 50 ในกรณีที่เป็นลุกคนเดียว, เงินบ านาญร้อยละ 60 ให้แก่บุตรจ านวนสองคน, เงินบ านาญ 
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ร้อยละ 70 ให้แก่บุตรจ านวนสามคน, และเงินบ านาญร้อยละ 80 ให้แก่บุตรจ านวนสี่คนหรือมากกว่า 
 บุตรที่มีสิทธิรับบ านาญบุตร ได้แก่ บุตรที่อายุน้อยกว่าอายุ 16 ปี หรือ อายุ 21 ในกรณีที่ยัง

เรียนหนังสือในชั้นมัธยมหรือสายอาชีพ มีอายุ 25 ในกรณีที่ยังเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย และไม่จ ากัดอายุ
ถ้าเป็นผู้พิการหรือเป็นบุตรสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานและไม่มีรายได้ 
  สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้อุปการะอื่น ๆ (Other eligible survivors)  ในกรณีที่ผู้ประกันตน
ไม่แต่งงานและไม่มีบุตร ร้อยละ 20-50 ของรายได้ประจ าปีของที่ใช้ค านวณเงินบ านาญทุพพลภาพถาวรของ
ผู้เสียชีวิตจะจ่ายให้กับ พ่อแม,่ ปู่ย่าตายาย และหลาน 
  รายได้ประจ าปีขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณผลประโยชน์คือค่าจ้างขั้นต่ าประจ าปีตามกฎหมาย
และรายได้สูงสุดประจ าปีใช้ในการค านวณผลประโยชน์คือหกเท่าของค่าจ้างข้ันต่ าประจ าปีตามกฎหมายโดย
กฎหมาย ค่าจ้างขั้นต่ าประจ าปีคือ 3,691.200 ดีนาร์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 80% ของรายได้
ของผู้ตาย 
  การปรับผลประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับจะถูกปรับโดยค าสั่งตามการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้าง 

ค่าท าศพ (Funeral grant) จะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเดือนของรายได้ผู้เสียชีวิตให้กับทายาทตามสิทธิ์  
เงินสูงสุดที่จะได้คือตามกฎหมายค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือน โดยกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนคือ 307.600 ดีนาร์ 
  7) องค์กรบริหาร 

• Ministry of Social Affairs (www.social.tn) provides general supervision. 

• National Health Insurance Fund (www.cnam.nat.tn) administers the 
program through regional offices. 
 
 3.4 กรณีการว่างงาน 

  1) กรอบกฎระเบียบ กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรก: พ.ศ.2525 (ค.ศ.1982) กฎหมายปัจจุบัน:              
พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) การคุ้มครองคนงานทางสังคม ด าเนินการในปี พ.ศ.2539 (ค.ศ.1997) 

  2) ประเภทโครงการ: ระบบการสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือสังคม (Social assistance 
system) 

  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• แรงงานทุกคนมีรายได้รายเดือน  ยกเว้น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, แรงงานภาคเกษตร
และคนท างานบ้าน 

4) แหล่งเงินทุน กองทุนประกันสังคมแห่งชาติ: สนับสนุนค่าใช้จ่ายชดเชยการว่างงาน
ทั้งหมดตามทรัพยากรที่มีอยู่ 

• ผู้ประกันตน (Insured Person): ไม่สมทบ 

• นายจ้าง: ไม่สมทบ 

• รัฐบาล: ไม่สมทบ 
  

http://www.social.tn/
http://www.cnam.nat.tn/


รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 2- 25 

5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• สิทธิประโยชน์ส าหรับการว่างงาน (Unemployment benefit)  ต้องมีการ
จ่ายเงินสมทบอย่าง 12 ไตรมาส และว่างงานโดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นผู้ทีมีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญชราภาพหรือเงิน
บ านาญทุพพลภาพ และจะต้องจดทะเบียนที่ส านักงานการจ้างงาน 

  6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• สิทธิประโยชน์ส าหรับการว่างงาน (Unemployment benefit)  ได้รับเงิน
เท่ากับรายได้ของผู้ประกันตนถึงค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนตามกฎหมาย สามารถรับเงินชดเชยตามสิทธินี้ได้ถึง 12 
เดือน  ค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือน ตามกฎหมายคือ 307.600 ดีนาร์ต่อเดือน  ผู้ว่างงาน ยังสามารถรับเบี้ยเลี้ยง
ครอบครัวและเงินพิเศษตลอดจนมีสิทธิเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ได้อีกถึง 1 ปี นับจากการจ้างงาน
สิ้นสุด 
  7) องค์กรบริหาร 

• Ministry of Social Affairs (www.social.tn) provides general supervision. 

• National Social Security Fund (www.cnss.nat.tn) administers the 
program through regional offices. 

 
 3.5 กรณีเบี้ยเลี้ยงส าหรับครอบครัวผู้ประกันตน 

  1) กรอบกฎระเบียบ กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรก: พ.ศ.2487 (ค.ศ.1944) กฎหมายปัจจุบัน: 
เงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมการเลี้ยงดูครอบครัว ปีพ.ศ.2503 (ค.ศ.1960 และ ค.ศ.1980) และเงินช่วยเหลือ 
ค่าธรรมเนียมโรงเรียนอนุบาล ปีพ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) 

  2) ประเภทโครงการ: ระบบที่เก่ียวข้องกับการจ้างงาน (Employment-related system) 
       3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• พนักงานภาคเอกชน, รวมทั้งพนักงานคนงานและคนงานชั่วคราว; ชาวประมง; สมาชิก
สหกรณ์การเกษตร , พนักงานของฟาร์มที่มี 30 หรือมากกว่า ; นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่าอายุ  28; และ                    
การฝึกอบรมในวัยท างาน  

ยกเว้น: บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ คนงานท างานบ้าน และแรงงานในไร่สวนที่มีจ านวน
แรงงานน้อยกว่า 30 คน 

•  ระบบพิเศษส าหรับข้าราชการและบุคลากรทางทหาร 
  4) แหล่งเงินทุน 

•  ผู้ประกันตน (Insured Person):  สมทบจ านวนร้อยละ 0.89 ของรายได้ทั้งหมด 
โดยจ่ายเงินสมทบเป็นรายไตรมาส เงินสมทบของผู้ประกันตนยังเป็นเงินสมทบกองทุนเงินชดเชยการหยุดงาน
เพ่ือเลี้ยงดูบุตร (ดเูจ็บป่วยและมารดา) 

•  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ:  ไม่สามารถใช้ได้ 
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•  นายจ้าง:  2.21% ของเงินรวม เงินส าหรับกองทุนสมทบจ่ายเป็นรายไตรมาส เงิน
สมทบของเงินสมทบของผู้ประกันตนยังเป็นเงินสมทบกองทุนเงินชดเชยการหยุดงานเพ่ือเลี้ยงดูบุตร (ดู
เจ็บป่วยและมารดา) 

•  รัฐบาล:  ไม่มี 
5) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• เงินเบี้ยเลี้ยงในการดูแลครอบครัว (Family allowances)  ครอบครัวที่จะได้รับ
สิทธินี้จะต้องมีบุตรอายุต่ ากว่าอายุ 16 ปี หรืออายุ 18 หาเป็นผู้ฝึกงาน หรือ อายุ 21 หากเป็น นักเรียนหรือ
เป็นบุตรสาวของผู้ประกันตนที่ต้องท าหน้าที่ดูแลน้องชายและน้องสาวของเธอ และไม่จ ากัดอายุในกรณีที่เป็น
บุตรที่พิการ และครอบครัวสามารถรับการสนับสนุนบุตรได้สามคน 

• เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมการเลี้ยงดูครอบครัว (Family supplements)  จ่ายให้กับ
ครอบครัวผู้ประกันตนที่มีคู่สมรสที่ไม่ได้ท างาน บุตรของครอบครัวต้องมีสิทธิ์ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงครอบครัวด้วย 

• ค่าช่วยเหลือค่าธรรมเนียมโรงเรียนอนุบาล  จ่ายให้กับมารดาที่ท างานรายได้ต่อ
เดือนน้อยกว่า 2.5เท่าของค่าจ้างรายเดือนขั้นต่ าตามกฎหมาย บนพื้นฐานของการท างานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง 
(กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนคือ 307.600 ดีนาร์) เด็กจะต้องมีอายุ 2 เดือนถึง 36 เดือน จะได้รับเงินค่าเล่า
เรียนได้ถึงสามคน 

 

  6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• เงินช่วยเหลือในการดูแลครอบครัว (Family Allowance Benefits) เงินเบี้ย
เลี้ยงช่วยเหลือในการดูแลครอบครัว (Family allowances)  ในการมีบุตรคนแรก จะได้รับเงินช่วยเหลือ
จ านวนร้อยละ 18 ของรายได้ของผู้ประกันตน และได้รับเงินช่วยเหลือเพ่ิมอีกร้อยละ 16 ส าหรับบุตรคนที่สอง 
และเงินช่วยเหลืออีกร้อยละ 14 ส าหรับบุตรคนที่สาม เบี้ยเลี้ยงจะได้รับเงินเป็นรายไตรมาสรายได้สูงสุดใช้ใน
การค านวณเงินช่วยเหลือ 122 ดีนาร์ต่อไตรมาส 

• เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมการเลี้ ยงดูครอบครัว (Family supplements)  เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวเพ่ิมเติมจะจ่ายให้ครอบครัวจ านวน 9.37 ดีนาร์เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับบุตรคนแรก และ
จ่ายเงินจ านวน 18.75  ดีนาร์ส าหรับบุตรสองคนและ จ่ายเงินจ านวน23.47 ดีนาร์ส าหรับบุตรสามคน 

• ค่าธรรมเนียมโรงเรียนอนุบาล  จ่ายให้ครอบครัวละ 15 ดีนาร์ต่อเดือนจ านวน 11 
เดือน ส าหรับเด็กแต่ละคนมีได้รับสิทธิ์นี้ 
 

  7) องค์กรบริหาร 

• Ministry of Social Affairs (www.social.tn) provides general supervision. 

• National Social Security Fund (www.cnss.nat.tn) administers the 
program through regional offices 

 
 

http://www.social.tn/
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กลุ่มที่ 2 ประเทศภมูิภาค Asia and the Pacific (non - Asia) 
 -  เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 -  สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
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เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ (GDP) 
ฮ่องกง มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong 

Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทาง
ใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ าจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จักใน
สกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติน้ าลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม.  

ปัจจุบันมีประชากร 7,358,737 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559) ความหนาแน่นของ
ประชากรในประเทศจีนฮ่องกงเป็น 6,996 คน/ตารางกิโลเมตร โดยทั้งหมดอาศัยอยู่ในเขตเมือง ประชากร
ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ย 43.6 ปี นับเป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 
93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอ่ืน ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงก าเนิดจาก
มณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่งประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีน
แผ่นดินใหญ่ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1930 ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปี พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013)    
มีมูลค่ารวม 274,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ทั้งนี้ ข้อมูลด้านสถานภาพแรงงานของฮ่องกง ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชากรวัยก าลังแรงงานสูงถึงประมาณร้อยละ 61 
ตารางท่ี 2.3 สถานภาพแรงงานของฮ่องกง 

สถานภาพแรงงาน 
ปี  พ.ศ. 2559 (ค.ศ.2016) 

เมษายน-
มิถุนายน 

พฤษภาคม-
กรกฎาคม 

ก าลังแรงงาน 3,943,200   3,950,300   
การมีส่วนร่วมของประชากรวัยก าลังแรงงาน 61.2   61.3  
ผู้มีงานท า 3,807,100   3,811,400   
ผู้ว่างงาน 136,100   138,800   
อัตราการว่างงาน (ปรับตามฤดูกาล) (ร้อยละ) 3.4   3.4   
ผู้ที่การจ้างงานไม่เต็มที,่ การท างานต่ าระดับ (ร้อยละ)  54.1   55.5   
อัตราส่วนการจ้างงานไม่เต็มที่, การท างานต่ าระดับ (ร้อยละ) 1.4  1.4   
ที่มา: http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/so30.jsp เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 

 
  

http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=006&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=006&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=007&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=007&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=015&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=015&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=006&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=006&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=006&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=006&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=006&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=006&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=006&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=006&ID=0&productType=8
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/so30.jsp%20เข้าถึง
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2. สถานการณ์และสถิติข้อมูลลูกจ้างท างานบ้าน 
ส่วนใหญ่แล้วลูกจ้างท างานบ้านหรือ Domestic Helper ในฮ่องกง จะเป็นแรงงานข้ามชาติ โดย

ข้อมูลจาก  Association of Hong Kong Agencies for Migrant Workers Limited ระบุ ว่ ากุมภา พันธ์      
พ.ศ. 2559 ฮ่องกงมีลูกจ้างท างานบ้าน จาก  7 ประเทศ คือ 1) ฟิลิปปินส์ 2) อินโดนีเซีย (คนงานในประเทศ
จะถูกระงับในปี 2017) 3) ศรีลังกา 4) ไทย 5) บังคลาเทศ 6) พม่า (ชั่วคราว) 7) มาดากัสการ์ โดยมีสถิติที่เก็บ
รวบรวมได้ ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.4 สถิติลูกจ้างท างานบ้านฮ่องกงชาวต่างชาติ 

ประเทศต้นทางของลูกจ้างท างานบ้าน จ านวน (คน) 
ฟิลิปปินส์ 183 937 
อินโดนีเซีย 151,409 
ไทย 2,550 
อ่ืนๆ  5,788 

รวม 343,550 
ที่มา: http://ahka.org/statistic-of-foreign-domestic-helpers.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2559 

 
เมื่อแรงงานเหล่านี้เดินทางเข้าไปท างานในฮ่องกง จะถูกบันทึกข้อมูลไว้ในทะเบียนของกรมตรวจคน

เข้าเมือง และเมื่อขอท าบัตรประจ าตัว จะได้รับรหัสที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพลูกจ้างท างานบ้าน หรือ 
ผู้ช่วยท างานบ้านต่างชาติ (Foreign Domestic Helper) โดยจะไม่สามารถประกอบอาชีพอ่ืน ๆ และห้าม
ท างานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ในกรณีที่แรงงานท างานผิดประเภทหรือท างานในสถานที่อ่ืน             
จะถือว่าเป็นการท าผิดกฎหมาย และอาจถูกปรับ จ าคุกหรืออาจถูกเนรเทศออกจากฮ่องกง อีกทั้งจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้กลับเข้าไปท างานในฮ่องกงอีก 

ลูกจ้างท างานบ้านจะมีสัญญาว่าจ้าง (Standard Employment Contract) คุ้มครองการท างาน ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างงาน และมีสิทธิพ้ืนฐานการจ้างงานที่ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติการจ้างงาน
ลูกจ้างท างานบ้าน (Employment Ordinance) ซึ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง                
หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดเงื่อนไขการจ้างงาน ต้องมีความผิดตามกฎหมาย แรงงานของฮ่องกง 
(บังอร ธรรมสอน, 2555) 

 
3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 

3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ 
1) กรอบกฎระเบียบ :กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรกและปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971)           

(การช่วยเหลือสังคม) ปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) (เบี้ยเลี้ยงวัยชราและเบี้ยเลี้ยงส าหรับคนพิการทั่วไป)                  
ปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ.1988) (เบี้ยเลี้ยงส าหรับคนพิการที่มีอัตราสูงกว่าทั่วไป)  ปี พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) 

http://ahka.org/statistic-of-foreign-domestic-helpers.html
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/so30.jsp%20เข้าถึง
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(ครอบคลุมความช่วยเหลือประกันสังคม) และ ปีพ.ศ. 2538 (ค.ศ.1995) (กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบังคับ) โดย
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) 

2) ประเภทโครงการ  เบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือที่ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกคน (Universal 
allowanaces) ผลประโยชน์บังคับในการประกอบอาชีพ (Mandatory occupational benefit) และ ระบบ
ประกันสังคม (Social Insurance System) 

หมายเหตุ: กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบังคับในฮ่องกงเป็นเอกชนเรียกใช้เงินทุนในการประกอบอาชีพบังคับ 
3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

เบี้ยเลี้ยงส าหรับคนชราภาพและคนทุพพลภาพ ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกคน (Old-
age and disability allowances (universal)) และสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ครอบคลุม (การสงเคราะห์) 
(comprehensive social security (social assistance) ส าหรับประชาชนพลเมืองในฮ่องกง  

• ส าหรับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบังคับ (จากการท างาน) (Mandatory provident fund  
(occupational)): พนักงานภายใต้สัญญาเป็นระยะเวลา 60 วันหรือมากกว่า (พนักงานในการจัดเลี้ยงและ
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการจ้างงานส าหรับระยะเวลาที่สั้นกว่าระยะเวลา 60 วันหรือได้รับความคุ้มครองใน
ชีวิตประจ าวัน) และบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ  

ยกเว้น: ผู้ที่มีแผงลอยของตัวเอง แรงงานในครัวเรือน บุคคลที่อยู่ในความครอบคลุมของ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายหรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เช่น ข้าราชการหรือครู สมาชิกของการวาง
แผนการเกษียณอายุ การประกอบอาชีพที่ได้รับใบรับรองการยกเว้น และแรงงานข้ามชาติที่มาท างานในฮ่องกง
ไม่น้อยกว่า 13 เดือน หรือได้รับระบบการเกษียณอายุของประเทศอ่ืน 

4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน (Insured Person):  เบี้ยเลี้ยงส าหรับคนชราภาพและคนทุพพลภาพ และ 
การรักษาความปลอดภัยทางสังคมท่ีครอบคลุม: ไม่มี 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบังคับ: อย่างน้อย 5% ของเงินเดือน (เงินเดือน, เงินส าหรับช่วงหยุด
พักผ่อน, คอมมิชชั่น, บ าเหน็จ, โบนัส, และค่าที่อยู่อาศัย) บริจาคเพ่ิมเติมจะได้รับอนุญาต 

รายได้ข้ันต  าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ คือ 7,100 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน 
รายได้สูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบ คือ 30,000 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ:  เบี้ยเลี้ยงส าหรับคนชราภาพและคนทุพพลภาพ และ การรักษา
ความปลอดภัยทางสังคมที่ครอบคลุม: ไม่มี 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบังคับ: อย่างน้อย 5% ของเงินเดือนหรือรายได้ประจ าปี บริจาค
เพ่ิมเติมจะได้รับอนุญาต 

รายได้ข้ันต  าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ คือ 7,100 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน 
รายได้สูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบ คือ 30,000 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน 

• นายจ้าง:  เบี้ยเลี้ยงส าหรับคนชราภาพและคนทุพพลภาพ และ การรักษาความปลอดภัย
ทางสังคมที่ครอบคลุม: ไม่มี 
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบังคับ: อย่างน้อย 5% ของเงินเดือน (เงินเดือน, เงินส าหรับช่วงหยุด
พักผ่อน, คอมมิชชั่น, บ าเหน็จ, โบนัส, และค่าที่อยู่อาศัย) บริจาคเพ่ิมเติมจะได้รับอนุญาต 

รายได้ข้ันต  าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 7,100 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน 
รายได้สูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 30,000 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน 

• รัฐบาล:  เบี้ยเลี้ยงส าหรับคนชราภาพและคนทุพพลภาพ และ การรักษาความปลอดภัย
ทางสังคมที่ครอบคลุม: ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบังคับ: ไม่มี 
 5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• กรณีบ านาญชราภาพ 
ค่าครองชีพวัยชรา (วิธีตรวจสอบความจ าเป็นหรือตรวจสอบรายได้  เพ่ือประกอบการ

พิจารณาการจ่ายประโยชน์ทดแทน) (Old-age living allowance) (means tested): ต้องมีอายุ 65-69 ปี 
และต้องอาศัยอยู่ในฮ่องกงอย่างน้อยเจ็ดปี (ได้รับการยกเว้นถ้าอาศัยอยู่ก่อน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 
(ค.ศ.2004)) รวมถึงหนึ่งปีของการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะได้รับประโยชน์ พิจารณารายได้ผ่านการ
ทดสอบ (รายได้ต่อเดือนต้องไม่เกิน 7,090 ฮ่องกงดอลลาร์ ส าหรับคนโสด หรือ 11,360 ฮ่องกงดอลลาร์ ถ้า
แต่งงาน) และสินทรัพย์การทดสอบ (สินทรัพย์ต้องไม่เกิน 201,000 ฮ่องกงดอลลาร์ ส าหรับคนโสด หรือ 
305,000 ฮ่องกงดอลลาร์ ถ้าแต่งงาน) 

เบี้ยเลี้ยงส าหรับคนชราภาพ (Old-age allowance): มีอายุ 70 ปี และต้องอาศัยอยู่ใน
ฮ่องกงอย่างน้อยเจ็ดปี รวมถึงหนึ่งปีของการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะได้รับประโยชน์ 

กองทุ นส า ร อ ง เ ลี้ ย งชี พ บั ง คั บ  (จากการท า ง าน ) (Mandatory provident fund 
(occupational)): มีอายุ 65 ปี 

เกษียณก่อนเวลา (Early retirement): มีอายุ 60 ปี ถ้ายุติการจ้างงานอย่างถาวร; ในวัยใด
ถ้ามีการอพยพถาวร 

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ครอบคลุมส าหรับคนชราภาพ  (การสงเคราะห์ ) 
(comprehensive social security old-age benefit (social assistance)): มีอายุ 60 ปีและอยู่ฮ่องกงอย่าง
น้อยหนึ่งปี อยู่อาศัยในปีหนึ่งไม่ต้องมีความต่อเนื่องหรือทันที ก่อนที่จะอ้างว่าได้รับประโยชน์ ประโยชน์คือ
รายได้ผ่านการทดสอบและสินทรัพย์การทดสอบบนพ้ืนฐานของแต่ละบุคคลถ้าโสด; ถ้ามีชีวิตอยู่กับสมาชิกใน
ครอบครัวอ่ืน ๆ ที่มีรายได้รวมและทรัพย์สินของทุกคนในครอบครัวจะน ามาพิจารณาในการก าหนดผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม 

• กรณีบ านาญทุพพลภาพ 
เบี้ยเลี้ยงส าหรับคนทุพพลภาพ (ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกคน) 

(Disability allowances (universal))  
อัตราเบี้ยเลี้ยงปรกติ (Normal-rate allowance): อยู่ฮ่องกงอย่างน้อยเจ็ดปี รวมถึงหนึ่งปี

ของการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะได้รับประโยชน์ ข้อก าหนดถิ่นที่อยู่จะได้รับการยกเว้นส าหรับผู้อยู่
อาศัยที่อายุน้อยกว่าอายุ 18 ต้องได้รับการประเมินด้วยการสูญเสีย 100% ของรายได้หรือเป็นคนหูหนวก 
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อัตราเบี้ยเลี้ยงขั้นสูง (Higher-rate allowance): อยู่ฮ่องกงอย่างน้อยเจ็ดปี รวมถึงหนึ่งปี
ของการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะได้รับประโยชน์ ข้อก าหนดถิ่นที่อยู่จะได้รับการยกเว้นส าหรับผู้อยู่
อาศัยที่อายุน้อยกว่าอายุ 18 ต้องก าหนดได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของบุคคลอ่ืนในการด าเนินกิจกรรม
ประจ าวัน จะต้องไม่ได้รับการดูแลในรัฐบาลอุดหนุนที่อยู่อาศัยสถาบันการศึกษา , โรงพยาบาล, หรือโรงเรียน
ประจ า 

กองทุ นส า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ บั ง คั บ  (จ ากกา รท า ง าน ) (Mandatory provident fund 
(occupational)): เมื่อได้รับการประเมินว่าไร้ความสามารถรวมและถาวรในการท างานโดยแพทย์ที่ลงทะเบียน 
และการจ้างงานต้องยุต ิ

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ครอบคลุมส าหรับคนทุพพลภาพ  (การสงเคราะห์ ) 
(comprehensive social security disability benefit (social assistance)) : ต้องได้รับการประเมินว่ามี
ความพิการโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สาธารณะและอยู่อาศัยในฮ่องกงเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี (ยกเว้นผู้อยู่
อาศัยที่มีอายุน้อยกว่าอายุ 18 ปี) ที่อยู่อาศัยในปีหนึ่งไม่จ าเป็นจะต้องมีความต่อเนื่องก่อนที่จะได้รับประโยชน์ 
ประโยชน์คือ รายได้ผ่านการทดสอบและสินทรัพย์การทดสอบบนพื้นฐานของแต่ละบุคคลถ้าเป็นคนโสด ; ถ้ามี
ชีวิตอยู่กับสมาชิกในครอบครัวอ่ืน ๆ, รายได้รวมและทรัพย์สินของทุกคนในครอบครัวจะน ามาพิจารณาในการ
ก าหนดผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 

การพิการบางส่วน (Partial disability):  ช าระเงินส าหรับการประเมินความพิการ 50% 
หรือมากกว่า และการสูญเสียอย่างน้อย 50% แต่น้อยกว่า 100% ของรายได ้

• กรณีบ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (Survivor pension) 
กองทุ นส า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ บั ง คั บ  (จ ากกา รท า ง าน ) (Mandatory provident fund 

(occupational)):  ช าระเงินเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนที่จะเกษียณอายุ ผลประโยชน์จ่ายให้กับผู้รอดชีวิต 
เงินช่วยพิธีฝังศพ (การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือสังคม):  จ่ายให้กับผู้ที่ช าระเงินส าหรับ

งานศพถ้าผู้ตายได้รับความช่วยเหลือทางสังคม 
ประโยชน์บ านาญชราภาพ ได้แก่ ค่าครองชีพวัยชรา (วิธีตรวจสอบความจ าเป็นหรือ

ตรวจสอบรายได้ เพ่ือประกอบการพิจารณาการจ่ายประโยชน์ทดแทน) (Old-age living allowance) 
(means tested): จ่าย 2,285 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน 

เบี้ยเลี้ยงส าหรับคนชราภาพ (Old-age allowance): จ่าย 1,090 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน 
กองทุ น ส า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ บั ง คั บ  (จ ากกา รท า ง าน ) (Mandatory provident fund 

(occupational)): จ่ายเงินก้อนของยอดเงินในบัญชีที่เหลือ 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ครอบคลุมส าหรับคนชราภาพ  (การสงเคราะห์ ) 

(comprehensive social security old-age benefit (social assistance)): จ่าย 3,055 ถึง 5,205 ฮ่องกง
ดอลลาร์ต่อเดือน ส าหรับคนโสด หรือ 2,880 ถึง 4,775 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน ถ้าอยู่กับสมาชิกในครอบครัว
อ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้รับและจ าเป็นส าหรับการที่ต้องให้คนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ; บวกเงินอุดหนุน
พิเศษเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับ 
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ประโยชน์บ านาญทุพพลภาพถาวร อัตราเบี้ยเลี้ยงปรกติ (Normal-rate allowance): จ่าย 
1,510 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน อัตราเบี้ยเลี้ยงขั้นสูง (Higher-rate allowance): จ่าย 3,020 ฮ่องกงดอลลาร์
ต่อเดือน 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบังคับ (จากการท างาน) (Mandatory provident fund 
(occupational)) : จ่ายเงินก้อนของยอดเงินในบัญชีที่เหลือ 

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ครอบคลุมส าหรับทุพพลภาพถาวร (การสงเคราะห์ ) 
(comprehensive social security disability benefit (social assistance)): จ่าย 3,055 ถึง 5,205 ฮ่องกง
ดอลลาร์ต่อเดือน ส าหรับคนโสด หรือ 2,880 ถึง 4,775 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน ถ้าอยู่กับสมาชิกในครอบครัว
อ่ืน ๆ, ขึ้นอยู่กับอายุของผู้รับ, ขึ้นอยู่กับการประเมินความพิการ และความจ าเป็นส าหรับการที่ต้องให้คน
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง; บวกเงินอุดหนุนพิเศษเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับ 

ประโยชน์บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (Survivor Benefits) 
กองทุ น ส า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ บั ง คั บ  (จ ากกา รท า ง าน ) (Mandatory provident fund 

(occupational)): จ่ายเงินก้อนของยอดเงินในบัญชีที่เหลือ 
สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ครอบคลุมส าหรับเงินช่วยพิธีฝังศพ (การสงเคราะห์ ) 

(comprehensive social security burial grant (social assistance)): เงินก้อนเท่ากับค่าใช้จ่ายของงานศพ
จะจ่ายถึง 13,200 ฮ่องกงดอลลาร์ 

5) องค์กรบริหาร 

• Universal allowances and social assistance: Social Welfare Department 
(http://www.swd.gov.hk) administers the programs. 

• Mandatory occupational benefits: Mandatory Provident Fund Schemes 
Authority (MPFA) (http://www.mpfa.org.hk), under an executive director and an advisory 
committee, supervises mandatory provident funds. The MPFA licenses provident funds and 
oversees management of the funds by trustees. 

 
3.2  กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 

1) กรอบกฎระเบียบ 
กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรกและปัจจุบัน: พ.ศ.2511 (ค.ศ. 1968) (พระราชกฤษฎีกาการจ้าง

งาน) และ พ.ศ.พ.ศ.2514 (ค.ศ.1971) (การช่วยเหลือสังคม)  
2) ประเภทโครงการ: โครงการตามความรับผิดชอบของนายจ้าง (ผลประโยชน์เงินสด) และ

ระบบการช่วยเหลือสังคม (สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์) 
3) ขอบข่ายความคุ้มครอง: สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วยและเวลาคลอด

บุตร (Cash sickness and maternity benefits): ผู้มีงานท า ทั้งนี้ยกเว้น: บุคคลที่เป็นนายจ้างตัวเอง 
สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical benefits): ประชาชนพลเมืองในฮ่องกง 

http://www.swd.gov.hk/
http://www.mpfa.org.hk/
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4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน :สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วยและเวลาคลอดบุตร 
(Cash sickness and maternity benefits): ไม่มี  

สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical benefits): ไม่ม ี

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วยและเวลา
คลอดบุตร (Cash sickness and maternity benefits): ไม่สามารถใช้ได้ 

 สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical benefits): ไม่มี 

• นายจ้าง: สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วยและเวลาคลอดบุตร 
(Cash sickness and maternity benefits): ค่าใช้จ่ายทั้งหมด; ให้ประโยชน์โดยตรงกับพนักงาน 

สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical benefits): ไม่ม ี

• รัฐบาล : สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วยและเวลาคลอดบุตร 
(Cash sickness and maternity benefits): ไม่มี 

 สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical benefits): ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วย (ความรับผิดของนายจ้าง): 
ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเดือนของการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง พนักงานต้องสะสมจ านวนของวันลาป่วยพร้อมจ่าย 
(paid sick days) ที่เพียงพอจ่ายเงินเพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาการลา วันลาป่วยพร้อมจ่ายสะสมในอัตราสอง
วันในแต่ละเดือนที่สมบูรณ์ของการจ้างงานในช่วง 12 เดือนแรกของการจ้างงาน  และสี่วันในแต่ละเดือนของ
การจ้างงานนั้นไม่นาน, ถึง 120 วัน ระยะเวลาการลาป่วยจะต้องมีอายุอย่างน้อยสี่วันติดต่อกัน  และลูกจ้าง
จะต้องมีการรับรองทางการแพทย์ที่เหมาะสมที่ออกโดยผู้ประกอบการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์หรือ            
ทันตแพทย ์

• สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาคลอดบุตร (ความรับผิดของนายจ้าง): 
ต้องมีอย่างน้อย 40 สัปดาห์ของการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง พนักงานจะต้องให้แจ้งให้นายจ้างของเธอตั้งใจที่จะ
ใช้การลาคลอดหลังจากตั้งครรภ์ได้รับการยืนยันจากแพทย์ที่ลงทะเบียน 

• สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินทางการแพทย์ (การสงเคราะห์): อายุ 15-59, 
มีสุขภาพไม่ดี,และถิ่นที่อยู่ของฮ่องกงเป็นเวลาหนึ่งปี ในเวลาหนึ่งปีนั้นไม่จ าเป็นต้องมีการต่อเนื่องหรือทันที
ก่อนที่จะอ้างว่าได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับรายได้ผ่านการทดสอบและสินทรัพย์การทดสอบบนพ้ืนฐาน
ของแต่ละบุคคล ถ้าโสด; ถ้าอยู่กับสมาชิกในครอบครัว, รายได้รวมและทรัพย์สินของทุกคนในครอบครัวจะ
น ามาพิจารณาในการก าหนดผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จะต้องได้รับการประเมินความสามารถในการท างานโดย
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของประชาชน 

• สิทธิประโยชน์ส าหรับการเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
สิทธิผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย (ความรับผิดของนายจ้าง): จ่าย 80% ของรายได้ปกติ

ของพนักงาน ส าหรับจ านวนวันลาป่วยจ่ายเงินสะสมโดยพนักงาน 
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สิทธิผลประโยชน์เวลาคลอดบุตร (ความรับผิดของนายจ้าง): จ่าย 80% ของรายได้ปกติของ
พนักงานเป็นเวลา 10 สัปดาห์ จาก 2-4 สัปดาห์ก่อนวันที่คาดว่าการคลอดบุตรหรือนับแต่วันที่คลอดบุตรถ้า
มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ 

สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (การสงเคราะห์): จ่าย 3,055 ฮ่องกงดอลลาร์ ต่อเดือน 
ส าหรับคนที่อาศัยอยู่คนเดียว หรือ 2,880 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน ถ้าอยู่กับสมาชิกในครอบครัว บวกเงิน
อุดหนุนพิเศษเพ่ือตอบสนองความต้องการอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์ 

• สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับคนงาน (Workers’ Medical Benefits) 
สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (การสงเคราะห์): การรักษาพยาบาลฟรีในโรงพยาบาลของ

รัฐและคลินิกผ่านโครงการความช่วยเหลือที่ครอบคลุมประกันสังคม 
สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับคนในความอุปการะ (Dependents’ Medical 

Benefits) ประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะเป็นเช่นเดียวกับผู้ที่ส าหรับคนงาน 
 

6) องค์กรบริหาร 

• Employer liability: Labour Department (www.labour.gov.hk) administers 
the program. 

• Social assistance: Social Welfare Department (www.swd.gov.hk) 
administers the program. 

 
3.3 การประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 

1) กรอบกฎระเบียบ : กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรกและปัจจุบัน:  พ.ศ. 2496 (ค.ศ.1953) 
(พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนพนักงาน) 

2) ประเภทโครงการ: ระบบนายจ้างรับผิดผ่านผู้ให้บริการเอกชน 
3) ขอบข่ายความคุ้มครอง  
      ลูกจ้าง, รวมทั้งลูกจ้างท างานบ้าน, ลูกจ้างภาคการเกษตร, และลูกเรือของเรือฮ่องกง 

ยกเว้น: ผู้รับงานไปท าที่บ้าน (Home-based workers), ผู้ช่วยเหลือครอบครัว,คนงานสบายบางอย่าง, และ
บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ 

4) แหล่งเงินทุน 

•  ผู้ประกันตน  ไม่มี 

•  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ:  ไม่สามารถใช้ได้ 

•  นายจ้าง:  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ความคุ้มครองขั้นต่ าคือ 100,000,000 ฮ่องกง
ดอลลาร์ ส าหรับนายจ้างที่มีจ านวนพนักงานมากถึง 200 คน หรือ 200 ล้าน ฮ่องกงดอลลาร์ ส าหรับนายจ้างที่
มีพนักงานจ านวนมากกว่า 200 คน 

• รัฐบาล: ไม่มี 
 

 

http://www.labour.gov.hk/
http://www.swd.gov.hk/
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5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

•   ผลประโยชน์จากการบาดเจ็บในเวลางาน (Work injury benefits): ไม่มีก าหนด
ระยะเวลาขั้นต่ า 

•   สิทธิประโยชน์กรณีไร้ความสามารถในการท างานชั่วคราว (Temporary 
Disability Benefits) 80% ของความแตกต่างระหว่างรายได้ต่อเดือนของพนักงานก่อนและหลังการเกิด
อุบัติเหตุเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง 36 เดือน, หลังจากได้รับการพิจารณาว่ามีความพิการถาวร รายได้ต่อเดือนของ
พนักงานที่ใช้ในการค านวณผลประโยชน์คือรายได้ในเดือนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ, แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่าแพทย์ที่ลงทะเบียนหรือคณะกรรมการ   
การประเมินค่าตอบแทนพนักงานได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการการแรงงานประเมินความสามารถใน
การท างาน 

การปรับสิทธิประโยชน์ : รายได้ต่อเดือนของพนักงานจะถูกปรับตามอัตราเฉลี่ยของผล
ประกอบการเพ่ิมขึ้นของพนักงานในการจ้างงานในลักษณะเดียวกับนายจ้างคนเดียวกันหรือ , ถ้าไม่มีพนักงาน
ดังกล่าวตามอัตราการเพ่ิมขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ส่วนท้ายของ แต่ละช่วงเวลา 12 เดือนที่คนงานได้รับ
ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราว 

•   สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวร (Permanent Disability Benefits) 
เงินสงเคราะห์ส าหรับทุพพลภาพถาวร (Permanent disability grant): ส าหรับความพิการ

ทั้งหมด (100%), จ่ายเงินก้อน 48 เดือนของรายได้ของผู้ประกันตน ถ้าอายุ 56 ปีหรืออายุมากกว่า; 72 เดือน
ในกรณีที่อายุ 40-55 ปี หรือ 96 เดือนในกรณีท่ีอายุน้อยกว่าอายุ 40 ปี 

รายได้ต่อเดือนของพนักงานที่ใช้ในการค านวณผลประโยชน์ คือรายได้ในเดือนก่อนที่จะเกิด
อุบัติเหตุหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะสูงกว่า 
รายได้รายเดือนสูงสุดใช้ในการค านวณผลประโยชน์คือ 23,580 ฮ่องกงดอลลาร์ (พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) 

เงินก้อนขั้นต่ าส าหรับทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรคือ 386,110 ฮ่องกงดอลลาร์ พ.ศ. 2555    
(ค.ศ.2012) โดยไม่ค านึงถึงอายุ เงินก้อนสูงสุดส าหรับทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 1,131,840 ฮ่องกงดอลลาร์ถ้า
อายุ 56 ปีหรืออายุมากกว่า; 1,697,760 ฮ่องกงดอลลาร์ ถ้าอายุ 40-55 ปี; หรือ 2,263,680 ปี ฮ่องกงดอลลาร์ 
ถ้าอายุน้อยกว่าอายุ 40 ปี (พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012))  

การสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน (Partial disability): จ่ายร้อยละของประโยชน์
เต็ม ตามการประเมินความพิการและก าหนดเวลาในกฎหมาย 

เบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการด ารงชีวิตในแต่ละวัน (Constant-
attendance allowance): จ่ายเท่ายอดค่าใช้จ่ายจริง , มากถึง 462,890 ฮ่องกงดอลลาร์  พ.ศ. 2555         
(ค.ศ.2012), จะจ่ายเป็นเงินก้อนหรือเป็นระยะเวลานานถึงสองปี พนักงานของคณะกรรมการการประเมิน
ค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการการแรงงานประเมินระดับของความพิการ กรณีผลประโยชน์
ทางแพทย์ส าหรับคนงาน (Workers' Medical Benefits) ประโยชน์ทางการแพทย์รวมถึงการตรวจสอบและ
การรักษาจากแพทย์ที่ลงทะเบียน การดูแลด้านทันตกรรม, กายภาพบ าบัด, บริการไคโรแพรคติก และเครื่องไม้
เครื่องมือ 
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ข้อจ ากัดของความรับผิดสูงสุดส าหรับค่าใช้จ่ายในการรักษา  200 ฮ่องกงดอลลาร์ ต่อวันส าหรับ     
การดูแลผู้ป่วยใน หรือการดูแลผู้ป่วยนอกหรือ 280 ฮ่องกงดอลลาร์ ถ้าต้องมีการดูแลในช่วงวันเดียวกันทั้งสอง
ประเภท ขีดจ ากัด สูงสุดส าหรับเครื่องใช้ในขั้นต้นคือ 33,460 ฮ่องกงดอลลาร์; 101,390 ฮ่องกงดอลลาร์ 
ส าหรับการซ่อมแซมในภายหลังและการต่ออายุของเครื่องไม้เครื่องมือ  พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) 

•   ประโยชน์บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (Survivor Benefits)   
เงินสงเคราะห์ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (Survivor grant): จ่ายเงินก้อน 36 เดือนของรายได้
ของผู้ตาย ถ้าผู้ตายอายุ 56 ปีหรืออายุมากกว่า; 60 เดือน ถ้ามีอายุ 40-55; หรือ 84 เดือนในกรณีที่มีอายุน้อย
กว่า 40 ปี  

ผลประกอบการรายได้ของผู้ตายใช้ในการค านวณผลประโยชน์รายได้ในเดือนทันทีก่อนที่จะ
เกิดอุบัติเหตุหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ, แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
รายได้รายเดือนสูงสุดใช้ในการค านวณผลประโยชน์ 23,580 ฮ่องกงดอลลาร์ (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม             
พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) 

เงินก้อนต่ าสุดคือ 340,040 ฮ่องกงดอลลาร์ (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) 
โดยไม่ค านึงถึงอายุ  เงินก้อนสูงสุดคือ 848,880 ฮ่องกงดอลลาร์ ถ้าผู้ตายอายุ 56 ปีหรืออายุมากกว่า; 
1,414,800 ฮ่องกงดอลลาร์ ถ้าอายุ 40-55; หรือ 1,980,720 ฮ่องกงดอลลาร์ ถ้าอายุน้อยกว่าอายุ 40                    
(ณ วันที่ 22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) 

ผู้รอดชีวิตที่มีสิทธิ์คือ คู่สมรส, บุตร, พ่อแม,่ ปู่ย่าตายาย, และสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน ๆ ที่
เคยอาศยัอยู่กับผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 24 เดือนทันทีก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ทุนจะถูกแบ่งออกในหมู่ผู้รอดชีวิตที่มี
สิทธิ์ จ านวนเงินที่จ่ายให้กับแต่ละผู้รอดชีวิตขึ้นอยู่กับจ านวนและประเภทของผู้รอดชีวิตที่มีสิทธิ์ (คู่สมรสและ
เด็กจะได้รับหุ้นรายใหญ่ของผลประโยชน์ในทุกกรณี) หากผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเป็นคู่สมรสและบุตร, 50% 
ของทุนจะจ่ายให้คู่สมรสและ 50% จะแบ่งเท่า ๆ กันในหมู่เด็ก 

ค่าท าศพ (Funeral grant): เงินก้อนจะจ่ายให้กับบุคคลที่จ่ายค่างานศพถึง 70,000 ฮ่องกง
ดอลลาร์   

6) องค์กรบริหาร 

• Labour Department (www.labour.gov.hk) administers the employer-
liability program. 

• Employers purchase insurance policies with private insurance carriers. 
 

3.3 กรณีการว่างงาน 
1) กรอบกฎระเบียบ: กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรกและปัจจุบัน: ปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) 
2) ประเภทโครงการ: ระบบการสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือสังคม (Social assistance 

system) 
3) ขอบข่ายความคุ้มครอง: ประชาชนพลเมืองในฮ่องกง  
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4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน  ไม่มี 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ:  ไม่มี 

• นายจ้าง: ไม่มี 

• รัฐบาล: จ่ายทั้งหมด 
5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ครอบคลุมส าหรับการว่างงาน (การสงเคราะห์)  
(comprehensive social security unemployment benefit (social assistance)) : อายุ  15-59 ปี  โดย
อยู่อาศัยที่ฮ่องกงอย่างน้อยหนึ่งปี (ต้องการยกเว้นถ้ามีถิ่นที่อยู่เป็นอายุน้อยกว่าอายุ 18)ก่อนที่จะได้รับ
ประโยชน์ ที่อยู่อาศัยในปีหนึ่งไม่ต้องมีความต่อเนื่องหรือก่อนที่จะได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับรายได้ผ่าน
การทดสอบและสินทรัพย์การทดสอบบนพื้นฐานของแต่ละบุคคลถ้าเป็นคนโสด ; ถ้าอยู่กับสมาชิกในครอบครัว
อ่ืน ๆ รายได้รวมและทรัพย์สินของทุกคนในครอบครัว จะถูกน ามาพิจารณาในการก าหนดผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ต้องมีความสามารถในการท างาน , แข็งขันหางานประจ า, และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส าหรับ
โครงการพึ่งพาตนเองของกรมสวัสดิการสังคม 

• สิทธิประโยชน์ส าหรับการว่างงาน (Unemployment benefit) สิทธิประโยชน์
ประกันสั งคมที่ครอบคลุมส าหรับการว่ างงาน  (การสงเคราะห์ ) (comprehensive social security 
unemployment benefit (social assistance) : จ่าย 2,155 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือนส าหรับคนโสด หรือ 
1,545 ถึง 1,920 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับจ านวนของสมาชิกในครอบครัว ; บวกเงินอุดหนุนพิเศษ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับ 

6) องค์กรบริหาร 

• Social Welfare Department (www.swd.gov.hk) administers the program. 
  

3.4 กรณีเงินสงเคราะห์ครอบครัว 
1) กรอบกฎระเบียบ กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรกและปัจจุบัน: พ.ศ. 2514 (ค.ศ.1971) (การ

สงเคราะห์หรือการช่วยเหลือสังคม) 
2) ประเภทโครงการ: ระบบการสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือสังคม (Social assistance 

system) 
3) ขอบข่ายความคุ้มครอง: ประชาชนพลเมืองในฮ่องกง 
4) แหล่งเงินทุน 

•  ผู้ประกันตน (Insured Person): ไม่มี 

•  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ไม่มี 

•  นายจ้าง: ไม่มี 

•  รัฐบาล: จ่ายทั้งหมด 
  

http://www.swd.gov.hk/
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5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

•  สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ครอบคลุมส าหรับสงเคราะห์ครอบครัว 
 (การสงเคราะห์) (comprehensive social security family benefit (social assistance)) : อยู่ฮ่องกงเป็น
เวลาอย่างน้อยหนึ่งปี (ยกเว้นผู้อยู่อาศัยที่มีอายุน้อยกว่าอายุ 18) ที่อยู่อาศัยในปีหนึ่งไม่จ าเป็นจะต้องมีความ
ต่อเนื่องก่อนที่จะได้รับประโยชน์ ประโยชน์คือรายได้ผ่านการทดสอบและสินทรัพย์การทดสอบบนพ้ืนฐานของ
แต่ละบุคคลถ้าเป็นคนโสด; ถ้ามีชีวิตอยู่กับสมาชิกในครอบครัวอ่ืน ๆ รายได้รวมและทรัพย์สินของทุกคนใน
ครอบครัวจะน ามาพิจารณาในการก าหนดผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 

•  เบี้ยเลี้ยงครอบครัว (Family allowances) สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที 
ครอบคลุมส าหรับสงเคราะห์ครอบครัว (การสงเคราะห์) (comprehensive social security family benefit 
(social assistance)) : จ่าย 1,545 ฮ่องกงดอลลาร์ ถึง 2,340 ฮ่องกงดอลลาร์ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับจ านวนของ
สมาชิกในครอบครัว; บวกเงินอุดหนุนพิเศษเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับ 

6) องค์กรบริหาร 

• Social Welfare Department (http://www.swd.gov.hk) administers the 
program. 

 
4. ความผูกพัน ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 
  ปัจจุบัน ฮ่องกง ยังไม่ได้รับสัตยาบันอนุสัญญา C 189 ว่าด้วยการท างานอย่างมีคุณค่าของผู้ใช้แรงงาน
ในบ้าน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การรวมกลุ่มและการเรียกร้องสิทธิของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านในฮ่องกง
ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง (Asian Migrants Coordinating 
Body) สมาคมรวมไทยในฮ่องกง จัดขบวนวันแรงงานแม่บ้านสากล เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยยื่นข้อเรียกร้องต่อ
รัฐบาลฮ่องกง 1) ให้ยกเลิกกฎหมายอยู่  2 สัปดาห์หลังจากยกเลิกสัญญาจ้าง 2) ให้ยกเลิกกฎหมายอยู่อาศัย
บ้านนายจ้าง 3) ขึ้นเงินเดือนเริ่มต้นที่ 4,500 เหรียญฮ่องกง และ 4) ให้รัฐบาลฮ่องกงลงสัตยาบันอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่189 ว่าด้วยเรื่องคุ้มครองสิทธิแรงงาน ให้ท างานอย่างมีคุณค่า
และมีศักดิ์ศรี ด้วยลูกจ้างท างานบ้านทั่วโลกที่ดูแลครอบครัวและครัวเรือนของนายจ้างจะต้องได้รับสิทธิ
แรงงานขั้นพ้ืนฐานประการเดียวกันกับแรงงานประเภทอ่ืน ๆ 
  ส าหรับข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน
ในฮ่องกง ได้ยื่นข้อเรียกร้องสิทธิให้กับแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่อรัฐบาลฮ่องกง ดังนี้  
  1) ขึ้นเงินเดือนจาก 4,210 เป็น 5000 เหรียญฮ่องกง  
  2) ก าหนดชั่วโมงการท างานในแต่ละวันให้ชัดเจน 
  3) ขึ้นเงินค่าอาหารส าหรับแรงงานที่นายจ้างให้หาทานด้วยตนเองเดือนละ 2,000 เหรียญฮ่องกง  
  4) ยกเลิกกฎหมายอาศัยบ้านนายจ้าง  
  5) ให้ฮ่องกงรับสัตยาบันอนุสัญญา C 189 ว่าด้วยการท างานอย่างมีคุณค่าของผู้ใช้แรงงานในบ้าน  
  6) ยกเลิกการไม่อนุมัติวีซ่าท างานแม่บ้านของชาวเนปาล  
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สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงาน และดัชนีทางเศรษฐกิจ  
 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประมุขของประเทศคือประธานาธิบดี 
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย
ประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติ และศาลท าหน้าที่ทางตุลาการ ทั้งนี้ 
เกาหลีใต้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 จังหวัด และ 6 เขตการปกครอง ได้แก่ โซล ปูซาน อินชอน แตกู 
ควังจู แตชอน (กรมสวัสดิการและการคุ้มครองรายงาน.รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท าฐานข้อมูล
สวัสดิการของสมาชิกประชาคมอาเซียน www.welfare.labour.go.th/attachments/article/50/18.pdf) 
 จ านวนประชากรในเกาหลีใต้ ณ เดือนพฤษภาคม 2556 มี 51,034,494 คน มีเชื้อสายมาจากเกาหลี 
จีน ฟิลิปปินส์ และเชื้อสายอ่ืน ๆ อีก ในแง่ความหนาแน่นของประชากร มีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศ            
511 คนต่อตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 เกาหลีใต้ท าลายสถิติมีประชากรถึง 50 ล้านคนเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ จากจ านวนประชากรในเกาหลีใต้ทั้งหมด มี 10,181,807 คน หรือประมาณร้อย
ละ 20 อาศัยอยู่ในกรุงโซล เมืองหลวง นอกนั้นกระจายอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น นครปูซาน 3,536,426 คน   
นครอินชอน 2,859,335 คน เมืองแดกู 2,505,083 คน เมืองแดจอน 1,529,085 คน เมืองกวางจู 1,471,801 
คน และเมืองอูลซาน 1,151,340 คน  
 ในด้านเศรษฐกิจ ปี 2555 เกาหลีใต้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1,538,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ สูงเป็นอันดับ 4 ในทวีปเอเชีย และอันดับ 15 ของโลก มีรายได้ประชากรต่อหัวอยู่ที่ 29,833 
ดอลลาร์สหรัฐ เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 2 ลดลงจากร้อยละ 3.6 ในปี 2554 โดยมีปัจจัยส าคัญมาจากวิกฤติ
เศรษฐกิจเขตยูโร สถานการณ์เศรษฐกิจในสหรัฐฯ และจีน การอ่อนตัวของค่าเงินเยนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สินค้าส่งออกของเกาหลีใต้และการชะลอตัวลงของอุปสงค์ภายในประเทศ จากปัญหาหนี้ในครัวเรือนและ    
การออมที่ลดลง ทั้งนี้ ภาคการส่งออกของเกาหลีใต้ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 57 ของ GDP ถือเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ทรัพยากรที่ส าคัญของเกาหลีใต้ ได้แก่ ถ่านหิน ทังสเตน กราไฟต์ 
ตะกั่ว อุตสาหกรรมหลักได้แก่การผลิตชิ้นส่วนประกอบ รถยนต์ การต่อเรือ และปิโตรเคมี (สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล. ภาพรวมเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ www.thaiembassy.org/th/business/38617-
ภาพรวมเศรษฐกิจเกาหลีใต้.html) 
 
2. สถานการณ์ และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 
 สถิติจ านวนลูกจ้างท างานบ้านของประเทศเกาหลีใต้ ปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) มีจ านวนอยู่ที่  
150,000 คน (ILO. 2013. Domestic workers across the world: Global and regional statistics and 
the extent of legal protection.Website www.ilo.org/wcmsp/ 5 groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/wcms_.173363pdf) 
  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
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3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม  

 การจัดสวัสดิการทางสังคมของประเทศเกาหลีใต้  มีการสวัสดิการหลัก 2 ประเภท คือ ระบบการ
ประกันสังคม และการช่วยเหลือทางด้านสังคม ด้านประเภทของความคุ้มครอง ระบบความคุ้มครองทางสังคม
ของประเทศเกาหลีใต้ ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ใน 4 กรณี คือ กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 
กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร กรณีบาดเจ็บจากการท างาน และกรณีว่างงาน โดยรายละเอียดการเกิดสิทธิมีดังนี้  
 3.1. กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ 
  1) กรอบกฎระเบียบ กฎหมายแรก: พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) สวัสดิการกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติ กฎหมายปัจจุบัน: พ.ศ.2529 (ค.ศ. 1986) กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ และ พ.ศ. 2550 
(2007) สวัสดิการชราภาพเบื้องต้น 
  2) ประเภทโครงการ: ระบบการประกันสังคม และการช่วยเหลือทางด้านสังคม 
  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 
  การประกันสังคม: พนักงานบริษัทและผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงชาวนาและชาวประมง 
ความคุ้มครองตามความสมัครใจส าหรับพนักงานบริษัทและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุระหว่าง 60 จนถึง 
64 ปี และความคุ้มครองพิเศษส าหรับส าหรับข้าราชการพลเรือน พนักงานโรงเรียนเอกชน ทหาร และพนักงาน
ของที่ท าการไปรษณีย์แบบพิเศษ 
  การช่วยเหลือทางด้านสังคม (สวัสดิการชราภาพเบื้องต้น): ประชากรเกาหลีทุกคนและคู่
สมรสชาวต่างชาติ 
  4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน การประกันสังคม: อัตราร้อยละ 4.5 ของรายได้รวมต่อเดือน  
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ สมทบทุนในอัตราร้อยละ 9 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ประกันตนทั้งหมดในปีที่
ผ่านมา, รายได้ต่อเดือนขั้นต่ าสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเท่ากับ 260,000 วอน, รายได้ต่อเดือนขั้นสูงสุด
ที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเท่ากับ 4,080,000 วอน  การช่วยเหลือทางด้านสังคม: ไม่มี 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  การประกันสังคม: อัตราร้อยละ 9 ของรายได้รวมต่อเดือน, 
รายได้ต่อเดือน ขั้นต่ าสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเท่ากับ 260,000 วอน, รายได้ต่อเดือนขั้นสูงสุดที่ใช้ใน
การค านวณเงินสมทบเท่ากับ 4,080,000 วอน  การช่วยเหลือทางด้านสังคม: ไม่มี 

• นายจ้าง  การประกันสังคม: อัตราร้อยละ 4.5 ของบัญชีเงินเดือนรวมต่อเดือน, 
รายได้ต่อเดือนขั้น ต่ าสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเท่ากับ 260,000 วอน, รายได้ต่อเดือนขั้นสูงสุดที่ใช้ใน
การค านวณเงินสมทบเท่ากับ 4,080,000 วอน  การช่วยเหลือทางด้านสังคม: ไม่มี 

• รัฐบาล การประกันสังคม: ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารปกครอง ได้แก่    
การสมทบทุนส าหรับชาวนา และชาวประมง พนักงานที่มีรายได้น้อย ครอบครัวที่มีบุตรมากกว่า 2 คน และ 
ผู้ประกันตนที่รับราชการทหาร การช่วยเหลือทางด้านสังคม: ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ  
  สวัสดิการชราภาพ (การประกันสังคม): ผู้ประกันตนอายุ 61 ปี (จนถึงอายุ 65 ปี ภายใน 
พ.ศ. 2577) ได้รับความคุ้มครอง 20 ปี, รายได้และการวัดผลประกอบการ: กรณีผู้ประกันตนมีอายุมากกว่า 65 
ปี รายได้ต่อเดือนที่ต้องเสียภาษีหรือรายได้ที่มาจากผลประกอบการต้องไม่เกิน 1,981,975 วอน, สวัสดิการ
ชราภาพส าหรับผู้เกษียณอายุงาน: ผู้ประกันตนอายุ 61 ปี (จนถึงอายุ 65 ปี ภายใน พ.ศ. 2577) ได้รับความ
คุ้มครองระหว่าง 10 ถึง 19 ปี, รายได้และการวัดผลประกอบการ: รายได้ต่อเดือนที่ต้องเสียภาษีหรือรายได้
ที่มาจากการผลประกอบการต้องไม่เกิน 1,981,975 วอน, สวัสดิการชราภาพส าหรับผู้ยังไม่เกษียณอายุงาน :  
อายุระหว่าง 61 ถึง 65 ปี ได้รับความคุ้มครอง 10 ปี และผลประกอบการซึ่งมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อเดือน
มากกว่า1,981,975 วอน, สวัสดิการชราภาพส าหรับผู้เกษียณก่อนวัย: อายุตั้งแต่ 56 จนถึง 60 ปี ได้รับความ
คุ้มครอง 10 ปี, รายได้และการวัดผลประกอบการ: รายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือรายได้จากผลประกอบการต้องไม่
เกิน 1,981,975 วอน 
 ส่วนเพิ มเติมของผู้ที ได้รับการอุปถัมภ์: จ่ายให้กับผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์โดยชอบธรรม ได้แก่ คู่สมรส 
บุตรที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพระดับที่หนึ่ง (สูญเสียความสามารถในการท างานโดย
สิ้นเชิงและต้องการผู้ดูแล) หรือระดับที่สอง (สูญเสียความสามารถในการท างานอย่างรุนแรง) และบุพการี 
(รวมถึงบุพการีของคู่สมรส) ที่มีอายุ 61 หรอืสูงกว่า หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพระดับท่ีหนึ่ง หรือระดับท่ีสอง 
เงินชดเชยบ าเหน็จชราภาพ (การประกันสังคม): อายุ 61 ปี ได้รับความคุ้มครองต่ ากว่า 10 ปี ได้แก่ 
ผู้ประกันตนทุกวัยที่ย้ายถิ่นฐานถาวร สูญเสียสถานภาพการเป็นประชากรเกาหลี หรือในกรณีที่มีข้อตกลงทวิ
ภาคีส าหรับผู้ประกันตนชาวต่างชาติที่ไม่ต้องการอาศัยอยู่ที่เกาหลี 
  สวัสดิการการหย่าร้าง (การประกันสังคม): อายุ 61 ปี และหย่าร้าง ซึ่งจะต้องมีการแต่งงาน
กับคู่สมรสที่เป็นผู้ประกันตนอย่างน้อย 5 ปี ครอบคลุมในขณะการจ้างงานของคู่สมรส 
  สวัสดิการชราภาพเบื้องต้น (การช่วยเหลือทางด้านสังคม): อายุ 65 ปี และมีรายได้ต่อ
เดือนต่ ากว่า 870,000 วอนส าหรับคนโสด หรือต่ ากว่า 1,392,000 วอนส าหรับคนแต่งงาน 
  สวัสดิการทุพพลภาพ (การประกันสังคม): ต้องเป็นบุคคลทุพพลภาพระดับที่หนึ่ง (สูญเสีย
ความสามารถในการท างานโดยสิ้นเชิงและต้องการผู้ดูแล ) หรือระดับที่สอง (สูญเสียความสามารถในการ
ท างานอย่างรุนแรง) หรือระดับที่สาม (สูญเสียความสามารถในการท างาน) ซึ่งมีผลมาจากการโรคภัยไข้เจ็บ
หรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในขณะประกันตน และผู้ประกันตนต้องมีการจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 66.70 
ตรงเวลาที่ก าหนด (ยกเว้น เมื่อระยะเวลาความคุ้มครองค้างช าระน้อยกว่า 6 เดือน), ศูนย์บริการกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติจัดท าการประเมินระดับความทุพพลภาพ และเมื่อมีการเรียกร้องสิทธิประโยชน์
เกิดขึ้น ศูนย์บริการกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติอาจจะมีการพิจารณาระดับความทุพพลภาพอีกครั้ง และ
ปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 ส่วนเพิ มเติมของผู้ที ได้รับการอุปถัมภ์: จ่ายให้กับผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์โดยชอบธรรม ได้แก่ คู่สมรส 
บุตรที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพระดับที่หนึ่ง (สูญเสียความสามารถในการท างานโดย
สิ้นเชิงและต้องการผู้ดูแล) หรือระดับที่สอง (สูญเสียความสามารถในการท างานอย่างรุนแรง) และบุพการี 
(รวมถึงบุพการีของคู่สมรส) ที่มีอายุ 61 หรือสูงกว่า หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพระดับท่ีหนึ่ง หรือระดับท่ีสอง 
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เงินบ าเหน็จทุพพลภาพ (การประกันสังคม): จ่ายให้กับบุคคลทุพพลภาพระดับท่ีสี่ (สูญเสียความสามารถในการ
ท างานบางส่วน) ผู้ประกันตนต้องมีการจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 66.70 ตรงเวลาที่ก าหนด (ยกเว้น เมื่อ
ระยะเวลาความคุ้มครองค้างช าระน้อยกว่า 6 เดือน) 
  สวัสดิการกรณีเสียชีวิต (การประกันสังคม): จ่ายเมื่อผู้ประกันตน (กรณีท่ีผู้ประกันตนถึงแก่
ความตายต้องมีการจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 66.70 ตรงเวลาที่ก าหนด ยกเว้น เมื่อระยะเวลาความ
คุ้มครองค้างช าระน้อยกว่า 6 เดือน) ผู้รับสวัสดิการชราภาพ หรือผู้รับสวัสดิการทุพพลภาพระดับที่หนึ่ง หรือ
ระดับท่ีสอง ถึงแก่ความตาย, ทายาทโดยชอบธรรม ได้แก่ คู่สมรส บุพการี และบิดามารดาของบุพการี (รวมถึง 
บุพการี และบิดามารดาของบุพการีของคู่สมรส) ที่มีอายุมากกว่า 61 ปี หรือสูงกว่า หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ระดับที่หนึ่ง หรือระดับที่สอง และบุตรหลานที่มีอายุต่ ากว่า 19 ปี (เป็นบุคคลทุพพลภาพระดับที่หนึ่ง หรือ
ระดับที่สอง ทุกวัย) เงินสวัสดิการจะถูกแบ่งจ่ายให้กับทายาทโดยชอบธรรมตามล าดับความส าคัญ คือ คู่สมรส 
บุตร บุพการี หลาน และ บิดามารดาของบุพการี 
 ส่วนเพิ มเติมของผู้ที ได้รับการอุปถัมภ์: จ่ายส าหรับผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์โดยชอบธรรม ได้แก่ คู่สมรส 
บุตรที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพระดับที่หนึ่ง (สูญเสียความสามารถในการท างานโดย
สิ้นเชิงและต้องการผู้ดูแล) หรือระดับที่สอง (สูญเสียความสามารถในการท างานอย่างรุนแรง) และบุพการี 
(รวมถึงบุพการีของคู่สมรส) ที่มีอายุ 61 หรือสูงกว่า หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพระดับท่ีหนึ่ง หรือระดับท่ีสอง 

เงินบ าเหน็จชดเชยกรณีเสียชีวิต (การประกันสังคม): จ่ายเมื่อผู้ประกันตนหรือแรกเริ่มประกันตนผู้ซึ่ง
ไม่มีคุณสมบัติได้รับสวัสดิการกรณีเสียชีวิตได้ถึงแก่ความตาย 

เงินบ าเหน็จของผู้เสียชีวิต (การประกันสังคม): สวัสดิการกรณีเสียชีวิตหรือเงินบ าเหน็จชดเชยกรณี
เสียชีวิตจะถูกจ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิพึงได้ (ญาติผู้มีสายเลือดโดยตรง รวมถึงลูกหลานทั้งหมด) ในกรณีที่ไม่
ปรากฏทายาทโดยชอบธรรม 
  6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 
   สวัสดิการชราภาพ (การประกันสังคม): กรณีความคุ้มครอง 20 ปี จ านวน
สวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนคือ 1.41 (โดยลดลง 0.015 ต่อปี จนถึง 1.20 ในปี พ.ศ. 2571) คูณด้วยผลรวมของ
ดัชนีค่าจ้างต่อเดือนโดยเฉลี่ยในช่วงสามปีที่ผ่านมาก่อนปีที่มีการจ่ายครั้งแรกและค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของ
ผู้ประกันตนนอกเหนือจากระยะเวลาเงินสมทบทั้งหมดของผู้ประกันตน ส่วนที่เพ่ิมจะถูกจ่ายในแต่ละปีของ
ความคุ้มครองที่เกินกว่า 20 ปี, สวัสดิการชราภาพส าหรับผู้เกษียณงาน: อัตราร้อยละ 50 ถึง 90 ของจ านวน
สวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนที่ถูกจ่ายไปอย่างน้อย 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปีของความคุ้มครอง, สวัสดิการชรา
ภาพส าหรับผู้ยังไม่เกษียณงาน: สวัสดิการขึ้นอยู่กับจ านวนสวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนของผู้ประกันตน จ านวน
ทั้งหมดของปีที่มีความคุ้มครอง และ อายุของผู้ประกันตนเมื่อเงินสวัสดิการถูกจ่ายครั้งแรก, สวัสดิการชราภาพ
ส าหรับผู้เกษียณก่อนวัย: สวัสดิการขึ้นอยู่กับจ านวนสวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนของผู้ประกันตน จ านวนทั้งหมด
ของปีที่มีความคุ้มครอง และ อายุของผู้ประกันตนเมื่อเงินสวัสดิการถูกจ่ายครั้งแรก 
 ส่วนเพิ มเติมของผู้ที ได้รับการอุปถัมภ์: เงินจ านวน 244,690 วอนต่อปี ส าหรับคู่สมรส และ 163,090 
วอนต่อปี ส าหรับบุตรหรือบุพการีรายบุคคลถูกจ่ายให้กับผู้รับบ านาญทุกคน ยกเว้นบุคคลที่ได้รับสิทธิ
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สวัสดิการชราภาพส าหรับผู้ยังไม่เกษียณงาน, การปรับสิทธิประโยชน์: สิทธิประโยชน์ถูกปรับทุกๆปี ตามการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคในปีที่ผ่านมา 
  เงินชดเชยบ าเหน็จชราภาพ (การประกันสังคม): เงินบ าเหน็จของเงินสมทบทั้งหมดของ
ผู้ประกันตน (รวมถึงเงินสมทบส่วนของบริษัทว่าจ้าง) รวมกับดอกเบี้ยซึ่งค านวณจากอัตราพ้ืนฐานของธนาคาร
ในวันที่จ่ายเงินคืน 
  สวัสดิการหย่าร้าง (การประกันสังคม): สวัสดิการจ านวนมากถึงอัตราร้อยละ 50 ถูกจ่าย
ให้กับคู่สมรสของผู้ประกันตนที่หย่าร้าง ตามระยะเวลาการแต่งงาน  
  สวัสดิการชราภาพเบื้องต้น (การช่วยเหลือทางด้านสังคม): เงินจ านวนมากถึง 200,000 
วอนถูกจ่ายออกไป ตามรายได้ 

• สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวร  
  สวัสดิการกรณีทุพพลภาพ (การประกันสังคม): สวัสดิการถูกค านวณตามจ านวนสวัสดิการ
เบื้องต้นต่อเดือนของผู้ประกันตนและการประเมินระดับของความทุพพลภาพ, บุคคลทุพพลภาพระดับที่หนึ่ง 
(สูญเสียความสามารถในการท างานโดยสิ้นเชิงและต้องการผู้ดูแล ) ได้รับอัตราร้อยละ 100 ของจ านวน
สวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนของผู้ประกันตน บุคคลทุพพลภาพระดับที่สอง (สูญเสียความสามารถในการท างาน
อย่างรุนแรง) ได้รับในอัตราร้อยละ 80 และบุคคลทุพพลภาพระดับที่สาม (สูญเสียความสามารถในการท างาน) 
ได้รับในอัตราร้อยละ 60 ตามล าดับ, จ านวนสวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนคือ 1.41 (โดยลดลง 0.015 ต่อปี จนถึง 
1.20 ในปี พ.ศ. 2571) คูณด้วยผลรวมของดัชนีค่าจ้างต่อเดือนโดยเฉลี่ยในช่วงสามปีที่ผ่านมาก่อนปีที่มี                    
การจ่ายครั้งแรกและค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ประกันตนนอกเหนือจากระยะเวลาเงินสมทบทั้งหมดของ
ผู้ประกันตน ส่วนที่เพ่ิมจะถูกจ่ายในแต่ละปีของความคุ้มครองที่เกินกว่า 20 ปี  
 ส่วนเพ่ิมเติมของผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์: จ านวนเงิน 244,690 วอนต่อปีส าหรับคู่สมรส และ 163,090 
วอนต่อปีส าหรับบุตรหรือบุพการีรายบุคคลถูกจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่เป็นบุคคลทุพพลภาพระดับที่หนึ่ง ระดับ
ที่สอง และ ระดับที่สาม, การปรับสิทธิประโยชน์: สิทธิประโยชน์ถูกปรับทุก ๆ ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภคในปีที่ผ่านมา 
  เงินบ าเหน็จทุพพลภาพ (การประกันสังคม):  อัตราร้อยละ 225 ของจ านวนสวัสดิการ
เบื้องต้นต่อเดือนถูกจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่เป็นบุคคลทุพพลระดับที่สี่  (สูญเสียความสามารถในการท างาน
บางส่วน) 

• สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต 
  สวัสดิการเสียชีวิต: อัตราร้อยละ 60 ของจ านวนสวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนของผู้เสียชีวิตถูก
จ่ายให้อย่างน้อย 20 ปีของเงินสมทบ กล่าวคือ อัตราร้อยละ 50 ถูกจ่ายให้ในช่วง 10 ถึง 19 ปี ในขณะที่ อัตรา
ร้อยละ 40 ถูกจ่ายให้ในช่วงน้อยกว่า 10 ปี, จ านวนสวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนคือ 1 41.(โดยลดลง 0.015 ต่อ
ปี จนถึง 1.20 ในปี พ.ศ. 2571) คูณด้วยผลรวมของดัชนีค่าจ้างต่อเดือนโดยเฉลี่ยในช่วงสามปีที่ผ่านมาก่อนปีที่
มีการจ่ายครั้งแรกและค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ประกันตนนอกเหนือจากระยะเวลาเงินสมทบทั้งหมดของ
ผู้ประกันตน ส่วนที่เพ่ิมจะถูกจ่ายในแต่ละปีของความคุ้มครองที่เกินกว่า 20 ปี  
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 ส่วนเพิ มเติมของผู้ที ได้รับการอุปถัมภ์: จ านวน 163 วอน ต่อปีส าหรับบุตรหรือบุพการีรายบุคคลถูก
จ่ายให้กับผู้รับบ านาญทุกคน การปรับสิทธิประโยชน์: สิทธิประโยชน์ถูกปรับทุกๆปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภคในปีที่ผ่านมา 
  เงินบ าเหน็จชดเชยกรณีเสียชีวิต(การประกันสังคม) : เงินบ าเหน็จของเงินสมทบทั้งหมด
ของผู้เสียชีวิต (ผู้ว่าจ้างสมทบเงินช่วยเหลือ) รวมกับดอกเบี้ยซึ่งค านวณจากอัตราพ้ืนฐานของธนาคารในวันที่
จ่ายเงินคืน 
  เงินบ าเหน็จของผู้เสียชีวิต (การประกันสังคม) : เงินบ าเหน็จของเงินสมทบทั้งหมดของ
ผู้เสียชีวิต รวมกับดอกเบี้ย (ผู้ว่าจ้างสมทบเงินช่วยเหลือ)  อัตราดอกเบี้ยรายปีโดยเฉลี่ย, เงินบ าเหน็จสูงสุดของ
ผู้เสียชีวิตคือ สี่เท่าของเงินเดือนๆสุดท้ายของผู้เสียชีวิต หรือเงินเดือนเฉลี่ยจากระยะเวลาประกันตนทั้งหมด 
แล้วแต่ว่าจ านวนใดสูงกว่า 
  7) องค์กรบริหาร  

• กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (http://www.mw.go.kr) ให้บริการการก ากบั
ดูแลทั่วไป 

• ศูนย์บริการกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ(http://www.nps.or.kr)ท าหน้าที่บริหาร
จัดการแผนงานและการจ่ายสิทธิประโยชน์ 
 
 3.2. กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
  1) กรอบกฎระเบียบ กฎหมายแรก: พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) ประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
ส าหรับพนักงานบริษัท และ พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) ประกันสุขภาพภาคบังคับ มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2520 
(ค.ศ. 1977) กฎหมายปัจจุบัน: พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ประกันการจ้างงาน มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2538 
(ค.ศ. 1995); พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ประกันสุขภาพแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000); 
พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ความมั่นคงทางการเงินของการประกันสุขภาพแห่งชาติ ; พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
การสะสมของเบี้ยประกัน,ประกันการจ้างงาน  มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005), พ.ศ. 2551                
(ค.ศ. 2008) ประกันการดูแลระยะยาว;และ พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) การสะสมแบบบูรณการของเงินสมทบ
ประกันสังคม 
  2) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม การคลอดบุตร ยา และการรักษาระยะยาวเท่านั้น  
  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• สิทธิประโยชน์ทางการเงินทดแทนกรณีคลอดบุตรและการดูแลบุตร : พนักงาน
บริษัท, ความคุ้มครองตามความสมัครใจส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมการเกษตร การป่าไม้ การล่า
สัตว์ การประมง และการก่อสร้าง รวมถึงช่างไฟฟ้า พนักงานโทรคมนาคม พนักงานดับเพลิง ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ และพนักงานในครัวเรือน ข้อยกเว้น บุคคลที่ท างานต่ ากว่า 60 ชั่วโมงต่อเดือน หรือต่ ากว่า 15 ชั่วโมงต่อ
อาทิตย์ และแรงงานในครอบครัว, ความคุ้มครองพิเศษส าหรับข้าราชการพลเรือน พนักงานในโรงเรียนเอกชน 
ทหาร และพนักงานของที่ท าการไปรษณีย์แบบพิเศษ 
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• สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาระยะยาว: ประชากรเกาหลีทุกคน และ
พนักงานบริษัท ความคุ้มครองตามความสมัครใจส าหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน เกาหลี ข้อยกเว้น: บุคคล
รายได้ต่ าจะถูกคุ้มครองโดยแผนการรักษาสุขภาพที่ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ 
  4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน  สิทธิประโยชน์ทางการเงิน: ดูได้จากแหล่งเงินทุนกรณีการว่างงานสิทธิ
ประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาระยะยาว: อัตราร้อยละ 3 (สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์) และอัตราร้อยละ 
0.19 (สิทธิประโยชน์ทางการรักษาระยะยาว) ของรายได้รวมต่อเดือน, รายได้ต่อเดือนขั้นต่ าสุดที่ใช้ในการ
ค านวณวงเงินสมทบเท่ากับ  280,000 วอน, รายได้ต่อเดือนขั้นสูงสุดที่ใช้ในการค านวณวงเงินสมทบเท่ากับ  
78,100,000 วอน  

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ความแตกต่างตามปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัย รายได้ อายุ และเพศ  

• นายจ้าง: สิทธิประโยชน์ทางการเงิน: ดูได้จากแหล่งเงินทุนกรณีการว่างงาน, สิทธิ
ประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาระยะยาว: อัตราร้อยละ 3 (สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์) และอัตราร้อยละ 
0.19 (สิทธิประโยชน์ทางการรักษาระยะยาว) ของรายได้ต่อเดือน, รายได้ต่อเดือนขั้นต่ าสุดที่ใช้ในการค านวณ
วงเงินสมทบเท่ากับ 280,000 วอน, รายได้ต่อเดือนขั้นสูงสุดที่ใช้ในการค านวณวงเงินสมทบเท่ากับ 
78,100,000 วอน  

• รัฐบาล: การสมทบในส่วนของนายจ้าง , รายได้ต่อเดือนขั้นต่ าสุดที่ใช้ในการค านวณ
วงเงินสมทบเท่ากับ 280,000 วอน ,รายได้ต่อเดือนขั้นสูงสุดที่ใช้ในการค านวณวงเงินสมทบเท่ากับ 
78,100,000 วอน 
  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• สิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย: ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย 

• สิทธิประโยชน์ทางการเงินทดแทนกรณีคลอดบุตรและการดูแลบุตร: ต้องมีการ
ประกันตนอย่างน้อย 180 วัน ก่อนวันคลอดบุตร หรือวันที่บุตรเกิดวันแรก  

• สิทธิประโยชน์ทางการรักษา : การจ่ายเงินสมทบต้องไม่ขาดช าระเกิน 6 เดือน
นับตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประกันตน 

การรักษาระยะยาว: อายุ 65 ปีและต้องการรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง อายุต่ ากว่า 65 ปีและต้องการ
รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากลักษณะทางการรักษา เช่น ความผิดปกติทางจิต โรคหัวใจและหลอดเลือด 
หรือโรคอัลไซเมอร์  

• สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร  
 กรณีเจ็บป่วย: ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย 
 กรณีคลอดบุตร: อัตราร้อยละ 100 ของรายได้ที่มีการท าประกันจะถูกจ่ายที่ 90 วัน (45 วันคือ
จ านวนวันที่ต้องจ่ายหลังจากคลอดบุตร) นายจ้างจ่าย 60 วันแรก, สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรถือเป็นสิทธิ
ประโยชน์ขั้นสูงสุด  
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  สิทธิประโยชน์ในการดูแลบุตร: สิทธิประโยชน์จะถูกจ่ายสูงสุดถึง 12 เดือน 
  สิทธิประโยชน์ทางการรักษา: จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางเงินสดส าหรับผู้ที่ดูแลคนป่วย
ในครอบครัว การดูแลขั้นพิเศษ และการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล 

• สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของพนักงาน  
  สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์: สิทธิประโยชน์รวมถึงการรักษาทางการแพทย์ การผ่าตัด การ
รักษาตัวในโรงพยาบาล และค่ายา ภายใต้ข้อตกลงการรักษากับศูนย์บริการประกันสุขภาพแห่งชาติในการให้ใช้
บริการทางการแพทย์, การรักษาพยาบาลกรณีคลอดบุตร ไม่จ ากัดจ านวนบุตร แต่ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางเงิน
ทดแทน, การร่วมจ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ผู้ประกันตนจ่ายในอัตราร้อยละ 20 ของค่า
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล และในอัตราร้อยละ 30  ถึง 60 ของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสถานพยาบาล ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อผู้ป่วยเป็นจ านวนเงิน 2,000,000 ถึง 4,000,000 วอนต่อปี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับรายได ้
 การรักษาระยะยาว: การรักษาพยาบาลที่ที่พักอาศัยรวมถึงการเยี่ยมไข้, การอาบน้ า, การพยาบาล, 
การดูแลทั้งกลางวันและกลางคืน,การดูแลการพักผ่อนระยะสั้น, และการช่วยเหลือตามอาการ การดูแลรวมถึง 
การดูแลรักษาที่ที่พักอาศัยโดยพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาต, บ้านของบุคคลหลังเกษียณ, ที่พักอาศัยที่ได้รับ
ใบอนุญาต, และสถานพยาบาลดูแลระยะยาวอ่ืน ๆ  

• สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของผู้อยู่ในความอุปถัมภ์  
 สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลส าหรับผู้อยู่ในความอุปถัมภ์: สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
ส าหรับผู้อยู่ในความอุปถัมภ์เหมือนกันสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน  , ผู้ความอุปถัมภ์โดยชอบธรรมในการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ คือผู้ที่ไม่มีรายได้ และอาศัยอยู่กับผู้ประกันตน รวมถึงคู่สมรสของผู้ประกันตน ลูก หลาน 
บุพการี ปู่ย่าตายาย และพ่ีน้อง  
  5) องค์กรบริหาร 

• สิทธิประโยชน์ทางการเงินทดแทนกรณีคลอดบุตรและการดูแลบุตร กระทรวงการ
จ้างงานและแรงงาน (http://www.moel .go.kr/) ท าหน้าที่ก ากับดูแลทั่วไป, จัดสรรดูแลสิทธิประโยชน์ และ
บริหารจัดการแผนงาน ศูนย์การบริการสวัสดิการและค่าชดเชยของพนักงานเกาหลี 
 (http:// www.kcomwel.or.kr) เป็นผู้จัดอัตราการจ่ายเงินสมทบ ศูนย์บริการประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(http://www.nhis.or.kr) ท าหน้าที่รวบรวมเงินสมทบ  
   การแพทย์และสิทธิประโยชน์ทางการรักษาระยะยาว กระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการ (http://www.mw.go.kr) ให้บริการการก ากับดูแลทั่วไป ศูนย์การบริการด้านสุขภาพแห่งชาติ 
(http://www.nhic.or.kr; http://www.longtermcare.or.kr/) บริหารจัดการประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
แผนงานการดูแลระยะยาว สะสมเงินสมทบภาคครัวเรือน และจ่ายค่าบริการทางการแพทย์  ศูนย์บริการ          
การตรวจสอบและประเมินประกันสุขภาพ (http://www.hira.or.kr) ตรวจสอบการใช้สิทธิทางการแพทย์ และ
ประเมินคุณภาพของการบริการทางการแพทย์และการดูแลระยะยาว 
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 3.3. กรณีบาดเจ็บจากการท างาน  
  1) กรอบกฎระเบียบ กฎหมายแรก: พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) กฎหมายปัจจุบัน: พ.ศ. 2506 
(ค.ศ. 1963) การประกันค่าชดเชย จากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม มีผลบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) 
และพ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เงินสมทบพิเศษ มีผลบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) หมายเหตุ: กฎหมาย                   
ปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) ยังสามารถใช้กับพนักงานบริษัท กรณีพวกเขาไร้ความสามารถเนื่องจากบาดเจ็บ
จากการท างาน หรือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเกิดข้ึนไม่ต่ ากว่า 4 วัน  
  2) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม  
  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง  พนักงานของสถานประกอบการที่มีพนักงานอย่างน้อย 1คน,     
ความคุ้มครองตามความสมัครใจส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมการเกษตร , การป่าไม้, การล่าสัตว์, 
การประมง และการก่อสร้าง รวมถึงช่างไฟฟ้า พนักงานโทรคมนาคม พนักงานดับเพลิง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
และแรงงานในครัวเรือน ข้อยกเว้น: แม่บ้านและผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลในอุตสาหกรรมเกษตร  
การป่าไม้ (ยกเว้นอาชีพตัดไม้) การประมง และการล่าสัตว์ ที่มีพนักงานประจ าน้อยกว่า 5  คน, ความคุ้มครอง
พิเศษส าหรับข้าราชการพลเรือน ทหาร พนักงานในโรงเรียนเอกชน และลูกเรือ 
  4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ไม่มี 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: อัตราร้อยละ 0.60 ถึง 34 ของรายได้ที่ต้องส าแดงหรือ
บัญชีเงินเดือน ตามการประเมินระดับความเสี่ยง, ไม่มีขั้นต่ าและขั้นสูงสุดของรายได้ใช้ในการค านวณเงินสมทบ 
และอัตราส่วนเงินสมทบจะถูกตรวจสอบรายปี  

•  นายจ้าง : อัตราร้อยละ 0.60 ถึง 34 ของบัญชีเงินเดือนรายปี  ตามการประเมิน
ระดับความเสี่ยง, ไม่มีขั้นต่ าและขั้นสูงสุดของรายได้ในการค านวณเงินสมทบ และอัตราส่วนเงินสมทบจะถูก
ตรวจสอบรายปี 

• รัฐบาล: ไม่มี  
  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
  สิทธิประโยชน์การบาดเจ็บจากการท างาน: ไม่มีขั้นต่ าสุดของระยะเวลาการเกิดสิทธิ  
  สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพชั่วคราว ได้รับสิทธิในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ย
รายวันของผู้ประกันตน 3 เดือนก่อนเป็นบุคคลทุพพลภาพ กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถท างานได้  และต้อง
ได้รับการรักษา, กรณียังคงต้องรับการรักษาตัวหลังจากนั้น 24 เดือน บุคคลทุพพลภาพระดับที่หนึ่ง (สูญเสีย
ความสามารถในการท างานโดยสิ้นเชิงและต้องการผู้ดูแล) หรือบุคคลทุพพลภาพระดับที่สอง (สูญเสีย
ความสามารถในการท างานอย่างรุนแรง) หรือบุคคลทุพพลภาพระดับที่สาม (สูญเสียความสามารถในการ
ท างาน) จะได้รับสิทธิในอัตราร้อยละ 70.4 ถึง 90.1 (ตามการประเมินระดับความทุพพลภาพ) ของค่าจ้างเฉลี่ย
รายวันของผู้ประกันตน สิทธิประโยชน์นี้ถูกจ่ายเป็นจ านวน 257 , 291, หรือ 329 วันของการรับการรักษา 
(ตามการประเมินระดับความทุพพลภาพ) จนฟ้ืนตัวจากการรักษาหรือได้สวัสดิการกรณีทุพพลภาพถาวร ,  
สิทธิประโยชน์ขั้นต่ าสุด 50,255 วอนต่อวัน, สิทธิประโยชน์ขั้นสูงสุด 180,919 วอนต่อวัน  
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การปรับสิทธิประโยชน์: สิทธิประโยชน์ต่ าสุดและสูงสุดถูกปรับทุก ๆปีตามการเปลี่ยนแปลงของค่าแรง  
  สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวร: สิทธิประโยชน์มีความหลากหลายซึ่งแปรผันตามการ
ประเมินระดับความทุพพลภาพ ระดับความรุนแรงจากระดับที่หนึ่งถึงระดับที่เจ็ด สวัสดิการรายปีถูกค านวณ
จากค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของผู้ประกันตน 3 เดือนก่อนเป็นบุคคลทุพพลภาพ คูณด้วย 138 ถึง 329 ตามการ
ประเมินระดับความทุพพลภาพ ผู้ประกันตนกับการประมินความทุพพลภาพระดับที่สี่ถึงระดับที่เจ็ด  (รุนแรง
ระดับปานกลาง) อาจเลือกระหว่างเงินบ านาญและเงินบ าเหน็จของค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของผู้ประกันตนคูณด้วย  
616, 737, 869 หรือ 1,012 ตามการประเมินระดับความทุพพลภาพ, เงินบ านาญจะถูกจ่ายให้ผู้มีสิทธิเป็นราย
เดือน, สิทธิประโยชน์ขั้นต่ าสุดเท่ากับ 50,255 วอนต่อวัน, สิทธิประโยชน์ขั้นสูงสุดเท่ากับ 180,919 วอนต่อวัน  
  สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพบางส่วน : เงินบ าเหน็จของค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของ
ผู้ประกันตน 3 เดือนก่อนเป็นบุคคลทุพพลภาพ คูณด้วย 55 ถึง 495 (ตามการประเมินระดับความทุพพลภาพ) 
จะถูกจ่ายส าหรับการประเมินระดับความทุพพลภาพที่ระดับแปดถึงสิบสี่ (รุนแรงระดับต่ า) 
  สิทธิประโยชน์ด้านพยาบาล: จ่ายส าหรับค่าบริการด้านพยาบาลส าหรับผู้บาดเจ็บกับความ
ทุพพลภาพเรื้อรังหลังจากได้รับการรักษา สิทธิประโยชน์ได้รับเริ่มที่จ านวน  27,450 วอน ถึง 41,170 วอนต่อ
วัน ตามการประเมินความต้องการการช่วยเหลือ ,การปรับสิทธิประโยชน์: สิทธิประโยชน์ต่ าสุดและสูงสุดถูก
ปรับทุก ๆ ป ีตามการเปลี่ยนแปลงของค่าแรง  
  สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของแรงงาน สิทธิประโยชน์ใน   การรักษาพยาบาล
รวมถึงการรักษาพยาบาล การผ่าตัด การรักษาในโรงพยาบาล ค่ายา ค่าพยาบาล ค่ารักษาฟัน เครื่องใช้ใน 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าเดินทาง  
  สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต สวัสดิการกรณีชีวิต: อัตราร้อยละ 52 ของรายได้ต่อปี (ค านวณ
จากค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของผู้ประกันตน 3 เดือนก่อนวันที่เสียชีวิตคูณด้วย 365) จะถูกจ่ายให้กับคนโสด โดย
สวัสดิการจะเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ส าหรับทายาทเพ่ิมเติม จนถึงอัตราร้อยละ 67  ส าหรับครอบครัวสี่คน 
หรือมากกว่านั้น และเงินบ านาญจะถูกจ่ายรายเดือน ,ทายาทโดยชอบธรรม รวมถึงคู่สมรส บุพการี และบิดา
มารดาของบุพการีที่อายุมากกว่า 60 ปี บุตรหลานที่อายุต่ ากว่า 18 ปี เงินบ านาญจะถูกจ่ายให้ทายาทโดยชอบ
ธรรม ตามล าดับความส าคัญ คู่สมรส ลูก บุพการี หลาน บิดามารดาของบุพการี และพ่ีน้อง,การปรับสิทธิ
ประโยชน์: สิทธิประโยชน์ต่ าสุดและสูงสุดถูกปรับทุก ๆปี ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าแรง  
 การจ่ายเงินบ าเหน็จ: กรณีไม่มีทายาทโดยชอบธรรมส าหรับรับสวัสดิการเสียชีวิต เงินบ าเหน็จของ
ค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของผู้ประกันตน 3 เดือนก่อนวันที่เสียชีวิต คูณด้วย 1,300 จะถูกจ่ายให้กับทายาทผู้ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต  
 การจ่ายค่าท าศพ: เงินบ าเหน็จของค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของผู้ประกันตน 3 เดือนก่อนวันที่เสียชีวิต คูณ
ด้วย 120 จะถูกจ่ายให้กับผู้จัดการงานศพ, ค่าท าศพขั้นต่ าสุด 9,539,140 วอน,ค่าท าศพขั้นสูงสุด 13,459,060 
วอน , การปรับสิทธิประโยชน์: สิทธิประโยชน์ต่ าสุดและสูงสุดถูกปรับทุกๆปีตามการเปลี่ยนแปลงของค่าแรง  
  6) องค์กรบริหาร  

•  กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (www.moel .go.kr/) ท าหน้าที่ก ากับดูแลทั่วไป 
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• ศูนย์การบริการสวัสดิการและค่าชดเชยของพนักงานเกาหลี (www.kcomwel.or.kr) 
เป็นผู้จัดอัดราการจ่ายเงินสมทบ จ่ายเงินสิทธิประโยชน์ และจัดการแผนงานส าหรับสถาบันการรักษา 

• ศูนย์บริการประกันสุขภาพแห่งชาติ (www.nhis.or.kr) ท าหน้าที่รวบรวมเงินสมทบ  
 

 3.4. กรณีว่างงาน 
  1) กรอบกฎระเบียบ กฎหมายแรกและปัจจุบัน: พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ประกันการว่างงาน
มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) และพ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เงินสมทบพิเศษ, มีผลบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)   
  2) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม  
  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง  พนักงานบริษัท, ความคุ้มครองตามความสมัครใจส าหรับ
ส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมการเกษตร การป่าไม้ การล่าสัตว์ การประมง และการก่อสร้าง รวมถึง
ช่างไฟฟ้า พนักงานโทรคมนาคม พนักงานดับเพลิง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานในครัวเรือน 
 ข้อยกเว้น บุคคลที่ท างานต่ ากว่า 60 ชั่วโมงต่อเดือน หรือต่ ากว่า 15 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และการท างาน
ในธุรกิจครอบครัว, ความคุ้มครองพิเศษส าหรับข้าราชการพลเรือน พนักงานในโรงเรียนเอกชน ทหาร และ
พนักงานของที่ท าการไปรษณีย์แบบพิเศษ 
  4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: อัตราร้อยละ 0.695 ของรายได้รวมต่อปี , ไม่มีรายได้สูงสุดใช้ในการ
ค านวณเงินสมทบ 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: อัตราร้อยละ 2.25 ของรายได้ที่ส าแดง (การบริการจัด   
หางานเท่านั้น) , ไม่มีรายได้สูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบ 

• นายจ้าง: อัตราร้อยละ 0ของบัญชีเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ) 1.50 ถึง 90.
รวมต่อเดือน, ไม่มีรายได้สูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบ 

• รัฐบาล: ไม่มี  
  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์  
   สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน: ต้องได้รับความคุ้มครองอย่างน้อย 6 เดือน ในช่วง 18 
เดือนที่ผ่านมา ได้รับการลงทะเบียนที่ส านักงานความมั่นคงการจ้างงาน และมีความสามารถและความพร้อมที่
จะเริ่มท างาน, การว่างงานต้องไม่ได้เกิดจากการลาออกด้วยตนเอง การประพฤตผิด กรณีพิพาท  หรือการ
ปฏิเสธข้องานที่เหมาะสม  
   สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ยรายวันของ
ผู้ประกันตนภายใน 3 เดือนก่อนการว่างงาน และจะได้รับหลังจากช่วงระยะการรอ 7 วัน เป็นจ านวนถึง 90 
วันส าหรับความคุ้มครอง 6 ถึง 12 เดือนและเป็นจ านวน 240 วันส าหรับความคุ้มครองที่มากกว่า 10 ปี และ
อายุ 50 ปี หรือมากกว่า หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพ 
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สิทธิประโยชน์ขั้นต่ าสุดต่อวันคือ 37,512 วอน (อัตราร้อยละ 90 ของรายได้ขั้นต่ ารายวัน), รายได้ต่อวันขั้น
ต่ าสุดคือ 41,680 วอน, สิทธิประโยชน์ต่อวันขั้นสูงสุดคือ 40,000 วอน 
  สวัสดิการเพ่ิมเติมถูกจ่ายให้กับผู้ว่างงานเพ่ือสนับสนุนการอบรมหรือการหางาน สวัสดิการ
เหล่านี้ยังรวมถึงกลับมาท างานอีกครั้งอย่างรวดเร็ว สวัสดิการการพัฒนาความสามารถทางอาชีพ สวัสดิการ
การขนส่งและการย้ายบ้าน, การบริการการจ้างงานถูกให้บริการผ่านแผนงานความมั่นคงการจ้างงานและ
แผนงานพัฒนาความสามารถทางอาชีพ 
  6) องค์การบริหาร  

• กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (http://www.moel .go.kr/) ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลทั่วไป จัดสรรดูแลสิทธิประโยชน์ และบริหารจัดการแผนงาน ศูนย์การบริการสวัสดิการและค่าชดเชยของ
พนักงานเกาหลี (http://www.kcomwel.or.kr) เป็นผู้จัดอัดราการจ่ายเงินสมทบ ศูนย์บริการประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (http://www.nhis.or.kr) ท าหน้าที่รวบรวมเงินสมทบ 

 
4. ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  
 ปัจจุบัน ประเทศเกาหลีใต้ ได้ลงสัตยาบรรณ 1 ฉบับ คือ อนุสัญญาว่าด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน     
ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ (ฉบับที่ 19) ILO Convention No. 19: Right to 
Compensation เท่านั้น อย่างไรก็ตามประเทศเกาหลีใต้ ยังไม่ได้ลงสัตยาบรรณอนุสัญญาเกี่ยวข้องกับลูกจ้าง
ท างานบ้านที่ส าคัญ ประกอบด้วย ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอพยพเพ่ือการหางานท า, ฉบับที่ 102 ว่าด้วย
มาตรฐานขั้นต่ าของความมั่นคงทางสังคม, ฉบับที่ 118 ว่าด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (การประกันสังคม)  
ฉบับที ่143 ว่าด้วยแรงงานอพยพ, ฉบับที ่157 ว่าด้วยการรักษาสิทธิด้านการประกันสังคม และฉบับที่ 189 ว่า
ด้วยการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน 
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กลุ่มที่ 3 ประเทศภมูิภาค Asia 
                                 - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

                  - ประเทศมาเลเซีย 
                  - สาธารณรัฐฟลิิปปินส์ 
                  - สาธารรัฐสังคมนยิมเวียดนาม 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ (GDP) 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่หมู่เกาะมากที่สุดและใหญ่ที่สุดโลก มีพ้ืนใหญ่เป็นสี่เท่าของ

แผ่นดิน มีเกาะใหญ่ 5 เกาะ ที่คุ้นหูคนไทยเป็นอย่างดีคือเกาะสุมาตรา เกาะชวา และเกาะเบอร์เนียว                   
อีก 2 เกาะคือกาลิมันตันกับอิเรียนจายา ซึ่งมักไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก  

ประชากรอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายมาเลย์ ประมาณร้อยละ 95 มีประชากรจ านวนมหาศาลถึง 
248 ล้านคน ส่งผลให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่หมายตาของประเทศที่ยังต้องการแรงงานไร้ฝีมือจ านวนมาก 

ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2014) คือ 10,542,700,000 เหรียญ
สหรัฐทั้งนี้ ข้อมูลด้านสถานภาพแรงงานของประเทศอินโดนีเซีย ตามที่ปรากฏข้อมูลในปี พ.ศ. 2557          
(ค.ศ.2014) มีประชากรในวัยก าลังแรงงาน จ านวน 124,061,110 คน และข้อมูลเดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2559 
(ค.ศ.2016) มีร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชากรวัยก าลังแรงงานสูงถึงร้อยละ 68.06 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.5 
ตารางท่ี 2.5 สถานภาพแรงงานของอินโดนีเซีย  

สถานภาพแรงงาน ข้อมูล 
ปี  พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2014) (world bank)   
ก าลังแรงงาน (จ านวน) 124,061,110 
ปี  พ.ศ. 2559 (ค.ศ.2016) (Trading Economic) มิถุนายน กรกฎาคม 
การมีส่วนร่วมของประชากรวัยก าลังแรงงาน (ร้อยละ) 65.76 68.06 
ผู้มีงานท า (จ านวน) 120,647,697 120,846,820 
ผู้ว่างงาน (ร้อยละ) 7,454,770 7,024,172 
อัตราการว่างงาน (ปรับตามฤดูกาล) (ร้อยละ) 6.18 5.5 
 

2. สถานการณ์และสถิติข้อมูลลูกจ้างท างานบ้าน 
ข้อมูลจากการประมาณการจ านวนลูกจ้างท างานบ้านในประเทศอินโดนีเซีย  (International Labor 

Organization) ซึ่งได้มีการด าเนินการส ารวจครั้งล่าสุดโดย International Labour Office (ILO) เมื่อปี พ.ศ. 
2556 (ค.ศ.2013) พบว่ามีจ านวนลูกจ้างท างานบ้านอายุมากกว่า 15 ปีเป็นจ านวนถึง 2,412,256 คน โดยมี
สัดส่วนของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นเพศหญิงร้อยละ 74.9 และเป็นเพศชายร้อยละ 25.1 และหากเปรียบเทียบ
จ านวนของลูกจ้างท างานบ้านในประเทศอินโดนีเซียกับปีที่มีการส ารวจก่อนหน้านี้คือ เปรียบเทียบระหว่างปี 
พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) กับปี  พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013) จะพบว่ามีสัดส่วนของผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง
ท างานบ้านเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 14.6 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.6 
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ตารางท่ี 2.6 ข้อมูลประมาณการลูกจ้างท างานบ้านในประเทศอินโดนีเซีย เปรียบเทียบระหว่างปีพ.ศ. 2551 

(ค.ศ.2008) กับปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013) 

ข้อมูล 
การประมาณการ 

การเปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

ปีพ.ศ.2551 
(ค.ศ.2008) 

ปี พ.ศ. 2556 
(ค.ศ.2013) 

ลูกจ้างท างานบ้านอายุ ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป 
(จ านวน) 

2,229,089 2,554,949 14.6 

เพศ (ร้อยละ)    
- ชาย 23.5 25.1 6.7 
- หญิง 76.5 74.9 -2.1 

อาย ุ(ร้อยละ)    
- ระหว่าง 15-17 ปี 7.6 4.4 -42.9 
- ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 92.4 95.6 3.6 

 
3.  ระบบความคุ้มครองทางสังคม 
 ระบบความคุ้มครองทางสังคมของอินโดนีเซียประกอบด้วนระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและระบบ
ประกันสังคมระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ลูกจ้าง 2 %  ของรายได้รวมต่อเดือน นายจ้างจ่าย 3.7 % ของบัญชี 
ค่าจ้างรายเดือน ลูกจ้างจะมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนได้ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป โดยไม่จ าเป็นต้องเกษียณอายุ 
และจะได้รับเงินก้อนจากส่วนของนายจ้างและลูกจ้างทั้งหมดบวกดอกเบี้ยสะสมระบบของอินโดนีเซียไม่มีการ
ออม เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยหรือการรักษาพยาบาลแต่อย่างใด หากสมาชิกมีเงินสมทบ ในบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพมากกว่า50 ล้านรูเปียห์ สามารถเลือกรับบ านาญที่จ่ายรายงวดก็ได้ กรณีสมาชิกทุพพลภาพถาวรก่อนอายุ 
55 ปี จะจ่ายเงินก้อนจากเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างทั้งหมดบวกด้วยดอกเบี้ยสะสม กรณีลูกจ้าง
เสียชีวิตผู้อยู่ในอุปการะจะได้รับเงินก้อนจากเงินสะสมทั้งหมดของนายจ้างและลูกจ้างพร้อมดอกเบี้ย 
 ส าหรับระบบประกันสังคมนายจ้างจะเป็นจ่ายฝ่ายเดียว 0.3% ของบัญชีค่าจ้างรายเดือน เพ่ือน ามา
คุ้มครองกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ซึ่งจะจ่ายสงเคราะห์กรรีตาย 10 รูเปียห์ และค่าท าศพจ่าย 2 ล้านรูเปียห์ 
แก่คู่สมรส บุตร บิดา มารดา หลาน ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ีน้องร่วมบิดามารดา กรณีไม่มีผู้ อยู่ในอุปการะให้จ่าย
เฉพาะค่าท าศพแก่ผู้จัดการศพ กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร เป็นระบบประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์เฉพาะ
การรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่มีเงินทดแทนการขาดรายได้ นายจ้างเป็นผู้จ่ายฝ่ายเดียว 3% ของบัญชีค่าจ้างราย
เดือนส าหรับลูกจ้างที่เป็นโสด หรือ 6% ส าหรับลูกจ้างท่ีสมรส 
 นอกจากนี้ ยังมีกรณีประสบอันตรายจากที่ท างาน ซึ่งนายจ้างจ่ายฝ่ายเดียว คุ้มครองลูกจ้างของสถาน
ประกอบการตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป กรณีไร้ความสามารถในการท างานชั่วคราว ลูกจ้างจะได้รับ 100%ของค่าจ้าง 
ในเดือนก่อนทุพพลภาพในช่วง 4 เดือนแรก 75% ส าหรับ 4 เดือนต่อมา จากนั้นจะจ่าย 50% จนกว่าจะ
สามารถกลับเข้ามาท างานหรือทุพพลภาพถาวร กรณีทุพพลภาพถาวรจะได้รับเงินก้อน 70% ของค่าจ้างรับ
เดือนก่อนทุพพลภาพ 80 เดือน และจะได้รับค่าทดแทนเดือนละ 200,000 รูเปียห์ เป็นเวลา 24 เดือน 
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ทั้งนี้ มีรายละเอียดของการคุ้มครองในแต่ละกรณี ดังนี้ 
 

3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพและผู้อยู่ในอุปการะ 
1) ประเภทโครงการ : กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและระบบประกันสังคม 
2) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• สถานประกออบการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป หรือลูกจ้างที่มีบัญชีค่าจ้างรายเดือน
อย่างน้อยท่ีสุด 1 ล้านรูเปียห์ 

• ลูกจ้างที่มีสัญญาจ้างน้อยกว่า 3 เดือน จะได้รับความคุ้มครองจากระบบ
ประกันสังคมเฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น 

• คุ้มครองโดยสมัครใจส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

• ระบบพิเศษส าหรับลูกจ้างภาครัฐและบุคลากรทางทหาร 
3) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ่าย 2% ของรายได้รวมต่อเดือน ระบบ
ประกันสังคม ไม่จ่าย 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อย่างน้อยที่สุด 2% ของ
รายได้รวมต่อเดือน ระบบประกันสังคม 1% ของรายได้รวมต่อเดือน 

• นายจ้าง: ระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ่าย 3.7% ของบัญชีค่าจ้างรายเดือน ระบบ
ประกันสังคม 0.3% ของบัญชีค่าจ้างรายเดือน 

4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์ 

• กรณีชราภาพ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างชายหญิง อายุ 55 ปี ไม่จ าเป็นต้องเกษียณอายุ ประโยชน์

ทดแทนอาจจะรับล่าช้าได้ ไม่ก าหนดอายุสูงสุดในการรับประโยชน์ทดแทนล่าช้า การถอนเงินคืน (drawdown 
payment) ไม่ก าหนดอายุในการถอนเงินคืน หากมีการอพยพ ย้ายไปต่างถิ่นอย่างถาวร กากเริ่มท างานเป็น
ลูกจ้างภาครัฐ หรือรับราชการทหาร หรือถ้าหากว่างงานอย่างน้อยที่สุด 6 เดือน หลังจากส่งเงินเข้ากองทุน
มาแล้วอย่างน้อยท่ีสุด 5 ปี 

สิทธิประโยชน์ : จ่ายเป็นเงินก้อนจากเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของนายจ้างและ
ลูกจ้างทั้งหมดบวกดอกเบี้ยสะสม                                                                  

สมาชิกที มีเงินสมทบในบัญชี กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากกว่า 50ล้านรูเปียห์ สามารถเลือกรับ
บ านาญที่จ่ายรายงวดก็ได้ การถอนเงินคืน เงินก้อนสูงสุดจากเงินสมทบท่ีนายจ้างจ่ายเข้ากองทุนบอกดอกเบี้ย 
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• กรณีทุพพลภาพ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  อายุต่ ากว่า 55 ปี และทุพพลภาพถาวรโดนสิ้นเชิงเนื่องจากประสบ

อันตรายจากการท างานโดยมี ใบรับรองแพทย์ประกอบ 
สิทธิประโยชน์ : ประโยชน์ทดแทนทุพพลภาพถาวรส าหรับลูกจ้าง 
จ่ายเป็นเงินก้อนจากเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างทั้งหมดบวกดอกเบี้ยสะสม 
สมาชิกท่ีมีเงินสมทบในบัญชี กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากกว่า 50 ล้านรูเปียห์ สามารถเลือกรับ

บ านาญรายงวดก็ได้ 

• กรณีผู้อยู่ในอุปการะ 
กองทุนเลี้ยงชีพ: เสียชีวิตก่อนอายุ 55 ปี หรืออายุมากกว่า 55 ปี และอยู่ระหว่างรับบ านาญ

รายงวดขณะเสียชีวิต ประโยชน์ทดแทนจ่ายให้กับคู่สมรสหรือหากไม่มีคู่สมรส ให้จ่ายแก่บุตรที่อยู่ในอุปการะ 
สิทธิประโยชน์: จ่ายเป็นเงินก้อนสมทบท้ังหมดของนายจ้างและลูกจ้าง พร้อมดอกเบี้ย 
ผู้อยู่ในอุปการะที่ได้รับสิทธิของสมาชิกที่เสียชีวิตที่มีเงินสมทบในบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

มากกว่า 50 ล้านรูเปียห์ สามารถเลือกรับบ านาญรายงวดก็ได้  
หากผู้เสียชีวิตได้รับบ านาญรายงวด ผู้อยู่ในอุปการะจะได้รับเงินสมทบของลูกจ้างทั้งหมด 

และเงินสมทบบัญชีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของนายจ้างพร้อมดอกเบี้ย หักด้วยจ านวนเงินที่ได้จ่ายให้กับสมาชิก
ที่เสียชีวิตไปแล้ว 

• เงินสงเคราะห์กรณีตายและค่าท าศพ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ: ไม่มี    
ระบบประกันสังคม 
เงื อนไขการเกิดสิทธิ: จ่ายให้ผู้ประกันตนเมื่อเสียชีวิต 
สิทธิประโยชน์: จ่ายเป็นก้อนเงินจ านวน 10 ล้านรูเปียห์ ส าหรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย และ

เป็นค่าท าศพ จ านวน 2 ล้านรูเปียห์ ผู้อยู่ในอุปหาระที่มีสิทธิตามล าดับ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา หลาน 
ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือบิดามารดาตามกฎหมาย กรณีที่ไม่มีผู้อยู่ในอุปการะประโยชน์
ทดแทนจะจ่ายให้ผู้ซึ่งผู้ตายระบุชื่อ ถ้าไม่มีผู้อยู่ในอุปการะที่ระบถชื่อให้จ่ายเฉาพะค่าท าศพแก่ผู้จัดการท าศพ 

การปรับประโยชน์ทดแทน ปรับทุก 2 ปี 
5) องค์กรบริหาร   

• Ministry of Manpower and Transmigration (www.nakertrans.go.id) ก ากับควบคุม 

• Employees Social Security System (Jamsostek) (www.jamsostek.co.) จัดเก็บเงิน
สมทบ จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน และบริหารการลงทุนของกองทุน 
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3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
1) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม ให้สิทธิประโยชน์เฉพาะการรักษาพยาบาลเท่านั้น 
2) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ลูกจ้างของสถานประกอบการตั้งแต่ 10คนขึ้นไป หรือลูกจ้างที่บัญชีค่าจ้างรายเดือนอย่าง
น้อย 1 ล้านรูเปียห์ ยกเว้น ลูกจ้างซึ่งนายจ้างให้สิทธิประโยชน์มากกว่าสิทธิประโยชน์ที่ Jamsostek ให้ และ
ลูกจ้างทีมีสัญญาจ้างน้อยกว่า 3 เดือน 

• ความคุ้มครองแบบสมัครใจส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

• ระบบพิเศษส าหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการที่รับบ านาญ ทหาร และต ารวจที่รับ
บ านาญ ทหารผ่านศึก นักส ารวจอิสระแห่งชาติ 

3) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ไม่จ่าย 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: 3% ของรายได้ต่อเดือนที่ระบุส าหรับผู้ที่เป็นโสด หรือ 6% ส าหรับผู้
ที่สมรส 

• นายจ้าง: 3% ของบัญชีค่าจ้างรายเดือนส าหรับลูกจ้างที่เป็นโสด หรือ 6 % ส าหรับลูกจ้างที่
สมรส รายได้รายเดือนสูงสุด ที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ เท่ากับ 1 ล้านรูเปียห์ 

4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์ 

• กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
เงื อนไขการเกิดสิทธิ: ปัจจุบันคุ้มครองเฉพาะการบริการทางการแพทย์ 
สิทธิประโยชน์: การบริการทางการแพทย์ส าหรับลูกจ้าง: การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ 

และโรคเฉพาะทางส าหรับผู้ป่วยนอก การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การจ่าย การรักษากรณีฉุกเฉิน     
ทันตกรรมและจักษุกรรม แว่นตา เครื่องช่วยฟัง และเบิกคืน ค่าอวัยวะเทียมสูงสุดตามที่ก าหนด 

ผู้ประกันตนต้องลงทะเบียนกับสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ซึ่งท าสัญญา Jamsostek แพทย์
จะส่งต่อ ผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทางและเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) 

ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรให้ส าหรับบุตร 3 คน ไม่เกิน 500,000 รูเปียห์ต่อคน 
การรักษาของผู้ป่วยในได้ไม่เกิน 60 วัน ต่อปี 
การบริการทางการแพทย์ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ: ประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์ส าหรับผู้ที่

อยู่อุปการะไม่เกิน 3 คน ที่อยู่ต่ ากว่า 21 ปี (โสดและยังไม่ท างาน) 
5) องค์กรบริหาร 

• Ministry of Manpower and Transmigration (www.nakertrans.go.id)ก ากับดูแลทั่วไป 

• Employees Social Security System (Jamsostek) (www.jamsostek.co.) จัดเก็บเงิน
สมทบ และท าสัญญากับสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ 
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3.3 กรณีประสบอันตรายจากการท างาน 
1) ประเภทโครงการ : ระบบประกันสังคม 
2) ขอบข่ายความคุ้มครอง : ลูกจ้างของสถานประกอบการตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือลูกจ้างที่

บัญชีค่าจ้างเดือนอย่างน้อยจ านวน 1 ล้านรูเปียห์ ความคุ้มครองแบบสมัครใจส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
และระบบพิเศษส าหรับลูกจ้างภาครัฐ 

3) แหล่งเงินทุน 

•   ผู้ประกอบอาชีพอิสระ : 1% ของรายได้ต่อเดือน 

•   นายจ้าง: จ่ายเงินสมทบฝ่ายเดียว เงินสมทบฝ่ายเดียว เงินสมทบขึ้นอยู่กับอัตราความเสี่ยง 
5 ระดับ ชั้นที่ 1 =0.24%  ชั้นที่ 2 =0.54%  ชั้นที่ 3 =0.89% ชั้นที่ 4 =1.27% หรือชั้นที่ 5 =1.74% 

4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ  ต้องได้รับการประเมินว่าทุพพลภาพบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนอายุ 55 
ปี และไม่มีระยะเวลาขั้นต่ าในการเกิดสิทธิ 

5) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
 เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับลูกจ้าง (กรณีไร้ความสามารถในการท างานชั่วคราว) 

• จ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้ 100% ของค่าจ้างในเดือนก่อนที่จะทุพพลภาพ ในช่วง 4 
เดือนแรก 75% ส าหรับ 4 เดือนต่อมา หลักจากนั้นจ่าย 50% จนถึงสิ้นสุดการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
หรือได้รับการตัดสินว่าทุพพลภาพถาวร 

• Jamsostek เป็นผู้ประเมินระดับความทุพพลภาพจากผลการตรวจร่างกายของแพทย์ที่รักษา
ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวรส าหรับลูกจ้าง 

• ทุพพลภาพถาวร จ่ายเงินก้อน 70% ของค่าจ้าวรายเดือนของผู้ประกันตน ในเดือนก่อน
ทุพพลภาพ จ านวน 80 เดือน บวกค่าทดแทนรายเดือน 200,000 รูเปียห์ เป็นเวลา 24 เดือน 

• ทุพพลภาพบางส่วน จ่ายเงินก้อนของค่าจ้างในเดือนก่อนทุพพลภาพ จ านวน 80 เดือนคูณ
ด้วยระดับความทุพพลภาพที่ประเมินตามท่ีกฎหมายก าหนด 

• Jamsostek เป็นผู้ประเมินระดับความทุพพลภาพจากผลการตรวจร่างกายของแพทย์ที่รักษา
ประโยชน์ทดแทนการให้บริการทางการแพทย์ส าหรับลูกจ้างการรักษาพยาบาล การเข้ารับรักษาใน
สถานพยาบาล ทันตกรรม และจักษุกรรม และอวัยวะเทียม 

• กรณีอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล จ่ายสูงสุดไม่เกิน 12,000,000 
รูเปียห์ ต่อครั้ง  

• ค่าพาหนะหรือค่ารับส่งผู้ป่วยจากที่เกิดอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาล จ่ายเป็นจ านวนไม่เกิน 
1,500,000 รูเปียห์ ขึ้นอยู่กับพาหนะที่น าไปใช้ 

ประโยชน์ทดแทนส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ 

• จ่ายเป็นเงินก้อน 60 % ของค่าจ้างในเดือนก่อนการเสียชีวิต 80 เดือน บวกกับประโยชน์
ทดแทนรายเดือนจ านวน 200,000 รูเปียห์ เป็นเวลา 24 เดือน 
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• ผู้อยู่ในอุปการะที่มีสิทธิ (ตามล าดับ) ได้แก่คู่สมรส บุตร บิดา มารดา หลาน ปู่ ย่า ตา ยายพ่ี
น้องร่วมบิดา มารดา หรือบิดามารดาตามกฎหมาย กรณีที่ไม่มีผู้อยู่ในอุปการะประโยชน์ทดแทน จะจ่ายให้แก่
ผู้ที่ผู้ตายระบุชื่อ ถ้าไม่มีผู้อยู่ในอุปการะที่ระบุชื่อให้จ่ายเฉพาะค่าท าศพแก่ผู้จัดการศพเท่านั้น 

• ค่าจัดการศพ  จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีตาย 10 ล้านรูเปียห์ และค่าท าศพ 2 ล้านรูเปียห์ แก่ผู้
ที่อยู่ในอุปการะท่ีมีสิทธิตามที่ก าหนด ถ้าไม่มีผู้อยู่ในอุปการะที่มีสิทธิ ค่าท าศพจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพเท่านั้น 

6) องค์การบริหาร 

• Ministry of Manpower and Transmigration (www.nakertrans.go.id) บริหารทั่วไป 

• Employees Social Security System (Jamsostek) (www.jamsostek.co.) จัดเก็บเงิน
สมทบ จ่ายประโยชน์ทดแทน และท าสัญญากับสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ 
 
4. ความผูกพัน ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 

ปัจจุบัน อินโดนีเซีย ยังไม่ได้รับสัตยาบันอนุสัญญา C 189 ว่าด้วยการท างานอย่างมีคุณค่าของผู้ใช้
แรงงานในบ้าน และแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศท่ีส่งออกแรงงานลูกจ้างท างานบ้านไปยังประเทศอ่ืน ๆ แต่
ผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้ในประเทศอินโดนีเซียก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย (The Jakarta Post )อย่างไรก็ตาม 
อินโดนีเซียมีกฎหมายเกี่ยวกับลูกจ้างท างานบ้านที่อยู่ภายใต้การพิจารณา ซึ่งยังไม่ได้มีการตราเป็นกฎหมายมา
ตั้งแต่ปี   พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) โดยหลายหน่วยงานได้เรียกร้องให้มีการตรากฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ 
เมื่ อวันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ .2556 (ค.ศ .2013) the Indonesian National Network for Domestic 
Workers Advocacy (Jala PRT, an NGO network) โดยมี Lita Anggraini เป็นผู้ประสานงาน ได้เรียกร้อง
ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติของประเทศอินโดนีเซีย รับรองร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน โดยระบุว่า
แรงงานลูกจ้างท างานบ้านมักถูกท าร้ายบ่อยครั้ง รวมถึงถูกบังคับให้ท างานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 

ดังนั้น การมีกฎหมายเพ่ือคุ้มครองจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือที่จะปกป้องสิทธิของลูกจ้างท างานบ้าน  ซึ่ง
สถานการณ์การที่ลูกจ้างท างานบ้านถูกละเมิดสิทธิของดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของ องค์การนิรโทษกรรม
สากล ซึ่งได้ระบุว่า ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวได้เกิดข้ึนทั่วโลก โดยได้เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียออก
กฎหมายเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้ และยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ลูกจ้างท างานบ้าน มีสภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่แย่  ได้รับค่าตอบแทนน้อย และการขาดการคุ้มครองทางกฎหมาย ท าให้ไม่ได้รับความเมตตาจากนายจ้าง” 
โดยข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010) ระบุว่ามีลูกจ้างท างานบ้านเป็นจ านวนถึง 2.4 ล้านและมากกว่า
ครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิง และบางส่วนมีอายุต่ ากว่า 18 ปี และในช่วงปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) ถึงปี พ.ศ. 2555 
(ค.ศ.2012) มีการกระท าผิดของนายจ้างต่อลูกจ้างท างานบ้าน มากกว่า 650 กรณี และสถานการณ์เหล่านี้ก็
ยังคงด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง  
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ประเทศมาเลเซีย  
 
1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงาน และดัชนีทางเศรษฐกิจ  

ประเทศมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยประเทศมาเลเซียมีรัฐบาล
กลางที่ท าหน้าที่ดูแลเรื่องส าคัญของประเทศ และในแต่ละรัฐจะมีสภาแห่งรัฐที่มาจากการเลือกตั้ง ในปี     พ.ศ. 
2556 มีประชากรประมาณ 29.53 ล้านคน (ณ ธันวาคม 2556) แบ่งเป็น ชาวมลายู 14.93 ล้านคน (50.4%) 
จีน 7 ล้านคน (23.7%) ภูมิบุตรที่ไม่ใช่มลายู 3.2 ล้านคน (11%) อินเดีย 2.1 ล้านคน (7.1%) อ่ืนๆ 2.3 ล้าน
คน (7.8%) ประชากรของมาเลเซีย ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 72.6 ปี ขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 77.2 ปี อัตราเพิ่มเฉลี่ย
ของประชากร ร้อยละ 1.45 ประชากรที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 26 อายุ 15-64 ปี    ร้อยละ 68.5 
และตั้งแต ่65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5.5  

โครงสร้างเศรษฐกิจของมาเลเซียในภาคบริการมีสัดส่วนสูงสุดราว 54.6% ของ Real GDP รองลงมา
คือภาคอุตสาหกรรม (24.8 %) ภาคเหมืองแร่ (8.41%) และภาคเกษตร (7.39%) สถานการณ์เศรษฐกิจของ
มาเลเซีย ในปี 2557 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียอยู่ที่ 6% เทียบกับ 4.7% ในปี 2556 
โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว 5.8% จากการขับเคลื่อนของการขยายตัวของ
การลงทุนของภาคเอกชน (11.2%) ตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพและการเติบโตของค่าจ้างแรงงานอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะที่ภาคบริการขยายตัว 6.4% ในทุกภาคธุรกิจบริการย่อย ๆ ส่วนภาคอุตสาหกรรม ยังคงเติบโต
อย่างคงเส้นคงวาที่ 5.2% จากการส่งออกผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่แข็งแกร่ง การบริโภค
ของภาคเอกชนก็ขยายตัว 7.8% ส่วนปี 2558 รัฐบาลมาเลเซียคาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ 
4.5-5.5% (คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศมาเลเซีย, 2558)  
 
2. สถานการณ์ และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 

สถิติจ านวนลูกจ้างท างานบ้านของประเทศมาเลเซีย ปี ค.ศ. 2008 มีจ านวนอยู่ที่ 253,000 คน ใน
จ านวนนี้ กว่าครึ่งเป็นกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านจากประเทศเพ่ือนบ้านจากประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
(ILO. 2013. Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent 
of legal protection. Website www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_173363.pdf) 
 
3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม  
 การจัดสวัสดิการทางสังคมของประเทศมาเลเซีย มีการสวัสดิการหลัก 2 ประเภท คือ กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ และระบบประกันสังคม โดยในส่วนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คลอบคลุมลูกจ้างภาคเอกชน และ
ลูกจ้างภาครัฐที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ และความคุ้มครองโดยสมัครใจส าหรับลูกจ้ างในครัวเรือน         
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานข้ามชาติระบบพิเศษส าหรับลูกจ้างภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบบัญชี  
ที่ 1 ให้เป็นเงินทุนส าหรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ทุพลภาพ และผู้ที่อยู่ในอุปการะ และแบบบัญชีที่ 2 
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เป็นเงินทุนส าหรับซื้อที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และความเจ็บป่วยที่จ าเป็น ในกรณีระบบประกันสังคม 
เป็นความคุ้มครองแบบบังคับส าหรับลูกจ้างที่มีรายได้ไม่เกิน 3,000 ริงกิตต่อเดือน ส่วนลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียน
ก่อนหน้านี้ และมีรายได้มากกว่า 3,000 ริงกิตต่อเดือน ต้องส่งเงินสมทบ และมีความคุ้มครองแบบสมัครใจ
ส าหรับลูกจ้างท่ีมีรายได้มากกว่า 3,000 ริงกิตต่อเดือน เป็นการตกลงกันตั้งแต่แรงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  

ยกเว้น ลูกจ้างในครัวเรือน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานข้ามชาติ ระบบพิเศษส าหรับลูกจ้างภาครัฐ 
และบุคลากรในกองทัพ 
 ด้านประเภทของความคุ้มครอง ระบบความคุ้มครองทางสังคมของประเทศมาเลเซีย ครอบคลุมสิทธิ
ประโยชน์ใน 3 กรณี คือ กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร และกรณี
ประสบอันตรายจากการท างาน โดยไม่ครอบคลุมถึงสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน และกรณีสงเคราะห์บุตร 
โดยรายละเอียดการเกิดสิทธิมีดังนี้ (Social Security, ระบบประกันสังคมอาเซียน) 
  

3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ  
  1) ประเภทโครงการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และระบบประกันสังคม 

2) ขอบข่ายความคุ้มครอง และแหล่งเงินทุน 
กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผู้ประกันตนที่มีอายุไม่เกิน 

55 ต้องจ่าย 11% ของรายได้ต่อเดือน ผู้ประกันตน อายุ 55-75 ปี ต้องจ่าย 5.5% ผู้ประกันตนที่ประกอบ
อาชีพอิสระต้องจ่าย 50-5,000 ริงกิตต่อเดือน ส่วนของนายจ้างจ่ายเงินสมทบที่ 6-13% ในขณะที่ของรัฐบาล 
รัฐบาลจ่ายให้ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น ในอัตรา 5% ของเงินสมทบโดยไม่เกิด 60 ริงกิตต่อปี ใน
ส่วนของกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตน และนายจ้าง ต้องจ่ายฝ่ายละ 0.5% ของรายได้รายเดือน โดย
ก าหนดรายได้รายเดือนสูงสุดที่ใช้ค านวณ 3,000 ริงกิตต่อเดือน โดยรัฐบาลไม่จ่ายสมทบ  

3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์  
กรณีชราภาพ สิทธิประโยชน์จาก กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ แยกเป็นสองบัญชี และเบิกโดย

เงื่อนไขพิเศษ โดยบัญชีที่ 1 : เบิกถอนได้ทั้งหมดเมื่ออายุ 55 ปี หรือเบิกเงินบางส่วนจากกองทุนก่อนอายุ 55 
ปี เพ่ือน ามาลงทุนในหน่วยลงทุนผ่านสถาบันการจัดการกองทุนภายนอก ซึ่งรับรองโดยกระทรวงการคลัง 
สมาชิกต้องมีเงินสะสมอย่างน้อยมากกว่าฐานเงินสะสมที่ก าหนดตามช่วงอายุ 5,000 ริงกิต ส่วนบัญชีที่ 2 : 
เบิกถอนได้ท้ังหมดเมื่ออายุ 55 ปี หรือเบิกเงินออกจากกองทุนก่อนอายุ 55 ปี เพื่อน ามาซื้อที่อยู่อาศัย จ่ายเพื่อ
การศึกษาส าหรับสมาชิก หรือบุตร และจ่ายค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยที่ร้ายแรง 55 รายการ ที่ก าหนดไว้
โดยคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

กรณีสูญเสียสมรรถภาพการท างาน แบ่งออกเป็น  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ต้องมีการประเมินจากแพทย์ว่าสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายหรือ

จิตใจ ไม่สามารถท างานได้ สมาชิกอาจจะถูกส่งไปยังคลินิกที่อยู่ในบัญชีของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือยืนยัน
โดยแพทย์ที่รักษาว่าสูญเสียสมรรถภาพจริง โดยจ่ายบ าเหน็จจากเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างทั้งหมด 
(บัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2) บวกดอกเบี้ยทบต้น หักด้วยเงินออมที่ถอนมา และรัฐบาลก าหนดอัตราดอกเบี้ยเป็น
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รายปี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ทดแทน
เพ่ิมเติมเป็นบ าเหน็จ 5,000 ริงกิต เมื่ออายุ 55 ปี 

ระบบประกันสังคม (คุ้มครองเฉพาะกรณีทุพพลภาพไม่ใช่จากการท างาน) ผู้ประกันตนต้องมี
อายุน้อยกว่า 55 ปี และสูญเสียศักยภาพในการหารายได้อย่างน้อยที่สุด 66.7% จ่ายเงินสมทบแล้วทั้งหมด
อย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนสุดท้าย หรือต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย 66.7% ตั้งแต่เดือน
แรกท่ีเป็นผู้ประกันตน และจ่ายเงินสมทบมาแล้วทั้งหมดอย่างน้อย 24 เดือน หรือมีการส่งเงินสมทบอย่างน้อย 
33.3% ตั้งแต่เดือนแรกที่เป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบมาแล้วทั้งหมดไม่น้อยกว่า 24 เดือน โดยต้องมี
กรรมการ การแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานประกันสังคมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประเมิน
ทุพพลภาพ และมีเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมในการดูแลผู้สูงอายุจ่ายให้กรณีผู้ประกันตนต้องจ้างผู้ดูแลเพ่ือให้
สามารถช่วยตัวเองได้ และจ่ายให้หากผู้ประกันตนไม่มีสิทธิรับบ านาญทุพพลภาพ แต่มีการส่งเงินสมทบไม่น้อย
กว่า 12 เดือน  

สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ จะได้รับเงินบ านาญอยู่ที่ 50% ถึง 65% ของรายได้รายเดือน
เฉลี่ยของผู้ประกันตนใน 24 เดือนก่อนทุพพลภาพ (ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินสมทบที่จ่าย) รายได้รายเดือนสูงสุด
และต่ าสุดเพ่ือใช้ค านวณประโยชน์ทดแทน คือ 2,950 ริงกิต และ 475 ริงกิต ตามล าดับ รวมถึงมีเงินช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมในการดูแลผู้สูงอายุ 40% ของบ านาญผู้ประกันตน (ไม่เกินเดือนละ 500 ริงกิต) และเงินสงเคราะห์
ทุพพลภาพ จ่ายเป็นบ าเหน็จจากเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้างบวกดอกเบี้ย และปรับประโยชน์ทดแทน
ประกันสังคมปรับตามการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพและความมั่นคงทางการเงินของกองทุน 

กรณีผู้อยู่ในความอุปการะ เงื่อนไขการเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์แบ่งออกเป็น  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ่ายให้แก่ผู้อยู่ในอุปการะที่ระบุชื่อไว้ (ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม) หรือผู้ดูแล 

(ชาวมุสลิม) หากไม่ได้ระบุชื่อผู้อยู่ในอุปการะ ประโยชน์ทดแทนจะจ่ายให้แก่ผู้ดูและ (ชาวมุสลิม) คู่สมรส บุตร 
บิดามารดา และพ่ีน้องร่วมบิดามารดา ตามล าดับ ประโยชน์ทดแทนเพ่ิมจ่ายบ าเหน็จให้แก่คู่สมรส (ถ้าหาก
สมรส) หรือบิดามารดา (ถ้าหากเป็นโสด) เพ่ือเป็นค่าจัดการศพในวันที่สมาชิกถึงแก่ความตายอายุไม่เกิน 55 ปี 
และประโยชน์ทดแทนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทุกกรณีสามารถจ่ายนอกประเทศได้  

ทั้งนี้ ประโยชน์ทดแทนผู้อยู่ในอุปการะ จ่ายเป็นบ าเหน็จจากเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (บัญชี
ที่ 1 และบัญชีที่ 2) บวกดอกเบี้ยทบต้น หักด้วยเงินออมที่ถอนมา และประโยชน์ทดแทนเพ่ิมจ่ายเป็นบ าเหน็จ 
2,500  ริงกิต  

ระบบประกันสังคม (คุ้มครองเฉพาะกรณีทุพพลภาพไม่ใช่จากการท างาน) ผู้ประกันตนต้อง
จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดอืนก่อนเสียชีวิตหรือมีเงินสมทบไม่น้อยกว่า 
66.7% นับจากเดือนที่เป็นผู้ประกันตน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 24 เดือน, ผู้ตายจ่ายเงิน
สมทบมาแล้วอย่างน้อย 33% นับจากเดือนที่เป็นผู้ประกันตน และจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 24 เดือน, 
ผู้อยู่ในอุปการะที่สิทธิ ได้แก่ หญิงหม้าย (ชายหม้าย) และบุตรที่ยังไม่สมรสที่มีอายุต่ ากว่า 21 ปี (หรือจนกว่า
จะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่มีข้อจ ากัดหากทุพพลภาพ), บ านาญของคู่สมรสจะหยุดจ่ายเมื่อคู่สมรส
ผู้ตายแต่งงานใหม่, ผู้อยู่ในอุปการะอ่ืนๆ ได้แก่ บิดามารดา (ปู่ย่าตายาย ถ้าบิดามารดาเสียชีวิต) และพ่ีชายและ
น้องสาวที่อยู่ในอุปการะซ่ึงเป็นโสดและมีอายุต่ ากว่า 21 ปี, บ านาญผู้อยู่ในอุปการะขั้นต่ าเดือนละ 250  ริงกิต,  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 2- 63 

ค่าจัดการศพ : ผู้ตายรับบ านาญทุพพลภาพหรือเกิดสิทธิในการรับบ านาญทุพพลภาพ เงิน
สงเคราะห์จ่ายให้แก่ผู้อยู่ในอุปการะหรือเครือญาติที่สนิทที่สุด สิทธิประโยชน์ถ้าผู้ตายเป็นผู้รับบ านาญกรณี
ทุพพลภาพ จ่ายบ านาญทุพพลภาพ 100% ถ้าผู้ตายยังเป็นลูกจ้าง จ่ายในอัตรา 50% - 65% ของรายได้ราย
เดือนโดยเฉลี่ย ในระยะเวลา 24 เดือน ก่อนเสียชีวิต (ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินสมทบ), บ านาญผู้อยู่ในอุปการะ
ให้กับหญิงหม้าย/ชายหม้าย 60% และบุตรจ่าย 40%, กรณีไม่มีผู้มีสิทธิตามข้างต้น ประโยชน์ทดแทนจะจ่าย
ให้บิดามารดา หรือปู่ย่าตายาย 40% และพ่ีน้องร่วมบิดามารดา 30% จนถึงอายุ 21 ปี, บ านาญลดส่วนผู้อยู่ใน
อุปการะ 50% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตายใน 24 เดือนก่อนตาย, บ านาญตกทอดรายเดือนขั้นต่ า 
เท่ากับ 475 ริงกิต, ค่าจัดการศพ จ่ายให้ผู้อยู่ในอุปการะหรือเครือญาติที่ใกล้ชิดที่สุดไม่เกิน 1,500 ริงกิต      
การปรับประโยชน์ทดแทนข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพและค่าความมั่นคงทางการเงินของกองทุน 

4) องค์การบริหาร 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) : กระทรวงการคลัง 

(http://www.treasury.gov.my) บริหารโครงการ, Employees Provident Fund 
(http://www.kwsp.gov.my) ซึ่งบริหารโดยกรรมการไตรภาคี บริหารเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ และ
รับผิดชอบในการน าเงินออมของสมาชิกไปลงทุน 

กองทุนประกันสังคม (Social Insurance) : Ministry of Human Resources 
(http://www.mohr.gov.my) บริหารงานทั่วไป, Social Security Organization (SOCSO) : 
(http://www.perkeso.gov.my) ซึ่งบริหารโดยกรรมการไตรภาคี จัดเก็บเงินสมทบและจ่ายสิทธิประโยชน์ 

 
3.2. กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร  
1) ประเภทโครงการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เฉพาะประโยชน์ทดแทนการรักษาพยาบาล

เท่านั้น 
2) ขอบข่ายความคุ้มครอง  
ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรในรูปเงินทดแทนการขาดรายได้ : ไม่คุ้มครอง, 

ประโยชน์ทดแทนการบริการาทางการแพทย์ : ลูกจ้างภาคเอกชนและลูกจ้างภาครัฐที่ไม่มีบ านาญ, ความ
คุ้มครองแบบสมัครใจส าหรับแรงงานในครัวเรือนผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานข้ามชาติ และลูกจ้างภาครัฐที่
มีบ านาญ, ระบบพิเศษส าหรับลูกจ้างภาครัฐ 

3) แหล่งเงินทุน 
ผู้ประกันตน : 11% ของรายได้รายเดือนส าหรับสมาชิกจนอายุ 54 ปี ; 5.5% ของรายได้ราย

เดือนส าหรับสมาชิกที่มีอายุ 55 – 57 ปี (70% และ30% ของเงินสมทบต่อเดือนของสมาชิกออมไว้ในบัญชีที่1 
และ2), รายได้รายเดือนขั้นต่ าที่น ามาค านวณเงินสมทบเท่ากับ 10 ริงกิต, ไม่มีการก าหนดรายได้สูงสุดที่น ามา
ค านวณเงินสมทบ, ผู้ประกันตน คู่สมรส และบุตร สามารถส่งเงินสมทบเพ่ิมได้โดยสมัครใจ 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ : จ่าย 50 – 5,000 ริงกิต/เดือน 
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นายจ้าง : 12% ของรายได้ต่อเดือน ส าหรับสมาชิกจนถึงอายุ 54ปี ; 6% ของรายได้ต่อเดือน 
ส าหรบสมาชิกที่อายุ 55 – 75 ปี (70% และ30% ของเงินสมทบต่อเดือนของสมาชิกออมไว้ในบัญชีที่1 และ2), 
นายจ้างสามารถจ่ายเงินสมทบเพ่ิมโดยสมัครใจ 

รัฐบาล : จ่ายส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้นในอัตรา 5% ของเงินสมทบไม่เกิน 60     
ริงกิต/ป ี

4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์  
สิทธิประโยชน์ทดแทน ลูกจ้างภาคเอกชนและลูกจ้างภาครัฐที่ไม่มีบ านาญ ความคุ้มครอง

แบบสมัครใจส าหรับแรงงานในครัวเรือนผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานข้ามชาติ และลูกจ้างภาครัฐที่มีบ านาญ 
และระบบพิเศษส าหรับลูกจ้างภาครัฐ การจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนที่มีไม่เกิน 54 ปี ต้องจ่าย  11% ของ
รายได้ต่อเดือน ส าหรับสมาชิกที่มีอายุ 55-57 ปี ต้องจ่าย 5.5% รายได้รายเดือนขั้นต่ าที่น ามาค านวณเงิน
สมทบเท่ากับ 10ริงกิต และไม่มีการก าหนดรายได้สูงสุดที่น ามาค านวณเงินสมทบ  

ส่วนผู้ประกันตน คู่สมรส และบุตร สามารถส่งเงินสมทบเพ่ิมได้โดยสมัครใจ ส่วนผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ : จ่าย 50 – 5,000 ริงกิต/เดือน ส่วนของนายจ้าง ต้องจ่าย 6% และ 12% ของรายได้ต่อเดือน 
ส าหรับสมาชิกไม่เกิน 54 ปี และสมาชิกที่อายุ 55 – 75 ปี ตามล าดับ นอกจากนี้นายจ้างสามารถจ่ายเงิน
สมทบเพ่ิมโดยสมัครใจ ใน 

ส่วนของรัฐบาล จ่ายส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น ในอัตรา 5% ของเงินสมทบไม่เกิน 
60 ริงกิต/ปี ด้านสิทธิประโยชน์ส าหรับลูกจ้าง สมาชิก สามารถเบิกเ งินออมจากบัญชีที่ 2 เพ่ือเป็นค่า
รักษาพยาบาล ส าหรับโรคร้ายแรงในกรณีที่นายจ้างไม่ได้ออกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ซึ่งกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพจะมีการระบุรายชื่อโรคร้ายแรง 55 โรค และประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ
เหมือนกับผู้ประกันตน 

5) องค์การบริหาร 
กระทรวงการคลัง (http://www.treasury.gov.my) บริหารโครงการ, กองทุนส ารองเลี้ยง

ชีพ (Employees Provident Fund : EPF) (http://www.kwsp.gov.my) ซึ่งบริหารโดยกรรมการไตรภาคี 
บริหารเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ และรับผิดชอบในการน าเงินออมของสมาชิกไปลงทุน 

 
3.3. กรณีประสบอันตรายจากการท างาน 
1) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม 
2) ขอบข่ายความคุ้มครอง: ความคุ้มครองแบบบังคับส าหรับลูกจ้างที่มีรายได้ 3,000 ริงกิต 

ต่อเดือน ลูกจ้างที่ข้ึนทะเบียนแล้วก่อหน้านี้ที่มีรายได้มากกว่า 3,000 ริงกิตต่อเดือน, ความคุ้มครองแบบสมัคร
ใจส าหรับลูกจ้างท่ีมีรายได้มากกว่า 3,000 ริงกิต ต่อเดือน ตามข้อตกลงที่ท ากันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

ยกเว้น : คนงานในครัวเรือน ทหาร ข้าราชการพลเรือน นักโทษ คู่สมรสของเจ้าของกิจการ
และ   ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

ระบบพิเศษส าหรับลูกจ้างภาครัฐและแรงงานข้ามชาติ 
 

http://www.treasury.gov.my/
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3) แหล่งเงินทุน 
  นายจ้าง : จ่ายฝ่ายเดียว 1.25% ของบัญชีค่าจ้างรายเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของ

ค่าจ้าง 34 ประเภท ไม่ก าหนดรายได้รายเดือนขั้นต่ าที่น ามาค านวณเงินสมทบ (ชั้นรายได้ต่ าสุดอยู่ที่ต่ ากว่า 30 
ริงกิต จ่ายเงินสมทบ 20 ริงกิต) รายได้รายเดือนสูงสุดที่น ามาค านวณเงินสมทบ 3,000 ริงกิต 

4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์  
 กรณีประสบอันตรายจากการท างาน มีโครงการประกันสังคม ให้ความคุ้มครอง

แบบบังคับส าหรับลูกจ้างที่มีรายได้ 3,000 ริงกิตต่อเดือน ลูกจ้างที่ข้ึนทะเบียนแล้วก่อหน้านี้ที่มีรายได้มากกว่า 
3,000 ริงกิตต่อเดือน และคุ้มครองแบบสมัครใจส าหรับลูกจ้างที่มีรายได้มากกว่า 3,000 ริงกิตต่อเดือน ตาม
ข้อตกลงที่ท ากันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

ยกเว้น คนงานในครัวเรือน ทหาร ข้าราชการพลเรือน นักโทษ คู่สมรสของเจ้าของกิจการ
และผู้ประกอบอาชีพอิสระ และมีสวัสดิการระบบพิเศษส าหรับลูกจ้างภาครัฐและแรงงานข้ามชาติ  

การจ่ายเงินสมทบนายจ้างจะเป็นผู้จ่ายฝ่ายเดียว 1.25% ของบัญชีค่าจ้างรายเดือน ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของค่าจ้าง 34 ประเภท ไม่ก าหนดรายได้รายเดือนขั้นต่ าที่น ามาค านวณเงินสมทบ (ชั้นรายได้ต่ าสุดอยู่
ที่ต่ ากว่า 30 ริงกิต จ่ายเงินสมทบ 20 ริงกิต) ส่วนรายได้รายเดือนสูงสุดที่น ามาค านวณเงินสมทบ เท่ากับ 
3,000 ริงกิต การเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์ ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ าในการเกิดสิทธิ 

สิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับลูกจ้าง (ยกเว้นทุพพลภาพถาวร) ทุพพล
ภาพชั่วคราว จ่ายค่าทดแทนในอัตรา 80% ของค่าจ้างเฉลี่ยรายวันในเวลา 6 เดือน ก่อนทุพพลภาพ 
ผู้ประกันตนจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ที่รักษาว่าไม่สามารถท างานได้อย่างน้อย 4 วัน ค่าทดแทนจะ
จ่ายให้ในช่วงเวลาที่ลูกจ้างหยุดงาน, ค่าทดแทนรายวันขั้นต่ าและสูงสุด 10 - 78.70 ริงกิต  

สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวรส าหรับลูกจ้าง กรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง 
(100%) จ่ายบ านาญในอัตรา 90% ของค่าจ้างเฉลี่ยรายวันในเวลา 6 เดือน ก่อนทุพพลภาพ, ค่าทดแทนรายวัน
ขั้นต่ าและสูงสุด เท่ากับ 10 – 80.50 ริงกิต, เงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมในการดูแลผู้สูงอายุ (ทุพพลภาพถาวรโดย
สิ้นเชิง) : จ่ายให้ 40% ของบ านาญผู้ประกันตน (ไม่เกินเดือนละ 500 ริงกิต) หากว่าผู้ประกันตนต้องจ้างผู้อ่ืน
ดูแลเพ่ือท างานได้ตามปกติ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กรรมการการแพทย์ของหน่วยงานประกันสังคมประเมิน, กรณี
ทุพพลภาพบางส่วน จ่ายบ านาญเต็มส่วนขึ้นอยู่กับการประเมินระดับความทุพพลภาพ กรณีทุพพลภาพ
บางส่วนถาวรจ่ายค่าทดแทนรายวันต่ าสุด เท่ากับ 10 ริงกิต หากประเมินว่าทุพพลภาพน้อยกว่า 20% 
ผู้ประกันตนสามารถขอค่าทดแทนเป็นบ าเหน็จ แต่ถ้าทุพพลภาพอย่างน้อย 20% ผู้ประกันตนจะได้รับค่า
ทดแทนรายเดือนหรือบ านาญ และอาจขอเป็นบ าเหน็จได้ ไม่เกิน 20% 

การปรับประโยชน์ทดแทนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพและความม่ันคงทางการเงิน
ของกองทุน  

สิทธิประโยชน์ทดแทนการให้บริการทางการแพทย์ส าหรับลูกจ้าง ประกอบด้วย                        
การรักษาพยาบาลที่จ าเป็น การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การรับยา แขนขาเทียม และอวัยวะเทียมอ่ืน ๆ 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการหรือฟ้ืนฟูด้านอาชีพ  
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สิทธิประโยชน์ทดแทนส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ จ่ายประโยชน์ทดแทนรายวันเต็มจ านวน 
90% ของค่าจ้างเฉลี่ยรายวันใน 6 เดือนก่อนเสียชีวิต โดยแบ่งเป็นสัดส่วนดังนี้ : 60% จ่ายให้แก่คู่สมรสผู้ตาย 
และ 40% จ่ายให้กับบุตรที่ยังไม่สมรสที่อายุน้อยกว่า 21 ปี (จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ไม่
มีข้อจ ากัดหากทุพพลภาพ) หรือ 60% กรณีก าพร้าทั้งพ่อและแม่, บ านาญของคู่สมรสหยุดจ่ายเมื่อสมรสใหม่, 
ผู้อยู่ในอุปการะอ่ืน ๆ ที่มีสิทธิ (กรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิตามข้างต้น) 40% จา่ยให้กับบิดามารดา (ปู่ย่าตายายถ้าบิดา
มารดาเสียชีวิต) และ 30% จ่ายให้กับพ่ีน้องที่อยู่ในอุปการะที่เป็นโสดและอายุน้อยกว่า 21 ปี, ค่าทดแทน
รายวันขั้นต่ าและสูงสุด เท่ากับ 10 – 80.50 ริงกิต  

การปรับประโยชน์ทดแทนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพและความม่ันคงทางการเงิน
ของกองทุน 

สิทธิประโยชน์ค่าจัดการศพ จ่ายให้บุคคลที่จัดการเรื่องค่าท าศพสูงถึง 1,500 ริงกิต และปรับ
ประโยชน์ทดแทนข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพและความมั่นคงทางการเงินของกองทุน 

5) องค์กรบริหาร 
Ministry of Human Resources ( http://www.mohr.gov.my) ก า กั บ ดู แ ล ,  Social 

Security Organization (SOCSO) (http://www.perkeso.gov.my) ซึ่งบริหารโดยกรรมการไตรภาคี บริหาร
จัดการเงินสมทบ และประโยชน์ทดแทน และท าสัญญากับสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ 
 
4. ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  

สาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่แรงงานตามกฎหมาย The Employment Act 
1955 ของประเทศมาเลเซียสามารถสรุปได้ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงาน. รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการจัดท าฐานข้อมูลสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน.  Website 
welfare.labour.go.th/attachments/article/50/9.pdf) 

4.1 สวัสดิการลาคลอดบุตร  
1) ลูกจ้างหญิงทุกคนมีสิทธิลาคลอดบุตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ต่อเนื่องกัน ในการคลอด

บุตรแต่ละครั้ง  
2) หากลูกจ้างหญิงใช้สิทธิลาคลอดบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรง ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติลูกจ้างหญิงนั้นอาจกลับเข้าไปเริ่มทางานในเวลาใดก็ได้ตามที่ ใบรับรองแพทย์ก าหนดและตามที่ตกลง
กับนายจ้าง 

3) ลูกจ้างหญิงที่ลาคลอดบุตรมีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างลาคลอดภายใต้เงื่อนไขว่า  ลูกจ้างหญิงนั้น
จะต้องท างานให้นายจ้างในเวลาใดเวลาหนึ่งในระหว่างสี่เดือนขึ้นไป ก่อนใช้สิทธิลาคลอดบุตรนั้น และต้อง
ท างานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันขึ้นไปในระหว่างเก้าเดือนก่อนครบก าหนดคลอดบุตร  

4) ในกรณีที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างใช้สิทธิลาคลอดบุตร หากลูกจ้างนั้น  ได้รับค่าจ้างเป็น
รายวัน ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างรายวันในแต่ละวันให้ลูกจ้างนั้นตาม ระยะเวลาที่ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิลาคลอด
บุตรโดยได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายก าหนด  
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5) ในกรณีที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างใช้สิทธิลาคลอดบุตร หากลูกจ้างนั้น  ได้รับค่าจ้างเป็น
รายเดือน ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างนั้นเป็นรายเดือนตาม ระยะเวลาที่ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิลาคลอด
บุตรโดยได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายก าหนด  

6) หากลูกจ้างสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าจ้างได้จากนายจ้างหรือว่าจ้างมากกว่าหนึ่ง  รายขึ้นไป ให้
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างเป็นจ านวนไม่เกินกว่าอัตราที่ตนจะได้รับจาก นายจ้างเพียงหนึ่งรายเท่านั้น 

4.2 ชั่วโมงพัก ลูกจ้างท างานต่อเนื่องกันไม่เกิน 5 ชั่วโมง ให้มีเวลาพักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงข้ึนไป 
4.3 วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
1) ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิหยุดพักประจ าสัปดาห์อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ 
2) ในกรณีที่ลูกจ้างท างานเป็นกะ ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักประจ าสัปดาห์เป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง ซึ่ง

ให้ถือว่าเท่ากับวันหยุดประจ าสัปดาห์จ านวนหนึ่งวัน  
3) ห้ามมิให้นายจ้างบังคับลูกจ้างให้ท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์เว้นแต่ลักษณะ  งานของลูกจ้าง

โดยธรรมชาติจ าเป็นต้องท างานโดยต่อเนื่องกันเป็นจ านวนสองกะ หรือมากกว่านั้น ในกรณีนี้อธิบดีเป็นผู้มี
อ านาจตัดสินว่างานในลักษณะใดที่จ าเป็นต้องท าโดยต่อเนื่องกันไป มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

4.4 วันหยุดตามประเพณี ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิหยุดในวันหยุดตามประเพณีเป็นจ านวน 10 วัน ตามที่
ทาง ราชการประกาศก าหนด นอกจากนี้ยังมีสิทธิหยุดตามวันหยุดประเพณีอ่ืน ๆตามที่ รัฐบาลของสหพันธรัฐ
หรือมลรัฐ (Federal or State Government) ประกาศ ก าหนดเพ่ิมเติมตามที่บัญญัติในมาตรา 8 แห่ง
กฎหมาย The Holidays Act 195117 อีก เช่น บางองค์กรเอกชนประกาศให้มีวันหยุดตามประเพณีโดย
ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง ถึง 17 วัน 

4.5 วันหยุดพักผ่อนประจ าปี  
1) ลูกจ้างที่ท างานให้นายจ้างเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 12 เดือน ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2 ปี มีสิทธิหยุด

พักผ่อนประจ าปีโดยได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา 8 วัน ต่อหนึ่งปี  
2) ลูกจ้างที่ท างานให้นายจ้างเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปีมีสิทธิ หยุดพักผ่อน

ประจ าปีโดยได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา 12 วัน ต่อหนึ่งปี  
3) ลูกจ้างที่ท างานให้นายจ้างเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปีขึ้นไปมีสิทธิหยุดพักผ่อน ประจ าปีโดย

ได้รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา 16 วัน ต่อหนึ่งปี  
4) ลูกจ้างที่ท างานให้นายจ้างไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจ าปีตามส่วน 
4.6 สิทธิลาป่วย  
1) หลังจากได้รับการตรวจโรคและได้รับใบรับรองแพทย์โดยนายจ้างเป็นผู้ออก  ค่าใช้จ่าย ลูกจ้างที่

ท างานน้อยกว่า 2 ปีมีสิทธิลาป่วย 14 วัน ต่อหนึ่งปีโดยได้รับ ค่าจ้าง  
2) หลังจากได้รับการตรวจโรคและได้รับใบรับรองแพทย์โดยนายจ้างเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่าย ลูกจ้างที่

ท างานเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปีมีสิทธิลาป่วย 18 วัน ต่อหนึ่งปีโดยได้รับค่าจ้าง  
3) หลังจากได้รับการตรวจโรคและได้รับใบรับรองแพทย์โดยนายจ้างเป็นผู้ออก  ค่าใช้จ่าย ลูกจ้างที่

ท างาน 5 ปีขึ้นไปมีสิทธิลาป่วย 22 วัน ต่อหนึ่งปีโดยได้รับ ค่าจ้าง  
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4) หากจ าเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามความเห็นของแพทย์ให้ลูกจ้างมี สิทธิลาป่วยได้
ไม่เกิน 60 วัน ต่อหนึ่งปี 

ส าหรับคนท างานตามบ้าน (Domestic Servants) นั้น รัฐบาลมาเลเซียก าลังพิจารณาร่างแก้ไข 
เพ่ิมเติมกฎหมาย The Employment Act 1955 ซึ่งจะประกาศใช้ในนาม The Employment Regulations 
(Terms and Conditions of Employment) (Domestic Servants) 2014 ใ นปี  พ . ศ . 2557 นี้  โ ด ยมี
สาระส าคัญของสวัสดิการที่จะให้เฉพาะแก่คนท างานตามบ้านโดยเฉพาะดังนี้  

1) นายจ้างต้องจัดหาอาหารและที่พักที่เหมาะสม อยู่ในสภาพที่ดีให้แก่คนท างานตามบ้านที่ เป็น   
ชาวมาเลเซียและเป็นคนต่างด้าว (Local and Foreign Domestic Servant) หาก นายจ้างประสงค์จะให้
ลูกจ้างพักอาศัยอยู่ด้วย  

2) นายจ้างต้องให้ลูกจ้างมีวันหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์อย่างน้อยหนึ่งวัน แต่หากลูกจ้างประสงค ์จะ
ท างานในวันหยุดนั้น นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างโดยน าเงินเดือนมาหารออก ด้วยจ านวน 26 วัน 
ถือเป็นค่าจ้างในวันหยุดนั้นตามที่บัญญัติในมาตรา 6 (3) ของกฎหมาย The Employment Regulations 
(Terms and Conditions of Employment) (Domestic Servants) 2014  

3) นายจ้างที่ว่าจ้างลูกจ้างต่างด้าวมาท างานเป็นคนท างานตามบ้านมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใน  การ
เดินทางเข้ามาและออกนอกประเทศ (Repatriation Costs) ของลูกจ้างนั้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
บั ญญั ติ ใ นม าต ร า  7 แห่ ง กฎหมาย  The Employment Regulations (Terms and Conditions of 
Employment) (Domestic Servants) 2014 อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ประเทศมาเลเซีย ยังไม่ได้ลงสัตยาบรรณ
อนุสัญญา C 189 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน  
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ (GDP) 
 ประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยเกาะต่างๆ  ประมาณ 7,100 เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก มีเกาะ 
11 เกาะ เมืองหลวงคือกรุงมะนิลา จ านวน 98 ล้านคน ร้อยละ 83 นับถือคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาธอลิก 
ร้อยละ 9 นิกายโปรเตสแตนท์ และร้อยละ 5 นับถือศาสนาอิสลาม การปกครองระบบประชาธิปไตย ใน
รูปแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประชากรร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นประเทศที่
ยังอยู่ในภาระงบประมาณขาดดุล รัฐบาลก าลังปฏิรูประบบบริหารปะเทศ เศรษฐกิจค่อนข้างอ่อนแอ เพราะ
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง แต่ในด้านระบบประกันสังคมก่อตั้งมานาน กฎหมายประกันสังคมฉบับ
แรกบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2497 เป็นเวลา 60 ปีมาแล้ว 

ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ   (UN Data a world of information )ปี 2557 (ค.ศ. 2014) 
คือ 284,582,000,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นจ านวนที่เพ่ิมขึ้นมากจากข้อมูลที่ระบุไว้ในปี  2553 (ค.ศ. 2010) 
199,591,000,000 เหรียญสหรัฐ 

ข้อมูลด้านประชากรและสถานภาพแรงงานของฟิลิปปินส์ปัจจุบัน ปี ค.ศ. 2016  พบว่า มีประชากร
รวมทั้งสิ้น 102,250,000 คน ส าหรับข้อมูลด้านสถานภาพแรงงานของฟิลิปปินส์ พบว่า เดือนกรกฎาคมมีอัตรา
การจ้างงาน ร้อยละ 94.6 อัตราการท างานต่ าระดับ ร้อยละ 18.4 อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน ร้อยละ 
63.6 และอัตราการว่างงาน ร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็นอัตราที่บ่งชี้ถึงสถนการณ์ด้านสถานภาพแรงงานที่ดีขึ้นกว่า
เดือนเมษายนของปเีดียวกัน ( Philippine statistics Authority) รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

 
ตารางท่ี 2.7  สถานภาพแรงงานสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

สถานภาพแรงงาน 
ปี พ.ศ.2559 (ค.ศ. 2016) 

กรกฎาคม เมษายน 
อัตราการจ้างงาน 94.6 93.9 
อัตราการท างานต่ าระดับ 18.4 21.0 
อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน 63.6 62.9 
อัตราการว่างงาน 6.1 6.5 

 
2. สถานการณ์และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 
  ข้อมูลจากการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกจ้างท างานบ้านในฟิลิปปินส์ โดย Rappler.comซึ่ง
เผยแพร่ข้ามูลนี้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)  ได้ระบุถึง การประมาณการคร่าวๆของจ านวน
ลูกจ้างท างานบ้านในประเทศในช่วงที่ฟิลิปปินส์ว่าน่าจะมีจ านวนตั้งแต่ 600,000 ถึง 2.5 ล้านคน นอกจากนี้ 
ยังอ้างอิงถึงข้อมูลทางการจากการส ารวจเพ่ือประมาณการในปี พ.ศ.2553 (ค.ศ. 2010) (Labor Force 
Survey) ที่ระบุว่ามีแรงงานมากกว่า 1.8 ล้านคนที่ท างานในครัวเรือนส่วนบุคคล ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านเพศ
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หญิงชาวฟิลิปปินส์พบว่าส่วนใหญ่แล้วมาจากครอบครัวที่ยากจนในต่างจังหวัด และต้องท างานเป็นลูกจ้าง
ท างานบ้านหลังจากออกจากโรงเรียนและไม่มีโอกาสในการศึกษาในระบบ สิ่งเหล่านี้ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านมี
ความเปราะบางท่ีจะถูกละเมิดและถูกกดขี่ได้ง่าย 
 นอกจากนี้ ยังมีเด็กที่อายุระหว่าง 5-14 ปีรวมอยู่ด้วยจ านวนมาก ตามข้อมูลจาก Philippine Child 
Labor Survey ที่ระบุว่า มีเด็กในช่วงอายุดังกล่าวเกือบ 600,000 คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการ และ                  
373 คน ท างานในครัวเรือนส่วนบุคคล 
 นอกจากการเป็นลูกจ้างท างานบ้านในประเทศแล้ว แรงงานชาวฟิลิปปินส์จ านวนมากยังได้ออกไป
ท างานเป็นลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009) ประเทศท่ีมีการจ้างลูกจ้าง
ท างานบ้านชาวฟิลิปปินส์ สูงที่สุด 5 อันดับแรกคือ ฮ่องกง คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย และ
กาตาร ์
 
3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 
 

3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ 
  1) ประเภทโครงการ:  ระบบประกันสังคม 
  2) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างท างานบ้าน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

• เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ได้แก่ แรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่ท างานต่างประเทศที่
สมัครใจจ่ายเงินสมทบ, ผู้ประกันตนที่ไม่เข้าข่ายได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคมภาคบังคับ และคู่
สมรสของผู้ประกันตนที่ไม่ได้ท างาน 

• ระบบพิเศษส าหรับลูกจ้างภครัฐ และบุคลากรในราชการทหาร 
  3) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน:  ผู้ประกันตนภาคบังคับ จะต้องจ่ายสมทบร้อยละ3.33 ของรายได้ต่อ
เดือนโดยอยู่กับระดับรายได้ 31 ระดับ 

ผู้ประกันตนภาคสมัครใจจ่ายเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างและนายจ้างในอัตราร้อยละ11 ของรายได้
ต่อเดือนโดยรวม ตามค่าจ้าง 31 ระดับส่วนเงินสมทบของคู่สมรสที่ไม่ได้ท างานของผู้ประกันตนโดยสมัครใจ 
คิดเป็นร้อยละ50 ของรายได้ต่อเดือนของคู่สมรสที่ท างาน 

รายได้ข้ันต  าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 1,000 เปโซ (5000 เปโซ ส าหรับผู้ประกันตนโดยสมัคร 
ใจที่ท างานในต่างประเทศ) 

รายได้ข้ันสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 16,000 เปโซ 
เงินสมทบข้างต้นคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร และการเสียชีวิต 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: จ่ายเงินสมทบร้อยละ 11 ของรายได้ต่อเดือนโดยรวม 
ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ 31 ระดับ 
 รายได้ข้ันต  าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ 1,000 เปโซ 
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 รายได้ข้ันสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ 16ม000 เปโซ 
 เงินสมทบขั้นต้นคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตรและการเสียชีวิต 

• นายจ้าง จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ7.37 ของรายได้ต่อเดือนโดยรวมของลูกจ้าง 
 รายได้ข้ันต  าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 1,000 เปโซ 
 รายได้สูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 16000โปเซ 
 เงินสมทบข้างต้นคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตรและตาย 

•   รัฐบาล:จ่ายเฉพาะในส่วนที่ขาด รายได้ขั้นต่ าและขั้นสูงสุดที่น ามาค านวณเงิน
สมทบปรับเป็นระยะ โดยคณะกรรมการประกันสังคมโดยผ่านความเห็นชอบจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ 
   4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์ 

• กรณีชราภาพ 
 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : อายุ 60 ปี และส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน ในระยะเวลา 6 
เดือน (มกราคม-มิถุนายน,เมษายน –กันยายน,กรกฎาคม-ธันวาคมหรือตุลาคม-มีนาคม) ก่อนการจ่ายบ านาญ
งวดแรก  

ลูกจ้างเหมืองแร่ที่มีอายุ55ปี ท างานใต้ดินมานานแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่ได้เป็นผู้ถูกเลิกจ้างโดย 
ไม่สมัครใจ หรือหยุดการประกอบอาชีพอิสระ 

บ านาญจะหยุดจ่าย ถ้าผู้รับบ านาญกลับเข้าไปท างานใหม่ หรือประกอบอาชีพอิสระก่อนอายุ 65 ปี  
โดยจะไม่มีการทดสอบการท างานหลังจากอายุ 65ปี (อายุ60 ปีส าหรับผู้ที่ท างานในเหมือง) 

บ านาญเสริม จ่ายให้ผู้อยู่ในอุปการะท่ีอายุน้อยที่สุด 5 คน ที่อายุไม่เกิน21 ปี (ไม่จ ากัดอายุกรณีเป็นผู้ 
ทุพพลภาพ)ซึ่งเกิดระหว่างหรือก่อนที่ผู้ประกันเกษียณอายุและจะหยุดจ่ายเงินบ านาญเสริมถ้าผู้อยู่ในอุปการะ
แต่งงานหรือท างานก่อนอาย2ุ1ปี 

เงินอุดหนุนชราภาพ จ่ายให้ผู้ประกันตนที่มีอายุ60ปี และจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 120 เดือน 
  สิทธิประโยชน์ บ านาญชราภาพ บ านาญรายเดือนจ่ายโดยใช้ฐาน 300 เปโซ บวก 20% ของเงินเดือน
เฉลี่ยที่น ามา ค านวณและ 2% ของเงินเดือนเฉลี่ยของปีที่ท าเกิน10 ปี หรือ 40% ของรายได้เฉลี่ย หรือ 1,200 
เปโซ กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี หรือ 2,400 เปโซ กรณีผู้ประกันตน
จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 20ปี 

เงินเดือนเฉลี่ยรายเดือนที่น ามาค านวณคิดจากเงินเดือนที่มาค านวณ 60 เดือนสุดท้าย ภายใน 
ระยะเวลา 6 เดือน เดือน (มกราคม-มิถุนายน,เมษายน –กันยายน,กรกฎาคม-ธันวาคมหรือตุลาคม-มีนาคม) 
ก่อนเดือนที่จะมีการจ่ายบ านาญ หารด้วย 60 หรือผลรวมของเงินเดือนทุกเดือนที่จ่ายก่อนในระยะ 6 เดือน
(มกราคม-มิถุนายน,เมษายน –กันยายน,กรกฎาคม-ธันวาคมหรือตุลาคม-มีนาคม) ก่อนการจ่ายบ านาญเดือน
แรกหารด้วยจ านวนเดือนในระยะเวลาเดียวกัน แล้วแต่กรณีใดจะมากกว่า 
 ค่าจ้างข้ันต่ าที่ใช้ค านวณประโยชน์ทดแทน 1,000 เปโซ (5,000 เปโซ ส าหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
ที่ท างานต่างประเทศ) 
 รายได้สูงสุดที่ใช้ค านวณประโยชน์ทดแทน 16,000 เปโซ ไม่มีบ านาญรายเดือนขั้นสูงสุด 
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 บ าเหน็จบางส่วน ผู้ประกันตนอาจเลือกรับเงินก้อน18 เดือนแรก (ไม่รวมบ านาญเสริม ผู้ที่อยู่ใน
อุปการะและการจ่ายบ านาญในเดือนท่ี 13 ในปีแรก) 
 บ านาญเสริมผู้อยู่ในอุปกระ 10% ของบ านาญชราภาพ หรือ 250 เปโซ แล้วแต่กรณีใดจะมากกว่า 
 ตารางการจ่ายเงิน จ่ายปีละ13 ครั้ง 
 การปรับสิทธิประโยชน์ การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในราคาและค่าจ้าง 
และความม่ันคงของกองทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกันสังคม 
 เงินอุดหนุนกรณีชราภาพ จ่ายเป็นเงินก้อนจากเงินสมทบของลูกจ้าง และนายจ้าง บวกดอกเบี้ย 6% 

• กรณีบ านาญทุพพลภาพ 
 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : บ านาญกรณีทุพพลภาพ มีผลประเมินจากแพทย์ว่าทุพพลภาพถาวร หรือ 

ทุพพลภาพบางส่วนอย่างน้อย 20% และจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 36 เดือน ก่อนช่วง 6 เดือน 
(มกราคม-มิถุนายน,เมษายน –กันยายน,กรกฎาคม-ธันวาคมหรือตุลาคม-มีนาคม) ก่อนทุพพลภาพ 
 บ านาญเสริมผู้อยู่ในอุปการะ (กรณีทุพพลภาพถาวร) จ่ายให้ผู้อยู่ในอุปการะท่ีอายุน้อยที่สุด 5 คนที่ยัง
ไม่ได้แต่งงาน ผู้อยู่ในการอุปการะอายุไม่เกิน 21 ปี แต่ยังไม่มีงานท า (แต่ไม่มีข้อก าหนดในกรณีที่เป็นผู้ทุพพล
ภาพ) เงินจะหยุดจ่ายเมื่อผู้อยู่ในอุปการะแต่งงานหรือท างานก่อนอายุ 21 ปี 
 เงินสงเคราะห์เสริม จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีบ านาญทุพพลภาพ 
 แพทย์ขององค์กรประกันสังคมเป็นผู้ประเมินระดับความพิการประจ าปี 
 บ านาญจะหยุดจ่ายเมื่อหายจากทุพพลภาพหรือได้กลับเข้าท างานใหม่ หรือไม่ได้รายงานตัวเพ่ือรับการ
ตรวนวินิจฉัยประจ าปี 
 เงินอุดหนุนกรณีทุพพลภาพ จ่ายให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงหรือพิการบางส่วน โดย 
ผลประเมินจากแพทย์ว่าสูญเสียอย่างน้อย 20% ซึ่งจ่ายสมทบน้อยกว่า 36 เดือน 
 สิทธิประโยชน์: ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวรส าหรับลูกจ้าง 
 บ านาญทุพพลภาพ บ านาญรายเดือนก าหนดให้เดือนละ 300 เปโซ บวก 20% ของเงินเดือนเฉลี่ยราย
เดือนที่มาค านวณ รวมทั้ง 2% ของเงินเดือนเฉลี่ยที่น ามาค านวณในแต่ละปีของการท างาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
หรือ 40% ของรายได้เฉลี่ยที่น ามาค านวณจ่าย 1,200 เปโซ กรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 10 ปี 
แต่ไม่เกิน 20 ปี และจ่าย 2,400 เปโซ กรณีที่จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 20 ปี 
 เงินเดือนเฉลี่ยรายเดือนที่น ามาค านวณคิดจากยอดรวมเงินเดือน60 เดือนสุดท้ายภายในระยะเวลา6 
เดือน (มกราคม-มิถุนายน,เมษายน –กันยายน,กรกฎาคม-ธันวาคมหรือตุลาคม-มีนาคม) ก่อนทุพพลภาพ หาร
ด้วย 60 หรือยอดรวมเงินเดือนทุกเดือนที่จ่ายก่อนในระยะ 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน,เมษายน –กันยายน
,กรกฎาคม-ธันวาคมหรือตุลาคม-มีนาคม) ก่อนทุพพลภาพหารด้วยจ านวนเดือนที่น าส่งเงินสมทบในระยะเวลา
เดียวกันแล้วแต่กรณีใดจะมากกว่า 
 ค่าจ้างขั้นต่ าที่ใช้ค านวณประโยชน์ทดแทน 1000 เปโซ (5,000 เปโซ ส าหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
ที่ท างานต่างประเทศ)  รายได้สูงสุดที่ใช้ค านวณประโยชน์ทดแทน 16 ,000 เปโซ ไม่มีเพดานสูงสุดบ านาญ
ทุพพลภาพรายเดือน 
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 บ านาญเสริม (กรณีทุพพลภาพถาวร) 10% ของบ านาญทุพพลภาพ หรือ 250 เปโซ แล้วแต่กรณีใดจะ
มากกว่า  
 ทุพพลภาพบางส่วน ร้อยละของการจ่ายบ านาญเต็มจ านวนขึ้นอยู่กับระดับความพิการ ในกรณีที่
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้รับเป็นเงินก้อน 
 เงินสงเคราะห์เสริม 500 เปโซต่อเดือน ตารางการจ่าย 13 ครั้งต่อปี 
 การปรับสิทธิประโยชน์ การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าของดัชนีราคา
และค่าจ้าง และความม่ันคงของกองทุนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคม 
 เงินอุดหนุนกรณีทุพพลภาพ กรณีทุพพลภาพถาวรผู้ประกันตนได้รับเงินก้อนตามเงินสมทบรายเดือนที่
จ่าย หรือบ านาญรายเดือน *12 แล้วแต่กรณีใดจะมากกว่า 
 ส าหรับผู้ทุพพลภาพถาวรบางส่วน จะได้รับเงินก้อนคูณด้วยจ านวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบและคูณด้วย
ระดับความพิการ หรือบ านาญรายเดือน 12 เดือน คูณด้วยระดับความพิการแล้วแต่กรณีใดจะมากกว่า 
 ค่าจัดการศพ ได้รับเหมาจ่าย 20,000 เปโซ 

• บ านาญผู้อยู่ในอุปการะ 
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : บ านาญตกทอด จ่ายกรณีผู้ประกันตนที่เสียชีวิตส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 

36 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน(มกราคม-มิถุนายน,เมษายน–กันยายน,กรกฎาคม-ธันวาคมหรือตุลาคม-
มีนาคม)  ก่อนตาย 
   ผู้อยู่ในอุปการะที่มีสิทธิ คือคู่สมรส และบุตร จ านวนไม่เกิน 5 คน ที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่แต่งงาน
,หรือไม่มีงานท า (ยกเว้นบุตรที่เป็นผู้ทุพพลภาพ,) ประโยชน์ทดแทนที่สิ้นสุดลง เมื่อคู่สมรสแต่งงานใหม่ และ
จ านวนเงินจะถูกแบ่งให้ผู้อยู่ในอุปการะที่เหลือ 
 บ านาญเสริม จ่ายให้ผู้อยู่ในอุปการะที่อายุน้อยที่สุด 5 คนที่อายุไม่เกิน 21 ปีที่ยังไม่แต่แงงาน และไม่
มีงานท า (ยกเว้นเป็นผู้ทุพพลภาพ) เกิดระหว่างหรือเกิดก่อนที่ผู้ประกันตนตาย เงินจะหยุดจ่ายเมื่อผู้อยู่ใน
อุปการะแต่งงาน หรือมีงานท าก่อนอายุ 21 ปี เงินอุดหนุนให้ผู้อยู่ในอุปการะ จ่ายกรณีที่ผู้ตายส่งเงินสมทบ
น้อยกว่า 36 เดือน 
    ผู้อยู่ในอุปการะที่มีสิทธิ คือเป็นคู่สมรส และผู้อยู่ในอุปการะ จ านวน 5 คนที่อายุไม่เกิน 21 ปี (ยกเว้น
เป็นผู้ทุพพลภาพ,ไม่แต่งงาน,หรือมีงานท า) หากไม่มีคู่สมรสและผู้อยู่อุปการะ ประโยชน์ทดแทนจะจ่ายให้แก่
บิดามารดาผู้อยู่ในอุปการะ หรือผู้ที่ผู้ตายระบุชื่อให้เป็นผู้รับประโยชน์ 
 ค่าจัดการศพ จ่ายให้แก่ผู้ออกค่าใช้จ่ายงานศพ 
 สิทธิประโยชน์ :ประโยชน์ทดแทนตกทอดส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ  
 บ านาญส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ จะได้บ านาญเป็นเงิน 100 % ของบ านาญชาภาพรายเดือนหรือ
บ านาญทุพพลภาพรายเดือนซึ่งจ่ายให้ผู้ตาย 
 บ านาญรายเดือนขั้นต  า 1,000 เปโซ กรณีท่ีจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 10 ปี และ1200 เปโซ ส าหรับเงิน
สมทบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี และ2400 เปโซ ส าหรับเงินสมทบเกิน20ปี  ไม่มีเงินบ านาญสูงสุดส าหรับผู้อยู่ใน
อุปการะ 
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 บ านาญเสริม 10% ของเงินบ านาญผู้ตายหรือ 250 เปโซ แล้วแต่กรณีใดจะมากกว่า กรณีท่ีไม่มีคู่สมรส
และผู้อยู่ในอุปการะ ถ้าผู้ประกันตนตาย ภายใน60 เดือนภายหลังได้รับเงินบ านาญครั้งแรก เงินก้อนของเงิน
บ านาญจ านวน 60 เดือนหักออกจากเงินที่รับไปแล้ว จะจ่ายให้พ่อแม่ผู้อยู่ในอุปการะ หากไม่มีบุคคลดังกล่าว
ประโยชน์ทดแทนจะถูกจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ตายระบุชื่อให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ ตารางการจ่าย 13 ครั้งต่อปี 
 การปรับสิทธิประโยชน์  การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินค่าจ้าง
และความม่ันคงของกองทุนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคม 
 เงินอุดหนุนให้กับผู้อยู่ในอุปการะ เงินก้อนนี้จากบ านาญชราภาพรายเดือนคูณจ านวนเดือนที่ส่งเงิน
สมทบ หรือบ านาญรายเดือนคูณ 12 เดือน แล้วแต่กรณีใดจะมากกว่า 
 ค่าจัดการศพ จ่ายเป็นเงินก้อนจ านวน 20,000 เปโซ 
 5) องค์กรบริหาร 

• คณะกรรมการประกันสังคมในรูปไตรภาคีรับผิดชอบการบริหารทั่วไป ก ากับดูแล และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ของแผนงานโครงการ 

• ส านักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบและจ่ายสิทธิประโยชน์ 
 

 3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
 1) ประเภทโครงการ : ระบบประกันสังคม สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและเงิน
ทดแทนการขาดรายได ้
 2) ขอบข่ายความคุ้มครอง 
ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรในรูปเงินทดแทนการขาดรายได้ 

• ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างท างานบ้าน และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุไม่เกิด 60 ปี 

• คุ้มครองโดยสมัครใจ ส าหรับลูกจ้างชาวฟิลิปปินส์ที่ท างานในต่างประเทศและ
ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีคุณสมบัติได้รับความคุ้มครองแบบบังคับและคู่สมรสที่ไม่ได้ท างานของผู้ประกันตนที่สมัคร
ใจจ่ายเงินสมทบ 

• ระบบพิเศษส าหรับลูกจ้างภาครัฐ(เฉพาะประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย) 
ประโยชน์ทดแทนการบริการรักษาพยาบาล 

• ลูกจ้างเอกชน ลูกจากภาครัฐ และผู้ประกอบอาชีพอิสระและจ่ายเงินสมทบโดย
สมัครใจที่มีรายได้อย่างต่ า 1,000 เปโซต่อเดือน และผู้เกษียณอายุที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ ากว่า 120 เดือน 
ผู้ที่มีรายได้ต่ า หรือไม่มีรายได้ และคนงานที่ไปท างานกับต่างประเทศ 

3) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน :ประโยชน์ทดแทนในรูปเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยและ
คลอดบุตร  (ดูข้อมูลแหล่งเงินทุนในหัวข้อกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ) ประโยชน์ทดแทน
การรักษาพยาบาล ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ 1.25 %  ของค่าจ้างรายเดือน  
   รายได้ข้ันต่ าที่น ามาค านวณเดือนละ 8,000 เปโซ  
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   รายได้สูงสุดที่น ามาค านวณเดือนละ 35,000  เปโซ  
   ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเป็นรายเดือน ผู้ประกันตนโดยสมัครใจส่งเงินสมทบเป็นรายเดือน 
สามเดือน ครึ่งปี หรือรายปี คนงานที่ไปท างานต่างประเทศจ่ายเป็นรายปี 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ประโยชน์ทดแทนในรูปเงินทดแทนการขาดรายได้กรณี
เจ็บป่วยและคลอดบุตร  ดูข้อมูลแหล่งเงินทุนในหัวข้อกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ  
ประโยชน์ทดแทนการรักษาพยาบาล 2,400 เปโซต่อปี ส าหรับผู้ที่มีรายได้รวมต่อเดือนไม่เกิน 25,000 เปโซต่อ
ปี จ่าย 3,600 เปโซต่อปี ส าหรับผู้ที่มีรายได้รวมต่อเดือนเกิน 25,000 เปโซ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจส่งเงิน
สมทบเป็นรายเดือน สามเดือน ครึ่งปี หรือรายปี 

• นายจ้าง: ประโยชน์ทดแทนในรูปเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยและคลอด
บุตร ดูข้อมูลแหล่งเงินทุนในหัวข้อกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ 
   ประโยชน์ทดแทนการบริการรักษาพยาบาล จ่ายเงินสมทบในอัตรา 1.25 % ของรายได้ราย
เดือนพื้นฐานของลูกจ้าง รายได้ข้ันต่ าที่นามาค านวณเงินสมทบ 8,000 เปโซ 
รายได้สูงที่น ามาค านวณเงินสมทบ 35,000 เปโซ 

• รัฐบาล ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลส าหรับผู้ที่มีรายได้ต่ าหรือไม่มีรายได้ 2,400     
เปโซต่อปีและรับผิดชอบเงินกองทุนส่วนที่ขาด 
   รายได้ข้ันต่ าสุดและสูงสุดที่น ามาค านวณเงินสมทบเงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย และคลอดบุตร 
คณะกรรมการประกันสังคมปรับปรุงเป็นระยะโดยผ่ายการเห็นชอบจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ 
   รายได้ขั้นต่ าสุดและสูงสุดที่น ามาค านวณเงินสมทบเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีคลอด
บุตรและกรณีเจ็บป่วยได้ปรับปรุงเป็นระยะ โดยส านักงานคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งประเทศฟิลิปปินส์  
   4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์ 

• กรณีเจ็บป่วย 
 เงื อนไขการเกิดสิทธิ: ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยในรูปเงินทดแทนการขาดรายได้ จ่ายเงินสมทบ
อย่างน้อย 3 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนช่วง 6 เดือน(มกราคม-มิถุนายน,เมษายน–กันยายน,กรกฎาคม-
ธันวาคม หรือตุลาคม-มีนาคม)  ก่อนการเจ็บป่วย ผู้ประกันตนต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือพักรักษาตัว
ที่บ้านอย่างน้อย 4 วัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
 สิทธิประโยชน์: เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับลูกจ้าง จ่าย 90% ของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน ซึ่งจะจ่าย
ภายหลังรอคอย 3วัน (ยกเว้นกรณีประสบอุบัติเหตุหรือการรับบาดเจ็บอย่างเฉียบพลัน) ระยะเวลาการจ่ายเงิน 
ไม่เกิน 120 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน ไม่เกิน 240 วันส าหรับการบาดเจ็บด้วยโรคเดียวกัน 
 ค่าจ้างเฉลี่ยรายวันคิดจากยอดรวมเงินรายได้สูงสุด 6 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนช่วง 6 เดือน
(มกราคม-มิถุนายน,เมษายน –กันยายน,กรกฎาคม-ธันวาคมหรือตุลาคม-มีนาคม) ก่อนเจ็บป่วยหารด้วย 180 

• กรณีคลอดบุตร 
 เงื อนไขการเกิดสิทธิ: ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยในรูปเงินทดแทนการขาดรายได้ จ่ายเงินสมทบ
อย่างน้อย 3 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือนก่อนช่วง 6 เดือน(มกราคม-มิถุนายน,เมษายน–กันยายน,    
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กรกฎาคม-ธันวาคม หรือตุลาคม-มีนาคม) ก่อนการคลอดบุตรหรือการแท้งบุตร ผู้ประกันตนจะต้องมีใบรับรอง
แพทย์ระบุว่ามีครรภ์ และสูติบัตร 
 สิทธิประโยชน์: เงินทดแทนการขาดรายได้ของลูกจ้างผู้คลอดบุตร จ่าย 100% ของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน 
ซึ่งจ่ายให้เป็น 60 วัน กรณีคลอดบุตรหรือแท้งบุตร (78 วันกรณีผ่าคลอด) ค่าจ้างเฉลี่ยรายวันคิดจากยอดรวม
เงินรายได้สูงสุด 6 เดือนในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนช่วง 6 เดือน(มกราคม-มิถุนายน,เมษายน –กันยายน
,กรกฎาคม-ธันวาคม หรือตุลาคม-มีนาคม) ก่อนการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรหารด้วย 180  

• ประโยชน์การทดแทนการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง 
  เงื่อนไขการเกิดสิทธิ: ลูกจ้างต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย 3 เดือน ในระยะเวลา 6 ก่อนการรักษาใน
โรงพยาบาลเงื่อนไขนี้ไม่ได้บังคับใช้กับผู้ที่ออกจากงานหรือผู้ที่รับบ านาญ กลุ่มผู้มีรายได้ต่ าหรือไม่มีรายได้ และ
คนงานที่ไปท างานต่างประเทศ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกันตนโดยสมัครใจต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย 
3 เดือน ในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรณีที่มีการผ่าตัด ต้องส่งเงินสมทบ
อย่างน้อย 9 เดือนในระยะเวลา 12 เดือน  
 สิทธิประโยชน์: ประโยชน์ทดแทนการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง  
 สถานพยาบาลที่ได้รับการรองรับให้บริการรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยได้รับการจ่ายตรงจาก
กองทุนสุขภาพตามรายการที่ก าหนด 
 การออกค่าใช้จ่ายร่วม มีการออกค่าใช้จ่ายร่วมเพ่ือการรักษาทั่วไป และการรักษาแบบพิเศษ การ
รักษาในโรงพยาบาล ค่าธรรมเนียมในการตรวจในห้องทดลองและการเอกซเรย์ การผ่าตัด และค่ายาการเข้ารับ
การรักษาเป็นผู้ป่วยในไม่เกิน 45 วันต่อป ี
 ผู้มีรายได้ต่ า ไม่มีรายได้ และคู่สมรส ซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐไม่ต้องออก
ค่าใช้จ่ายร่วม 
 ประโยชน์ทดแทนการรักษาพยาบาลของผู้อยู่ในอุปการะ  
 ประโยชน์ทดแทนการรักษาพยาบาลของผู้อยู่ในอุปการะเหมือนผู้ประกันตน 
 คุณสมบัติของผู้อยู่ในอุปการะ ได้แก่ คู่สมรส บุตรอายุไม่เกิน 21 ปี ซึ่งยังไม่แต่งงาน และไม่ได้ท างาน
(ไม่จ ากัดอายุถ้าทุพพลภาพ) และบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่มีระบบคุ้มครองของตนเอง 
   5) องค์กรบริหาร  
 เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยและกรณีคลอดบุตร 

• คณะกรรมการประกันสังคมในรูปไตรภาคี รับผิดชอบการบริหารทั่วไป ก ากับ       
การดูแลและก าหนดหลักเกณฑ์ของแผนงานโครงการ 

• นายจ้างจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและกรณีคลอดบุตรให้ลูกจ้างโดยตรง 
และเบิกคืนจากส านักงานระบบประกันสังคม แต่ส านักงานฯ จะจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ และผู้ประกันตนโดยสมัครใจ 

• ส านักงานระบบประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบและจ่ายสิทธิประโยชน์ ประโยชน์
ทดแทนการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง  
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• กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการประสานด้านนโยบายและวางแนวทางการท างาน 

• ส านักงานคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (PHILHEAL TH) 
เก็บเงินสมทบกรณีรักษาพยาบาลและก ากับดูแลการให้บริการโดยสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง 

 
 3.3 กรณีประสบอันตรายการท างาน 
   1) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม 
   2) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ลูกจ้างภาคเอกชนรวมทั้งลูกจ้างท างานบ้าน ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งทหาร
และพนักงานดับเพลิง 

• ไม่มีระบบคุ้มครองผู้ประกันตนโดยสมัครใจ 

• ไม่คุ้มครอง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
   4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน ไม่ต้องจ่าย 

• นายจ้าง จ่ายเงินสมทบ 10 เปโซ ส าหรับค่าจ้างรายเดือนที่ต่ ากว่า 15,000 เปโซ 
และอัตรา 30 เปโซ ส าหรับค่าจ้าง 15,000 เปโซขึ้นไป 
 ค่าจ้างสูงสุดที่น ามาค านวณเงินสมทบ 15,000 เปโซ คณะกรรมการเงินทดแทนเพ่ือลูกจ้าง
พิจารณาปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดที่น ามาค านวณเงินสมทบเป็นระยะ 

• รัฐบาล พิจารณาตั้งงบประมาณในส่วนที่ขาด 
   5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์ 
       เงื่อนไขการเกิดสิทธิ: ไม่มี 
 สิทธิประโยชน์: เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับลูกจ้าง กรณีทุพพลภาพชั่วคราว จ่าย 90% ของ
ค่าจ้างเฉลี่ยรายวันเป็นเวลา 120 วัน ตั้งแต่เริ่มทุพพลภาพ เนื่องจากการประสบอุบัติเหติหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การท างาน กรณีท่ีต้องรักษาเพ่ิมเติม รับเพิ่มเติมได้ถึง 240 วัน  
 ค่าเฉลี่ยรายวันคิดจากเงินรายได้สูงสุด 6 เดือน ในระยะเวลา 12เดือน ก่อนช่วง 6 ในระยะเวลา 12 
เดือน ก่อนช่วง 6 เดือน(มกราคม-มิถุนายน,เมษายน –กันยายน,กรกฎาคม-ธันวาคม หรือตุลาคม-มีนาคม) 
ก่อนทุพพลภาพ หารด้วย 180  
   เงินทดแทนรายวันต่ าสุด 10 เปโซ เงินทดแทนรายวันสูงสุด 200 เปโซ เงินทดแทนจะหยุด
จ่ายถ้าผู้รับเงินทดแทนไม่มีใบรับรองแพทย์ในแต่ละเดือน 

ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวรส าหรับลูกจ้าง 
  บ านาญกรณีทุพพลภาพถาวร บ านาญรายเดือนเท่ากับ 115%  ของยอดรวม 300 เปโซ, หรือ  20% 

ของค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือนของลูกจ้าง/ผู้ประกันตน หรือ 2% ของค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือนในแต่ละปีที่ท างานเกิน 
10 ปีหรือ 115% ของ 40% ของค่าเฉลี่ยรายเดือนแล้วแต่กรณีใดจะมากกว่า 
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 ค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือนจะค านวณจากเงินค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้ายก่อนช่วง 6 เดือนก่อนทุพพลภาพ
(มกราคม-มิถุนายน,เมษายน –กันยายน,กรกฎาคม-ธันวาคม หรือตุลาคม-มีนาคม) หารด้วยจ านวนเดือนที่ส่ง
เงินสมทบในช่วงเวลาเดียวกัน แล้วแต่กรณีใดจะมากกว่า 
 บ านาญเสริมส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ (ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง) 10% ของบ านาญทุพพลภาพหรือ 
250 เปโซ แล้วแต่กรณีใดจะมากกว่า ซึ่งจ่ายให้อยู่ในอุปการะที่อายุน้อยที่ สุด 5 คนที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี 
(ยกเว้นเป็นผู้ทุพพลภาพ) เงินจะหยุดจ่ายเมื่อผู้อยู่ในอุปการะแต่งงาน หรือมีงานท าก่อนอายุ 21 ปี 
 ทุพพลภาพบางส่วน ได้รับเช่นเดียวกับบ านาญทุพพลภาพถาวร แต่ข่ายในช่วงที่จ ากัดขึ้นอยู่กับ
รายการที่กฎหมายก าหนดส าหรับความพิการในแต่ละประเภท ถ้าค าตัดสินระหว่างรับบ านาญน้อยกว่า 1 ปี 
บ านาญจะเปลี่ยนจ่ายบ าเหน็จ 
 บ านาญเสริม (ทุพพลภาพถาวรและบางส่วน) จ่ายเพิ่ม 575 เปโซต่อเดือน 
 ผู้ประกันตนต้องได้รับการประเมินทุพพลภาพประจ าปี โดยแพทย์ประจ าส านักประกันสังคมระดับ
ความทุพพลภาพอย่างน้อยอยู่ที่ระดับ 20% บ านาญจะหยุดจ่ายถ้าผู้รับบ านาญท างานได้(กรณีที่เป็นทุพพล
ภาพถาวร) ไม่ไปรับการตรวจประเมินประจ าปี ไม่มีใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ทุก ๆ 3 เดือน หรือเข้ารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 ประโยชน์ทดแทนการให้บริการรักษาพยาบาลส าหรับลูกจ้าง 
 สิทธิประโยชน์รวมถึงการรักษาพยาบาล เข้ารับการผ่าตัด และการรับบริการจากสถานพยาบาล 
อุปกรณ์เครื่องมือและการเข้ารับการฟ้ืนฟูสรรภาพร่างกาย 
ประโยชน์ทดแทนของผู้อยู่ในอุปการะ  
 บ านาญผู้อยู่ในอุปการะ บ านาญคิดเป็น 100% ของบ านาญกรณีทุพพลภาพถาวรรายเดือนที่ผู้ตายจะ
มีสิทธิได้รับ 
 บ านาญเสริมของผู้อยู่ในอุปการะ 10% ของบ านาญรายเดือนของผู้ตายแบ่งให้กับผู้ที่อายุน้อยที่สุด 5
คนที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี (ยกเว้นเป็นผู้ทุพพลภาพ) เงินจะหยุดจ่ายเมื่อแต่งงานหรือมีงานท าก่อนอายุ 21 ปี  
 หากไม่มีคู่สมรสหรือผู้อยู่ในอุปการะ บ านาญ (ยกเว้นบ านาญเสริม) จะจ่ายให้กับบิดามารดาของผู้อยู่
ในอุปการะที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
 บ านาญรายเดือนต่ าสุด 2,000 เปโซ แต่ไม่มีบ านาญรายเดือนสูงสุด 
 บ านาญจะแบ่งระหว่างคู่สมรสและผู้อยู่ในอปการะที่อายุไม่เกิน 21 ปี (ไม่จ ากัดถ้าพิการ) ซึ่งยังไม่ได้
แต่งงาน หรือมีรานได้เลี้ยงชีพน้อยกว่า 300 เปโซ ต่อเดือน 
 หากไม่มีคู่สมรสหรือผู้อยู่ในอุปการะ บ านาญ(ยกเว้นบ านาญเสริม) จะจ่ายให้บิดามารดาของผู้อยู่ใน
อุปการะที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หักด้วยจ านวนเดือนที่บ านาญถูกจ่ายให้กับผู้ตายก่อนเสียชีวิต 
 ค่าจัดการศพ จ่าย 20,00 เปโซ ให้กับผู้จัดการศพ 

  6) องค์กรบริหาร  

• กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (www.dole.gov.ph) รับผิดชอบด้านก ากับดูแล 
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• ส านักงานคณะกรรมการเงินทดแทนเพ่ือลูกจ้าง (www.ecc.gov.ph) ส่วนของ
กระทรวงแรงงานริเริ่มและประสานนโยบายแผนงาน และก าหนดอัตราเงินสมทบ 

• นายจ้างจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพบางส่วนให้กับลูกจ้างโดยตรง และเบิกคืนจาก
ส านักงานประกันสังคม 

• ส านักงานประกันสังคม (www.sss.gov.ph) จัดเก็บเงินสมทบ และประโยชน์ทดแทน
กรณีทุพพลภาพถาวร 
 
4. ความผูกพัน ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 
 

ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็น 1 ใน 22 ประเทศที่ได้มีการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่189 ว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าสาหรับคนงานท างานบ้าน เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 (ค.ศ. 2012) ก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างความ
เป็นธรรม ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับคุ้มครองสิทธิหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดให้นายจ้าง
และลูกจ้างท างานบ้านต้องสัญญาเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและสภาพการท างานระบุใน
สัญญา รวมถึงการให้ความคุ้มครองการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะ 
ประเทศฟิลิปปินส์ได้ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงการจัด
อาหารให้วันละ 3 มื้อ และลูกจ้างต้องได้รับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ เมื่อมีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ขณะท างานโดยไม่เสียประโยชน์ในการท างาน อีกทั้งนายจ้างต้องเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง 
รวมถึงลูกจ้างมีสิทธิในการเข้าถึงการสื่อสารกับภายนอกในระหว่างเวลาว่างงานของลูกจ้างด้วย  

การป้องกันการล่วงละเมิด การคุกคามและความรุนแรง ได้มีการก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านต้อง
ได้รับความช่วยเหลือทันทีหากจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายเมื่อประสบปัญหาดังกล่าว 
ส าหรับด้านการคุ้มครองทางการประกันสังคมของลูกจ้างท างานบ้านในฟิลิปปินส์พบว่า มีข้อก าหนดในเรื่อง
การประกันสังคมไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ฟิลิปปินส์ได้ก าหนดให้ลูกจ้างที่ท างานบ้านอย่างน้อยเป็นเวลา 1 เดือน มี
สิทธิได้รับการคุ้มครองทางประกันสังคมและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด โดยกฎหมายให้การ
รับรองว่าลูกจ้างท างานบ้านจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการที่มีอยู่ทุกประการตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างต้องได้รับ
การคุ้มครองการเลิกจ้างและค่าชดเชย โดยก าหนดไว้ว่า หากลูกจ้างท างานบ้านถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพิ่มขึ้นอีก 15 วัน  
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือประเทศเวียดนาม ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมี

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและมีอ านาจสูงสุดใน
การก าหนดนโยบายบริหารประเทศ ส าหรับระบบเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคม
นิยม (Socialist Oriented market) ภายใต้นโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ “โด่ย เหมย” (Doi Moi) เพ่ือลด
การผูกขาดและรวมศูนย์ที่รัฐบาลกลาง ท าให้เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยผลิตภัณฑ์มวล
รวมประชาชาติ หรือ GDP เท่ากับ 509.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2557) ในปี พ.ศ. 2558 
(ค.ศ. 2015) เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวรวดเร็วที่สุดในรอบ 5 ปี อัตราการเติบโตของ GDP สูงถึงร้อยละ 6.68 

เวียดนามมีประชากรทั้งหมด ณ ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) จ านวน 91.71 ล้านคน มากเป็น
อันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และเป็นอันดับ 13 ของโลก ในขณะที่
ก าลังแรงงานของเวียดนาม (ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป) มีประมาณ 53.98 ล้านคน ผู้มีงานท า 52.84 ล้านคน 
อัตราการมีส่วนร่วมของก าลังแรงงานถึงร้อยละ 77.8 อัตราการว่างงานในประชากรวัยแรงงาน ร้อยละ 2.33 
และอัตราการท างานต่ าระดับเท่ากับ ร้อยละ 1.89  (General Statistics Office of Viet Nam, 2015) 

 
2. สถานการณ์และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 

ในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ส านักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนาม ระบุว่ามีลูกจ้างท างานบ้าน
ประมาณ 157,000 คน ซึ่งคาดว่าจะมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นถึง 246,000 คนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดย
ลูกจ้างท างานบ้านเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98) เป็นเพศหญิง (Anita Liu et al., 2014) อย่างไรก็ตาม จากดัชนีทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน (พ.ศ.2559) ที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของเวียดนามก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วจากภาค
ธุรกิจการส่งออก และภาคการผลิตสินค้าและบริการ ในขณะที่ ผู้หญิงส่วนใหญ่มีแนวโน้มออกไปท างานนอก
บ้านมากขึ้น ท าให้มีความต้องการลูกจ้างท างานบ้านเพ่ือมาท างานแทนเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแรงงาน
ชาวเวียดนามที่ย้ายถิ่นไปเป็นแม่บ้านหรือลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึนทุกปี โดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30 ของแรงงานย้ายถิ่นที่ออกไปท างานนอกประเทศทั้งหมด ซึ่งประเทศปลายทางส าคัญที่มีลูกจ้าง
ท างานบ้านเข้าไปท างานอยู่ ได้แก่ ไต้หวัน ไซปรัส มาเก๊า มาเลเซีย รวมถึงประเทศไทย    

แม้ลูกจ้างท างานบ้านในหลายประเทศทั่วโลก จะได้รับค่าจ้างต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ าของแรงงานไร้ฝีมือ
ในประเทศ หากแต่สถานการณ์ในเวียดนามมีความแตกต่างออกไป เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านได้รับค่าจ้างขั้น
ต่ าสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ าของแรงงานไร้ฝีมือในประเทศที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยได้รับเงินค่าจ้างประมาณ             
2.77 ล้านด่องเวียดนามต่อเดือน ซึ่งแรงงานไร้ฝีมือทั่วไปจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ าเพียงแค่ประมาณ 1.748 ล้าน
ด่องเวียดนามต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาของ Anita Liu et al. (2014) รายงานว่า ลูกจ้างท างาน
บ้านส่วนใหญ่ของเวียดนามยังประสบปัญหาไม่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนเอง รวมถึงไม่มีประกันสุขภาพและประกันสังคม นอกจากนี้ จากรายงาน
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ของ ILO (2011) พบว่ามีลูกจ้างท างานบ้านในเวียดนามที่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพียงร้อยละ 1.6 ร้อย
ละ 19.5 ที่มีประกันสุขภาพ และมีเพียงร้อยละ 3 ที่มี ซึ่งการได้รับประกันต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่แรงงานก็เป็นผู้
จ่ายด้วยตัวเองทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 12.5 ที่นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายส าหรับประกันสุขภาพและ
ประกันสังคมทั้งหมด  

 
3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 

หน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิการสังคมในเวียดนาม คือ กระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และสวัสดิการ
สังคม (Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs) โดยเวียดนามเพ่ิงประกาศใช้แผนการพัฒนา
แรงงานและสวัสดิการแผนการดังกล่าวถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประจ าปี พ.ศ. 2554 ถึง 2558 แนวทางที่ประเทศเวียดนามจะน ามาปฏิบัติ คือ การจัดการกับตลาดแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการเปิดช่องทางสร้าง
งานใหม่ๆ เพ่ือผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ การลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมลง รวมถึง การ
พัฒนาคุณภาพแรงงานใหท้ัดเทียมกับมาตรฐานโลก 

การคุ้มครองแรงงานของเวียดนามเป็นไปตามประมวลกฎหมายแรงงาน (Labor Code) ซึ่งออกใช้
บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) และมีการปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002), 2549 (ค.ศ. 
2006) และ 2550 (ค.ศ. 2007) กฎหมายนี้ใช้บังคับกับบริษัทต่าง ๆ ในเวียดนามรวมทั้งส านักงานหรือตัวแทน
ของต่างประเทศ องค์การหรือสถาบันในเวียดนาม และนายจ้างที่เป็นบุคคลด้วย ดังเช่นในกรณีบริษัทต่างชาติ
เข้าไปลงทุนด าเนินกิจการในเวียดนามสวัสดิการสังคม บริษัทต่างชาติจะต้องช าระเงินจ านวนร้อยละ 15 ของ
ค่าจ้างพนักงานชาวเวียดนามเพ่ือเป็นค่าสวัสดิการสังคม และต้องช าระเงินอีกร้อยละ 5 เป็นเงินกองทุน
สวัสดิการสังคมที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทและร่วมบริหารโดยพนักงาน 

ส าหรับการประกันสังคมของเวียดนาม เป็นไปตามกฎหมาย Social Insurance ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2544 เป็นต้นมา โดยแบ่งการประกันสังคมออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ  

1) การประกันสังคมแบบบังคับ ได้แก่  การประกันการเจ็บป่วย การประกันการคลอดบุตร 
การประกันการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการท างาน การประกันการชราภาพ และเงินช่วยเหลือผู้ที่ยัง
มีชีวิตอยู่ 

2) การประกันสังคมแบบสมัครใจ ได้แก่ การเกษียณอายุ การช่วยเหลือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ 
และการประกันการว่างงาน ซึ่งครอบคลุมถึง เงินช่วยเหลือการว่างงาน การสนับสนุนการเรียนรู้งาน และ   
การสนับสนุนการหางานใหม่ 

ระบบประกันสังคมของเวียดนามจะคุ้มครองครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้ 
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3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ 

  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ลูกจ้างภาคเอกชนและลูกจ้างภาครัฐที่มีสัญญาจ้างอย่างน้อย 3 เดือน รวมถึง
คนท างานบ้าน ลูกจ้างในภาคเกษตรกรรม ภาคประมง และอุตสาหกรรมการผลิตเกลือ ข้าราชการ ลูกจ้าง
สหกรณ์ และสหภาพแรงงาน ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหาร 

• การคุ้มครองแบบสมัครใจส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายของ
ความคุ้มครองภาคบังคับ 

 2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ร้อยละ 7 ของรายได้รวมต่อเดือน (เพ่ิมเป็นร้อยละ 8 ในปี พ.ศ.2557) 
- ผู้จ่ายเงินสมทบโดยสมัครใจ ร้อยละ 20 ของรายได้พึงประเมิน (เพ่ิมเป็นร้อยละ 22 ใน

ปี พ.ศ. 2557)  รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ ค่าจ้างข้ันต่ า  เพดานสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงิน
สมทบคือ 20 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ า  ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามก าหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ร้อยละ 20 ของรายได้ท่ีแจ้งไว้ (เพ่ิมเป็นร้อยละ 22 ในปี    พ.ศ. 
2557) รายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ ค่าจ้างขั้นต่ า  เพดานสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ
คือ 20 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ า ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามก าหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 

• นายจ้าง: ร้อยละ 13 ของบัญชีค่าจ้างรายเดือน (เพ่ิมเป็นร้อยละ 14 ในปี พ.ศ.2557 )
รายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ ค่าจ้างขั้นต่ า เพดานสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ        
20 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ า ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามก าหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 

• รัฐบาล: เงินสนับสนุนตามความจ าเป็น และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบ านาญชราภาพ
ส าหรับลูกจ้างที่เกษียณก่อนปี พ.ศ. 2538; เงินสมทบส าหรับลุกจ้างที่ท างานในภาครัฐก่อนเดือนมกราคม 
2538  

3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
กรณีชราภาพ 
 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ :บ านาญชราภาพ 

• ผู้ชายอายุ 60 ปี หรือผู้หญิงอายุ 55 ปี จ่ายเงินสมทบอย่างน้อยที่สุด 20 ปี 

• ผู้ชายอายุ 55 ปี หรือผู้หญิงอายุ 50 ปี จ่ายเงินสมทบอย่างน้อยท่ีสุด 20 ปี หากท างาน
ที่มีความเสี่ยงหรือยากล าบาก หรือในพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย อย่างน้อยท่ีสุด 15 ปี 

• ผู้ชายอายุ 50 ปี หรือผู้หญิงอายุ 45 ปี จ่ายเงินสมทบอย่างน้อยที่สุด 20 ปี และถูก
ประเมินระดับความทุพพลภาพอย่างน้อยร้อยละ 61  

• ผู้ที่จ่ายเงินสมทบอย่างน้อยที่สุด 20 ปี โดยไม่จ ากัดอายุ หากท างานในสภาพที่
อันตรายมาก หรือมีความเสี่ยงมากที่สุดอย่างน้อย 15 ปี และระดับการประเมินการสูญเสียความสามารถอย่าง
น้อย ร้อยละ 61 
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• การจ้างงานต้องสิ้นสุดลง 
เงินอุดหนุนชราภาพ 

• ผู้ชายอายุ 60 ปี หรือผู้หญิงอายุ 55 ปี จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 20 ปี และไม่มีสิทธิรับ
บ านาญชราภาพ ผู้ที่จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 15 ปี และระดับการประเมินการสูญเสียความสามารถอย่างน้อย
ร้อยละ 61 โดยไม่จ ากัดอายุ 
   สิทธิประโยชน์ 

• บ านาญชราภาพ: ร้อยละ 45 ของรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตนส าหรับเงินสมทบ 15 ปี
แรกบวกเพ่ิมร้อยละ 2 (ผู้ชาย) หรือ ร้อยละ 3 (ผู้หญิง) ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ประกันตนส าหรับแต่ละ
ปีของเงินสมทบที่เกิน 15 ปี 

• รายได้เฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ 5 ปี หรือ 10 ปี หรือระยะเวลา
การจา่ยเงินสมทบท้ังหมด โดยขึ้นอยู่กับจ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบและค่าจ้าง 

• เงินบ านาญสูงสุดเท่ากับร้อยละ 75 ของรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตน 

• ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมากกว่า 30 ปี ได้รับเงินก้อนร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนใน 5 ปีสุดท้ายก่อนจ่ายบ านาญครั้งแรกในแต่ละปีที่จ่ายเงินสมทบเกิน 30 ปี 

• บ านาญก่อนเกษียณ: ได้รับบ านาญลดลงร้อยละ 1 ของรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตน 
ส าหรับเงินบ านาญแต่ละปีท่ีได้รับก่อนอายุบ านาญปกติของผู้ประกันตน 

• ประโยชน์ทดแทนข้ันต่ าเท่ากับ ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือน 

• ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามกฎหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 

• ประโยชน์ทดแทนจะปรับตามการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าครองชีพและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

• เงินอุดหนุนบ านาญชราภาพ: จ่ายเป็นก้อนขึ้นอยู่กับจ านวนปีที่ท างาน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่ได้รับ 

 บ านาญทุพพลภาพ 
 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และสิทธิประโยชน์ :ดูกรณีชราภาพ 
 บ านาญผู้อยู่ในอุปการะ 
 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตต้องจ่ายสมทบอย่างน้อย 15 ปี; เป็นผู้รับบ านาญชราภาพ; 
หรือเป็นผู้รับบ านาญที่ระดับการประเมินความทุพพลภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 61 โดยจะจ่ายประโยชน์ทดแทน
ให้กับผู้อยู่ในอุปการะไม่เกิน 4 คน 

• ผู้ที่อยู่ในอุปการะที่มีสิทธิรวมถึงสามี (อายุ 60 ปี หรือมากกว่า) หรือภรรยา (อายุ 55 
ปีหรือมากกว่า) ซึ่งมีรายได้น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ า (ไม่จ ากัดอายุถ้าความสามารถในการท างานลดลงอย่างน้อย
ที่สุดร้อยละ 81) เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี (อายุ 18 ปีถ้าเป็นนักเรียน; ไม่จ ากัดอายุถ้าความสามารถในการท างาน
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ลดลงอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 81) และบิดา (อายุ 60 ปี หรือมากกว่า) หรือมารดา (อายุ 55 ปีหรือมากกว่า) ซึ่ง
มีรายได้น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ า 

• เงินอุดหนุนผู้อยู่ในอุปการะ: ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 15 ปี หรือ
ถ้าไม่มีผู้อยู่ในอุปการะทีม่ีสิทธิ 

• ค่าจัดการศพ: จ่ายให้กับบุคคลที่จ่ายค่าท าศพ 
 สิทธิประโยชน์ 

• บ านาญผู้อยู่ในอุปการะ: จ่ายเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนส าหรับผู้อยู่ใน
อุปการะที่มีสิทธิแต่ละคน; จ่ายร้อยละ 70 ของค่าจ้างขั้นต่ า หากผู้อยู่ในอุปการะไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ  

• เงินอุดหนุนผู้อยู่ในอุปการะ: จ่ายเป็นก้อนขึ้นอยู่กับจ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบคูณด้วย 
1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยรายเดือนของผู้ประกันตนที่เสียชีวิต ประโยชน์ทดแทนขั้นต่ าคือ 3 เดือนของรายได้
เฉลี่ยรายเดือนของผู้ประกันตนที่เสียชีวิต 

• ส าหรับการเสียชีวิตของผู้รับบ านาญ จ่ายเป็นเงินก้อนตามระยะเวลาบ านาญที่จ่าย
ก่อนเสียชีวิตเงินก้อนขั้นต่ าคือ 3 เท่าของบ านาญรายเดือนของผู้ประกันตนที่เสียชีวิต เงินก้อนสูงสุดคือ 48 เท่า
ของบ านาญรายเดือนของผู้ประกันตนที่เสียชีวิต 

• ค่าจัดการศพ: จ่ายเป็นเงินก้อน 10 เดือนของการจ่ายค่าจ้างข้ันต่ า 

• ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามกฎหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 
 

3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรในรูปแบบเงินทดแทนการขาด
รายได้: ลูกจ้างเอกชนและภาครัฐบาลที่มีสัญญาจ้างอย่างน้อย 3 เดือน รวมถึงคนท างานบ้าน ลูกจ้างในภาค
เกษตรกรรม ภาคประมง และอุตสาหกรรมการผลิตเกลือ ข้าราชการ ลูกจ้างสหกรณ์ และสหภาพแรงงาน 
ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหาร 

• การประกันสุขภาพ: ลูกจ้างรายเดือน ข้าราชการบ านาญ ผู้ซึ่งไร้ความสามารรถ        
ผู้ว่างงาน ทหารผ่านศึก ผู้ที่รับสวัสดิการสังคม ครอบครัวยากจน เด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี นักเรียน และกลุ่มบุคคล
อ่ืนที่ก าหนดโดยระเบียบของรัฐบาล 

• การคุ้มครองแบบสมัครใจ: ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานภาคเกษตรกรรม และ
สมาชิกสหกรณ ์

2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรในรูปเงินทดแทนการขาด
รายได้: ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ ประโยชน์ทดแทนการรักษาพยาบาล (การประกันสุขภาพ) : ร้อยละ 1.5 ของ
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รายได้รวม รายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ ค่าจ้างขั้นต่ า เพดานสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงิน
สมทบเท่ากับ 20 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ า ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามกฎหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรในรูปเงินทดแทน
การขาดรายได้: ผู้ที่ส่งเงินสมทบแบบสมัครใจเท่านั้น ประโยชน์ทดแทนการรักษาพยาบาล (การประกัน
สุขภาพ): ร้อยละ 4.5 ของค่าจ้างขั้นต่ า รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ ค่าจ้างข้ันต่ า เพดานสูงสุด
ที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเท่ากับ 20 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ า ค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนตามกฎหมายเท่ากับ 
1,050,000 ด่อง 

• นายจ้าง: ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรในรูปเงินทดแทนการขาด
รายได้: ร้อยละ 3 ของบัญชีค่าจ้าง เงินสมทบของนายจ้างน ามาบริหารเป็นเงินส าหรับจ่ายประโยชน์ทดแทน
กรณีบาดเจ็บจากการท างาน ประโยชน์ทดแทนการรักษาพยาบาล (การประกันสุขภาพ): ร้อยละ 3 ของบัญชี
ค่าจ้าง รายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ ค่าจ้างขั้นต่ า เพดานสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ
เท่ากับ 20 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ า ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามกฎหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 

• รัฐบาล:ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรในรูปเงินทดแทนการขาดรายได้: 
ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ ประโยชน์ทดแทนการรักษาพยาบาล (การประกันสุขภาพ): ให้เงินช่วยเหลือ; จ่ายเงิน
สมทบส าหรับผู้ประกันตนบางกลุ่ม เช่น บุคคลที่ยากจน และบุคคลที่ไร้ความสามารถ รายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการ
ค านวณเงินสมทบคือ ค่าจ้างขั้นต่ า เพดานสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเท่ากับ 20 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ า  
ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามกฎหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 
 3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์  
  กรณีเจ็บป่วย 
  เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยในรูปแบบเงินทดแทนการขาดรายได้: ไม่มีระยะเวลาขั้น
ต่ าในการเกิดสิทธิ ยกเว้นการประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยนั้น เกิดจากการกระท าต่อตนเอง การดื่มสุรา 

• การใช้ยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดอ่ืนประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจ่ายให้กับผู้ปกครองที่
ดูแลบุตรอายุต่ ากว่า 7 ปี หรือสิทธิในการลาหยุดเพื่อดูแลบุตร 

สิทธิประโยชน์ 

• เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับลูกจ้าง 
- กรณีเจ็บป่วย: จ่ายร้อยละ 75 ของรายได้ผู้ประกันตนในเดือนก่อนที่จะลาป่วยไม่เกิน 30 

วัน ตามปีปฏิทินที่มีการจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 15 ปี; จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 40 วัน ถ้ามีการ
จ่ายเงินสมทบ 15 -30 ปี และ 60 วัน ถ้าจ่ายสมทบมามากกว่า 30 ปี 

 * การลาป่วยของลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างเต็มร้อยละ 
100 ของค่าจ้างในการใช้ค านวณเงินสมทบประกันสังคม 
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  * ถ้าผู้ประกันตนท างานหนัก งานอันตราย ตามที่กระทรวงแรงงานฯก าหนด หรือท างาน
ในพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ไม่เกิน 40 วัน ตามปีปฏิทิน หากจ่ายเงิน
สมทบน้อยกว่า 15 ปี; 50 วัน หากจ่ายเงินสมทบ 15-30 ปี และ 70 วัน หากจ่ายเงินสมทบมากกว่า 30 
  * ลูกจ้างที่ลาป่วยเนื่องจากเจ็บป่วยจากโรคที่ต้องมีการรักษาเป็นเวลานานตามประเภทที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดจะได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 65 ของค่าจ้างในการใช้ค านวณเงินสมทบประกันสังคมถ้า
ได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมา 30 ปีขึ้นไป แต่จะได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 55 ของค่าจ้างในการใช้ค านวณเงิน
สมทบประกันสังคมถ้าได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมา 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 30 ปี และจะได้รับค่าจ้าง 45% 
ของค่าจ้างในใช้ค านวณเงินสมทบประกันสังคมถ้าได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาน้อยกว่า 15 ปี 
  * กรณีที่ลูกจ้างหายจากการเจ็บป่วยแล้ว แต่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะมาท างาน ลูกจ้ าง
สามารถลาเพ่ือการฟ้ืนฟูร่างกายได้อีก 5-10 วัน โดยได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 25 ของอัตราเงินเดือนขั้นต่ าถ้า
เป็นการพักฟ้ืนที่บ้าน และได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 40 ของอัตราเงินเดือนขั้นต่ าถ้าเป็นการพักฟ้ืนที่สถาน          
พักฟ้ืน 
      * ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนร้อยละ 75 ของรายได้ ไม่เกิน 20 วันในปีปฏิทินเพ่ือ
ดูแลบุตรที่เจ็บป่วย 
        * การปรับประโยชน์ทดแทน: ประโยชน์ทดแทนจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่า
ครองชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  กรณีคลอดบุตร 
  เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรในรูปแบบเงินทดแทนการขาดรายได:้ ผู้ประกันตนต้อง
จ่ายสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายใน 12 เดือนสุดท้ายก่อนการคลอดบุตร นอกจากนี้ จ่ายให้กรณีรับบุตร    
บุญธรรมที่มีอายุน้อยกว่า 4 เดือนด้วย 

 สิทธิประโยชน์ 

• เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับลูกจ้าง 
- ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร: การได้รับค่าจ้างระหว่างลาคลอด ลูกจ้างหญิงที่ลา

คลอดจะได้รับค่าจ้างเต็มตามอัตราค่าจ้างเฉลี่ยในช่วงเวลา 4 เดือนก่อนการลาคลอด ตามฐานที่ใช้ค านวณเงิน
ประกันสังคม และในช่วงที่ลาคลอด ลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  

 * ลูกจ้างหญิงที่กลับเข้าท างานก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้สิทธิลาคลอด สามารถท าได้ก็
ต่อเมื่อได้หยุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน มีใบรับรองแพทย์ว่าการท างานไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และนายจ้าง
ยินยอม ในกรณีเช่นนี้นอกจากลูกจ้างหญิงจะได้รับค่าจ้าง ตามปกติในการมาท างานแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทนการลาคลอดจนถงึสิ้นระยะเวลาที่ลาคลอดได้ตามกฎหมายนี้ด้วย 
  * ลูกจ้างหญิงที่ลาคลอดจนสิ้นเวลาที่ลาได้แล้ว แต่ยังมีสุขภาพอ่อนแอ มีสิทธิลาเพ่ือการ
พักฟ้ืนร่างกายและการฟ้ืนฟูสุขภาพได้ปีละ 5-10 วัน โดยจะได้รับค่าจ้างร้อยละ 25 ของค่าจ้างต่ าสุด หากการ
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พักฟ้ืนร่างกายและการฟ้ืนฟูสุขภาพนั้นได้ท าที่บ้าน และได้รับค่าจ้างร้อยละ 40 หากการพักฟ้ืนร่างกายและ
การฟ้ืนฟูสุขภาพนั้นได้ท าท่ีสถานที่พักฟ้ืน 
  * ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามกฎหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 
  * การปรับประโยชน์ทดแทน: ประโยชน์ทดแทนจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่า
ครองชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  -  เงินอุดหนุนกรณีคลอดบุตร: ลูกจ้างหญิงที่คลอดบุตร หรือรับบุตรบุญธรรมที่อายุต่ ากว่า          
4 เดือน มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับ 2 เท่าของเงินเดือนขั้นต่ าสุด ส าหรับเด็กแต่ละคน 
       * ในกรณีที่แม่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร และพ่อเป็นผู้ประกันตน พ่อจะมีสิทธิได้รับ 
เงินช่วยเหลือเท่ากับ 2 เท่าของเงินเดือนขั้นต่ าสุด ส าหรับเด็กแต่ละคน 
       * ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามกฎหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 
 ประโยชน์ทดแทนกรณีรักษาพยาบาลของลูกจ้าง 
  เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

•  ส าหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานเท่านั้น ผู้ประกันตนภาค
สมัครใจต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 30 วัน ส าหรับการรับบริการทางการแพทย์โดยทั่วไป; ต้องจ่ายเงินสมทบ
อย่างน้อย 180 วัน ส าหรับการบริการทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 สิทธิประโยชน์ 

•  ประโยชน์ทดแทนกรณีรักษาพยาบาลของลูกจ้าง รวมถึงการตรวจสุขภาพ การรักษา
ป้องกันและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณีการคลอดบุตร และการเคลื่อนย้ายระหว่าง
โรงพยาบาล ส าหรับผู้ประกันตนบางราย  

- จ่ายเงินทดแทนร้อยละ 100 ร้อยละ 95 หรือร้อยละ 80 ของค่าบริการพ้ืนฐาน ขึ้นอยู่
กับประเภทของผู้ประกันตน 

- จ่ายเงินทดแทนร้อยละ 100 ร้อยละ 95 หรือร้อยละ 80 ของค่าบริการพิเศษสูงสุดไม่
เกิน 40 เท่าของเงินเดือนขั้นต่ ารายเดือนต่อการใช้บริการในแต่ละครั้ง 

- จ่ายเงินทดแทนร้อยละ 70 ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 30 ของค่าบริการอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับ
ระดับของการบริการให้บริการทางการแพทย์สูงสุดไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนขั้นต่ ารายเดือน ต่อการใช้
บริการในแต่ละครั้ง 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีรักษาพยาบาลของผู้อยู่ในอุปการะ 
- ประโยชน์ทดแทนกรณีรักษาพยาบาลของผู้อยู่ในอุปการะเหมือนผู้ประกันตน 
- ประโยชน์ทดแทนกรณีรักษาพยาบาลที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับเด็กที่อายุต่ ากว่า 6 ปี 

และผู้อยู่ในอุปการะของผู้ประกันตนที่อยู่ในกองทัพหรือหน่วยงานด้านความมั่นคง และให้บางส่วนส าหรับ
ครอบครัวและนักเรียนที่ยากจน จ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับผู้อยู่ในอุปการะของผู้ประกันตนแบบบังคับขึ้นอยู่กับ
จ านวนของผู้ประกันตนในครอบครัว  
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 3.3 การประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 
  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ลูกจ้างภาคเอกชนและลูกจ้างภาครัฐที่มีสัญญาจ้างอย่างน้อย 3 เดือน รวมถึง
คนท างานบ้าน ลูกจ้างในภาคเกษตรกรรม ภาคประมง และอุตสาหกรรมการผลิตเกลือ ข้าราชการ ลูกจ้าง
สหกรณ์ และสหภาพแรงงาน ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหาร ยกเว้น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

 2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ไม่มี 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ไม่คุ้มครอง 

• นายจ้าง: ร้อยละ 1 ของบัญชีค่าจ้างรายเดือน 

• รัฐบาล: ไม่มี 
 3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายจากการท างาน : ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ าในการ
เกิดสิทธิส าหรับการประสบอันตรายหรือโรคจากการท างาน โดยต้องเป็นการประสบอันตรายในที่ท างานและ
ระหว่างเวลาท างาน หรือนอกที่ท างานและนอกเวลาท างานโดยได้รับมอบหมายงานจากนายจ้าง หรืออยู่ใน
เส้นทางที่เหมาะสมที่ไปและกลับจากบ้านและที่ท างานและได้รับอันตรายจนสูญเสียความสามารถในการ
ท างานตั้งแต่ ร้อยละ 5 ขึ้นไป ทั้งนี้ การเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จะต้องเป็นการเกิดโรคตามรายชื่อโรคใน
การท างานที่กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขประกาศไว้ หรือได้ท างานที่เสี่ยงต่อปัจจัยที่
ก่อให้เกิดอันตราย และได้เจ็บป่วยจนสูญเสียความสามารถในการท างานตั้งแต่ ร้อยละ 5 ขึ้นไป 

สิทธิประโยชน์ 

• ถ้าลูกจ้างสูญเสียความสามารถในการท างานตั้งแต่ร้อยละ 31 ขึ้นไป ให้ได้รับเงิน
ช่วยเหลือเป็นรายเดือนเท่ากับร้อยละ 30 ของเงินเดือนขั้นต่ า และเพ่ิมอีกร้อยละ 2 ต่ออัตราการสูญเสีย
ความสามารถในการท างานที่ลดลงร้อยละ 1 และยังได้รับเงินช่วยเหลือเพ่ิมขึ้นตามจ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคม โดยเพ่ิมขึ้น 0.5 เท่าของเงินเดือนที่ใช้ค านวณเงินสมทบถ้าได้จ่ายเงินสมทบมาครบปี 
และเพ่ิม0.3 เท่าของเงินเดือน ในปีต่อๆ ไปแต่ละปีที่ได้จ่ายเงินสมทบ 

• ถ้าลูกจ้างสูญเสียความสามารถในการท างานตั้งแต่ร้อยละ 81 ขึ้นไป หรือตาบอดสอง
ข้าง ขาขาดสองข้าง หรือสติฟั่นเฟือนและจ าเป็นต้องมีผู้ดูแล ก็ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพ่ิมส าหรับผู้ดูแลด้วย 

• ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลแล้ว แต่ยังมีสุขภาพอ่อนแอ ให้มีสิทธิลาเพ่ือ
การพักฟ้ืนร่างกายและการฟ้ืนฟูสุขภาพได้ 5-10 วันต่อปี โดยจะได้รับค่าจ้างร้อยละ 25 ของค่าจ้างต่ าสุด หาก
การพักฟ้ืนร่างกายและการฟ้ืนฟูสุขภาพนั้นสามารถท าได้ที่บ้าน และได้รับค่าจ้างร้อยละ 40 หากการพักฟ้ืน
ร่างกายและการฟ้ืนฟูสุขภาพนั้นได้ท าท่ีสถานที่พักฟ้ืน 
      * ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามกฎหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 
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   * กองทุนประกันสังคมจ่ายส าหรับความคุ้มครองการประกันสุขภาพส าหรับลูกจ้างที่ได้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายจากการท างานเป็นรายเดือน (กองทุนอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการ
ท างาน)  
  ประโยชน์ทดแทนส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ 

- บ านาญผู้อยู่ในอุปการะ: จ่ายให้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนส าหรับผู้อยู่ใน
อุปการะที่มีสิทธิแต่ละคน; จ่ายให้ร้อยละ 70 ของค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือน ถ้าผู้อยู่ในอุปการะไม่ได้รับเงิน
ช่วยเหลืออ่ืนๆ   

* กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตจากการประสบอันตรายหรือโรคจากการท างาน หากจะได้รับ
ประโยชน์ทดแทน จะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 15 ปี และประโยชน์ทดแทนจะจ่ายให้กับผู้ที่อยู่ในอุปการะ
ไม่เกิน 4 คน 

* ผู้ที่อยู่ในอุปการะที่มีสิทธิรวมถึงสามี (อายุ 60 ปี หรือมากกว่า) หรือภรรยา (อายุ 55 ปี
หรือมากกว่า) ซึ่งไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ า (ไม่จ ากัดอายุถ้าความสามารถในการท างาน
ลดลงอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 81) เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี (อายุ 18 ปีถ้าเป็นนักเรียน ; ไม่จ ากัดอายุ ถ้า
ความสามารถในการท างานลดลงอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 81) และบิดา (อายุ 60 ปี หรือมากกว่า) หรือมารดา 
(อายุ 55 ปีหรือมากกว่า) ซึ่งไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ า 

* ส าหรับผู้รับบ านาญที่เสียชีวิต จ่ายเป็นเงินก้อนตามจ านวนระยะเวลาที่จ่ายบ านาญก่อน
เสียชีวิต ขั้นต่ าสุดคือ จ านวน 3 เท่า และขั้นสูงสุด คือ 48 เท่า ของเงินบ านาญรายเดือนของผู้ประกันตนที่
เสียชีวิต 
  - ค่าจัดการศพ: จ่ายเป็นเงินก้อน 10 เดือน ของค่าจ้างขั้นต่ าของผู้ประกันตนให้กับบุคคล
ที่เป็นผู้จ่ายค่าท าศพ  
  * ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนตามกฎหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 
 
 3.4 กรณีการว่างงาน 
  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• พลเมืองชาวเวียดนาม ที่มีสัญญาการจ้างงานเป็นระยะเวลา 1-3 ปี หรือสัญญาจ้างงาน
ถาวรโดยองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป ยกเว้น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
  2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ร้อยละ 1 ของรายได้รวมต่อเดือน  รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงิน 
สมทบคือ ค่าจ้างขั้นต่ า  เพดานสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 20 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ า ค่าจ้างขั้นต่ า
รายเดือนตามก าหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ไม่คุ้มครอง 

• นายจ้าง: ร้อยละ 1 ของบัญชีค่าจ้างรายเดือนรายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณเงิน
สมทบคือ ค่าจ้างข้ันต่ าเพดานสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 20เท่าของค่าจ้างขั้นต่ า ค่าจ้างข้ันต่ า    
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รายเดือนตามก าหมายเท่ากับ 1,050,000 ด่อง 

• รัฐบาล: ร้อยละ 1 ของรายได้รวมต่อเดือนของผู้ประกันตน และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน 

3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ  

• ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน ในช่วงเวลา 24 เดือน
สุดท้าย โดยจะต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน และจะต้องไม่มีงานท าภายใน 15 วันหลังจากลงทะเบียน 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจะถูกระงับ ถ้าปฏิเสธการจัดหางานที่เหมาะสมจ านวน 
2 ครั้ง ด้วยเหตุผลที่ไม่น่าเชื่อถือ 

 4) เงื่อนไขการสิทธิประโยชน์ 

• เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับลูกจ้าง: จะได้รับเงินช่วยเหลือการว่างงานเท่ากับ
ร้อยละ 60 ของค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือนในช่วง 6 เดือนสุดท้าย ตามฐานการค านวณจ่ายเงินสมทบ หากจ่ายเงิน
สมทบมาแล้ว 12-35 เดือน  ถ้าลูกจ้างจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 36 เดือน จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือการว่างงานเป็นเวลา 3 เดือน ถ้าลูกจ้างจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 72 เดือน จะ
ได้รับเงินช่วยเหลือการว่างงานเป็นเวลา 6 เดือน  ถ้าลูกจ้างจ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่ 72 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 140 
เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือการว่างงานเป็นเวลา 9 เดือนถ้าลูกจ้างจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 140 เดือนขึ้นไป จะ
ได้รับเงินช่วยเหลือการว่างงานเป็นเวลา 12 เดือน 

•  ลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือการว่างงาน จะได้รับการฝึกอบรมอาชีพโดยมีระยะเวลา
การฝึกไม่เกิน 6 เดือน ได้รับค า แนะน า ในการหางาน และยังได้รับบริการรักษาพยาบาลระหว่างที่รับเงิน
ชว่ยเหลือการว่างงานด้วย 

•  เมื่อลูกจ้างได้รับจ่ายเงินช่วยเหลือการว่างงานจนครบตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว
ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบที่ผ่านมา จะไม่น ามารวมกับการจ่ายเงินสมทบที่เริ่มต้นใหม่เม่ือลูกจ้างมีงานท า 

 
 

4.ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 
แม้ตลาดแรงงานลูกจ้างท างานบ้านในประเทศเวียดนามก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งภายในประเทศ 

และการส่งแรงงานไปเป็นลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ แต่เวียดนามเอง ยังคงไม่ตัดสินใจให้สัตยาบัน

รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานท างานบ้าน ค.ศ. 2011 (ฉบับที่ 189) และ  

ข้อเสนอแนะ (ฉบับที่ 201) อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวในการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างท างานบ้านของเวียดนาม

ในกฎหมายระหว่างประเทศ คือ เวียดนามได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ

สตรีในทุกรูปแบบ หรือ CEDAW แต่ยังตั้งข้อสงวนในข้อ 29(1) เกี่ยวกับการรวมกลุ่มเพ่ือเคลื่อนไหวเรียกร้อง

ของแรงงาน ซึ่งอย่างน้อย เป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างท างานบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาก

การถูกละเมิดสิทธิ 
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กลุ่มที่ 4 ประเทศภมูิภาค Central and Eastern Europe 
                                   -  ประเทศฮังการี 
                                   -  สาธารณรัฐโปแลนด์ 

   -  สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 2- 92 

ประเทศฮังการี  
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ (GDP) 
ประเทศฮังการี (อังกฤษ: Republic of Hungary; ฮังการี: Magyarország มอยอโรร์ซาก) หรือ           

ชื่อเต็มคือ สาธารณรัฐฮังการี (อังกฤษ: Republic of Hungary; ฮังการี: Magyar Köztársaság มอยอร์ เคิซ
ตาร์ซอซาก) และประเทศฮังการียังได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ าดานูบ" ด้วยความงดงามของสายน้ า
ที่คั่นแบ่งเมืองเป็นสองฝั่ง ร่องรอยของอดีตเมื่อครั้งอยู่ภายใต้ม่านเหล็กคือ เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ผสานไปกับ
ความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมาแต่ครั้งบรรพกาล ลักษณะที่ตั้ง เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ในยุโรป
กลาง มีอาณาเขตจรดประเทศออสเตรีย สโลวาเกีย ยูเครน โรมาเนีย เซอร์เบีย โครเอเชีย และสโลวีเนีย ใน
ท้องถิ่นเป็นที่รู้จักว่า ประเทศของชาวแมกยาร์ (Country of the Magyars) ทิศเหนือ ติดกับสโลวาเกีย และ
ยูเครน ทิศใต้ ติดกับโครเอเชีย เซอร์เบีย และมอนเตเนโกร ทิศตะวันออก ติดกับโรมาเนีย ทิศตะวันตก ติดกับ
ออสเตรีย และสโลวีเนีย พ้ืนที่ 93,000 ตารางกิโลเมตร ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปี 2556 
(ค.ศ. 2013) คือ 13,480,910,000 เหรียญสหรัฐ  

 
2. สถานการณ์ และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน  

ปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ประเทศฮังการี มีจ านวนอยู่ที่ 1,900 คน (ILO. 2013. Domestic 
workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection. 
Website www.ilo.org/wcmsp 5/ groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_ 173363. pdf) 

 
3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 
 3.1 กรณีชราภาพ พิการและทายาท (ผู้รับบ านาญตกทอด) 

 1) กรอบกฎหมาย : กฎหมายฉบับแรก:พ.ศ.2471 (ค.ศ.1928) กฎหมายปัจจุบัน: กฎหมาย
ประกันสั งคม (Social Security-1997) ด า เนินการปี  1998, ประกันสั งคม (social insurance-1997) 
ด าเนินการในปี 1998, บัญชีเงินออมส่วนบุคคล (individual account-1997), เงินฟ้ืนฟูสมรรถภาพประจ าปี 
(rehabilitation annuity-2007), การยุติการบ านาญก่อนเกษียณ (2011), ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ 
(disability benefit-2011) 

 2) ประเภทของโครงการ:  ระบบประกันสังคม 

หมายเหตุ : การแก้ไขกฎหมายประกันสังคม (Social security law) ซึ่งยุติการเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสมทบ

ให้แก่บัญชีเงินออมส่วนบุคคล บัญชีที่ 2 (second-pillar individual account) และโอนเงินเข้าบัญชีสมดุล

ให้กับโครงการประกันสังคม (มิฉะนั้นเจ้าของบัญชีจะยุติ) ตั้งแต่ปี 2009 การเข้าร่วมบัญชีเงินออมส่วนบุคคล

เป็นเรื่องของความสมัครใจ 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf
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 3) ขอบข่ายความคุ้มครอง: ลูกจ้าง รวมทั้งกลุ่มผู้รับบ านาญที่เป็นลูกจ้าง สมาชิกสหกรณ์    
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้รับประโยชน์จากโครงการประกันสังคม เป็นความครอบคลุมโดยสมัครใจส าหรับ
บุคคล มิใช่ระบบประกันภาคบังคับ รวมทั้งเกษตรกรอิสระด้วย 

 4) แหล่งทุน 

• ผู้ประกันตน:ร้อยละ 8.5 ของเงินรายได้รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 เป็นต้น
มา ผู้ที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่พลเมืองฮังการีได้รับการยกเว้นการจ่ายเงินสมทบ รายได้ที่ต่ าที่สุดเคยใช้ค านวณ
เงินสมทบคือเงินได้รายเดือนขั้นต่ า คือ 101,500 forints (470.79 USD) แต่ปัจจุบันไม่มียอดข้ันต่ าที่ใช้ค านวณ 
และเงินสมทบยังใช้ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างานด้วย 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ร้อยละ 7 ของรายได้รายเดือนที่แจ้ง และร้อยละ 27 ของ 
รายได้ที่ แจ้งในรูปของภาษีทางสังคม (social contribution tax) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นมา 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 เป็นต้นมา ผู้ที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่พลเมืองฮังการีได้รับการยกเว้นการจ่ายเงิน
สมทบ รายได้ที่ต่ าที่สุดเคยใช้ค านวณเงินสมทบคือเงินได้รายเดือนขั้นต่ า คือ 101,500 forints (470.79 USD) 
แต่ปัจจุบันไม่มียอดขั้นต่ าที่ใช้ค านวณ และเงินสมทบยังใช้ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการ
ท างานด้วย ภาษีทางสังคม (social contribution tax) ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใช้เป็นแหล่งเงินส าหรับ
ประโยชน์ทดแทนเรื่องการบาดเจ็บจากการท างาน การเจ็บป่วย และประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร และ
การว่างงานด้วย 

• นายจ้าง: ร้อยละ 27 ของเงินเดือนที่จ่ายในรูปแบบของภาษีทางสังคม (social  
contribution tax) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 เป็นต้นมา นายจ้างของลูกจ้างที่ไม่ใช่พลเมืองฮังการีได้รับการ
ยกเว้นการจ่ายเงินสมทบตามลูกจ้าง รายได้ที่ต่ าที่สุดเคยใช้ค านวณเงินสมทบคือเงินได้รายเดือนขั้นต่ า คือ 
101,500 forints (470.79 USD) แต่ปัจจุบันไม่มียอดข้ันต่ าที่ใช้ค านวณ และเงินสมทบจากนายจ้างยังใช้ในการ
จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างานด้วย 

• รัฐบาล:รับภาระการขาดทุนท้ังหมด 
 5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• บ านาญชราภาพ: อายุ 62 ปี 6 เดือน (เพ่ิมอายุครั้งละ 6 ในแต่ละปี จนจะครบ 65 ปี
ในปี 2022) โดยมีความครอบคลุมอย่างน้อย 20 ปี; อายุ 62 ปี ต้องมีการส่งเงินสมทบอย่างน้อย 20 ปี ถ้าเกิด
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 1952 ส าหรับสตรีที่มีความครอบคลุมอย่างน้อย 40 ปี (มีการใช้จ านวนบุตรมากประกอบ
ค านวณระยะเวลาการส่งเงินสมทบด้วย) รวมถึงผู้ที่มีอายุการท างาน 32 ปี ส าหรับสตรีที่มีบุตร 5 คนขึ้นไป 
จ านวนปีที่ใช้ในการท างาน/ส่งเงินสมทบจะลดไปตามจ านวนบุตร คนละ 1 ปี จ านวนปีสูงสุดที่ใช้ลดได้คือ 7 ปี 
 กรณีลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบความยากล าบาก ส าหรับผู้ชาย 10 ปี และส าหรับผู้หญิง 8 ปี อายุ
เกษียณจะลดลงทุก 1 ปี ส าหรับระยะเวลาที่เจ็บป่วย/ประสบความยากล าบาก โดยใช้ระยะเวลา 5 ปี ส าหรับ
ผู้ชาย และ 4 ปี ส าหรับผู้หญิง 

บ านาญบางส่วน: อายุ 62 ปี ที่มีระยะเวลาท างาน 15 ปี 
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บ านาญล่าช้าออกไปจากอายุเกษียณ (deferred pension): บ านาญอาจขยายออกไปได้ในอาชีพ
ส่วนใหญ่ ไม่จ าเป็นต้องมีการเกษียณอายุ  เงินบ านาญสามารถจ่ายไปต่างประเทศได้ 

• บ านาญทุพพลภาพ: ผู้มีสิทธิรับบ านาญทุพพลภาพ จะต้องสูญเสียความสามารถใน
การท างานอย่างน้อย ร้อยละ 40 ในช่วง 5 ปีสุดท้ายก่อนจะเรียกร้องสิทธิ และไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนที่เป็น
เงินจากกองทุนอ่ืน ไม่สามารถท ากิจกรรมที่มีรายได้ ไม่มีโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพ (หรือไม่ได้รับค าแนะน า
ให้ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ) 
 มีความทุพพลภาพ 4 ประเภท ได้แก่ B2 – มีความเป็นไปได้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แต่ไม่ได้รับการ
แนะน า; C2- จ าเป็นต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างถาวร แต่ไม่ได้รับการแนะน า; D – สามารถจ้างงานได้ แต่ต้อง
ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง; และ E- ได้รับบาดเจ็บ ท าลายสุขภาพ ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ
ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 ประโยชน์ทดแทนในการฟื้นฟูสมรรถภาพ: สูญเสียความสามารถในการท างานอย่างน้อย ร้อยละ 40 
อย่างน้อย 1,095 วัน ในช่วง 5 ปีย้อนหลังก่อนการเรียกร้องสิทธิ ไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนที่เป็นเงินสด       
ไม่สามารถประกอบกิจกรรมที่มีรายได้ แต่สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ 
 มีความทุพพลภาพ 2 แบบ: B1- เป็นไปได้ที่จะฟ้ืนฟู และ C1- จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างถาวร 
 ประโยชน์ทดแทนฟ้ืนฟูสมรรถภาพและทุพพลภาพ จะจ่ายภายใต้สถานการณ์การเจ็บป่วยและ      
การคลอดบุตร และได้รับการแทนที่ด้วยบ านาญชราภาพในช่วงเกษียณปกติ 
 ประโยชน์ทดแทนในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและทุพพลภาพสามารถจ่ายไปต่างประเทศได้ 

ประโยชน์ทดแทนส าหรับทายาท: 
 ผู้ที่เสียชีวิตได้รับหรือมีสิทธิได้รับบ านาญชราภาพและบ านาญทุพพลภาพเมื่อเสียชีวิต 
 ทายาทที่มีสิทธิ ได้แก่ คู่สมรสที่ยังเหลืออยู่ คู่สมรสที่หย่าร้างแล้ว คู่ชีวิต เยาวชนอายุต่ ากว่า 16 ปี    
(ถ้าเป็นนักศึกษาเต็มเวลา อายุ 25 ปี, ไม่มีข้อจ ากัดถ้าเป็นผู้พิการ) รวมทั้งบุตรของคู่ชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่  พ่ี-น้อง 
หลาน (หลานปู่-ย่า ตา-ยาย) บิดา-มารดาที่อยู่ในอุปการะ และปู่ย่า-ตายายทุพพลภาพ หรืออายุเกิน 65 ปี และ
บิดามารดาอุปการะที่สนับสนุนผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ปี 
 บ านาญคู่สมรสแบบชั วคราว: บ านาญชั่วคราวจะจ่ายให้คู่สมรส (ท่ียังเหลืออยู่) ที่มีสิทธิได้รับบ านาญคู่
สมรสแบบถาวร และต้องดูแลเด็กที่อายุต่ ากว่า 18 เดือน ซึ่งมีสิทธิได้รับบ านาญลูกก าพร้า (จนอายุครบ 3 ปี  
ถ้าเด็กพิการหรือเจ็บป่วยแบบถาวร 
 ประโยชน์ทดแทนส าหรับทายาท สามารถจ่ายไปต่างประเทศได้ 

ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ: 
บ านาญชราภาพ: ยอดเงินบ านาญคือ ร้อยละ 33 ของรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตน ในช่วง 10 ปีแรก

ของการประกันตน และเพ่ิมร้อยละ 2 ในช่วงปีที่ 11-25 ส่วนปีที่ 26-36 เพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อปี ส่วนปีที่      
37-40 เพ่ิมร้อยละ 1.5 ต่อปี และเพ่ิมให้เป็นร้อยละ 2 ต่อปีในปีที่ 40 เป็นต้นไป 

รายได้เฉลี่ย อยู่บนพื้นฐานของดัชนีรายได้รายเดือน ตั้งแต่ปี 1988  
บ านาญบางส่วน: เป็นการจ่ายบ านาญแบบน้อยกว่าปกติ 
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บ านาญล่าช้าออกไปจากอายุเกษียณ (deferred pension): กรณีท่ีรับบ านาญหลังจากเกษียณอายุ
ล่าช้า ทุก 30 วัน คิดบ านาญเพ่ิมให้ร้อยละ 0.5 

บ านาญขั้นต่ าที่สุดคือ 28,500 forint (132.10 USD)  
บ านาญขั้นสูงที่สุดคือ รายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตน 
การปรับผลประโยชน์ทดแทน: มีการปรับประโยชน์ทดแทนประจ าปี ในเดือนมกราคมและพฤศจิกายน 

ทั้งนี้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค และรายได้เฉลี่ยสุทธิต่อเดือน 
ประโยชน์ทดแทนทุพพลภาพถาวร: 

 บ านาญทุพพลภาพ : ผู้ทุพพลภาพประเภท B1 ได้รับบ านาญร้อยละ 40 ของรายได้เฉลี่ยของ
ผู้ประกันตน ส่วน C2 ได้ร้อยละ 60; D ได้ร้อยละ 65 และ E ได้รับร้อยละ 70 
 บ านาญขั้นต่ า ส าหรับผู้ทุพพลภาพแบบ B2 คือร้อยละ 30 ของรายได้ขั้นต่ าต่อเดือน; C2 - ร้อยละ 
45; D – ร้อยละ 50 และ E - ร้อยละ 55 โดยรายได้ขั้นต่ าต่อเดือนคือ 101,500 forints (470.50 USD)  
 ประโยชน์ทดแทนในการฟื้นฟูสมรรถภาพ: ส าหรับผู้ทุพพลภาพประเภท B1 ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป จะ
ได้รับเงินร้อยละ 35 ของรายได้เฉลี่ย ส่วนประเภท  C1 ได้รับร้อยละ 45 
 ประโยชน์ทดแทนข้ันต่ า ส าหรับผู้ทุพพลภาพแบบ B1 และ C1 คือ ร้อยละ 30 และ 40 ของรายได้ต่อ
เดือนตามล าดับ ส่วนประโยชน์ทดแทนสูงสุด คือร้อยละ 40 และ 50 ส าหรับผู้ทุพพลภาพแบบ B1 และ C1 
ตามล าดับ 

รายได้เฉลี่ย อยู่บนพื้นฐานของดัชนีรายได้รายเดือน ตั้งแต่ปี 1988  
การปรับประโยชน์ทดแทน: มีการปรับประโยชน์ทดแทนประจ าปี ในเดือนมกราคมและพฤศจิกายน 

ทั้งนี้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค และรายได้เฉลี่ยสุทธิต่อเดือน 
ประโยชน์ทดแทนส าหรับทายาท  บ านาญคู่สมรส: คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ จะได้รับเงินร้อย 

ละ 60 ของบ านาญที่ผู้รับบ านาญชราภาพและทุพพลภาพมีสิทธิได้รับเมื่อเสียชีวิต และในกรณีที่คู่สมรสที่ยังมี
ชีวิตอยู่ ได้รับบ านาญชราภาพ ทุพพลภาพ หรือบ าเหน็จการได้รับการบาดเจ็บจากการท างานของตนเอง 
บ านาญจะลดเหลือ ร้อยละ 30 ทั้งนี้ บ านาญคู่สมรส อาจจะแบ่งได้เป็นบ านาญส าหรับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ 
และคู่สมรสที่หย่าร้างไปแล้ว 

บ านาญคู่สมรสแบบชั่วคราว: คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ จะได้รับเงินร้อยละ 60 ของบ านาญที่ผู้รับ
บ านาญชราภาพและทุพพลภาพมีสิทธิได้รับเมื่อเสียชีวิต จ่ายให้คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ 12 เดือน และอาจขยาย
เป็น 24 เดือน ถ้าคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่เรียกร้องสิทธิในกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตป่วยหรือพิการถาวร บ านาญ
แบบชั่วคราจะปรับเป็นบ านาญถาวรเมื่อคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่เกษียณอายุ หรือได้รับการประเมินว่ามี
ความสามารถในการท างานแบบจ ากัด ทั้งนี้บ านาญคู่สมรสแบบชั่วคราว อาจจะแบ่งได้เป็นบ านาญส าหรับคู่
สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ และคู่สมรสที่หย่าร้างไปแล้ว 

บ านาญลูกก าพร้า: ลูกก าพร้าแต่ละคน จะได้รับเงินร้อยละ 30 ของบ านาญที่ผู้รับบ านาญชราภาพ
และทุพพลภาพมีสิทธิได้รับเมื่อเสียชีวิต และจะเพ่ิมเป็นบ านาญขั้นสูงสุด คือร้อยละ 60 ในกรณีที่บิดา-มารดา
เสียชีวิตทั้งคู่ หรืออาศัยอยู่กับบิดา-มารดาที่พิการ บ านาญลูกก าพร้าขั้นต่ าที่สุดคือ 24,250 forints (112.41 
USD) ต่อเดือนต่อคน 
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บ านาญพ่อ-แม่หรือปู่ยา-ตายาย (Grandparent’s or parent’s pension): ได้รับเงินร้อยละ 60 
ของบ านาญที่ผู้รับบ านาญชราภาพและทุพพลภาพมีสิทธิได้รับเมื่อเสียชีวิต 

6) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงทรัพยากรบุคคล ให้ค าปรึกษา-ก ากับดูแลโครงการ 

• องค์การบริหารการประกันบ านาญแห่งชาติ (Central Administration of National  
Pension Insurance- www.onyf.hu) บริหารประโยชน์ทดแทนจากการประกันสังคมผ่านส านักงานท้องถิ่น 

• องค์การบริหารภาษีศุลกากรแห่งชาติ (National Tax and Custom Administration –  
www.apeh.hu) เป็นผู้รับเงินสมทบ 
 

3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 

 1) กรอบกฎหมาย  กฎหมายฉบับแรก: พ.ศ.2434 (ค.ศ.1891) กฎหมายปัจจุบัน:  ประกัน
สุขภาพ (1997) บังคับใช้ในปี 1998 และประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ (disability benefit-2011) 

 2) ประเภทของโครงการ  ระบบประกันสังคม 

 3) ขอบข่ายความคุ้มครอง  

ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย (เงินสด): ลูกจ้าง สมาชิกสหกรณ์ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้รับ
ประโยชน์จากโครงการประกันการว่างงาน 

ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร (เงินสด): ลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นสตรี 
ประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์: ลูกจ้าง สมาชิกสหกรณ์ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้รับประโยชน์

จากโครงการประกันสังคมบางประเภท มีความครอบคลุมโดยสมัครโยส าหรับพลเมืองฮังการีที่ไม่ได้เป็น
ผู้ประกันตนและผู้ที่มิได้เป็นพลเมืองฮังการีด้วย 

 4) แหล่งทุน 

• ผู้ประกันตน: ร้อยละ 4 ของเงินรายได้รวมรายเดือน (ส าหรับประโยชน์ทดแทนทาง 
การแพทย์) และร้อยละ 2 ของเงินรายได้รวมรายเดือน (ส าหรับประโยชน์ทดแทนที่เป็นเงินสด) ไม่มีการ
ก าหนดรายได้สูงสุดที่ใช้การค านวณเงินสมทบ 

ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ส่งเงินสมทบร้อยละ 50 ของรายได้ข้ันต่ าต่อเดือน ส าหรับผู้ที่อายุต่ ากว่า 18 
ปีส่งเงินสมทบร้อยละ 30 ของรายได้ขั้นต่ าต่อเดือน โดยรายได้ขั้นต่ าต่อเดือนคือ 101,500 forints (470.79 
USD)  เงินสมทบยังใช้ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างานด้วย 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ร้อยละ 4 ของเงินรายได้รวมรายเดือน (ส าหรับประโยชน์
ทดแทนทางการแพทย์) และร้อยละ 3 ของเงินรายได้รวมรายเดือน (ส าหรับประโยชน์ทดแทนที่เป็นเงินสด) 
และร้อยละ 27 ของรายได้ที่แจ้งในรูปของภาษีทางสังคม (social contribution tax) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2014 ไม่มีการก าหนดรายได้สูงสุดที่ใช้การค านวณเงินสมทบ ทั้งนี้เงินสมทบยังใช้ในการจ่ายประโยชน์ทดแทน
กรณีบาดเจ็บจากการท างานด้วย 

http://www.onyf.hu/
http://www.apeh.hu/
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• นายจ้าง : ร้อยละ 27 ของเงินเดือนที่จ่ายในรูปแบบของภาษีทางสังคม (social 
contribution tax)  ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2557 (ค.ศ. 2014) เป็นต้นมา นายจ้างของลูกจ้างที่ ไม่ใช่
พลเมืองฮังการีได้รับการยกเว้นการจ่ายเงินสมทบตามลูกจ้าง รายได้ที่ต่ าที่สุดเคยใช้ค านวณเงินสมทบคือเงินได้
รายเดือนขั้นต่ า คือ 101,500 forints (470.79 USD) แต่ปัจจุบันไม่มียอดขั้นต่ าที่ใช้ค านวณ และเงินสมทบ
จากนายจ้างยังใช้ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างานด้วย 

• รัฐบาล: รับภาระการขาดทุนทั้งหมด; และจ่ายเงินให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติส าหรับค่ารักษาพยาบาลเด็ก (ซึ่งเป็นบริการฟรี) รวมถึงจ่ายเงินสมทบให้กับประโยชน์ทดแทนกรณี
บาดเจ็บจากการท างาน 

 5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย (เงินสด) : การสูญเสียความสามารถในการท างาน 
โดยมีแพทย์เป็นผู้ประเมิน รับรองและทบทวนเป็นระยะๆ  

• ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร (เงินสด) :  เบี้ยเลี้ยงการคลอดบุตร: ต้องอยู่ใน
ระบบประกันสังคมอย่างน้อย 365 วันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรณีที่มีการยุติการจ้างงาน จะต้องเกิดขึ้นภายใน 
42 วันก่อนวันที่คาดว่าจะคลอดบุตร (ถ้าภายหลัง 42 วัน ต้องเป็นกรณีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณีเจ็บป่วยที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ หรือภายใน 28 วันหลังจากการสิ้นสุดผลประโยชน์ดังกล่าว) 
 ค่าธรรมเนียมเลี้ยงดูบุตร: ต้องอยู่ในระบบประกันสังคมอย่างน้อย 365 วันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาก่อน
เด็กเกิด เด็กต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวของผู้เรียกร้องสิทธิและพ่อหรือแม่ (คนหนึ่ง) จะต้องอยู่บ้านเพ่ือเลี้ยงดู
เด็ก ค่าธรรมเนียมเลี้ยงดูบุตร จะจ่ายภายหลังการสิ้นสุดการจ่ายงบประมาณการคลอดบุตร และจ่ายจนกระทั่ง
เด็กอายุครบ 2 ปี  ประโยชน์ทดแทนทางการแพทย:์ ไม่มีเงื่อนไขเวลาขั้นต่ า 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีป่วยและคลอดบุตร ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย: จ่ายเงิน
ร้อยละ 60 ของรายได้รวมเฉลี่ยต่อวันของผู้ประกันตนที่มีการประกันตน 2 ปีขึ้นไป และจ่ายให้ร้อยละ 50 ใน
กรณีท่ีเข้าโรงพยาบาล ส าหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบ 1-2 ปี ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ประกันตนอย่างต่อเนื่องภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ประโยชน์ทดแทนลดลงไปตามสัดส่วน 

รายได้เฉลี่ยต่อวันคิดบนฐานของรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีที่ผ่านมา หรือรายได้ 180 วัน
ก่อนที่จะมีการเจ็บป่วย กรณีท่ีผู้ประกันตน อยู่ในความคุ้มครองอย่างน้อย 1 ปี ประโยชน์ทดแทนให้ตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป แต่ถ้าผู้ประกันตนอยู่ในระบบต่ ากว่า 1 ปี คิดให้เท่ากับระยะเวลาที่มีความคุ้มครองต่อเนื่องก่อนที่จะมี
ความเจ็บป่วย โดยประโยชน์ทดแทนนี้จ่ายให้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วย ส าหรับมารดาที่ให้นมบุตรที่รักษาตัวใน
โรงพยาบาลอายุมากกว่า 1 ปีและบิดามารดาที่ดูแลบุตรเจ็บป่วย ในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงคลอด
บุตร ระยะเวลาในการให้ประโยชน์ทดแทนแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของบุตรที่ป่วยและสถานภาพ      
การสมรสของพ่อแม ่
 เบี้ยเลี้ยงคลอดบุตร: จ่ายเงินร้อยละ 70 ของค่าเฉลี่ยรายได้รายวันของผู้ประกันตน เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ก่อนและเวลา 20 หรือ 24 สัปดาห์ก่อนวันที่คาดว่าให้ก าเนิดทารก โดยผู้ประกันตนเป็นผู้เลือกว่าจะรับ
ช่วงไหน (ในกรณีที่ไม่มีรายรับ จะใช้รายได้ขั้นต่ าต่อเดือนเป็นฐานในการค านวณ- รายได้ข้ันต่ าต่อเดือนคิดเป็น 
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101,500 forints หรือ 470.79 USD) ส าหรับรายได้รวมเฉลี่ยต่อวัน คิดจากรายได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคมของปีที่ผ่านมา หรือรายได้ 180 วันก่อนที่จะมีการคลอดบุตร  
 ค่าธรรมเนียมเลี้ยงดูบุตร: จ่ายให้ร้อยละ 70 ของรายได้เฉลี่ยรวมต่อวันของผู้ประกันตนในปี (ปีปฏิทิน) 
ที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมเลี้ยงดูบุตรขั้นสูงที่สุดคือ ร้อยละ 70 ของรายได้ข้ันต่ าต่อเดือนสองเท่า (รายได้ข้ันต่ าต่อ
เดือนคิดเป็น 101,500 forints หรือ 470.79 USD) 

ประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์ 
ประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์ประกอบด้วย การป้องกันโรค การรักษาในกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ 

บริการทันตกรรมพ้ืนฐาน การรักษาพยาบาล การให้บริการดูแลที่บ้าน (in-home nursing) การคลอดบุตร     
การฟ้ืนฟูทางการแพทย์ การดูแลที่สถานพักฟ้ืนของผู้ป่วย (sanatorium care) บริการรับส่งผู้ป่วย และการ
ทดสอบทางการแพทย์ โดยระบบบริการสุขภาพของรัฐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับผู้ป่วย ภายใต้สัญญากับ
สถาบันประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ระบบแบ่งจ่าย (cost-sharing): สัดส่วน (การแบ่งจ่าย) ของผู้ประกันตนถูกก าหนดโดยผู้ให้บริการ 
และอาจจะลดลงได้ โดยกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ก าหนดบนฐานของ (เงินสะสม) ของปัจเจกบุคคล 

บริการเภสัชกรรม เป็นบริการฟรี เฉพาะการใช้บริการในระหว่างเป็นคนไข้ใน และส าหรับผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อย ผู้ทุพพลภาพ การช่วยชีวิต (life-saving) การคลอดบุตร และการดูแลทารก ส าหรับบริการผู้ป่วย
นอก กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายให้ ร้อยละ 0-100 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมาย (schedule in law) 

ระบบประกันสุขภาพยังครอบคลุมถึงบริการเดินทาง (ผู้ป่วย) ด้วย โดยผู้ประกันตนจะได้รับเบี้ยเลี้ยง
ค่าเดินทาง ก็ต่อเมื่อแพทย์เป็นผู้สั่งให้มีการขนย้ายคนไข้ใน หรือคนไข้นอกท่ีต้องการการดูแลในสถาบันสุขภาพ 
ไม่ใช่การเดินทางโดยพาหนะท่ัวไป 

ส าหรับผู้ที่อยู่ในอุปการะ (dependent) ได้รับประโยชน์ทดแทนเหมือนกับผู้ประกันตน 
6) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงทรัพยากรบุคคล (Ministry of Human Resource 
www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources) ให้ค าปรึกษา-ก ากับดูแลโครงการ 

• กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ  (National Health Insurance Fund- www.oep.hu) 
กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น เป็นผู้บริหารประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรที่เป็นเงินสุด 

• องค์การบริหารภาษีศุลกากรแห่งชาติ (National Tax and Custom Administration –  
www.apeh.hu) เป็นผู้รับเงินสมทบ ผู้ให้บริการสุขภาพเฉพาะ (โรค) รวมไปถึงผู้ให้บริการเอกชนที่อยู่ภายใต้
สัญญากับสถาบันประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย 
  

http://www.kormany.hu/en/ministry-
http://www.apeh.hu/
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 3.3 การประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 
 1) กรอบกฎหมาย  กฎหมายฉบับแรก:พ.ศ.2443 (ค.ศ.1900 และ ค.ศ.1907)  กฎหมาย

ปัจจุบัน :  กฎหมายประกันสังคม (Social Security-1997) ด าเนินการปี 1998, ประกันสังคม (social 
insurance-1997) ด าเนินการในปี 1998, บัญชีเงินออมส่วนบุคคล (individual account-1997), ประโยชน์
ทดแทนกรณีทุพพลภาพ (disability benefit-2011) 

 2) ประเภทของโครงการ  ระบบประกันสังคม   

(หมายเหตุ: ประโยชน์ทดแทนเหมือนกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ ประโยชน์ทดแทนทายาท การเจ็บป่วยและ

การคลอดบุตร) 

  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง ลูกจ้าง รวมทั้งกลุ่มผู้รับบ านาญที่เป็นลูกจ้าง สมาชิกสหกรณ์    

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรอิสระ และผู้รับประโยชน์จากการประกันการว่างงาน 

 4) แหล่งทุน 

• ผู้ประกันตน:ร้อยละ 8.5 ของเงินรายได้รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 (ค.ศ. 
2014) เป็นต้นมา ผู้ที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่พลเมืองฮังการีได้รับการยกเว้นการจ่ายเงินสมทบ รายได้ที่ต่ าที่สุด
เคยใช้ค านวณเงินสมทบคือเงินได้รายเดือนขั้นต่ า คือ 101,500 forints (470.79 USD) แต่ปัจจุบันไม่มียอดขั้น
ต่ าที่ใช้ค านวณ และเงินสมทบยังใช้ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างานด้วย 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ร้อยละ 7 ของรายได้รายเดือนที่แจ้ง และร้อยละ 27 ของรายได้
ที่แจ้งในรูปของภาษีทางสังคม (social contribution tax) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 (ค.ศ. 2014) เป็นต้น
มา  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 เป็นต้นมา ผู้ที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่พลเมืองฮังการีได้รับการยกเว้นการจ่ายเงิน
สมทบ รายได้ที่ต่ าที่สุดเคยใช้ค านวณเงินสมทบคือเงินได้รายเดือนขั้นต่ า คือ 101,500 forints (470.79 USD) 
แต่ปัจจุบันไม่มียอดขั้นต่ าที่ใช้ค านวณ และเงินสมทบยังใช้ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการ
ท างานด้วย 
 ภาษีทางสังคม (social contribution tax) ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใช้เป็นแหล่งเงิน
ส าหรับประโยชน์ทดแทนเรื่องการบาดเจ็บจากการท างาน การเจ็บป่วย และประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 
และการว่างงานด้วย 

• นายจ้าง : ร้อยละ27 ของเงินเดือนที่จ่ายในรูปแบบของภาษีทางสังคม ( social 
contribution tax)  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 (ค.ศ. 2014)  เป็นต้นมา นายจ้างของลูกจ้างที่ไม่ใช่พลเมือง
ฮังการีได้รับการยกเว้นการจ่ายเงินสมทบตามลูกจ้าง รายได้ที่ต่ าที่สุดเคยใช้ค านวณเงินสมทบคือเงินได้ราย
เดือนขั้นต่ า คือ 101,500 forints (470.79 USD) แต่ปัจจุบันไม่มียอดขั้นต่ าที่ใช้ค านวณ และเงินสมทบจาก
นายจ้างยังใช้ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างานด้วย 

• รัฐบาล: รับภาระการขาดทุนท้ังหมด 
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5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

ประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างาน (work injury benefit): ไม่ก าหนดระยะเวลาขั้น
ต่ าในการท างาน ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไป -กลับสถานที่ท างานนั้นด้วย 
ประโยชน์ทดแทนที่จ่ายส าหรับโรคที่เกิดจากการท างานเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ ก าหนดไว้ตามกฎหมายโดย
กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราว : จ่ายเงินให้ร้อยละ 100 ของรายได้เฉลี่ยต่อวันในเดือนที่
ผ่านมา โดยจ่ายเป็นรายเดือน ส าหรับกรณีของอุบัติเหตุทางถนน จ่ายให้เพียงร้อยละ 90 อย่างไรก็ดี แพทย์
ต้องเป็นผู้ประเมินและรับรองการขาดความสามารถในการหารายได้ 

ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร : จ่ายเงินให้ผู้ที่ขาดสมรรถนะในการท างานร้อยละ 15 ขึ้น
ไป โดยมีอัตราดังนี้ 

สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 16-25 ได้รับในอัตราร้อยละ 8 ของรายได้เฉลี่ยรายเดือน 
สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 26-35 ได้รับในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้เฉลี่ยรายเดือน 
สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 36-49 ได้รับในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้เฉลี่ยรายเดือน 
สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 50-66 ได้รับในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้เฉลี่ยรายเดือน 
ทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยคิดตามดัชนีรายได้เฉลี่ยรายเดือน ตั้งแต่ปี 1988 

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ท้องถิ่นและระดับชาติ ของกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นผู้ประเมินความทุพพลภาพ 

การปรับประโยชน์ทดแทน: มีการปรับประโยชน์ทดแทนประจ าปี ในเดือนมกราคมและพฤศจิกายน 
ทั้งนี้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค และรายได้เฉลี่ยสุทธิต่อเดือน 

ประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์ของคนท างาน 
ประโยชน์ทดแทนนี้ รวมถึงการป้องกันโรค การรักษาในกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ บริการทันตกรรม

พ้ืนฐาน การรักษาพยาบาล การให้บริการดูแลที่บ้าน (in-home nursing) การคลอดบุตร การฟ้ืนฟูทาง
การแพทย์ การดูแลที่สถานพักฟ้ืนของผู้ป่วย (sanatorium care) บริการรับส่งผู้ป่วย และการทดสอบทาง
การแพทย์ โดยระบบบริการสุขภาพของรัฐ เป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับผู้ป่วย ภายใต้สัญญากับสถาบันประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเงื่อนไขเวลา 

ประโยชน์ทดแทนส าหรับทายาท 
บ านาญตกทอดส าหรับทายาท: ทายาทจะได้รับเงินร้อยละ 60 ของบ านาญที่ผู้รับบ านาญชราภาพ

และทุพพลภาพมีสิทธิได้รับเมื่อเสียชีวิต และในกรณีที่ทายาทอยู่ระหว่างได้รับบ านาญชราภาพ ทุพพลภาพ 
หรือบ าเหน็จการได้รับการบาดเจ็บจากการท างานของตนเอง บ านาญจะลดเหลือ ร้อยละ 30  

ทายาทท่ีมีสิทธิ ได้แก่ คู่สมรสที่ยังเหลืออยู่ คู่สมรสที่หย่าร้างแล้ว คู่ชีวิต เยาวชนอายุต่ ากว่า 16 ปี (ถ้า
เป็นนักศึกษาเต็มเวลา อายุ 25 ปี, ไม่มีข้อจ ากัดถ้าเป็นผู้พิการ) รวมทั้งบุตรของคู่ชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ พ่ี -น้อง 
หลาน (หลานปู่-ย่า ตา-ยาย) บิดา-มารดาที่อยู่ในอุปการะ และปู่ย่า-ตายายทุพพลภาพ หรืออายุเกิน 65 ปี และ
บิดามารดาอุปการะที่สนับสนุนผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ปี 
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6) องค์กรบริหาร 

• กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Insurance Fund- www.oep.hu) เป็น 
ผู้บริหารประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์ 

• องค์การบริหารภาษีศุลกากรแห่งชาติ (National Tax and Custom Administration –  
www.apeh.hu) เป็นผู้รับเงินสมทบ 

• องค์การบริหารการประกันบ านาญแห่งชาติ (Central Administration of National Pension  
Insurance- www.onyf.hu) บริหารประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างาน 
 
 3.4 กรณี การว่างงาน 

 1) กรอบกฎหมาย กฎหมายฉบับแรก: พ.ศ. 2500 (ค.ศ.1957) กฎหมายปัจจุบัน: พ.ศ.2534 
(ค.ศ.1991) (การว่างงาน) 

 2) ประเภทของโครงการ  ระบบประกันสังคม 

 3) ขอบข่ายความคุ้มครอง ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  
 4) แหล่งทุน 

• ผู้ประกันตน: ร้อยละ 1.5 ของเงินรายได้รายเดือน 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ร้อยละ 1.5 ของรายได้รายเดือนที่แจ้ง และร้อยละ 27ของ
รายได้ที่แจ้งในรูปของภาษีทางสังคม (social contribution tax) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นมา  

• นายจ้าง: ร้อยละ 27 ของเงินเดือนที่จ่ายในรูปแบบของภาษีทางสังคม (social  
contribution tax) 

• รัฐบาล: อุดหนุนกองทุนการวางงานแห่งชาติ และกองทุนว่างงานแห่งชาติอุดหนุน 
ประโยชน์ทดแทนจากการว่างงาน สนับสนุนการหางานและฝึกอาชีพ และจ่ายค่าจ้างให้กับบริษัทใหม่ที่เพ่ิง
ล้มละลายด้วย 

 5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
 ประโยชน์ทดแทนของคนหางาน: อยู่ในความคุ้มครองของระบบประกันสังคมอย่างน้อย 365 วัน
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ให้ในกรณีที่เป็นการลาออกจากงานเอง มีความกระตือรือร้นในการหางาน พร้อม
ส าหรับการท างานและฝึกอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ชราภาพ ทุพพลภาพ
หรือเจ็บป่วยจากการท างาน  

ประโยชน์ทดแทนของคนหางานที่เตรียมตัวเกษียณ : ต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทดแทนของ
คนหางานอย่างน้อย 45 วัน ใช้ประโยชน์ทดแทนของคนหางานสิ้นสุดไปแล้ว ในวันที่สมัคร เหลือระยะเวลา
การท างานก่อนเกษียณ 5 ปี ต้องมีเงินสมทบที่เพียงพอส าหรับการเกษียณ และไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนจาก
ประกันสังคมอ่ืน ๆ ก่อนอายุเกษียณ 

  

http://www.apeh.hu/
http://www.onyf.hu/
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ประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงาน 

ประโยชน์ทดแทนของคนหางาน: จ่ายเงินให้ร้อยละ 60 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในปีที่ผ่านมา โดย

การจ่าย 1 วันครอบคลุมความคุ้มครอง 10 วัน จนถึง 90 วัน  

ถ้าไม่สามารถก าหนดฐานในการส่งเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาของผู้หางานได้ ให้คิดร้อยละ 130 ของ
รายได้ข้ันต่ ารายเดือน โดยเงินได้รายเดือนขั้นต่ า คือ 101,500 forints (470.79 USD) 

ประโยชน์ทดแทนของคนหางานที่เตรียมตัวเกษียณ: จ่ายเงินให้ร้อยละ 40 ของรายได้เฉลี่ยรายเดือน
ขั้นต่ า คือ 101,500 forints (470.79 USD) จนกว่าผู้รับประโยชน์จะได้รับสิทธิบ านาญเกษียณ  

 6) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงเศรษฐกิจแห่งชาติ (www.kormany.hu/en/ministry-of-human-
resources) เป็นผู้ก ากับดูแลทั่วไป 

• องค์การบริการการว่างงานแห่งชาติ (National Employment Service) เป็น
ผู้บริหารโครงการ 

• องค์การบริหารภาษีศุลกากรแห่งชาติ (National Tax and Custom 
Administration – www.apeh.hu) เป็นผู้รับเงินสมทบ 

 
 3.5 กรณีเบี้ยเลี้ยงส าหรับครอบครัวผู้ประกันตน  

 1) กรอบกฎหมาย: กฎหมายฉบับแรก พ.ศ.2481 (ค.ศ.1938) กฎหมายปัจจุบัน: คุ้มครอง
เด็ก (1997) ประกันสุขภาพ (1997) อุดหนุนครอบครัว (1998)  
บังคับใช้ในปี 1999 เงินช่วยเหลือครอบครัว (2005) และการคุ้มครองครอบครัว (2011) 

 2) ประเภทของโครงการ: ระบบถ้วนหน้า 
 3) ขอบข่ายความคุ้มครอง : พลเมืองฮังการีทั้งหมด ผู้อยู่อาศัยบางประเภทที่ไม่ใช่พลเมือง 

แรงงานอพยพ หรือผู้ลี้ภัยที่เป็นบิดา-มารดา ดูแลบิดา-มารดาหรือผู้อุปการะ รวมถึงผู้ปกครอง (foster home 
manager) 

 4) แหล่งทุน: ผู้ประกันตน ผู้ประกอบอาชีพอิสระและนายจ้างไม่ต้องสมทบ รัฐบาลอุดหนุน  
โดยร้อยละ 90 เป็นการอุดหนุนรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นอุดหนุนร้อยละ 10 

 5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิประโยชน์ 
 เงินอุดหนุนครอบครัว: จ่ายให้เด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปี (ถ้าเป็นนักเรียน-นักศึกษาเต็มเวลา ให้อายุถึง 
23 ปี) ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องต้องเป็นพ่อแม่ หรือผู้ดูแลเด็ก ในกรณีที่เด็กอยู่ในสถานพินิจหรือทัณฑสถานส าหรับ
เยาวชน หรือผู้ปกครอง (foster home manager) 
 เงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรที่บ้าน (Child home care allowance): จ่ายให้บิดา-มารดาที่หยุดงาน
เลี้ยงดูเด็กที่อายุต่ ากว่า 3 ปี (และขยายเป็น 10 ปีถ้าเป็นเด็กพิการ ) ส าหรับเด็กแฝด จะจ่ายเงินอุดหนุนให้
จนกระท่ังเด็กเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 ปี)  

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
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 เงินสนับสนุนการมีลูกมาก (child raising support): จ่ายให้บิดา-มารดาที่มีบุตรตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 
โดยคนสุดท้องอายุระหว่าง 3-8 ปี 
 เงินช่วยเหลือการเกิด (birth grant): จ่ายให้มารดาที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดอย่างน้อย 4 
ครั้ง (หรือครั้งเดียวในกรณีคลอดก่อนก าหนด) เงินช่วยเหลือจะให้กับผู้ปกครอง (adopting parents) ถ้า
มารดาที่ให้ก าเนิดได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างสมบูรณ์) 
 เงินล่วงหน้าในการดูแลรักษา (advance on maintenance payments): ในกรณีที่ผู้ที่เลี้ยงดู
เด็กไม่สามารถรับภาระทางการเงินของเด็กคนนั้นได้อีกต่อไป หรือในรายได้ต่อหัวของประชากรในครอบครัว
น้อยกว่า 85,500 forint (396.33 USD) โดยจ่ายให้ในช่วงระยะเวลาที่เงินอุดหนุนบุตรยังไม่ได้จ่าย  

 เงินอุดหนุนคุ้มครองเด็กทั่วไป (regular child protection support): จ่ายให้เด็กในครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีผู้ป่วยระยะยาว ประสบภาวะทุพพลภาพอย่างสาหัส นักเรียนเต็มเวลา (การศึกษา
ระดับสูง) โดยรายได้ต่อหัวของประชากรในครอบครัวต้องไม่เกิน ร้อยละ 140 ของบ านาญชราภาพขั้นต่ า 
(39,900 forints คิดเป็น 184.95 USD)  

เงินอุดหนุนคุ้มครองผิดปกติ (irregular child protection support): จ่ายให้ครอบครัวที่ประสบ
ปัญหาการหมุนเวียนทางการเงินชั่วคราว หรือครอบครัวที่ต้องการการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
ประโยชน์ทดแทนอุดหนุนครอบครัว  
 เงินอุดหนุนครอบครัว: ส าหรับบุตรคนแรก จ่ายให้เดือนละ 12,200 forints (56.55 USD) (ส าหรับ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจ่ายให้ 13,700 forints – 63.50 USD) ถ้ามีบุตร 2 คน จ่ายให้คนละ 13,300 forints 
(61.65 USD) ต่อคน/เดือน (ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ่ายให้คนละ 14,800 forints – 68.60 USD) และถ้ามีบุตร 
3 คนขึ้นไป จ่ายให้คนละ 16,000 forints – 74.17 USD ต่อเดือน (ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ่ายให้คนละ 17,000 
forints – 78.80 USD ต่อเดือน) 
 ส าหรับครอบครัวที่มีเด็กที่เจ็บป่วยระยะยาวหรือทุพพลภาพอย่างสาหัส เพ่ิมเงินอุดหนุนเป็นคนละ 
23,900 forints – 110.79 USD ต่อเดือน (และเพ่ิมเป็น 25,900 forints – 120.06 USD ต่อเดือนส าหรับ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว) 
 ตารางการจ่ายเงิน: จ่ายเป็นรายเดือน และมีเงินเพ่ิมในเดือนกรกฎาคม เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
โรงเรียน 
  เงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรที่บ้าน (Child home care allowance): 28,500 forints (132.11 USD) 
และ 57,000 forints - 264.22 USD ส าหรับแฝด 

 เงินสนับสนุนการมีลูกมาก (child raising support): 28,500 forints (132.11 USD) 

 เงินช่วยเหลือการเกิด (birth grant): หลังจากการเกิดแต่ละครั้ง จะจ่ายเงินล่ าซัม คิดเป็นร้อยละ 
225 ของบ านาญชราภาพขั้นต่ า และส าหรับฝาแฝดเพ่ิมเป็นร้อยละ 300 (โดยบ านาญชราภาพขั้นต่ าคือ 
28,500 forints หรือ 132.11 USD) 
 เงินล่วงหน้าในการดูแลรักษา (advance on maintenance payments): ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของ
ศาล 
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 เงินอุดหนุนคุ้มครองเด็กทั่วไป (regular child protection support): 5,800 forints (26.89 
USD) 

เงินอุดหนุนคุ้มครองผิดปกติ ( irregular child protection support): จ่ายล่ าซัมให้ตามการ
ประเมินความจ าเป็นของครอบครัว มีการปรับผลประโยชน์ประจ าปี 

 6) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ (www.kormany.hu/en/ministry-of-human-
resources) เป็นผู้ก ากับดูแลโครงการ 

• Regional Directorates of the Hungarian State Treasury 
(www.allamkinestar.gov.hu) เป็นผู้จ่ายผลประโยชน์ 
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สาธารณรัฐโปแลนด์ 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ 

สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ทางตะวันออกของ

ประเทศเยอรมัน ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ใช้ระบบกฎหมายกึ่งผสมระหว่างกฎหมาย

ทวีปยุโรป (Continental, Napoleonic) เป็นหลักและยึดหลักแนวคิดทางด้านคอมมิวนิสต์ ยอมรับกฎของ

ศาลโลกมาใช้ ประเทศโปแลนด์มีประชากรจ านวน 38,562,189 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558) 

ประกอบไปด้วยเชื้อชาติ โปแลนด์ ร้อยละ 96.9 ซิลีเซีย ร้อยละ 1.1 เยอรมัน ร้อยละ 0.2 ยูเครน ร้อยละ 0.1 

อ่ืนๆ และที่ระบุไม่ได้ ร้อยละ 1.7 (ส ามะโนประชากร พ.ศ.2554) ประชากรที่อยู่ในวัยก าลังแรงงาน เท่ากับ 

30,710,000 คน (ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) (ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2559) โดยแบ่งเป็นกลุ่มประชากรที่

ท างานเชิงเศรษฐกิจ (Economically Active Population) ทั้งที่เป็นคนที่ท างานอยู่แล้วและที่ไม่มีงานท าแต่

ก าลังหางานท าอยู่ในขณะนั้น จ านวน 17,215,000 คน ในขณะที่ มีอัตราการว่างงาน (unemployment rate) 

เพียงร้อยละ 7   (Central Statistics Office of Poland, 2016) 

โปแลนด์เป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีและมีเสถียรภาพมาก เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพ

ยุโรป 67 พันล้านยูโร ระหว่างปี  พ.ศ. 2550-2556 (ค.ศ. 2007-2013) เพ่ือพัฒนาประเทศในทุกด้านตาม

หลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรป ประกอบกับรัฐบาลโปแลนด์มีนโยบายการเงินการคลังที่เข้มงวด อาทิ การปล่อย

สินเชื่อ การใช้จ่ายภาครัฐ การด าเนินการของสถาบันการเงิน การต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบอย่างเข้มงวด 

ธุรกิจในโปแลนด์ด าเนินกิจการแบบอนุรักษ์นิยม ระมัดระวังการลงทุนและการใช้จ่ายของบริษัท ผลิตภัณฑ์มวล

รวมประชาชาติ หรือ GDP เท่ากับ 474.78 พันล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ.2558) และมีการคาดการณ์ว่า ในปี 

พ.ศ.2559 (ค.ศ. 2016) และ พ.ศ.2560 (ค.ศ. 2017) GDP ของโปแลนด์จะเติบโตประมาณร้อยละ 3-3.5  

(OECD, 2016) 

 

2. สถานการณ์และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 

ในประเทศโปแลนด์ สถานการณ์ของการท างานประเภทที่ไม่ได้มีเปิดเผย (undeclared work) หรือ

เป็นงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบนั้น รวมกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านไว้ด้วย โดยมีรายงานการศึกษาว่า นายจ้าง

ส่วนใหญ่จะใช้บริการแม่บ้านหรือลูกจ้างท างานบ้านโดยไม่ได้มีการรายงานต่อหน่วยงานประกันสังคม 

อย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) มีรายงานจากการส ารวจของส านักงานสถิติกลางของโปแลนด์ว่ามีการ

จ้างงานลูกจ้างท างานบ้านมากกว่า 1 ล้านคน โดยไม่ได้มีการแจ้งต่อส านักงานประกันสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี

การคาดการณ์ว่า ยังมีความต้องการจ้างลูกจ้างท างานบ้านเพ่ิมสูงขึ้น โดยอาจจะสูงกว่าความต้องการจ่ าย

แรงงานนอกระบบในประเภทธุรกิจอ่ืนๆ  
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รัฐบาลโปแลนด์มีความพยายามจะท าให้การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจในระบบ 

โดยพยายามท าให้เกิดรูปแบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในปี 2548 (ค.ศ. 2005) มีการแก้ไขกฎหมาย

เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นระบบและถูกกฎหมาย โดยมีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับ “Supporting paid work 

in households” (Chapter11a) แยกออกมา และเริ่มประกาศใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2548 (ค.ศ. 2005) 

การแก้กฎหมายครั้งนี้ เป็นผลงานของ  Ministry of Labour and Social Policy ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไข

กฎระเบียบอ่ืนๆ ให้สอดคล้อง รวมถึงต้องมีการขึ้นทะเบียนและท าสัญญาการจ้างงานระหว่างนายจ้างและ

ลูกจ้าง (activation employment contracts) เพ่ือเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าลูกจ้างและนายจ้างให้เป็น

ทางการมากขึ้นซึ่งภายใต้กฎหมายดังกล่าว ครัวเรือนที่มีการจ้างลูกจ้างท างานบ้าน สามารถขอลดภาษีได้ ใน

ขณะเดียวกัน ลูกจ้างท างานก็จะได้สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมและประกันสุขภาพ 
 

3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 

ระบบสวัสดิการสังคมในประเทศโปแลนด์ประกอบไปด้วย ระบบประกันสังคม (Social Insurance) 
ระบบสวัสดิการ (Welfare system) ระบบประกันสุขภาพ (Health insurance system) และสิทธิประโยชน์
ส าหรับผู้ไม่มีงานท า (ผู้ทุพพลภาพ/พิการ) รวมถึงครอบครัว  โดยหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคม มีดังต่อไปนี้    (Social Insurance Institution, 2015) 

• Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS) ดูแลกลุ่มลูกจ้าง 
และผู้ประกันตนแบบสมัครใจกลุ่มต่างๆ 

• Agricultural Social Insurance Fund (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
KRUS) ดูแลกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก  

• Ministry of Labour and Social Policy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) ดู
และกลุ่มผู้ไม่มีงานท า สิทธิประโยชน์ของครอบครัว และการช่วยเหลือทางสังคมอ่ืนๆ  

• National Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ) ดูแลและให้สิทธิประโยชน์
จากกองทุนประกันสุขภาพ 
ประเภทของการจัดสวัสดิการสังคมของโปแลนด์แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ส าหรับ Old-age benefits 

คือ ประกันสังคม (Social Insurance) ระบบบ านาญแห่งชาติ (National Defined Contribution: NDC) เป็น

ระบบที่ก าหนดอัตราการสมทบของผู้มีสิทธิเป็นสัดส่วนกับรายได้หรืออัตราคงที่ แล้วน าเงินสมทบนั้นมาสะสม

ในกองทุน เมื่อผู้สมทบเงินเกษียณอายุ จะได้รับเงินสมทบทั้งหมดรวมกับผลตอบแทนจากเงินกองทุน  และ

ระบบบัญชี (บ านาญ) รายบุคคล (Individual Account Systems) ส าหรับผู้ทุพพลภาพและผู้อยู่ในอุปการะ/

ครอบครัว คือ ระบบประกันสังคม  
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3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ 

  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ผู้ที่ท างานเชิงเศรษฐกิจทั้งหมด (ผู้ที่มีงานท า หรือไม่มีงานท าแต่ก าลังหางานอยู่) 

• การคุ้มครองแบบสมัครใจส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

• การคุ้มครองแบบพิเศษส าหรับกลุ่มเกษตรกร ทหาร และต ารวจ 

2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ตามระบบประกันสังคม ลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 9.76 ของ

รายได้รวมต่อเดือน (ส าหรับบ านาญชราภาพ) และร้อยละ 1.5 ของรายได้รวมต่อเดือน (ส าหรับการประกัน

กรณีทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ) 

- ไม่มีการก าหนดรายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ 

- รายได้รวมสูงสุดต่อปีที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ คือ 30 เท่า ของรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนตามที่กฎหมายก าหนด  

- รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน (national average monthly earnings) เท่ากับ 3,713 

ซวอตีโปแลนด์ (2013) 

o ถ้าหากต้องการจ่ายสมทบทั้งในระบบบ านาญแห่งชาติและระบบบัญชีรายบุคคล 

ลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 6.84 ของรายได้รวมต่อเดือน (ส าหรับบ านาญชราภาพ NDC) และร้อยละ 

1.5 ของรายได้รวมต่อเดือน (ส าหรับการประกันกรณีทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ)  รวมถึงจ่ายเพ่ิมร้อยละ 

2.92 ของรายได้รวมต่อเดือน (ส าหรับระบบบ านาญรายบุคคล) และร้อยละ 1.75 ของรายได้รวมต่อเดือน 

(ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการรายปี) 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ผู้ประกันตนแบบสมัครใจต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 19.52 

ของรายได้ที่แจ้งไว้ (ส าหรับบ านาญชราภาพ) และร้อยละ 1.5 ของรายได้รวมต่อเดือน (ส าหรับการประกัน

กรณีทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ) ถ้าหากต้องการจ่ายสมทบทั้งในระบบบ านาญแห่งชาติและระบบบัญชี

รายบุคคล ต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 16.6 ของรายได้รวมต่อเดือน (ส าหรับบ านาญชราภาพ NDC) และร้อย

ละ 1.5 ของรายได้รวมต่อเดือน (ส าหรับการประกันกรณีทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ) รวมถึงจ่ายเพิ่มร้อย

ละ 2.92 ของรายได้รวมต่อเดือน (ส าหรับระบบบ านาญรายบุคคล) และร้อยละ 1.75 ของรายได้รวมต่อเดือน 

(ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการรายปี) 

• นายจ้าง: ตามระบบประกันสังคม นายจ้างต้องจ่ายสมทบร้อยละ 9.76 ของการจ่าย

ค่าจ้างให้กับลูกจ้างรายเดือน (ส าหรับบ านาญชราภาพ) และร้อยละ 6.5 ของรายได้รวมต่อเดือน (ส าหรับการ

ประกันกรณีทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ)    

o ไม่มีการก าหนดรายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ 
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o รายได้รวมสูงสุดต่อปีที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ คือ 30 เท่า ของรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนตามที่กฎหมายก าหนด  

o รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน (national average monthly earnings) เท่ากับ 

3,713 ซวอตีโปแลนด์ (2013) 

o ไม่ต้องจ่ายสมทบกรณีของระบบบัญชีรายบุคคล 

• รัฐบาล: ต้นทุนทั้งหมดของการรับประกันจ่ายบ านาญขั้นต่ า; จ่ายสมทบบ านาญให้กับ

ผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานเพ่ือเลี้ยงดูบุตร หรือได้รับเงินช่วยเหลือมารดา (maternity allowances); จ่าย

ส าหรับบุคคลที่ได้รับสิทธิประโยชน์ผู้ไม่มีงานท า และบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแต่ยังไม่มีงานท า 

3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

 กรณีบ านาญชราภาพ (ตามระบบประกันสังคม) 

• ต้องมีอายุมากกว่า 65 ปี (ในปี 2020 จะเพ่ิมเป็น 67 ปี) โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว

อย่างน้อย 25 ปี (ผู้ชาย) และ 21 ปี (ผู้หญิง) อายุที่ก าหนดในการรับบ านาญชราภาพลดลง เมื่อผู้ประกันตน

ท างานที่เสี่ยงอันตราย 

• ส าหรับผู้ที่เกษียณก่อนอายุที่ก าหนด สามารถเกษียณก่อนได้ 5 ปี โดยต้องจ่ายเงิน

สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 35 ปี (ผู้ชาย) และ 30 ปี (ผู้หญิง) 

• การรับประกันบ านาญขั้นต่ า (guaranteed minimum pension) จะจ่ายเมื่อบ านาญ

ชราภาพน้อยกว่ารายได้ข้ันต่ า กรณีผู้ชายต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 25 ปี และผู้หญิง 21 ปี  

o บ านาญชราภาพขั้นต่ าที่จะได้รับ คือ 844.45 ซวอตีโปแลนด์ (1 มีนาคม 2014) 

• ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือส าหรับการดูแลรักษาพยาบาล (Nursing 

allowance) เมื่ออายุครบ 75 ปี หรือมากกว่า โดยไม่สามารถท างานได้ และต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน  

กรณีบ านาญชราภาพ (ตามระบบบ านาญแห่งชาติ NDC) 

•  ต้องมีอายุมากกว่า 65 ปี (ในปี 2020 จะเพ่ิมเป็น 67 ปี) โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว

อย่างน้อย 25 ปี (ผู้ชาย) และ 21 ปี (ผู้หญิง) อายุที่ก าหนดในการรับบ านาญชราภาพลดลง เมื่อผู้ประกันตน

ท างานที่เสี่ยงอันตราย 

• การรับประกันบ านาญขั้นต่ า (guaranteed minimum pension) จะจ่ายเมื่อบ านาญ

ชราภาพน้อยกว่ารายได้ข้ันต่ า กรณีผู้ชายต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 25 ปี และผู้หญิง 21 ปี  

• บ านาญชราภาพขั้นต่ าที่จะได้รับ คือ 844.45 ซวอตีโปแลนด์ (1 มีนาคม 2014) 
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กรณีบ านาญชราภาพ (ตามระบบบ านาญแห่งชาติ NDC และระบบบ านาญรายบุคคล) 

• ต้องมีอายุมากกว่า 65 ปี (ในปี 2020 จะเพ่ิมเป็น 67 ปี) โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว

อย่างน้อย 25 ปี (ผู้ชาย) และ 21 ปี (ผู้หญิง) อายุที่ก าหนดในการรับบ านาญชราภาพลดลง เมื่อผู้ประกันตน

ท างานที่เสี่ยงอันตราย 

• บ านาญชราภาพขั้นต่ าที่จะได้รับ คือ 844.45 ซวอตีโปแลนด์ (1 มีนาคม 2014) 

กรณีทุพพลภาพ 

• จ่ายส าหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพโดยสมบูรณ์ (ไม่สามารถท างานได้) หรือผู้ที่มีความ

ทุพพลภาพบางส่วน แต่ส่งผลต่อความสามารถในการท างานเพ่ือหารายได้มาเลี้ยงชีพ หรือไม่สามารถใช้อวัยวะ

ท างานตามปกติได้ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (กรณีอายุน้อยกว่า 30 ปี) หรือจ่ายสมทบในช่วง 

10 ปีสุดท้ายก่อนทุพพลภาพ หรือจ่ายรวมทั้งหมดมาแล้ว 25 ปี (ผู้ชาย) และ 21 ปี (ผู้หญิง) (ไม่นับรวมปีที่ต้อง

หลุดเพ่ือเลี้ยงดูบุตรหรือได้รับเงินชดเชยเพราะกรณีอ่ืนๆ โดยจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 33.3 ของจ านวนปีที่จ่าย

สมทบมาทั้งหมด) ความทุพพลภาพนั้น ต้องเกิดขึ้นในช่วงที่เริ่มมีการจ่ายเงินสมทบแล้ว หรือภายใน 18 เดือน 

ของช่วงที่มีการหยุดจ่ายเงินสมทบ  

• ผู้ประกันตนจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ตามการประเมินสภาพความทุพพลภาพ 

• ผู้ประกันตนจะได้รับเงินช่วยเหลือส าหรับการฝึกอบรมฝีมือการท างาน ในระหว่างที่ไม่

สามารถท างานปกติได ้

• การได้รับการช่วยเหลือทางสังคม (social assistance) จากบ านาญผู้ทุพพลภาพ 

(Disability Social Pension) ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และได้รับการประเมินสมรรถภาพว่าไม่สามารถท างานได้ 

ซึ่งอาจจะเป็นมาก่อนอายุ 18 ปี หรือในช่วงที่เป็นนักเรียน 

• การจ่ายชดเชยส าหรับผู้ที่อยู่ ในอุปการะ ( survivors’ pension) จะได้รับเมื่ อ

ผู้ประกันตนเสียชีวิตแล้ว โดยผู้อยู่ในอุปการะ หรือครอบครัวที่สามารถรับเงินชดเชยได้ คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 

50 ปี ขึ้นไปในปีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถท างานได้ หรือก าลังเลี้ยงดูบุตรที่อายุต่ ากว่า 

16 ปี (อายุ 18 ปีถ้ายังเป็นนักเรียน)  หรือก าลังเลี้ยงดูบุตรที่มีความทุพพลภาพที่เป็นตั้งแต่ก่อนอายุ 16 ปี; คู่

สมรสที่หย่าร้างไปแล้ว แต่ยังได้รับค่าเลี้ยงดูหลังหย่าร้าง; บุตรที่อายุน้อยกว่า 16 ปี (อายุ 25 ปี ถ้าเป็นนักเรียน 

หรือไม่จ ากัดอายุถ้ามีความทุพพลภาพก่อนอายุ 16 หรือ 25 ปีถ้าเป็นนักเรียน); พ่อแม่ของผู้ประกันตนที่หย่า

ร้าง ไม่สามารถท างานได้  

• ค่าจัดท าศพ: จ่ายเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตแล้ว หรือเมื่อสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต 

โดยสิทธิประโยชน์นี้สามารถจ่ายให้กับการท าศพนอกประเทศ แต่อยู่ในสหภาพยุโรป หรือประเทศที่ท าสัญญา

ระดับทวิภาคีกับโปแลนด์ไว้ 
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  4) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์    

• กรณีบ านาญชราภาพ (ตามระบบประกันสังคม): จ่ายบ านาญ ร้อยละ 24 ของฐานเงิน

ขั้นต่ า และจ่ายเพ่ิมร้อยละ 1.3 คูณด้วยจ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบ รวมถึงจ่ายเพิ่มร้อยละ 0.7 คูณกับจ านวนปีที่

ได้รับการอนุญาตไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ (ปีที่ลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร)  

- เงินบ านาญขั้นต่ าที่จ่าย คือ 3,191.93 ซวอตีโปแลนด์ (มีนาคม 2014) 

- เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลที่จ่าย คือ 206.76 ซวอตีโปแลนด์ต่อเดือน (1 

มีนาคม 2014)  

- ประโยชน์ทดแทนจะปรับตามการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าครองชีพและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ โดยจะบวกเพ่ิมอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของรายได้เฉลี่ยจริงที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

• กรณีบ านาญชราภาพ (ตามระบบบ านาญแห่งชาติ NDC): การจ่ายบ านาญอยู่บนฐาน

ของจ านวนเงินสมทบท้ังหมด เงินทุนเริ่มแรก หารด้วยจ านวนอายุคาดเฉลี่ยหลังจากท่ีผู้ประกันตนเกษียณอายุ 

• กรณีบ านาญชราภาพ (ตามระบบบ านาญรายบุคคล) ต้องจ่ายตามกรมธรรม์ที่ซื้อไว้บน

ฐานของดุลบัญชีของแต่ละบุคคล หารด้วยอายุคาดเฉลี่ยหลังจากท่ีผู้ประกันตนเกษียณอายุ   

• กรณีทุพพลภาพถาวร: จ่ายบ านาญ ร้อยละ 24 ของฐานเงินขั้นต่ า และจ่ายเพ่ิมร้อยละ 

1.3 คูณด้วยจ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบ รวมถึงจ่ายเพ่ิมร้อยละ 0.7 คูณกับจ านวนปีที่ได้รับการอนุญาตไม่ต้อง

จ่ายเงินสมทบ (ปีที่ลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร) และจ่ายเพ่ิมอีกร้อยละ 0.7 คูณด้วยจ านวนปีที่ยังคงเหลือจนกว่าจะ

อายุครบ 60 ปี (สูงสุดไม่เกิน 25 ปี)  

- เงินบ านาญขั้นต่ าที่จ่าย คือ 3,191.93 ซวอตีโปแลนด์ (มีนาคม 2014) 

- รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน (national average monthly earnings) เท่ากับ 3,713 

ซวอตีโปแลนด์ (2013) 

- เมื่ออายุครบก าหนดเกษียณจะได้รับเป็นบ านาญชราภาพแทน 

- จ านวนบ านาญขั้นต่ าที่ผู้ทุพพลภาพแบบสมบูรณ์จะได้รับคือ 844.45 ซวอตีโปแลนด์ 

(March 2014) และส าหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพบางส่วนจะได้เงินร้อยละ 75 ของบ านาญทุพพลภาพ 

- เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลที่จ่าย คือ 206.76 ซวอตีโปแลนด์ต่อเดือน (1 

มีนาคม 2014) 

- เงินช่วยเหลือส าหรับการฝึกอบรมอาชีพ จ่ายร้อยละ 75 ของบ านาญทุพพลภาพ 

สูงสุด 6-30 เดือน ในแต่ละกรณี และจ่ายร้อยเปอร์เซ็นของบ านาญขั้นต่ ารายเดือนส าหรับผู้ที่มีความทุพพล

ภาพบางส่วน 

 - ประโยชน์ทดแทนจะปรับตามการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าครองชีพและการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ โดยจะบวกเพ่ิมอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของรายได้เฉลี่ยจริงที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
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• การได้รับการช่วยเหลือทางสังคม (social assistance): ได้รับเงิน 709.34 ซวอตี

โปแลนด์ ต่อเดือน (ร้อยละ 84 ของบ านาญขั้นต่ าส าหรับผู้ที่มคีวามทุพพลภาพแบบสมบูรณ์) 

• กรณีผู้ที่อยู่ในอุปการะ: ได้รับเงินร้อยละ 85 ของบ านาญชราภาพหรือบ านาญทุพพล

ภาพ หากมีผู้อยู่ในอุปการะเพียงคนเดียว แต่ถ้ามี 2 คน จะได้รับเงินร้อยละ 90 โดยแบ่งกันคนละครึ่ง และ  

ร้อยละ 95 ส าหรับ 3 คนข้ึนไป  

 

 3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 

  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• กรณีการเจ็บป่วยและคลอดบุตรครอบคลุมผู้ที่มีงานท าทั้ งหมด (employed 

persons) รวมถึงการคุ้มครองแบบสมัครใจส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (self-employed persons) 

• กรณีการรับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล คลอบคลุมผู้มีงานท าทั้งหมด และผู้

ประกอบอาชีพอิสระ ผู้รับบ านาญ ผู้รับเงินช่วยเหลือจากการไม่มีงานท า ผู้ที่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง

อาชีพ นักเรียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ประกันตน นอกจากนี้ มีระบบความคุ้มครองพิเศษส าหรับ

เกษตรกร ทหาร และต ารวจ 

2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรในรูปเงินทดแทนการขาด
รายได:้ ร้อยละ 2.45 ของรายได้รวม 

- สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล: ร้อยละ 9 ของรายได้รวม 
- ไม่ก าหนดรายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
- ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรในรูปเงินทดแทนการขาดรายได้ : ร้อย

ละ 2.45 ของรายได้ที่แจ้ง 
- สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล: ร้อยละ 9 ของรายได้ท่ีแจ้ง 
- รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบร้อยละ 60 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตามที่

กฎหมายก าหนด  

- รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน (national average monthly earnings) เท่ากับ 3,713 

ซวอตีโปแลนด์ (2013) 

• นายจ้าง: ไม่ต้องจ่ายสมทบ 

• รัฐบาล: จ่ายเงินอุดหนุนส าหรับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 
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3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• กรณีสิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วย การฟ้ืนฟูร่างกาย เงินชดเชยการเสียรายได้ และ
เงินช่วยเหลือการดูแลบุตร: ระยะเวลาขั้นต่ าในการเกิดสิทธิต้องเป็นผู้ประกันตนมาแล้วอย่างน้อย 30 วัน หรือ
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน  

• กรณีสิทธิประโยชน์จากการคลอดบุตร: ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ าในการเกิดสิทธิ 

• กรณีสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล: ต้องเป็นผู้ประกันตน หรือรับสิทธิประโยชน์ทาง

สังคมอ่ืนๆ อยู่ เช่น นักเรียน (เต็มเวลา) หรือผู้ไม่มีงานท า  

4) สิทธิประโยชน์ 

• กรณีสิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วย : จ่ายเงินช่วยเหลือร้อยละ 80 ของรายได้ของ

ผู้ประกันตนใน 12 เดือนก่อนที่จะลาป่วย หรือจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ของรายได้ผู้ประกันตนในกรณีที่เจ็บป่วย

ระหว่างการตั้งครรภ์ อันเป็นผลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางมาท างาน หรือเก่ียวกับการบริจาคเลือด และ

อวัยวะ โดยจะจ่ายเงินชดเชยจากวันที่ 34 ที่ได้รับการเจ็บป่วยจนถึง 182 วัน (อาจขยายการจ่ายเงินช่วยเหลือ

จนถึง 270 วัน ถ้ายังไม่ฟ้ืนตัว หรือเป็นวัณโรค) โดยนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือในช่วง 33 วันแรก 

• กรณีสิทธิประโยชน์ในช่วงการฟื้นฟูร่างกาย: หลังจากหมดสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจาก

สิทธิประโยชน์จากการเจ็บป่วยแล้ว หากยังอยู่ในช่วงฟ้ืนฟูร่างกาย จะได้รับเงินร้อยละ 90 ของสิทธิประโยชน์ที่

ได้รับจากการเจ็บป่วยส าหรับ 3 เดือนแรก และร้อยละ 75 ส าหรับเดือนถัดมา และจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ส าหรับ

ผู้ที่เจ็บป่วยระหว่างการตั้งครรภ์ โดยจะจ่ายเงินสูงสุดเป็นเวลา 12 เดือน  

• กรณีสิทธิประโยชน์เงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียระหว่างการเจ็บป่วยและคลอดบุตร : 

ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยต้องเข้าโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางวิชาชีพมากท่ีสุด 24 เดือน การจ่ายเงินชดเชย

จะแตกต่างกันออกไปตามรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตนในช่วง 12 เดือนก่อนเจ็บป่วย และจะได้รับเงินชดเชย

เฉพาะในช่วงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางวิชาชีพ 

• กรณีสิทธิประโยชน์ส าหรับการดูแลบุตร : จ่ายร้อยละ 80 ของรายได้เฉลี่ยของ

ผู้ประกันตนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยจ่ายสูงสุดถึง 60 วัน ถ้าผู้ประกันตนต้องลาหยุดเพ่ือไปดุแลบุตร 

กรณีท่ีเป็นเด็กที่ร่างกายแข็งแรงต้องอายุไม่เกิน 8 ปี และเด็กท่ีเจ็บป่วยอายุไม่เกิน 14 ปี   

• กรณีสิทธิประโยชน์ของมารดา (การคลอดบุตร) : จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ย

องผู้ประกันตนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ่ายสูงสุด 20 สัปดาห์ (31-37 สัปดาห์ ในกรณีคลอดบุตรหลายคน) 

ขึ้นอยู่กับจ านวนบุตรที่คลอด  

• กรณีสิทธิในการลาคลอดบุตร :  จ่ายเงินชดเชยร้อยละ 60 ของรายได้เฉลี่ยของ

ผู้ประกันตนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาให้กับทั้งพ่อและแม่ที่เป็นผู้ประกันตน 
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• กรณีสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของลูกจ้าง : หากเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลเอกชนที่ท าสัญญากับ National Health Fund ไว้ สามารถเข้ารับบริการได้ทันที ซึ่งครอบคลุม

สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลเฉพาะทางอ่ืนๆ เช่น การท าฟัน การผ่าตัด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ

เคลื่อนย้ายส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล เป็นต้น โดยไม่จ ากัดเวลาในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ตราบเท่าที่

ยังถูกจ้างงานอยู่ ถ้าการจ้างงานสิ้นสุดลง สิทธิประโยชน์จะคุ้มครองไปอีก 30 วัน ส าหรับการจ่ายค่า

รักษาพยาบาล ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส าหรับการรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน รัฐบาลเป็นผู้ จ่าย

สมทบส าหรับยาพื้นฐานบางส่วน 

• กรณีสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง : เช่นเดียวกับ

ผู้ประกันตน 

 

3.3 การประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 

  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ผู้ที่ท างานเชิงเศรษฐกิจทั้งหมด (ผู้ที่มีงานท า หรือไม่มีงานท าแต่ก าลังหางานอยู่) 

• การคุ้มครองแบบสมัครใจส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

• การคุ้มครองแบบพิเศษส าหรับกลุ่มเกษตรกร ทหาร และต ารวจ 

2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ไม่ต้องจ่ายสมทบ 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: จ่ายร้อยละ 60 ของรายได้ท่ีแจ้ง  
- รายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบร้อยละ 60 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตามที่

กฎหมายก าหนด  
- รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน (national average monthly earnings) เท่ากับ 3,713 

ซวอตีโปแลนด์ (2013) 

• นายจ้าง: จ่ายร้อยละ 0.67-3.86 ของค่าจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้าง ขึ้นอยู่กับการประเมิน
ความเสี่ยงอันตรายของงานที่ท า และจ านวนลูกจ้าง 

• รัฐบาล: จ่ายค่าสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของส่วนรวม 
3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขขั้นต่ าในการรับเงินชดเชย ทั้งนี้ เงินชดเชยส าหรับอุบัติเหตุที่

เกิดระหว่างการเดินทางไป-กลับที่ท างาน อยู่ภายใต้สิทธิประโยชน์กรณีการเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
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4) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• กรณีทุพพลภาพชั่วคราว: จ่ายเงินชดเชยร้อยเปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ

ผู้ประกันตนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยเริ่มจ่ายจากวันที่ 1 ถึง 182 วัน (สามารถ

ขยายถึง 270 วัน) นอกจากนี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือในช่วงฟ้ืนฟูร่างกาย โดยจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ของรายได้และ

จ่ายสูงสุดถึง 12 เดือน 

•  กรณีทุพพลภาพถาวร: หากทุพพลภาพแบบสมบูรณ์ไม่สามารถท างานได้ จะจ่าย

บ านาญ ร้อยละ 24 ของฐานเงินขั้นต่ า และจ่ายเพ่ิมร้อยละ 1.3 คูณด้วยจ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบ รวมถึงจ่าย

เพ่ิมร้อยละ 0.7 คูณกับจ านวนปีที่ได้รับการอนุญาตไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ (ปีท่ีลาหยุดเพ่ือเลี้ยงดูบุตร) และจ่าย

เพ่ิมอีกร้อยละ 0.7 คูณด้วยจ านวนปีที่ยังคงเหลือจนกว่าจะอายุครบ 60 ปี (สูงสุดไม่เกิน 25 ปี) ส าหรับผู้ที่มี

ความทุพพลภาพบางส่วนจะได้เงินร้อยละ 60 ของรายได้ของผู้ประกันตน 

- เงินบ านาญขั้นต่ าที่จ่าย คือ 3,191.93 ซวอตีโปแลนด์ (มีนาคม 2014) 

-  รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน (national average monthly earnings) เท่ากับ 3,713 

ซวอตีโปแลนด์ (2013) 

- เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลที่จ่าย คือ 206.76 ซวอตีโปแลนด์ต่อเดือน (1 

มีนาคม 2014) 

- จ านวนบ านาญขั้นต่ าที่ผู้ทุพพลภาพแบบแบบสมบูรณ์จะได้รับคือ 844.45 ซวอตี

โปแลนด์ (March 2014) และ 

- เงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่าย กรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพถาวร หรือเป็นระยะเวลา

ยาวนาน อันเกิดจากการบาดเจ็บจากการท างาน และโรคที่เก่ียวข้องกับการท างาน โดยค านวณจากเปอร์เซ็นต์

ของความเสียหายของร่างกายหรือความทุพพลภาพที่เกิดขึ้น (คูณ 645 ซวอตีโปแลนด์) ถ้าได้รับการประเมินว่า

เป็นผู้ทุพพลภาพถาวรจะได้รับเงินก้อนจ านวน 12,326 ซวอตีโปแลนด์ (เมษายน 2013 – มีนาคม 2014) 

• สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ: ได้รับเงินร้อยละ 85 ของบ านาญชราภาพ

หรือบ านาญทุพพลภาพ หากมีผู้อยู่ในอุปการะเพียงคนเดียว แต่ถ้ามี 2 คน จะได้รับเงินร้อยละ 90 โดยแบ่งกัน

คนละครึ่ง และร้อยละ 95 ส าหรับ 3 คนข้ึนไป  

 

3.4 กรณีการว่างงาน 

  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง: คุ้มครองเฉพาะผู้มีงานท า (สถานะลูกจ้าง)  

ยกเว้น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

  2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ไม่ต้องจ่ายสมทบ 

• นายจ้าง: จ่ายร้อยละ 2.45 ของค่าจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้าง  
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• รัฐบาล: สมทบส่วนที่เหลือ 
3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• กรณีสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงาน : ผู้รับสิทธิประโยชน์ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี 

โดยขึ้นทะเบียนกับส านักงานจัดหางาน มีความสามารถและความพร้อมที่จะท างาน และถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับ

เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงานหรือเงินชดเชยอ่ืนๆ รายได้ของผู้ประกันตนอย่างน้อยจะต้องเท่ากับค่าจ้างขั้น

ต่ าระหว่าง 365 วัน – 18 เดือน ก่อนว่างงาน (รวมถึงช่วงเวลาที่เกณฑ์ทหาร ลาคลอดบุตร ช่วงของการรับเงิน

ชดเชยสิทธิประโยชน์กรณีอ่ืนๆ)   

• กรณีบ านาญก่อนเกษียณ: ต้องเป็นผู้ว่างงาน มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากการไม่มีงานท า 

และอายุ 63 ปี ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 25 ปี (ผู้ชาย) และอายุ 58 ปี รวมถึงจ่ายเงินสมทบมาแล้ว

อย่างน้อย 20 ปี (ผู้หญิง); กรณีเป็นผู้ถูกเลิกจ้าง และอายุ 60 ปี จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 25 ปี (ผู้ชาย) และ

อายุ 55 ปี จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 20 ปี (ผู้หญิง); กรณีถูกเลิกจ้าง และไม่ก าหนดอายุ หากจ่ายเงิน

สมทบอย่างน้อย 40 ปี (ผู้ชาย) และ 35 ปี (ผู้หญิง) ทั้งนี้ รวมปีที่ต้องหยุดจ่ายเงินสมทบเนื่องจากกรณี พิเศษ

อ่ืนๆ เช่น ลาคลอดบุตร เลี้ยงบุตร เป็นต้น 

5) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• กรณีสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงาน: จ่ายในอัตราคงที่ (Flat Rate base amount) 

เท่า กับ 823.60 ซวอตีโปแลนด์ ต่อเดือนส าหรับ 3 เดือนแรก และหลังจากนั้น 646.70 ซวอตีโปแลนด์ ต่อ

เดือนส าหรับผู้ที่ท างานเป็นเวลา 5 – 20 ปี; จ่ายร้อยละ 80 ของเงินขั้นพ้ืนฐาน หากท างานมาน้อยกว่า 5 ปี 

และร้อยละ 120 หากท างานมามากกว่า 20 ปี โดยจะจ่ายเงิน 6-18 เดือน ขึ้นอยู่กับอัตราการว่างงานในแต่ละ

พ้ืนที ่

• กรณีบ านาญก่อนเกษียณ: จ่ายเงิน 991.39 ซวอตีโปแลนด์ (มีนาคม 2014) 

 

4. ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 
ประเทศโปแลนด์ยังไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 189 

เนื่องจากกฎหมายภายในประเทศยังไม่คุ้มครองครอบคลุมไปถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน โดยเฉพาะระบบ

ประกันสงัคม จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลอ้างถึงความจ าเป็นที่ยังไม่สามารถลงนามรับรองได้  
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ประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก หรือ ประเทศกรีซ 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงาน และดัชนีทางเศรษฐกิจ  
ประเทศกรีซ หรือสาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) มีการปกครองแบบสาธารณรัฐรัฐสภา 

ภายใต้รัฐธรรมนูญ ระบบกฎหมายของกรีซมีพ้ืนฐานมาจากหลักกฎหมายของโรมัน กรีซมีประธานาธิบดีเป็น
ประมุขของรัฐ ประธานาธิบดีได้มาจากการเลือกตั้งของรัฐสภา อยู่ต าแหน่งคราวละ 5 ปี ประธานาธิบดีเป็นผู้
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีที่ได้มา
จากการเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรี สมาชิกนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไป อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี  

ในปี พ.ศ. 2558 มีประชากรประมาณ 10.77 ล้านคน (ณ กรกฎาคม 2558) อัตราการเพ่ิมประชากร -
0.01% (ค่าประมาณการ 2558) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศกรีซ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(GDP) 283.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีค่า GDP per Capita 25,200 ดอลลาร์สหรัฐ  (ค่าประมาณ พ.ศ.
2558) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรีซก าลังประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2551 และเป็นประเทศ
แรกในเขตยูโร (Eurozone) ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มเจ้าหนี้ 3 ฝ่าย (IMF สหภาพยุโรป 
และธนาคารกลางยุโรป) มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 (สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศสาธารณเฮลเลนิก.www.apecthai.org/index.php/ข้อมูล
รายประเทศทั วโลก/ยุโรป/544-สาธารรัฐเอลเลนิก-กรีซhtml.. 
 

2. สถานการณ์ และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 
สถิติจ านวนลูกจ้างท างานบ้านของประเทศกรีซ ปี ค.ศ. 2009 มีจ านวนอยู่ที่ประมาณ 88,500 คน 

( ILO. 2013. Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent 
of legal protection. Website www.ilo.org/wcmsp5 / groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_173363.pdf) 

 

3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม   
 การจัดสวัสดิการทางสังคมของประเทศกรีซ มีการสวัสดิการหลัก 2 ประเภท คือ ระบบประกันสังคม 
และระบบเกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ด้านประเภทของความคุ้มครองระบบสวัสดิการของประเทศกรีซ 
ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ใน 5 กรณี คือ กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ กรณีเจ็บป่วยและคลอด
บุตร กรณีประสบอันตรายจากการท างาน กรณีว่างงาน และกรณีสงเคราะห์บุตร โดยรายละเอียดการเกิดสิทธิ
มีดังนี้  
 3.1. กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ  
  1) ประเภทโครงการ กองทุนประกันสังคม 
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2) ขอบข่ายความคุ้มครอง และแหล่งเงินทุน 
กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ กองทุนประกันสังคม คุ้มครองกลุ่มคนท างานใน

อุตสาหกรรม การค้าและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบอาชีพอิสระในเมือง ยกเว้นบุคคลที่
ประกอบอาชีพอิสระ การจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบ 6.67% ของเงินเดือน  

ส่วนผู้ประกันตนที่ท างานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ต้องจ่ายเงินสมทบ 8.87% ในส่วนของ 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องจ่ายเงินสมทบ 20% ของรายได้ต่อเดือน ตามหนึ่งใน 14 ประเภทประกันนายจ้าง 
ทั้งนี้ผู้ประกันตน และผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่มีก าหนดรายได้ขั้นต่ าสุดที่น ามากค านวณเงินสมทบ  

ส่วนรายได้สูงสุดที่น ามาใช้ค านวณเงินสมทบคือ ก่อน 31 ธันวาคม 1992 เท่ากับ 66,561.60 
ยูโรต่อปี หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1993 เท่ากับ 34,051.50 ยูโรต่อปี ไม่มีก าหนดรายได้ขั้นต่ าสุดที่น ามาก
ค านวณเงินสมทบ  

ส่วนของนายจ้าง ต้องน าส่งเงิน 13.33% ของเงินเดือน และ 14.73% ส าหรับการท างานที่
ยากล าบากและการท างานที่จะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่มีก าหนดรายได้ขั้นต่ าสุดที่น ามากค านวณเงินสมทบ 
ส่วนรายได้สูงสุดที่น ามาใช้ค านวณเงินสมทบคือ ก่อน 31 ธันวาคม 1992 เท่ากับ 66,561.60 ยูโรต่อปี หลังจาก
วันที่ 1 มกราคม 1993 เท่ากับ 34,051.50 ยูโรต่อปี ส่วนรัฐบาล จ่ายเท่ากับนายจ้าง และจ่ายเงินอุดหนุน
ประจ าปีรับประกัน  

3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์  
กรณีชราภาพ สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม แบ่งออกเป็น  
1) หากประกันตนครั้งแรกที่ก่อน 1 มกราคม 1993 เมื่ออายุ 67 ปี และสมทบกองทุนอย่าง

น้อย 10,000 วัน หรืออย่างน้อย 4,500 วัน (ส าหระเพศชายและเพศหญิงตามล าดับ) หรือเมื่ออายุ 62 ปี และ
สมทบกองทุนอย่างน้อย 12,000 วัน หรือเมื่ออายุ 61 ปีกับ 6 เดือน (ปรับเป็น 62 ปี ในปี 2015) และสมทบ
กองทุนอย่างน้อย 10,500 วัน รวมถึง 7,500 วัน ในกรณีกลุ่มการท างานที่ยากล าบากและการท างานที่จะ
ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ ผู้หญิงและหม้ายกับเด็กก าพร้าจะเกษียณตอนอายุ 62 แต่ต้องมีการสมทบกองทุนอย่าง
น้อย 5,500 วัน  

2) หากประกันตนครั้งแรกที่ก่อน 1 มกราคม 1993 เมื่ออายุ 62 ปี และสมทบกองทุนอย่าง
น้อย 10,000 วัน หรืออย่างน้อย 4,500 วัน (ส าหระเพศชายและเพศหญิงตามล าดับ) หรือเมื่ออายุ 60 ปี (กรณี
ผู้หญิง จะเพ่ิมเป็น 61 ปี 6 เดือนในปี 2017) และสมทบกองทุนอย่างน้อย 12,000 วัน หรือเมื่ออายุ 59 ปีกับ 
6 เดือน (ปรับเป็น 60 ปี ในปี 2015) และสมทบกองทุนอย่างน้อย 10,500 วัน รวมถึง 7,500 วัน ในกลุ่มการ
ท างานที่ยากล าบากและการท างานที่จะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ ผู้หญิงและหม้ายกับเด็กก าพร้าจะเกษียณตอน
อายุ 62 แต่ต้องมีการสมทบกองทุนอย่างน้อย 5,500 วัน  

3) หากประกันตนครั้งแรกหลัง 31 ธันวาคม 1992 เมื่ออายุ 67 ปี และสมทบกองทุนอย่าง
น้อย 4,500 วัน หรือเมื่ออายุ 62 ปี และสมทบกองทุนอย่างน้อย 12,000 วัน หรือเมื่ออายุ 59 ปีกับ 6 เดือน 
และสมทบกองทุนอย่างน้อย 4,500 วัน รวมถึง 3,375 วัน ในกลุ่มการท างานที่ยากล าบากและการท างานที่จะ
ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ ผู้หญิงและหม้ายกับเด็กก าพร้าจะเกษียณตอนอายุ 67 แต่ต้องมีการสมทบกองทุนอย่าง
น้อย 6,000 วัน  
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4) หากประกันตนครั้งแรกหลัง 31 ธันวาคม 1992 เมื่ออายุ 62 ปี และสมทบกองทุนอย่าง
น้อย 4,500 วัน ผู้หญิงและหม้ายกับเด็กก าพร้าจะเกษียณตอนอายุ 62 ปี แต่ต้องสมทบกองทุนอย่างน้อย 
6,000 วัน ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ ครอบคลุมการจ่ายในต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงซึ่งกันและกัน  

ด้านสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ หากครั้งแรกที่ผู้ประกันตนท าประกันหลังจากวันที่                   
31 ธันวาคม 1992 เงินบ านาญจะขึ้นอยู่กับความยาวของความคุ้มครองและผลก าไรที่ได้รับบ านาญในช่วงห้าปี
ที่ผ่านมา หากครั้งแรกที่ผู้ประกันตนท าประกันก่อนวันที่ 1 มกราคม 1993 เงินบ านาญจะขึ้นอยู่กับความยาว
ของความคุ้มครอง และผลก าไรที่ได้รับบ านาญในช่วงห้าปี หรือห้าปีที่ดีที่สุดที่ผ่านมาของ 10 ปี (แล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า) นอกจากนี้ บวกเพ่ิมอีก 1% ถึง 2.5% ในแต่ละงวด ตามระดับค่าจ้างของผู้ประกันตนและ
จ านวนวันของการลงทุนสมทบ 

ทั้งนี้ มีการก าหนดเงินบ านาญขั้นต่ าส าหรับคนโสด คนที่แต่งงานแล้วและมีคู่สมรสเป็นคนที่
ท างาน หรือผู้รับบ านาญเป็นเงิน 486.84 ยูโรต่อเดือน, ส าหรับคนที่แต่งงานกับคู่สมรสที่ไม่ท างานอยู่ที่ 523.31 
ยูโร, ส าหรับคนที่แต่งงานกับคู่สมรสที่ไม่ท างานและมีบุตร 1-3 คน อยู่ที่ 547.76 ยูโร 571.99 ยูโร และ 
596.31 ยูโรตามล าดับ, ส าหรับคนที่ยังไม่แต่งงานหรือผู้ที่รับเงินบ านาญกับมีบุตร 1-3 คน อยู่ที่ 511.23 ยูโร, 
535.46 ยูโร และ 559.78 ยูโร ตามล าดับ ทั้งนี้ เงินบ านาญรายเดือนสูงสุดเป็นเงิน 2,373.50 ยูโร 

กรณีสูญเสียสมรรถภาพการท างาน มีการประเมินระดับความพิการว่าพิการรุนแรง หรือ
ความพิการสามัญ ควบคู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบกองทุน โดยคณะกรรมการสุขภาพของส านักงาน
ประกันสังคมจะประเมินระดับของความพิการทุกสองปี และการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ ครอบคลุมการจ่ายใน
ต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงซึ่งกันและกัน 

ด้านสิทธิประโยชน์ เงินบ านาญจะขึ้นอยู่กับความยาวของความคุ้มครองและผลก าไรที่ได้รับ
บ านาญในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บวก 1% ถึง 2.5% ของรายได้ในแต่ละงวด ในกรณีความพิการรุนแรง จ่าย 100% 
ของเงินบ านาญที่จ่าย กรณีความพิการสามัญ จ่าย 75% ของเงินบ านาญที่จ่าย, เบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือในการด ารงชีวิตในแต่ละวันจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน, กรณีสูญเสียสมรรถภาพในการท างาน
ของอวัยวะบางส่วน จ่าย 50% ของเงินบ านาญ และจ่าย 75% ส าหรับสภาพจิตเวช ทั้งนี้ ส าหรับผู้ที่มีประกัน
ครั้งแรกก่อน 1 มกราคม 1993 เงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ าเท่ากับ 486.84 ยูโร บวก และมีเงินช่วยเหลือเสริม
ส าหรับคู่สมรสและเด็ก, ส าหรับผู้ที่มีประกันครั้งแรกหลังจาก 31 ธันวาคม 1992 เงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ า
เท่ากับ 495.74 ยูโร และหากผู้ประกันตนมีเด็ก 1-5 คน จะได้เงินเพ่ิมเป็น 520.51 ยูโร 550.25 ยูโร 584.95 
ยูโร 619.66 ยูโร และ654.37 ยูโร ตามล าดับ ทั้งนี้ เงินบ านาญรายเดือนสูงสุดของผู้ประกันตนหลัง  31 
ธันวาคม 1992 เท่ากับ 2,773.40 ยูโร และเงินบ านาญรายเดือนสูงสุดของผู้ประกันตนก่อนที่ 1 มกราคม 1993 
เท่ากับ 2,373.57 ยูโร  

กรณีผู้อยู่ในความอุปการะ แบ่งออกเป็น  
1) เงินบ านาญของคู่สมรส คู่สมรสจะได้เงิน 70% ของเงินบ านาญชราภาพ หรือมีสิทธิที่จะ

ได้รับเป็นค่าใช้จ่าย หากเป็นผู้ประกันตนก่อน 1 มกราคม 1993 หรือ ได้รับเงิน 50% ถ้าอายุน้อยกว่าอายุ 65 
หรือถ้าเป็นผู้ประกันตนหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 1992 เงินบ านาญจะจ่ายเป็นเวลาสามปี  
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ทั้งนี้ เงินบ านาญรายเดือนต่ าสุดคือ 438.16 ยูโรต่อเดือน หากเป็นผู้ประกันตนก่อน                       
1 มกราคม 1993 และเงินบ านาญรายเดือนต่ าสุด 396.58 ยูโร ถ้าผู้ประกันตนหลังวันที ่31 ธันวาคม 1992  

2) เงินบ านาญของเด็กก าพร้า หากผู้เสียชีวิตได้รับการประกันตนครั้งแรกก่อน 1 มกราคม 
1993 จะได้รับ 20% ของเงินบ านาญชราภาพผู้เสียชีวิตที่ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับเป็นค่าใช้จ่ายให้เด็กที่มี
สิทธิ์ หรือจะได้รับ 60% ส าหรับเด็กที่มีสิทธิเต็ม ถ้าผู้ตายเป็นสมาชิกครั้งแรกหลังจากที่ 31 ธันวาคม 1992 จะ
ได้รับ 25% ของเงินบ านาญชราภาพผู้เสียชีวิตที่ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในเด็กแต่ละคน หรือ
จะได้รับ 50% ส าหรับเด็กก าพร้าที่มีสิทธิเต็ม  

3) เงินบ านาญของหลานหรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีผู้รอดชีวิตคนอ่ืน จะได้รับ 20% ของเงิน
บ านาญชราภาพผู้เสียชีวิตที่ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับจะจ่ายให้ส าหรับหลานที่มีสิทธิ์ แม่ม่าย หรือพ่อ ทั้งนี้ 
เงินบ านาญขั้นต่ าเป็นเงิน 438.16 ยูโรต่อเดือน และผลประโยชน์ที่รอดชีวิตทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 100% 
ของเงินบ านาญชราภาพผู้เสียชีวิตที่ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับ 

 
3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 

1) ประเภทโครงการ กองทุนประกันสังคม 
  2) ขอบข่ายความคุ้มครอง และแหล่งเงินทุน 

กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร มีโครงการประกันสังคม ให้ความคุ้มครอง กลุ่มคนท างานใน
อุตสาหกรรม, การค้า และการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง และบางคนที่ประกอบอาชีพอิสระในเมือง ผู้รับ
บ านาญและอยู่ในความอุปการะ ยกเว้นการจ้างงานและบุคคลที่ท างานอิสระได้รับการอนุมัติปกคลุมด้วยอาชี
วอนามัยและภาครัฐกองทุนการให้สิทธิประโยชน์เทียบเท่า และระบบพิเศษส าหรับคนงานเกษตรพนักงาน
ภาครัฐและกลุ่มอ่ืน ๆ การจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตน ต้องจ่าย 0.4% ของเงินเดือน เพ่ือรับผลประโยชน์เงิน
สด และจ่าย 2.15% ของเงินเดือน เพ่ือรับผลประโยชน์ทางการแพทย์ ส่วนผู้รับบ านาญมีส่วนร่วม 4% ของเงิน
บ านาญรายเดือน นอกจากนี้ เงินสมทบของผู้ประกันตนยังเป็นเงินทุนส าหรับผลประโยชน์ที่ได้รับบาดเจ็บ
ท างานด้วย และไม่มีการก าหนดรายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องจ่าย 
1.2% ของเงินเดือน เพ่ือรับผลประโยชน์เงินสด และจ่าย 6.45% ของเงินเดือน เพ่ือรับประโยชน์ทางการแพทย์  
ส่วนของนายจ้าง จ่ายโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนของรัฐบาลจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ประจ าปี 

3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์  
1) สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วย จ่าย 50% ของรายได้ประจ าวันจ่าย

ให้ 182 วัน ถึง 720 วันตามระยะเวลาการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตน นอกจากนี้ มี เงินเสริมส าหรับผู้อยู่ใน
ความอุปการะ 10% ของผลประโยชน์จะจ่ายให้กับทุกๆ คนที่อยู่ในความอุปการะ และจ่าย 35% ของ
ผลประโยชน์ หากผู้ประกันตนที่มีการต้องรักษาในโรงพยาบาลแบบยาวนาน  

2) สิทธิผลประโยชน์ส าหรับเงินสดเวลาคลอดบุตร จ่าย 50% ของรายได้ต่อวัน จ านวน 56วัน
ก่อน และ 63 วันหลังจากคลอดแล้ว ผลประโยชน์ที่ต่ าสุดคือ 66.7% ของรายได้ของผู้ประกันตน (ผู้เอาประกัน
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ยังอาจได้รับอาหารสิทธิเสริมส าหรับคลอดบุตรอีก 50% ของรายได้) ส าหรับคนที่มีคนอยู่ในความอุปการะและ
ไม่มีคนอยู่ในความอุปการะ จะได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อวันคือ 45.19 และ 63.27 ยูโร ตามละดับ  

3) สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับคนงาน ได้รับการอ านวยความสะดวกด้านบริการทาง
การแพทย์แก่ผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่ การดูแลทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญ ดูแลในโรงพยาบาล  หรือพยาบาลที่บ้าน      
ยารักษาโรค ดูแลการคลอดบุตร ทันตกรรม เครื่องมือต่างๆ และการขนส่ง ทั้งนี้ ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ระบุ
ไว้ในสถานบริการของรัฐจะได้รับฟรี ส าหรับบุคคลที่ผู้ประกันตนทั้งหมด ส่วนสถานบริการเอกชนต้องมีการ
ร่วมจ่าย  

4) สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับคนในความอุปการะ จะได้รับประโยชน์ทางการแพทย์
เช่นเดียวกับเหล่านั้นส าหรับผู้ประกันตน 

 
3.3 กรณีประสบอันตรายจากการท างาน  

1) ประเภทโครงการ กองทุนประกันสังคม 
  2) ขอบข่ายความคุ้มครอง และแหล่งเงินทุน 

กรณีประสบอันตรายจากการท างาน มีโครงการประกันสังคม คุ้มครองผู้มีงานในอุตสาหกรรม 
การค้า และการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น: บุคลากรภาครัฐ และบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่
สามารถใช้ได้ในการคุ้มครองความสมัครใจ การจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตน จ่ายภายใต้การดูแลด้านความ
เจ็บป่วยและคลอดบุตร ส่วนของนายจ้าง จ่ายภายใต้การดูแลด้านความเจ็บป่วยและคลอดบุตร แต่บวกเพ่ิมอีก 
1% และข้ึนยู่กับอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนของรัฐบาล จ่ายเป็นเงินอุดหนุนประจ าปี 

3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์  
1) กรณีไร้ความสามารถในการท างานชั่วคราว จะจ่าย 50% ของรายได้ประจ าวัน โดยจ่ายให้ 

182 วัน ถึง 720 วันตามระยะเวลาการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตน และเงินเสริมส าหรับผู้อยู่ในความอุปการะ 
จ านวน 10% ของผลประโยชน์จะจ่ายให้กับทุกๆคนที่อยู่ในความอุปการะ หากผู้ประกันตนที่มีการต้องรักษา
ในโรงพยาบาลแบบยาวนาน จ่าย 35% ของผลประโยชน์ 

2) กรณีทุพพลภาพถาวรโดยประเมินความพิการ 80% หรือมากกว่า (รุนแรง) เงินบ านาญ
ชราภาพจะจ่าย 100% หากการประเมินความพิการอยู่ที่ 67% ถึง 79.9% (สามัญ) เงินบ านาญชราภาพจะ
จ่าย 75%  

3) กรณสีูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน ส าหรับการประเมินความพิการจาก 50% ถึง 
69.9% จะจ่ายเงินบ านาญชราภาพ 50% (และจ่าย 75% หากเป็นผลพบว่าเกี่ยวข้องกับสภาพจิต) เงินบ านาญ
จะค านวณใช้ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ประกันตนในช่วงห้าปีที่ผ่านมา  

4) กรณีผลประโยชน์ทางแพทย์ส าหรับคนงาน ได้รับการอ านวยความสะดวกด้านบริการทาง
การแพทย์แก่ผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่ การดูแลทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญ ดูแลในโรงพยาบาล หรือพยาบาลที่บ้าน ยา
รักษาโรค ดูแลการคลอดบุตร ทันตกรรม เครื่องมือต่างๆ และการขนส่ง 

 
 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 2- 121 

5) ผลประโยชน์บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด แบ่งออกเป็น  
5.1) เงินบ านาญของคู่สมรส เท่ากับ 70% ของเงินบ านาญพิการที่ผู้ตายได้รับ หรือมี

สิทธิที่จะได้รับเป็นค่าใช้จ่ายหากครั้งแรกท่ีผู้ประกันตนก่อน 1 มกราคม 1993 หรือได้รับ 50% ถ้าอายุน้อยกว่า
อายุ 65 หรือถ้าผู้ประกันตนครั้งแรกหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 1992 เงินบ านาญจะจ่ายเป็นเวลาสามปีเริ่มต้น
ต่อเดือนที่ตาย ทั้งนี้ เงินบ านาญรายเดือนต่ าสุดคือ 438.16 ยูโรต่อเดือน และ 396.58 ยูโร หากครั้งแรกที่
ผู้ประกันตนก่อน 1 มกราคม 1993 หรือหลังวันที ่31 ธันวาคม 1992 ตามล าดับ 

5.2) เงินบ านาญของเด็กก าพร้า หากผู้เสียชีวิตได้รับการประกันตนครั้งแรกก่อน     
1 มกราคม 1993 จะได้รับ 20% ของเงินบ านาญพิการผู้เสียชีวิตที่ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับเป็นค่าใช้จ่ายให้
แต่ละเด็กก าพร้าที่มีสิทธิ์ หรือได้รับ 60% ส าหรับเด็กก าพร้าที่มีสิทธิเต็ม ในกรณีที่ผู้ตายเป็นผู้ประกันตนครั้ง
แรกหลังจากที่ 31 ธันวาคม 1992 จะได้รับ 25% ของเงินบ านาญชราภาพผู้เสียชีวิตที่ได้รับหรือมีสิทธิที่จะ
ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเด็กก าพร้าทีม่ีสิทธิ์ หรือ 50% ส าหรับเด็กก าพร้าที่มีสิทธิเต็ม  

5.3) เงินบ านาญของหลานหรือผู้ปกครอง หากไม่มีผู้รอดชีวิตคนอ่ืน จะได้รับ 20% 
ของเงินบ านาญชราภาพผู้เสียชีวิตที่ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับจะจ่ายให้ส าหรับหลานมีสิทธิ์ แม่ม่าย หรือพ่อ 
เงินบ านาญขั้นต่ าเป็นเงิน 438.16 ยูโรต่อเดือน ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่รอดชีวิตทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 100% 
ของเงินบ านาญชราภาพผู้เสียชีวิตที่ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับ 

3.4 กรณีการว่างงาน  
1) ประเภทโครงการ กองทุนประกันสังคม 

  2) ขอบข่ายความคุ้มครอง และแหล่งเงินทุน 
กรณีการว่างงาน ท างาน มีโครงการประกันสังคม คุ้มครองผู้มีงานในอุตสาหกรรม การค้า 

และการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีอายุ 20-29 ที่ไม่เคยท างาน ยกเว้น บุคคลที่เป็นนายจ้างตัวเอง 
และมีระบบพิเศษส าหรับลูกเรือและคนงานในอุตสาหกรรมการพิมพ์ การจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตน ต้อจ่าย 
1.83% ของรายได้ทั้งหมดหรือขั้นต้น โดยไม่มีรายได้ขั้นต่ าใช้ในการค านวณเงินสมทบ ส่วนรายได้สูงสุดใช้ใน
การค านวณเงินสมทบของผู้ประกันตน อยู่ที่ 80.10 ยูโรต่อวัน ( 2,432.25 ยูโรต่อเดือน) และ 184.78 ยูโรต่อ
วัน (5,543.55 ยูโรต่อเดือน) ส าหรับผู้ประกันตนครั้งแรกก่อน 1 มกราคม 1993 และหลัง 31 ธันวาคม 1992 
ตามล าดับ ส่วนนายจ้างต้องจ่าย 3.17% ของรายได้ทั้งหมดหรือขั้นต้น โดยไม่มีรายได้ขั้นต่ าใช้ในการค านวณ
เงินสมทบ ส่วนรายได้สูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบของผู้ประกันตน อยู่ที่ 80.10 ยูโรต่อวัน ( 2,432.25 ยูโร
ต่อเดือน) และ 184.78 ยูโรต่อวัน (5,543.55 ยูโรต่อเดอืน) ส าหรับผู้ประกันตนครั้งแรกก่อน 1 มกราคม 1993 
และหลัง 31 ธันวาคม 1992 ตามล าดับ ส่วนรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนประจ าปี 

3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์  
1) สิทธิประโยชน์ส าหรับการว่างงาน จะได้รับ 55% ของค่าจ้างรายวันเป็นค่าใช้จ่าย จากการ

ว่างงาน 6 วัน – 5 เดือน ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่มีการท างานอย่างน้อย 125 วัน และคุ้มครองเพ่ิมขึ้นถึงแปด
เดือน ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่มีการท างานอย่างน้อย 180 วัน และเพ่ิมเป็นคุ้มครองไม่เกิน 10 เดือน ในกรณีที่
ผู้ประกันตนที่มีการท างานอย่างน้อย 220 วัน และเพ่ิมเป็นคุ้มครองไม่เกิน 12 เดือน ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่มี
การท างานอย่างน้อย 250 วัน และอายุ 49 ปีหรือมากกว่า 
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2) เบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้อยู่ในความอุปการะ จะได้รับ 10% ของรายได้ของผู้ประกันตน ที่จ่าย
ส าหรับผู้ที่อยู่ในความอุปการะแต่ละคน สูงสุดถึง 70%  

3.4 กรณีเงินสงเคราะห์ครอบครัว  
1) ประเภทโครงการ ระบบสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน   

  2) ขอบข่ายความคุ้มครอง และแหล่งเงินทุน กรณีเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นระบบ
สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ครอบคลุม ผู้มีงานในอุตสาหกรรม การค้า และการประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้อง ยกเว้น บุคลากรภาครัฐ และบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่รวมถึงการคุ้มครองโดยสมัครใจ 
การจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตน และนายจ่าย ต้องจ่ายฝ่ายละ 1% ของรายได้ทั้งหมดหรือขั้นต้น โดยไม่มี
รายได้ข้ันต่ าหรือสูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบ ส่วนรัฐบาลจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประจ าปี 

3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์  
1) เบี้ยเลี้ยงครอบครัว จะได้รับ 98.64 ยูโรต่อปีจะจ่ายให้เด็กหนึ่งคน, ได้รับ 295.80 ยูโร ต่อ

เด็กสองคน, ได้รับ 665.64 ยูโร ต่อเด็กสามคน, ได้รับ 808.56 ยูโร ต่อเด็กสี่คน และได้รับ135.48 ยูโร ส าหรับ
เด็กแต่ละคนเพิ่มเติม  

2) เงินเสริมส าหรับผู้ปกครองคนเดียว เพ่ิมจ่ายอีก 3.67 ยูโรเดือนส าหรับเด็กแต่ละคนที่พ่อ
แม่เป็นม่าย คนพิการ หรือทหาร 

3) เงินเสริมส าหรับเด็กพิการ จ่ายเพิ่มอีก 3.67 ยูโรเดือนส าหรับเด็กท่ีพิการ  
 

4. ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  
ปัจจุบัน ประเทศกรีซ ได้ลงสัตยาบรรณ 2 ฉบับ ประกอบด้วย อนุสัญญาว่าด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียม

กัน  (ค่ าทดแทนกรณีประสบ อุบัติ เหตุ )  ค .ศ . 1925 (ฉบับที่  19) ILO Convention No. 19: Right to 
Compensation และอนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าของความมั่นคงทางสังคม ค.ศ.1952 (ฉบับที่ 102) ILO 
Social Security Convention No. 102 โดยก าหนดประโยชน์ทดแทนครอบคลุม 9 สาขา คือ  

1. การรักษาพยาบาลทางการแพทย์   
2. การให้ประโยชน์ทดแทนการเจ็บป่วย  
3. การให้ประโยชน์ทดแทนการว่างงาน  
4. การให้ประโยชน์ทดแทนการชราภาพ  
5. การให้ประโยชน์ทดแทนอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเนื่องจากงาน  
6. การให้ประโยชน์ทดแทนการสงเคราะห์ครอบครัว  
7. การให้ประโยชน์ทดแทนการเป็นมารดา (มีบุตร)  
8. การให้ประโยชน์ทดแทนการทุพพลภาพ  
9. การให้ประโยชน์ทดแทนการขาดผู้อุปการะ 
 อย่างไรก็ตามประเทศกรีซ ยังไม่ได้ลงสัตยาบรรณอนุสัญญา C 189 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและ

สวัสดิการส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน 
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กลุ่มที่ 5 ประเทศภมูิภาค Latin America and the Caribbean 
-  สาธารณรัฐอารเ์จนตินา 
-  สหรัฐเม็กซิโก 
-  สาธารณรัฐเปร ู
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สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 

 
1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ 

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา หรือ Argentine Republic อยู่ทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้ ปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข (Republic) มีระบบประมวลกฎหมาย มี
รากฐานมาจากระบบกฎหมายของยุโรปตะวันตก มีประชากร จ านวน 43 ,431,886 คน (ค่าประมาณ เดือน
กรกฏคมคม พ.ศ. 2558) ส่วนใหญ่มีเชื้อสายสเปนและอิตาเลียน ร้อยละ 97 และอ่ืนๆ (เมสติโซ - ผิวขาวผสม
ชาวอินเดียนแดงพ้ืนเมือง ชาวอินเดียนแดงพ้ืนเมือง และกลุ่มอ่ืนที่ไม่ใช่ชาวผิวขาว) ร้อยละ 3 โดยมีอัตราส่วน
ร่วมก าลังแรงงานร้อยละ 46 (กรกฎาคม 2559) ในขณะที่ อัตราการว่างงานอยู่ที่ ร้อยละ 9.3 (กรกฎาคม 
2559)    

อาร์เจนตินาเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก โดยภาคเกษตรเป็นรายได้หลักของภาคเศรษฐกิจ
อาร์เจนตินา คิดเป็นร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้วยการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจและการ
คลังของอดีตประธานาธิบดี Kirchner ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในอัตราที่สูง (ประมาณร้อยละ 8 -9) 
ติดต่อกันระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 โดยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากที่สุด
ในลาตินอเมริกา อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจโลก ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายของ
รัฐบาลอาร์เจนตินา ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจอาร์เจนตินาชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยจากการประมาณผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เท่ากับ 972 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ GDP ต่อหัว
ประชากร เท่ากับ 22,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราการเติบโตของ GDP ในปี พ.ศ. 2557 ติดลบร้อยละ 1.7  
แนวโน้มของสภาวะภายในประเทศในช่วงแรกของปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจน่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากแรงสนับสนุนของภาคประชาสังคมที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
ประเทศโดยรัฐบาลใหม่ที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) รวมถึงอาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ต่าง ๆ ท าให้ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นสากล และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น   

 
2. สถานการณ์และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 

ในปี พ.ศ.2549 (ค.ศ. 2006) รายงานของส านักงานสถิติของอาร์เจนตินาระบุว่ามีลูกจ้างท างานในบ้าน
ทั่วประเทศประมาณ 797,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจ านวน 778,800 คน เป็นผู้ชายที่ท างานในภาคงานนี้
เพียง 18,200 คน ล่าสุดในปี พ.ศ.2557 (ค.ศ. 2014) มีตัวเลขระบุอย่างเป็นทางการว่ามีลูกจ้างท างานบ้าน
มากกว่า 1.2 ล้านคนทั่วประเทศ โดยประมาณ 100,000 คน เป็นแรงงานย้ายถิ่นมาจากประเทศปารากวัย ซึ่ง
ถือเป็นแรงงานย้ายถิ่นกลุ่มใหญ่ที่สุดของอาร์เจนตินา เนื่องด้วยเป็นประเทศท่ีทั้งส่งออกและรับแรงงานท างาน
ในบ้านเข้ามาในประเทศ ท าให้อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างาน
บ้าน โดยมีการก าหนดนโยบายการย้ายถิ่นเพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นผู้ย้ายถิ่นให้ได้รับ
สวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานที่เป็นคนท้องถิ่น รวมถึงการประกาศใช้บทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างท างาน
บ้านโดยเฉพาะ เพ่ือให้ได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไปในภาคการผลิตอ่ืน ๆ  
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3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 

อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีโครงการประชานิยม รวมถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้แรงงานมี
สิทธิและสวัสดิการสูง แม้แต่นักลงทุนจากต่างประเทศไปท ากิจการ หากมีการจ้างงานต้องท าสัญญาการจ้าง
งาน และท าประกันสังคมให้กับลูกจ้างด้วย หน่วยงานส าคัญที่ดูแลด้านแรงงานกระทรวงแรงงาน การจ้างงาน 
และความมั่นคงทางสังคม (Ministry of Work, Employment, and Social Security) เป็นหน่วยงานระดับ
กระทรวง มีหน่วยงานหลักที่ อยู่ภายใต้สั งกัด จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่  Superintendence of 
Occupational Risks, Administration Superintendence of Retirement and Pension Funds และ 
Social Security Administration 

ส าหรับกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคมลูกจ้าง  (ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยใน
อาร์เจนตินา, 2559)   ได้แก่  

- กฎหมายที่ 20744 ว่าด้วยการจัดท าสัญญาการจ้างงาน มาตรา 80 ก าหนดให้นายจ้ างต้องปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันที่มีต่อสหภาพแรงงาน เช่น การออกใบรับรองการผ่านงานและการช าระเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม ซึ่งนายจ้างสามารถจ่ายเงินสมทบแก่ระบบประกันสังคมและกองทุนสหภาพแรงงานได้โดยตรง
หรือผ่านทางตัวแทน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันในสัญญาการว่าจ้างการท างาน 

- กฤษฎีกาที่ 814/2001 ว่าด้วยการก าหนดอัตราเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่ายส าหรับประกันสังคม
ของลูกจ้าง มาตรา 2 ก าหนดให้นายจ้างต้องช าระเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 17-21 ของเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่
กับประเภทของธุรกิจ  

ทั้งนี้มี Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแล
กองทุนประกันสังคมของอาร์เจนตินา แต่เดิมใช้ชื่อว่า Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) แต่
เมื่อปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ANSES พร้อมทั้งบูรณการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ประกัน สังคมไว้ภายใต้การดูแลของ ANSES เพียงหน่วยงานเดียว ถึงแม้ ANSES เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
กระทรวงแรงงาน แต่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2551 
(ค.ศ. 2008) รัฐบาลได้โอนกองทุนบ านาญ (Private Pension Fund) จากการดูแลของ ANSES กลับมาอยู่
ภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหาร 

ส าหรับระบบความคุ้มครองทางสังคมของอาร์เจนตินาจะครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้ 
3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้ที่อยู่ในอุปการะ 

  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ลูกจ้างภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

• การประกันตนโดยสมัครใจครอบคลุมนักบวช พนักงานเอกชนที่สมัครประกันตน
ภายใต้ระบบของเมือง แม่บ้าน (housewives) กลุ่มคนท างานประเภทอ่ืน ๆ 

• ไม่รวมถึงกลุ่มแรงงานมีฝีมือชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศอาร์เจนตินาน้อย
กว่า 2 ปี หรือได้รับสิทธิประกันสังคมจากประเทศอ่ืนแล้ว กลุ่มแรงงานอาร์เจนตินาที่อาศัยในต่างประเทศ
ชั่วคราวเนื่องจากข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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• ระบบความคุ้มครองพิเศษส าหรับกลุ่มทหาร กลุ่มคนท างานด้านความมั่นคง และ
ต ารวจ ข้าราชการพลเรือนในบางเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ครู นักการทูต 
นักวิจัยวิทยาศาสตร์ ผู้พิพากษา ลูกจ้างท างานบ้าน แรงงานในชนบท ผู้พิการที่ท างานที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย 

2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ร้อยละ 11 ของรายได้รวมต่อเดือน ผู้จ่ายเงินสมทบโดยสมัครใจ ร้อย
ละ 20 ของรายได้พึงประเมิน (เพ่ิมเป็นร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2557) 

- รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ คือ  1,495.34 เปโซ (กันยายน 2558) 
- เพดานสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ คือ 48,598.08 เปโซ (กันยายน 2558) 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ : ร้อยละ 27 ของรายได้ที่ใช้อ้างอิงตามที่จัดกลุ่มไว้ 5 
ประเภท ทั้งนี้ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องลงทะเบียนในระบบส าหรับการจ่ายเงินสมทบในระบบ
ประกันสังคมเป็นรายเดือน ซึ่งจ านวนในการจ่ายขึ้นอยู่ขนาดของกิจการนั้น ๆ   

• นายจ้าง: ร้อยละ 10.17 หรือร้อยละ 12.71 ของบัญชีค่าจ้างรายเดือน ตามแต่ละ
ประเภทกิจการ; จ่ายสมทบร้อยละ 16 ส าหรับกิจการภาครัฐ รายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ คือ  
1,495.34 เปโซ (กันยายน 2558) ไม่มีเพดานสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ  

• รัฐบาล: จ่ายสมทบด้วยภาษีท่ัวไป รายได้จากการลงทุน และภาษีบางประเภทที่ระบุ
ให้ต้องส่งเข้าสมทบในระบบบ านาญประกันสังคม  
 3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

 กรณีชราภาพ 

• กรณีบ านาญชราภาพ (ตามระบบประกันสังคม): ผู้ชายต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไป และ
ผู้หญิงอายุ 60-65 ปี ต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย 30 ปี ส าหรับผู้ที่ท างานที่เสี่ยงอันตราย ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้น
ไป 

• กรณีบ านาญชราภาพแบบ Advanced-age (ตามระบบประกันสังคม): ต้องมีอายุ 
70 ปี โดยจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 10 ปี หรือจ่ายสมทบอย่างน้อย 5-8 ปีสุดท้าย ส าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระจะต้องเป็นผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า 5 ปี 

• กรณีบ านาญชราภาพส าหรับผู้ที่ไม่ได้จ่ายเงินสมทบ (ตามระบบประกันสังคม) : ต้อง
มีอายุ 70 ปี ซึ่งมีรายได้และทรัพย์สินต่ ากว่าระดับมาตรฐานการครองชีพ และไม่ได้รับประโยชน์อ่ืนใดจาก
ประกันสังคม หรือการช่วยเหลือทางด้านอาหารจากสมาชิกในครอบครัว ส าหรับผู้ที่โอน/แปลงสัญชาติมาเป็น
อาร์เจนตินาต้องได้รับอนุญาตให้พ านักในประเทศมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปีก่อนที่จะขอรับบ านาญ และ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศอาร์เจนตินามามากกว่า 40 ปี 
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  กรณีทุพพลภาพ 

• กรณีบ านาญทุพพลภาพ (ตามระบบประกันสังคม): ต้องได้รับการประเมินว่าสูญเสีย
ความสามารถในการใช้อวัยวะอย่างน้อยร้อยละ 66 และมีอายุน้อยกว่าอายุเกษียณ ต้องเป็นผู้จ่ายเงินสมทบ
ตามปกติ หรือหากไม่ได้จ่ายเงินสมทบตามปกติ ต้องไม่ได้รับเงินจากการจ้างงาน หรือประโยชน์จากสวัสดิการ
สังคมอ่ืนๆ  

ผู้ที่จ่ายเงินสมทบตามปกติ หมายถึง ผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาอย่างน้อยเท่ากับกรณีของบ านาญ
ชราภาพ หรือจ่ายสมทบมา 30 เดือน ใน 36 เดือนสุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นคนทุพพลภาพ  

ผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่ปกติ หมายถึง ผู้ที่จ่ายสมทบ 18 เดือน ใน 36 เดือนสุดท้ายก่อนที่จะ
กลายเป็นคนทุพพลภาพ หรือจ่ายสมทบมาครึ่งหนึ่งตามข้อก าหนดของกรณีบ านาญชราภาพ และได้จ่ายเงิน
สมทบ 12 เดือน ใน 60 เดือนสุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นคนทุพพลภาพ 

ผู้ที่ท าการประเมินระดับของความทุพพลภาพ คือ District Medical Commission 

• กรณีบ านาญทุพพลภาพแบบ Advanced-age (ตามระบบประกันสังคม): ต้องมีอายุ 
65 ปีขึ้นไป และได้รับการประเมินว่าสูญเสียความสามารถในการใช้อวัยวะอย่างน้อยร้อยละ 66 ต้องเป็นผู้
จ่ายเงินสมทบตามปกติ หรือหากไม่ได้จ่ายเงินสมทบตามปกติ ต้องไม่ได้รับเงินจากการจ้างงาน หรือประโยชน์
จากสวัสดิการสังคมอ่ืนๆ  

• กรณีบ านาญทุพพลภาพส าหรับผู้ที่ไม่ได้จ่ายเงินสมทบ (ตามระบบประกันสังคม) : 

ต้องได้รับการประเมินว่าสูญเสียความสามารถในการใช้อวัยวะแบบถาวรไม่น้อยกว่าร้อยละ 76 และมีรายได้

และทรัพย์สินต่ ากว่าระดับมาตรฐานการครองชีพ และไม่ได้รับประโยชน์อ่ืนใดจากประกันสังคม หรือ               

การช่วยเหลือทางด้านอาหารจากสมาชิกในครอบครัว ส าหรับผู้ที่โอน/แปลงสัญชาติมาเป็นอาร์เจนตินาต้อง

ได้รับอนุญาตให้พ านักในประเทศมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปีก่อนที่จะขอรับบ านาญ และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศอาร์เจนตินามามากกว่า 20 ปี 

กรณีผู้อยู่ในอุปการะ 

• กรณีบ านาญส าหรับผู้ที่อยู่ในอุปการะ (ตามระบบประกันสังคม) : จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตแล้ว โดยผู้ที่อยู่ในอุปการะหรือมีสิทธิ์รับบ านาญต่อนั้น หมายรวมถึง สามี /
ภรรยาที่หย่าร้างไปแล้วหรือคู่สมรสที่อยู่กับผู้ประกันตนอย่างน้อย 5 ปี (หรือ 2 ปี ถ้ามีบุตรด้วยกัน); บุตรที่ยัง
ไม่ได้สมรสอายุต่ ากว่า 18 ปี และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ บุตรที่พิการ (ไม่จ ากัดอายุ) ซึ่งต้องพ่ึงพา
ผู้ประกันตน 

4) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
กรณีชราภาพ 

• กรณีบ านาญชราภาพ (ตามระบบประกันสังคม) : ผลประโยชน์ที่จะได้รับมาจาก       
3 ส่วน: การจ่ายบ านาญชราภาพแบบอัตราคงที่ การจ่ายเงินเพ่ิมเติมให้ตามจ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบและ
บริการก่อนกรกฎาคม 2537 และบ านาญเพ่ิมเติมจากการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่กรกฎาคม 2537 บ านาญชรา
ภาพขั้นต่ าเฉลี่ยต่อเดือน คือ 2,031.04 เปโซ (กันยายน 2558) การจ่ายเงินเพ่ิมเติมให้ตามจ านวนปีที่จ่ายเงิน
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สมทบ จะจ่ายร้อยละ 1.5 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ประกันตนในช่วง 10 ปีสุดท้ายก่อนเกษียณ คูณด้วย
จ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบ (สูงสุดถึง 35 ปี) ทีจ่่ายก่อนกรกฎาคม 2537 

การจ่ายเงินเพ่ิมเติมให้ตามจ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบ จะจ่ายร้อยละ 1.5 ของรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้ประกันตนในช่วง 10 ปีสุดท้ายก่อนเกษียณ คูณด้วยจ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบ (สูงสุดถึง 35 ปี) ที่
จ่ายตั้งแต่กรกฎาคม 2537 

• บ านาญชราภาพขั้นต่ าเฉลี่ยต่อเดือน (รวมบ านาญชราภาพขั้นต่ า การจ่ายเพิ่มเติมตามปี
ที่จ่ายสมทบ และบ านาญเพ่ิมเติมจากที่จ่ายสมทบตั้งแต่กรกฎาคม 2537) คือ 4,299.06 เปโซ (กันยายน 
2558) เพดานขั้นสูงสูดของบ านาญชราภาพเฉลี่ยต่อเดือน (รวมบ านาญชราภาพขั้นต่ า การจ่ายเพิ่มเติมตามปีที่
จ่ายสมทบ และบ านาญเพ่ิมเติมจากที่จ่ายสมทบตั้งแต่กรกฎาคม 2537) คือ 31,495.73 เปโซ (กันยายน 2558) 
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องลงทะเบียนในระบบเพ่ือจ่ายเงินสมทบและรับบ านาญชราภาพ รวมกับเงิน
ประกันขั้นต่ า 

• กรณีบ านาญชราภาพแบบ Advanced-age (ตามระบบประกันสังคม): ได้รับร้อยละ 70 
ของบ านาญชราภาพแบบปกติ (รวมบ านาญชราภาพขั้นต่ า การจ่ายเพ่ิมเติมตามปีที่จ่ายสมทบ และบ านาญ
เพ่ิมเติมจากที่จ่ายสมทบตั้งแต่กรกฎาคม 2537)   

• กรณีบ านาญชราภาพส าหรับผู้ที่ไม่ได้จ่ายเงินสมทบ (ตามระบบประกันสังคม) : ได้รับ
ร้อยละ 70 ของบ านาญชราภาพขั้นต่ า 

กรณีทุพพลภาพ 

• กรณีบ านาญทุพพลภาพ (ตามระบบประกันสังคม) : ได้รับร้อยละ 70 ของรายได้เฉลี่ย
ของผู้ประกันตน (ผู้จ่ายเงินสมทบปกติ) หรือร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตน (ผู้จ่ายเงินสมทบไม่
ปกติ) ในช่วง 5 ปีก่อนกลายเป็นผู้ทุพพลภาพ 

บ านาญทุพพลภาพขั้นต่ าเฉลี่ยต่อเดือน คือ 4,299.06 เปโซ (กันยายน 2558) 
เพดานขั้นสูงสูดของบ านาญชราภาพเฉลี่ยต่อเดือน คือ 31,495.73 เปโซ (กันยายน 2558) 

• กรณีบ านาญทุพพลภาพแบบ Advanced-age (ตามระบบประกันสังคม) : ได้รับร้อย
ละ 70 ของบ านาญชราภาพแบบปกติ (รวมบ านาญชราภาพขั้นต่ า การจ่ายเพ่ิมเติมตามปีที่จ่ายสมทบ และ
บ านาญเพิ่มเติมจากท่ีจ่ายสมทบตั้งแต่กรกฎาคม 2537)   

• กรณีบ านาญทุพพลภาพส าหรับผู้ที่ไม่ได้จ่ายเงินสมทบ (ตามระบบประกันสังคม) : 
ได้รับร้อยละ 70 ของบ านาญชราภาพขั้นต่ า 

กรณีผู้อยู่ในอุปการะ 

• กรณีบ านาญส าหรับคู่สมรสของผู้ประกันตน (ตามระบบประกันสังคม) : ได้รับร้อยละ 70 
ของการจ่ายที่ใช้อ้างอิง หรือบ านาญชราภาพ หรือบ านาญทุพพลภาพ ซึ่งยึดตามฐานอ้างอิงที่ได้รับประโยชน์
สูงสุด โดยจ่ายให้กับสามี/ภรรยาที่หย่าร้างกับผู้ประกันตน หรือคู่สมรสที่ไม่มีบุตรส าหรับกรณีที่จ่ายเงินสมทบ
ตามปกติ (ร้อยละ 70 ของจ านวนที่จะจ่ายให้กับผู้ที่จ่ายเงินสมทบแบบไม่ปกติ) ; ร้อยละ 50 ส าหรับสามี/
ภรรยาที่หย่าร้างกับผู้ประกันตน หรือคู่สมรสที่มีบุตร การจ่ายที่ใช้อ้างอิง หมายถึง รายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตน
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ภายใน 5 ปีก่อนเสียชีวิตบ านาญผู้อยู่ในอุปการะขั้นต่ าเฉลี่ยต่อเดือน คือ 4,299.06 เปโซ (กันยายน 2558) 
จ านวนเงินที่จ่ายจะได้รับการค านวณใหม่ หากจ านวนผู้อยู่ในอุปการะท่ีมีสิทธิรับบ านาญเปลี่ยนแปลงไป 

• กรณีบ านาญส าหรับบุตรที่ก าพร้า (ตามระบบประกันสังคม) : ได้รับร้อยละ 20 ของ           
การจ่ายที่ใช้อ้างอิง หรือบ านาญชราภาพ หรือบ านาญทุพพลภาพ ซึ่งยึดตามฐานอ้างอิงที่ได้รับประโยชน์สูงสุด 
โดยจ่ายให้กับบุตรที่มีสิทธิ์รับเงินบ านาญ ส าหรับกรณีที่จ่ายเงินสมทบตามปกติ (ร้อยละ 70 ของจ านวนที่จะ
จ่ายให้กับผู้ที่จ่ายเงินสมทบแบบไม่ปกติ); ถ้าไม่มีสามี/ภรรยาที่หย่าร้างกับผู้ประกันตน หรือคู่สมรส ให้แบ่ง
จ่ายเงินบ านาญผู้ที่อยู่ในอุปการะกับบุตรทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่  
 การจ่ายที่ใช้อ้างอิง หมายถึง รายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตนภายใน 5 ปี ก่อนเสียชีวิต
บ านาญผู้อยู่ในอุปการะขั้นต่ าเฉลี่ยต่อเดือน คือ 4,299.06 เปโซ (กันยายน 2558) จ านวนเงินที่จ่ายจะได้รับ
การค านวณใหม่ หากจ านวนผู้อยู่ในอุปการะท่ีมีสิทธิรับบ านาญเปลี่ยนแปลงไป 

- ค่าจัดท าศพ จะจ่ายเป็นก้อนจ านวน 6,000 เปโซ 

 

3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย (ความรับผิดชอบของนายจ้าง): ลูกจ้างภาครัฐและเอกชน 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร (เกี่ยวกับการจ้างงาน) : ลูกจ้างผู้หญิงทุกคน รวมถึง
ลูกจ้างท างานบ้านทั้งแบบชั่วคราวและเต็มเวลา ไม่รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ  

• สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล (ตามระบบประกันสังคม) : ลูกจ้างภาครัฐและเอกชน
ทุกคน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ขนาดเล็ก) ผู้ว่างงาน ผู้รับบ านาญ และลูกจ้างท างานบ้าน 

• ผู้ประกันตนแบบสมัครใจ 

• ระบบความคุ้มครองพิเศษส าหรับกลุ่มทหาร กลุ่มคนท างานด้านความมั่นคง และต ารวจ 
ข้าราชการพลเรือนในบางเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างภาครัฐ อาจารย์มหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
กระทรวงการต่างประเทศ นักวิจัย และผู้พิพากษา 

2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน:  
- กรณีประโยชน์ทดแทนเจ็บป่วย: ไม่ต้องจ่ายสมทบ 
- กรณีประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตร: ไม่ต้องจ่ายสมทบ 
- กรณีสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล : จ่ายสมทบร้อยละ 3 ของรายได้ บวกกับ             

ร้อยละ1.5 ของรายได้ส าหรับผู้ที่อยู่ในอุปการะคนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากคู่สมรสและบุตร;ผู้รับบ านาญจ่ายร้อย
ละ 3 ของบ านาญ 

- รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณจ่ายเงินสมทบ คือ 5,981.36 เปโซ (กันยายน 2558) 
- เพดานขั้นสูงที่ใช้ในการค านวณจ่ายเงินสมทบ คือ 48,598.08 เปโซ (กันยายน 2558)  
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• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ:  
- กรณีประโยชน์ทดแทนเจ็บป่วย: ไม่คุ้มครอง 
- กรณีประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตร: ไม่คุ้มครอง 
- กรณีสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล : ส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก และลูกจ้าง

ท างานบ้านจ่ายในอัตราคงที่ 233 เปโซ บวกกับ 233 เปโซ ส าหรับสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆ  

• นายจ้าง:  
- กรณีประโยชน์ทดแทนเจ็บป่วย: จ่ายทั้งหมด          
- กรณีประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตร: จ่ายตามหลักเกณฑ์ของเงินช่วยเหลือครอบครัว 

(Family Allowance) 
- กรณีสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล: จ่ายสมทบร้อยละ 6 ของค่าจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้าง; 

35 เปโซ ต่อเดอืน ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านแต่ละคน และสมาชิกครอบครัวของลูกจ้างท างานบ้าน 

• รัฐบาล 
- กรณีประโยชน์ทดแทนเจ็บป่วย: ไม่ต้องจ่าย 
- กรณีประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตร: จ่ายตามหลักเกณฑ์ของเงินช่วยเหลือครอบครัว 

(Family Allowance) 
- กรณีสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล : จ่ายทั้งหมดส าหรับบริการสาธารณสุขให้กับ

พลเมืองชาวอาร์เจนตินา 
3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ  

• กรณีประโยชน์ทดแทนเจ็บป่วย (ความรับผิดชอบของนายจ้าง) : ต้องมีสถานะเป็นลูกจ้าง
ในปัจจุบัน  

• กรณีประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตร : ต้องได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย                 
3 เดือน ก่อนลาคลอดบุตร หรือได้รับอันตรายจากการท างาน หรือได้รับสิทธิประโยชน์การประกันการว่างงาน 

• กรณีสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล: ต้องมีสถานะเป็นลูกจ้างในปัจจุบัน ผู้รับบ านาญ 
หรือได้รับสิทธิประโยชน์การประกันการว่างงาน  

• ในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รับการจ้างงานอีกต่อไป จะขยายความคุ้มครองต่อไปอีก                  
3 เดือน ถ้าผู้ประกันตนนั้นยังต้องได้รับการรักษาหรือบริการต่อ 

4) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• กรณีประโยชน์ทดแทนเจ็บป่วย (ความรับผิดชอบของนายจ้าง) : จ่ายรอยเปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้างของผู้ประกันตน กรณีท่ีลูกจ้างท างานน้อยกว่าปี จ่ายสูงสุด 3 เดือน และกรณีท างานอย่างน้อย 5 ปี จ่าย
สูงสุด 6 เดือน และจะจ่ายเพิ่มเป็น 2 เท่าในกรณีท่ีผู้ประกันตนมีผู้อยู่ในอุปการะ  
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• กรณีประโยชน์ทดแทนการคลอดบุตร: การได้รับค่าจ้างระหว่างลาคลอด ลูกจ้างหญิงที่ลา
คลอดจะได้รับค่าจ้างเต็มตามรายได้รวมเฉลี่ยที่ได้รับในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนการลาคลอด สามารถขยายการ
จ่ายเงินชดเชยเพิ่มเป็น 6 เดือน ในกรณีบุตรที่คลอดออกมาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นดาวน์ซินโดรม 

• กรณีสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล : ได้รับประโยชน์ที่รวมทั้งการรักษาพยาบาล 
โรงพยาบาล การท าฟัน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การฟ้ืนฟูร่างกาย กายอุปกรณ์ และ                     
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รายละเอียดของการได้รับบริการตามที่กระทรวงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก าหนด 
ผู้ประกันสามารถยื่นขอการจ่ายร่วมในกรณีอ่ืนๆ ได้เพ่ิมเติม ไม่ก าหนดระยะเวลา ยกเว้นกรณีของการรักษา
ทางจิต ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับยารักษาโรคเรื้อรังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือจ่ายร่วมร้อยละ 30 หรือร้อยละ 60 
ส าหรับบางโรค 

• กรณีสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ : เช่นเดียวกับผู้ประกันตน    
ผู้อยู่ในอุปการะที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล คือ คู่สมรส หรือคู่ท่ีอยู่ร่วมกัน (Cohabitating partner) และ
บุตรที่ยังไม่ได้สมรส และมีอายุต่ ากว่า 21 ปี (อายุ 25 ปีถ้ายังเป็นนักเรียน หรือ ไม่จ ากัดอายุกรณีที่มี                   
ความพิการ)  

 
 3.3 กรณีประสบอันตรายจากการท างาน 
  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ลูกจ้างภาครัฐและเอกชนทุกคน (รวมถึงในระดับเมืองและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ไม่รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ไม่ต้องจ่ายสมทบ 

• นายจ้าง: จ่ายทั้งหมด  

• รัฐบาล: ไม่ต้องจ่ายสมทบ ยกเว้นบางหน่วยงานที่มีสถานะเป็นนายจ้าง 
 3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายจากการท างาน: ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ าในการ
เกิดสิทธิส าหรับการประสบอันตรายหรือโรคจากการท างาน การประสบอันตรายจากการเดินที่อยู่ในเส้นทางไป
และกลับจากบ้านและท่ีท างานก็คุ้มครองด้วย 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราว : ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจน
กลายเป็นผู้ทุพพลภาพชั่วคราว จะได้รับค่าจ้างเต็มจ านวนในระหว่างนั้น ถ้าค่าจ้างที่ได้รับไม่แน่นอน ให้ยึดตาม
รายได้เฉลี่ย 6 เดือนสุดท้ายก่อนประสบอันตรายจากการท างาน และจะต้องได้รับไม่น้อยกว่าค่าจ้างที่
ผู้ประกันตนเคยได้รับก่อนประสบเหตุ การจ่ายเงินทดแทนจะจ่ายตั้งแต่วันที่ 11 ที่ประสบเหตุจนถึงช่วงของ
การพักฟ้ืน จนกระทั่งถึงได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าทุพพลภาพอย่างถาวร (นายจ้างจ่ายทดแทนให้ 10 วันแรก) 
การวินิจฉัยว่าทุพพลภาพถาวรก็ต่อเมื่ออาการนั้นคงอยู่ต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี โดยคระแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยระดับ
ความทุพพลภาพ 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 2- 132 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร: ส าหรับผู้ที่ทุพพลภาพแบบสมบูรณ์ (ได้รับ
การประเมินว่าสูญเสียความสามารถในการท างานไม่น้อยกว่าร้อยละ 66) จะได้รับเงินทดแทนเป็นก้อน จ านวน 
53 เท่าของค่าจ้างรายเดือน 
 ค่าจ้างรายเดือนที่เป็นฐานในการค านวณเพ่ือจ่ายเงินทดแทน คือ ค่าจ้างรายเดือน 12 
เดือน ก่อนหน้าที่จะได้รับใบรับรองความทุพพลภาพ 
  เงินทดแทนขั้นต่ าส าหรับผู้ทุพพลภาพแบบสมบูรณ์ คือ 841,856 เปโซ (กันยายน 2558)
  เงินช่วยเหลือส าหรับการจ้างผู้ดูแล: ผู้ประกันตนจะได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีที่ต้องจ้าง
คนมาดูแลเพราะไม่สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตัวเอง โดยได้รับเพ่ิม 2,000 เปโซ        
ต่อเดือน 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่ วคราว : ได้รับการประเมินว่าสูญเสีย
ความสามารถในการท างานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50–60 จะได้รับเงินทดแทนเป็นก้อนเท่ากับค่าจ้างรายเดือนคูณ
กับระดับการสูญเสียความสามารถในการท างาน ส าหรับผู้ที่ได้รับการประเมินว่าสูญเสียความสามารถในการ
ท างานน้อยกว่าร้อยละ 50 จะได้รับเงินทดแทนเป็นก้อน จ านวน 53 เท่าของค่าจ้างรายเดือนคูณกับระดับการ
สูญเสียความสามารถในการท างาน 

• ประโยชน์ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ: ได้รับเงินก้อนอย่างน้อย 841,856 เปโซ (กันยายน 
2558) บวกกับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ โดยจะแบ่งให้ผู้อยู่ในอุปการะที่มีสิทธิเท่าๆ กัน ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่อายุต่ า
กว่า 21 ปี (อายุ 25 ปี ถ้ายังเป็นนักเรียน) ถ้าไม่มีผู้อยู่ในอุปการะที่เป็นคู่สมรส หรือบุตร ให้จ่ายเงินทดแทนนั้น
กับพ่อแม่ของผู้ประกันตน หรือญาติที่อยู่ในอุปการะของผู้ประกันตนในขณะที่เสียชีวิต 

 
3.4 กรณีประกันการว่างงาน 

  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ลูกจ้างภาครัฐและเอกชน รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว 

• ไม่รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ ลูกจ้างท างานบ้าน ลูกจ้างภาครัฐ และครูโรงเรียนเอกชน 
2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ไม่ต้องจ่าย 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ไม่คุ้มครอง 

• นายจ้าง: จ่ายสมทบร้อยละ 0.89 หรือ 1.11 ของค่าจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้าง ตามแต่ละ
ประเภทกิจการ  ค่าจ้างข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณการจ่ายเงินสมทบ คือ 1,495.34 เปโซ (กันยายน 2558) ไม่มี
เพดานขั้นสูงที่ใช้ในการค านวณการจ่ายเงินสมทบ 

• รัฐบาล: ไม่ต้องจ่าย  
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3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนภายใน 3 ปีก่อนที่จะว่างงาน; 
90 วัน ภายใน 1 ปี ก่อนที่จะว่างงานส าหรับลูกจ้างชั่วคราว 

• ในกรณีที่ผู้ว่างงานอายุ 45 ปีหรือมากกว่า และมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จะ
ไดร้ับประโยชน์เพิ่มขึ้นไปเป็น 6 เดือน 

• กรณีรับประโยชน์จากการประกันการว่างงานเป็นเงินก้อน ผู้ที่จะได้รับต้องมีการ
วางแผนที่จะสร้างธุรกิจของตน และน าเสนอแผนธุรกิจนั้นต่อกระทรวงแรงงาน การจ้างงาน และสวัสดิการ
สังคมเพ่ือให้การรับรองก่อน  

• ผู้ว่างงานนั้นจะต้องขั้นทะเบียน และพร้อมส าหรับการจ้างงานครั้งใหม่ โดยไม่รับสิทธิ
ประโยชน์จากสวัสดิการสังคมอ่ืน ๆ ในระหว่างนั้น 

4) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับลูกจ้าง: จะได้รับเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือนใน
อัตราที่ดีที่สุดที่เคยได้ในช่วง 6 เดือนก่อนว่างงาน โดยจ่าย 2 เดือน หากจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย         
6 – 11 เดือน; จ่าย 4 เดือน ส าหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12-23 เดือน; จ่าย 8 เดือน ส าหรับผู้ที่จ่ายเงิน
สมทบมาแล้ว 24-35 เดือน; และจ่าย 12 เดือน ส าหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 36 เดือน 

- เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับผู้ว่างงานขั้นต่ า คือ 250 เปโซ 
- เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับผู้ว่างงานสูงสุด คือ 400 เปโซ 

• ผู้ว่างงานที่ได้รับประโยชน์ทดแทนจากการประกันการว่างงานนี้ และสมาชิกครอบครัว มี
สิทธิได้รับการรักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือครอบครัว และสามารถใช้ประกันสุขภาพตามแบบเดิมในช่วง
ของการว่างงาน 

• ผู้ว่างงานที่ได้รับประโยชน์ทดแทนจากการประกันการว่างงาน สามารถได้รับเงินเพ่ิม
จ านวน 450 เปโซต่อเดือน เพ่ือใช้ในการศึกษาหรือเข้าโครงการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงสามารถได้รับเงิน
ก้อนจ านวน 2,000 เปโซ หากต้องการศึกษาต่อในระบบปกติ หรือ 900 เปโซ ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพ 
นอกจากนี้ ยังมีเงินก้อนให้ส าหรับจูงใจเพ่ือให้ผู้ว่างงานเข้ารับการอบรมฝีมือแรงงานในขณะท างาน                  
(สูงถึง 2,700 เปโซ) และการสร้างธุรกิจของตนเอง (15,000 เปโซ)  

 

4. ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 

อาร์เจนตินาให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 189 เมื่อเดือน
มีนาคม 2557 และมีความพยายามในการแก้ไขกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดสวัสดิการสังคม
เพ่ือให้คุ้มครองครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของลูกจ้างท างานบ้านด้วย 
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สหรัฐเม็กซิโก 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ (GDP) 
เม็กซิโก หรือชื่อทางการคือ สหรัฐเม็กซิโก เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ทางใต้ของ

สหรัฐอเมริกา ทิศเหนือติดกับสหรัฐอเมริกา ทิศใต้ติดกับกัวเตมาลา และเบลีซ ทิศตะวันออกติดกับอ่าวเม็กซิโก
และทะเลแคริบเบียน ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอ่าวแคลิฟอร์เนียครอบคลุมพ้ืนที่ถึงเกือบ          
2 ล้านตารางกิโลเมตร  (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก) โดยในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) มีประชากรเป็น
จ านวนถึง 128,632,000 คน ทั้งนี้ ประชากรที่อยู่ในเขตเมืองหลวงมีจ านวนถึง 20,999,000 คน 

ลักษณะการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น 
แบ่งเป็น 31 รัฐและ 1 เขตนครหลวง (Federal District) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและหัวหน้า
รัฐบาล ไม่มีรองประธานาธิบดี มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ประธานาธิบดี
คนปัจจุบัน คือ นายเอนริเก เปญญา นิเอโต (Enrique Peña Nieto) จากพรรค Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2555 เข้ารับต าแหน่งตั้ งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2555 (ค.ศ.2012) 

ส าหรับข้อมูลทางเศรษฐกิจ ในปี พ .ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เม็กซิโกมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ร้อยละ 4 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1.761 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงเป็นอันดับที่ 
12 ของโลก 

ข้อมูลด้านสถานภาพแรงงานในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) (UN data a world of information)  
พบว่า การมีส่วนร่วมของก าลังแรงงาน เป็นเพศหญิงร้อยละ 45.3 และเพศชายร้อยละ 79.5 ส่วนอัตราการ
ว่างงานในปีเดียวกันนี้คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของก าลังแรงงานทั้งหมด  

 
2. สถานการณ์และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 

ข้อมูลสถิติลูกจ้างท างานบ้านเม็กซิโกที่อ้างอิงโดย ILO ในปี พ.ศ.2551 (ค.ศ. 2008)  (ILO. 2013) ระบุ
ว่า เม็กซิโกมีลูกจ้างท างานบ้านเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,851,800 คน เป็นเพศหญิง 1,700,600 คน เป็นเพศ
ชาย 151,200 คน  

ด้านสภาพปัญหาของลูกจ้างท างานบ้าน กล่าวได้ว่าไม่แตกต่างจากลูกจ้างท างานบ้านในประเทศอ่ืน ๆ
ทั่ ว โลกต้องประสบ อ้าง อิงตามข้อมูลการศึกษาของ the National Board for the Prevention of 
Discrimination (Conapred) ระบุว่า ลูกจ้างท างานบ้านในเม็กซิโกยังคงถูกท าร้ายทั้งทางวาจา ร่างกายและ
การล่วงละเมิดทางเพศ โดยระบุว่า ร้อยละ 14 ของลูกจ้างท างานบ้านได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือรับรู้ว่ามี
ลูกจ้างท างานบ้านคนอ่ืน ๆ ที่ถูกกระท าดังกล่าว และร้อยละ 17 ถูกใส่ร้ายว่าลักขโมยทรัพย์สินนายจ้างจนต้อง
ถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม 
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3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 
 หน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเม็กซิโกประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานส าคัญ 
หากแต่หน่วยงานที่ดูแลงานด้านประกันสังคมให้กับผู้มีงานท าทั่วประเทศ คือ The Mexican Social Security 
Institute (Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS) โดยระบบประกันสังคมของเม็กซิโกครอบคลุม
กรณีดังต่อไปนี้ 
 3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ 
  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• Mandatory Individual Account: ลูกจ้างภาคเอกชน และสมาชิกของสหกรณ์  รวมถึง 
ลูกจ้างภาครัฐบางหน่วยงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวันที่ 1 เมษายน 2550   

• ส าหรับลูกจ้างภาคเอกชน ที่เกษียณอายุ หรือทุพพลภาพซึ่งได้รับความคุ้มครองจากระบบ
ประกันสังคมก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 สามารถเลือกรับผลประโยชน์จากระบบประกันสังคม หรือระบบ 
Mandatory Individual Account 

• ส าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจได้ รวมถึงกลุ่ม
ลูกจ้างท างานบ้าน นายจ้าง เกษตรกร เจ้าของที่ดินรายย่อย และลูกจ้างภาครัฐที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้
ระบบอ่ืน ๆ  

• ระบบความคุ้มครองพิเศษส าหรับลูกจ้างบริษัทปิโตรเลียม ลูกจ้างภาคเอกชนบางกิจการ และ
ทหาร การช่วยเหลือทางสังคม (Social assistance): ผู้ที่อาศัยในเม็กซิโกแบบถูกกฎหมายทั้งหมด 
 2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: 
กรณี Mandatory Individual Account และประกันสังคม ต้องจ่ายสมทบร้อยละ 1.125 

ของรายได้ท้ังหมด (ส าหรับบ านาญชราภาพ) รวมถึงต้องจ่ายสมทบเพ่ิมร้อยละ 0.625 (ส าหรับกรณีทุพพลภาพ
และผู้อยู่ในอุปการะ) 

รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินจ่ายสมทบ คือ ค่าจ้างข้ันต่ าตามที่กฎหมายก าหนด เพดาน
ขั้นสูงที่ใช้ในการค านวณเงินจ่ายสมทบ คือ 25 เท่า ของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย ค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามที่
กฎหมายก าหนด คือ 71.10 เปโซ 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ:  กรณี Mandatory Individual Account และประกันสังคม ต้อง
จ่ายสมทบร้อยละ 6.275 ของค่าจ้างขั้นต่ าต่อวันตามกฎหมาย (ส าหรับบ านาญชราภาพ) และจ่ายเพ่ิมร้อยละ 
2.375 (ส าหรับกรณีทุพพลภาพและผู้อยู่ในอุปการะ)ค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามที่กฎหมายก าหนด คือ 71.10เปโซ 

• นายจ้าง:  กรณี Mandatory Individual Account และประกันสังคม ต้องจ่ายสมทบร้อย
ละ 5.15 ของค่าจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้าง (ส าหรับบ านาญชราภาพ) และจ่ายเพ่ิมร้อยละ 1.75 (ส าหรับกรณี
ทุพพลภาพและผู้อยู่ในอุปการะ) 
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รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินจ่ายสมทบ คือ ค่าจ้างขั้นต่ าตามท่ีกฎหมายก าหนด เพดาน
ขั้นสูงที่ใช้ในการค านวณเงินจ่ายสมทบ คือ 25 เท่า ของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย ค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามที่
กฎหมายก าหนด คือ 71.10 เปโซ 

• รัฐบาล: กรณี Mandatory Individual Account และประกันสังคม ต้องจ่ายสมทบร้อยละ 
0.225 ของรายได้รวม และจ่ายเพ่ิมในอัตราคงที่จ านวน 4.21 เปโซ (2013) ให้กับบัญชีรายบุคคลในแต่ละวัน
ของผู้ประกันตนที่มีรายได้รวมสูงกว่ารายได้ขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนดสูงสุด 15 เท่า (ส าหรับบ านาญชรา
ภาพ); จ่ายสมทบร้อยละ 0.125 ของรายได้รวม (ส าหรับกรณีทุพพลภาพและผู้ที่อยู่ในอุปการะ) ; จ่ายทั้งหมด
ของบ านาญขั้นต่ าที่รับประกันไว้  

 3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์ 

• กรณีบ านาญชราภาพ (Mandatory individual account): ต้องมีอายุ 65 ปี ขึ้นไป และ
จ่ายเงินสมทบมาอย่างน้อย 1,250 สัปดาห์; ในกรณีที่จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 1,250 สัปดาห์ ผู้ประกันตนต้อง
จ่ายเงินสมทบต่อไป หรือรับเป็นเงินก้อนแทน 

• กรณีที่รับบ านาญก่อนเกษียณ (Mandatory individual account): ไม่ก าหนดอายุที่รับ
สิทธิประโยชน์ ถ้าบัญชีรายบุคคลของผู้ประกันตนนั้นมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายบ านาญ อย่างน้อยร้อยละ 30 ของ
บ านาญขั้นต่ าที่จะจ่ายตามกฎหมาย และบ านาญของผู้ที่อยู่ในอุปการะ 

• กรณีบ านาญชราภาพส าหรับผู้ว่างงาน (Mandatory individual account): ต้องมีอายุ 
60 ปีขึ้นไป และจ่ายเงินสมทบมาอย่างน้อย 1,250 สัปดาห์ และไม่สามารถหางานที่มีค่าจ้างที่เหมาะสมได้; ใน
กรณีท่ีจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 1,250 สัปดาห์ ผู้ประกันตนอาจจะรับเป็นเงินก้อนแทน 

• กรณีบ านาญชราภาพขั้นต่ าที่รับประกันไว้ (Mandatory individual account): อายุ   
60-65 ปี และจ่ายเงินสมทบมาอย่างน้อย 1,250 สัปดาห์ และบัญชีรายบุคคลของผู้ประกันตนนั้นมีเงินเพียง
พอที่จะจ่ายบ านาญขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด บ านาญขั้นต่ ารายเดือน คือ 2,253.76 เปโซ 

• กรณีบ านาญชราภาพ (ระบบประกันสังคม): ต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไป และจ่ายเงินสมทบมา
อย่างน้อย 500 สัปดาห์ และไม่ถูกจ้างงานแล้ว 

• กรณีบ านาญชราภาพส าหรับผู้ว่างงาน (ระบบประกันสังคม) : ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ
จ่ายเงินสมทบมาอย่างน้อย 500 สัปดาห์ และไม่สามารถหางานที่มีค่าจ้างท่ีเหมาะสมได้ 

• กรณี Pension para Adultos Mayores (การช่วยเหลือทางสังคม): ต้องมีอายุ 65 ปีขึ้น
ไป และไม่ได้รับบ านาญชราภาพและทุพพลภาพจากทั้งระบบ Mandatory individual account และระบบ
ประกันสังคม 

• กรณีบ านาญทุพพลภาพ (Mandatory individual account): ต้องได้รับการประเมินว่า
สูญเสียความสามารถในการท างานอย่างน้อยร้อยละ 75 ของความสามารถในการท างานปกติ และจ่ายเงิน
สมทบอย่างน้อย 150 สัปดาห์; ในกรณีจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 250 สัปดาห์ ต้องได้รับการประเมินว่าสูญเสีย
ความสามารถในการท างานร้อยละ 50-74 
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• กรณีบ านาญทุพพลภาพขั้นต่ าที่รับประกันไว้ (Mandatory individual account): เกณฑ์
เช่นเดียวกับการได้รับบ านาญทุพพลภาพ แต่ในบัญชีรายบุคคลของผู้ประกันตนนั้นมีเงินเพียงพอที่จะจ่าย
บ านาญขั้นต่ าตามท่ีกฎหมายก าหนด  บ านาญขั้นต่ ารายเดือน คือ 2,253.76 เปโซ 

• กรณีบ านาญทุพพลภาพ (ระบบประกันสังคม) : ต้องได้รับการประเมินว่าสูญเสีย
ความสามารถในการท างานอย่างน้อยร้อยละ 50 ของความสามารถในการท างานปกติ และจ่ายเงินสมทบอย่าง
น้อย 150 สัปดาห์ ผู้ประกันตนอาจจะท างานต่อในประเภทงานที่แตกต่างออกไป รวมถึงท างานกับนายจ้าง
ใหม่หลังจากระยะเวลา 6 เดือน 

• กรณีบ านาญส าหรับผู้ที่อยู่ในอุปการะ: ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 150 
สัปดาห์ในช่วงก่อนการเสียชีวิต และการเสียชีวิตนั้นต้องไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจาก      
การท างาน ผู้อยู่ในอุปการะที่มีสิทธิรับบ านาญ หมายถึง คู่สมรสหรือคู่ที่อยู่ด้วยกัน (Cohabitating partner) 
ที่มีบุตร; คู่สมรสที่ไม่มีบุตรซึ่งได้สมรสกับผู้ประกันตนก่อนเสียชีวิตอย่างน้อย 6 เดือน หรือสมรสกันเมื่ออายุ
น้อยกว่า 55 ปี; คู่ที่อยู่ด้วยกันและไม่มีบุตร แต่อยู่กินกับผู้ประกันตนมาอย่างน้อย 5 ปีก่อนผู้ประกันเสียชีวิต; 
บุตรที่อายุน้อยกว่า 16 ปี (อายุ 25 ปี ถ้าเป็นนักเรียน และไม่จ ากัดอายุบุตรถ้าเป็นผู้พิการ); พ่อแม่ ในกรณีที่ไม่
มีผู้อยูใ่นอุปการะที่มีสิทธิได้รับบ านาญ 
 ค่าจัดท าศพ: ต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 สัปดาห์ภายใน 9 เดือนสุดท้ายหรือได้รับ
บ านาญชราภาพหรือบ านาญทุพพลภาพก่อนเสียชีวิต 

• Survivor settlement: จ่ายให้กับผู้ที่ผู้ประกันตนได้ระบุชื่อไว้ให้รับสิทธิประโยชน์นี้ 
4) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์  

กรณีชราภาพ  

• บ านาญชราภาพ (Mandatory individual account): ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ 2 
ทางเลือก คือ ตัดสินใจถอนเงินออกมา หรือซื้อกรมธรรม์ เช่นเดียวกับกรณีที่รับเงินบ านาญก่อนเกษียณ 
บ านาญชราภาพส าหรับผู้ว่างงาน (Mandatory individual account): ใช้วิธีการค านวณเช่นเดียวกับบ านาญ
ชราภาพ (Mandatory individual account) 

• บ านาญชราภาพขั้นต่ าที่รับประกันไว้ (Mandatory individual account): จ่ายบ านาญ
แตกต่างกันระหว่างบัญชีรายบุคคลและบ านาญขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด  บ านาญขั้นต่ ารายเดือน คือ 
2,253.76 เปโซ 

• บ านาญชราภาพ (ระบบประกันสังคม): จ่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ย
ของผู้ประกันตนที่ใช้ในการค านวณ โดยจ่ายเริ่มที่ 250 สัปดาห์ของเงินที่จ่ายสมทบ เพ่ิมไปจนถึงสูงสุดคือ 500 
สัปดาห์ 

• บ านาญชราภาพส าหรับผู้ว่างงาน (ระบบประกันสังคม) : จ่ายตามเกณฑ์เดียวกับกรณี
บ านาญทุพพลภาพ (ระบบประกันสังคม) Pension para Adultos Mayores (การช่วยเหลือทางสังคม): จ่าย 
1,160 เปโซ ทุก 2 เดือน 
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กรณีทุพพลภาพ 

• บ านาญผู้ทุพพลภาพ (Mandatory individual account): จ่ายร้อยละ 35 ของรายได้
ผู้ประกันตน บ านาญผู้ทุพพลภาพขั้นต่ าที่รับประกันไว้:จ่ายบ านาญแตกต่างกันระหว่างบัญชีรายบุคคลและ
บ านาญขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด บ านาญผู้ทุพพลภาพ (ระบบประกันสังคม): จ่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตนที่ใช้ในการค านวณ โดยจ่ายเริ่มที่ 250 สัปดาห์ของเงินที่จ่ายสมทบ เพ่ิม
ไปจนถึงสูงสุดคือ 500 สัปดาห์ บ านาญขั้นต่ ารายเดือน คือ 1,969.78 เปโซ โบนัสวันคริสมาสต์: จ่ายเท่ากับ
บ านาญ 1 เดือน 
 กรณีผู้ที่อยู่ในอุปการะ 

• บ านาญส าหรับคู่สมรส: จ่ายร้อยละ 90 ของบ านาญชราภาพหรือบ านาญผู้ทุพพลภาพของ
ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตได้รับ หรือมีสิทธิที่จะได้รับ ในกรณีที่คู่สมรสไปแต่งงานใหม่หรือไปอยู่กินกับคู่ใหม่ จะ
ได้รับเงินเป็นก้อนแทน 

• Remarriage settlement: ได้รับเงินก้อนเท่ากับบ านาญ 3 ปี 

• บ านาญส าหรับบุตรที่ก าพร้า: ได้รับเงินร้อยละ 20 ของของบ านาญชราภาพหรือบ านาญผู้
ทุพพลภาพของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตได้รับ หรือมีสิทธิที่จะได้รับ โดยแบ่งให้กับแต่ละผู้ที่อยู่ในอุปการะ ซึ่งเงิน
ที่ได้รับรวมกันแล้วต้องไม่เกินจ านวนเต็มของบ านาญที่ผู้ประกันตนเคยได้รับเมื่อยังมีชีวิตอยู่ หรือมีสิทธิจะ
ได้รับ  จ านวนเงินที่จะได้รับจะมีการค านวณใหม่ หากจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะท่ีมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไป 
 ค่าจัดท าศพ จ่ายเป็นก้อนเท่ากับ 2 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย 
 ค่าจ้างข้ันต่ ารายวัน คือ 71.10 เปโซ 
 
 3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตรในรูปแบบเงินทดแทนการขาดรายได้: 
ลูกจ้างภาคเอกชนและสมาชิกสหกรณ์ 

• ส าหรับผู้ที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจได้ รวมถึงกลุ่มลูกจ้างภาครัฐที่
ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบอ่ืน ๆ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ลูกจ้างท างานบ้าน นายจ้าง เกษตรกร และ
เจ้าของที่ดินรายย่อย  

• สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล: พลเมืองชาวเม็กซิโกทุกคน 
  2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร (ระบบประกันสังคม) : 
จ่ายสมทบร้อยละ 0.25 ของรายได้ต่อเดือน  สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล (ระบบประกันสังคม) : จ่าย
สมทบร้อยละ 0.4 ของความแตกต่างระหว่างรายได้ต่อเดือนและ 3 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามท่ีกฎหมายก าหนด 
บวกด้วยร้อยละ 0.375 ของรายได้ต่อเดือน (สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของผู้รับบ านาญ) 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 2- 139 

กรณีผู้ประกันตนโดยสมัครใจ: จ่ายร้อยละ 20.40 ของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย
ก าหนด (กรณีลูกจ้างภาครัฐและลูกจ้างท างานบ้าน) รายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินจ่ายสมทบคือ ค่าจ้าง
ขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด เพดานขั้นสูงที่ใช้ในการค านวณเงินจ่ายสมทบคือ 25 เท่าของของค่าจ้างขั้นต่ า
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  ค่าจ้างข้ันต่ าตามที่กฎหมายก าหนดต่อวันคือ 70.10 เปโซ 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร (ระบบ
ประกันสังคม): จ่ายสมทบร้อยละ 1.425 ของรายได้ต่อเดือน  สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล (ระบบ
ประกันสังคม): จ่ายสมทบร้อยละ 20.40 ของค่าจ้างขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด ค่าจ้างขั้นต่ าตามที่กฎหมาย
ก าหนดต่อวันคือ 70.10 เปโซ 

• นายจ้าง:ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร (ระบบประกันสังคม) : จ่าย
สมทบร้อยละ 0.70 ของค่าจ้างที่จ่ายแก่ลูกจ้างรายเดือน บวกเพ่ิมร้อยละ 1.425 ของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย
ก าหนด   สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล (ระบบประกันสังคม) : จ่ายสมทบร้อยละ 20.40 ของค่าจ้างขั้น
ต่ าตามท่ีกฎหมายก าหนด บวกเพ่ิมร้อยละ 1.1 ของรายได้รวมที่มากกว่า 3 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  ค่าจ้างข้ันต่ าตามที่กฎหมายก าหนดต่อวันคือ 70.10 เปโซ 

• รัฐบาล: ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร (ระบบประกันสังคม) : จ่าย
สมทบร้อยละ 0.50 ของรายได้ต่อเดือน บวกเพ่ิมร้อยละ 0.075 ของของรายได้ต่อเดือน สิทธิประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาล (ระบบประกันสังคม): จ่ายสมทบในอัตราคงที่ 9.30 เปโซ ต่อเดือน/ต่อวัน/ต่อผู้ประกันตน                
1 คน รายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินจ่ายสมทบคือ ค่าจ้างขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด   เพดานขั้นสูงที่ใช้
ในการค านวณเงินจ่ายสมทบคือ 25 เท่าของของค่าจ้างขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด ค่าจ้างขั้นต่ าตามที่
กฎหมายก าหนดต่อวันคือ 70.10 เปโซ 

3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย (ระบบประกันสังคม): ต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 
4 สัปดาห์ ก่อนเจ็บป่วย; กรณีลูกจ้างชั่วคราว ต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 สัปดาห์ภายใน 4 เดือนสุดท้าย
ก่อนเจ็บป่วย การได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจะขยายไปถึง 8 สัปดาห์หลังจากการจ้างงานสิ้นสุดลง
ถ้าผู้ประกันตนมีการจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนการลาหยุด 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร (ระบบประกันสังคม) : ต้องจ่ายเงินสมทบอย่าง
น้อย 30 สัปดาห์ ภายใน 12 เดือนก่อนได้รับเงินทดแทนจากการลาคลอดบุตรครั้งแรก ส านักงานประกันสังคม
จะต้องได้รับการยืนยันถึงวันคลอดบุตร และผู้ประกันตนจะต้องไม่ท างานในช่วง 42 วันก่อนและหลังคลอด
บุตร 

• สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล (ระบบประกันสังคม) : ต้องมีสถานะเป็น
ผู้ประกันตน ผู้รับบ านาญ หรือผู้อยู่ในอุปการะที่มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน 

• สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล (การช่วยเหลือทางสังคม) : ต้องอาศัยใน
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด หรืออยู่ในพื้นท่ีภายใต้โครงการ Prospera และอาศัยอยู่กับผู้หญิง
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ในวัยเจริญพันธุ์ หรือเด็กที่อายุไม่เกิน 22 ปี ครอบครัวดังกล่าวต้องท าการขึ้นทะเบียนที่ศูนย์สุขภาพและเข้า
ร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพของชุมชน รวมถึงกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืน ๆ 

4) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย (ระบบประกันสังคม) : ได้รับเงินร้อยละ 60 ของ
รายได้รวมของผู้ประกันตนหลังจากเจ็บป่วย 3 วัน จนถึง 52 สัปดาห์ และสามารถขายการรับประโยชน์
ทดแทนกรณีเจ็บป่วยได้ถึง 78 สัปดาห์ในบางกรณ ี

• ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร (ระบบประกันสังคม) : ได้รับค่าจ้างระหว่างลา
คลอดบุตรเต็มจ านวน โดยได้รับเงินเท่ากับ 42 วัน ก่อนและหลังคลอดบุตร (เม่ือรู้ก าหนดการคลอดที่แน่นอน) 
นอกจากนี้ ยังจะได้รับเงินช่วยเหลือในการดูแลบุตร สูงสุด 6 เดือน หลังการคลอดบุตร รวมถึงมีการมอบของใช้
ทั้งชุดส าหรับทารกแรกเกิดให้ด้วย 

• สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลส าหรับผู้ประกันตน (ระบบประกันสังคม): ได้รับ
การรักษาพยาบาลโดยตรงจากหน่วยงานที่ดูแล ( IMSS) หรือสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อ IMSS ไม่
สามารถให้บริการได้โดยตรง ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการคลอดบุตร การท าฟัน การดูแลเป็นพิเศษเฉพาะกรณี 
การผ่าตัด และการกลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน บริการทางห้องแล็ป โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงถึง 52 สัปดาห์  

• สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลส าหรับผู้ประกันตน (การช่วยเหลือทางสังคม): 
ภายใต้โครงการ IMSS-Prospera จะให้บริการรักษาพยาบาลกับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่ต้องมี
ประกันสังคม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่ในเมืองที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้  

• สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลส าหรับผู้อยู่ ในอุปการะ (ระบบประกันสังคม): 
เช่นเดียวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ หมายถึง ภรรยา สามี (ที่ พ่ึงพา
ผู้ประกันตน) คู่ท่ีอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 5 ปีก่อนเจ็บป่วย หรือมีบุตรด้วยกัน บุตรที่อายุน้อยกว่า 16 ปี (อายุ 25 
ปี ถ้ายังเป็นนักเรียน ไม่จ ากัดอายุถ้าพิการหรือป่วยเรื้อรัง และไม่สามารถท างานได้) และพ่อแม่ 

 
3.3. กรณีประสบอันตรายจากการท างาน   

  1) ขอบข่ายความคุ้มครอง : ลูกจ้างภาคเอกชน สมาชิกสหกรณ์ และ และสมาชิกบาง
ประเภทของคณะผู้บริหารสหรัฐ  

• ส าหรับผู้ที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจได้ รวมถึงกลุ่มลูกจ้างภาครัฐที่
ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบอ่ืนๆ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ลูกจ้างท างานบ้าน (เฉพาะสิทธิประโยชน์ใน
การรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม) และนายจ้าง  

2) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ไม่ต้องจ่ายสมทบ 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ไม่ต้องจ่ายสมทบ 
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• นายจ้าง: จ่ายสมทบร้อยละ 0.5 -15 ของค่าจ้างที่จ่ายลูกจ้าง ตามลักษณะความ
เสี่ยงที่ประเมิน รายได้ขั้นต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินจ่ายสมทบคือ ค่าจ้างขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนดในแต่ละ
พ้ืนที่เพดานขั้นสูงที่ใช้ในการค านวณเงินจ่ายสมทบ คือ 25 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนดใน
เม็กซิโกซิตี้ค่าจ้างข้ันต่ าตามที่กฎหมายก าหนดต่อวันคือ 70.10 เปโซ 

• รัฐบาล: ไม่ต้องจ่ายสมทบ 
3) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• กรณีประโยชน์ทดแทนการประสบอันตรายจากการท างาน : ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ าใน
การเกิดสิทธิส าหรับการประสบอันตรายหรือโรคจากการท างาน การประสบอันตรายในเส้นทางที่ไปและกลับ
จากบ้านและท่ีท างานก็ได้รับความคุ้มครองด้วย 
  4) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• กรณีทุพพลภาพชั่วคราว: ได้รับเงินทดแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือนจ่าย
ในช่วง 52 สัปดาห์ (หรือช่วงที่จ่ายเงินสมทบมาทั้งหมด หรือสั้นกว่านั้น) โดยจะได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันแรก
ที่เริ่มทุพพลภาพ จนกระท่ังได้รับการประเมินว่าทุพพลภาพถาวร (ภายใน 52 สัปดาห์) 

• กรณีทุพพลภาพถาวร: ได้รับเงินทดแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือน ; ร้อยละ 
70 ของรายได้ผู้ประกันตนก่อนที่จะได้รับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ ส าหรับผู้ที่ทุพพลภาพบางส่วน ต้องได้รับ
การประเมินว่าสูญเสียความสามารถในการท างานมากกว่าร้อยละ 50 จะได้รับเงินทดแทนเต็มจ านวนตาม
ระดับความสูญเสีย และส าหรับที่ได้รับการประเมินระดับทุพพลภาพร้อยละ 26-50 จะได้รับเงินทดแทนตาม
ระดับท่ีประเมิน หรือรับเงินก้อน เท่ากับจ านวน 5 ปี ของบ านาญที่จะได้รับ หากได้รับการประเมินระดับทุพพล
ภาพที่ต่ ากว่าร้อยละ 25 จะได้รับเงินทดแทนเป็นก้อน เท่ากับจ านวน 5 ของบ านาญที่จะได้รับ การประเมิน
ระดับทุพพลภาพอาจได้รับการประเมินใหม่เป็นรอบสอง หลังจากผ่านไปแล้ว 2 ปี สิทธิประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาล: ได้รับการป้องกันการประสบอันตรายจากการท างาน การรักษาพยาบาลทั่วไป การผ่าตัด ยา
รักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ 

สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ที่อยู่ในอุปการะ: ได้รับบ านาญเป็นเงินร้อยละ 40 ของบ านาญทุพพล
ภาพแบบถาวรที่ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับ ส าหรับคู่สมรสที่ไปแต่งงานใหม่จะได้รับเป็น
เงินก้อนแทน โดยได้เท่ากับ 3 ปีของเงินบ านาญ ส าหรับบุตรที่ก าพร้า จะได้รับบ านาญเป็นเงินร้อยละ 20 ของ
บ านาญทุพพลภาพแบบถาวรที่ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับ โดยบุตรนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 
16 ปี (อายุ 25 ปีถ้ายังเป็นนักเรียน และไม่จ ากัดอายุถ้าพิการ); หากคู่สมรสของผู้ประกันเสียชีวิต บุตรจะได้รับ
เงินก้อน เป็นจ านวนเท่ากับ 3 เดือนสุดท้ายของบ านาญทุพพลภาพแบบถาวรที่ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตได้รับ 
หรือมีสิทธิจะได้รับ หรือหากไม่มีคู่สมรสหรือบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินบ านาญ พ่อแม่ของผู้ประกันตนจะได้รับเงิน
บ านาญร้อยละ 20 แทน 

โบนัสวันคริสมาสต์ จ่ายเป็นจ านวนเงินเท่ากับ 15 วันของบ านาญ 
ค่าจัดท าศพ จ่ายเป็นก้อนจ านวน 2 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือนตามที่กฎหมายก าหนด 
ค่าจ้างข้ันต่ าตามที่กฎหมายก าหนดต่อวันคือ 70.10 เปโซ 
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3.4 กรณีประกันการว่างงาน 

• ตามกฎหมายแรงงานก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างให้กับลูกจ้าง 
เป็นเงินก้อนจ านวน 3 เดือนของค่าจ้าง บวกเพ่ิม 20 วัน ส าหรับแต่ละปีที่ลูกจ้างท างานมา สูงสุดถึง 12 เดือน 

• ผู้ว่างงานจะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 5 ปี สามารถได้รับเงินจากบัญชีรายบุคคล
ของตนเองเท่ากับ 90 วัน ของรายได้เฉลี่ยที่ใช้ในการค านวณเงินจ่ายสมทบในช่วง 250 สัปดาห์สุดท้ายก่อน
ออกจากงาน หรือร้อยละ 11 ของบัญชีรายบุคคล ในกรณีที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3-5 ปี สามารถได้รับเงินจาก
บัญชีรายบุคคลของตนเองอย่างน้อย 30 วันของรายได้ที่ใช้ในการค านวณเงินจ่ายสมทบ หรือสามารถได้รับเงิน
สูงสุดถึง 10 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด ภายใน 5 ปี อนุญาตให้ถอนเงินจากบัญชีรายบุคคลได้ 
1 ครั้ง หลังจากท่ีผู้ประกันตนกลับเข้าท างานแล้ว สามารถน าเงินกลับเข้าไปสมทบในบัญชีรายบุคคลของตนเอง 
ดังนั้น จ านวนปีที่จ่ายเงินสมทบจะยังคงเดิม แต่หากไม่น ากลับเข้าไปสมทบ จ านวนปีที่จ่ายก็จะลดลง 

 
4. ความผูกพัน ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  

ปัจจุบัน เม็กซิโก ยังไม่ได้รับสัตยาบันอนุสัญญา C 189 ว่าด้วยการท างานอย่างมีคุณค่าของผู้ใช้
แรงงานในบ้าน  อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านในเม็กซิโกและนักเคลื่อนไหวก็ได้พยายามที่จะให้รัฐบาล
ให้สัตยาบันในอนุสัญญา ตลอดจนได้ท าการรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับคุณค่าของ
ลูกจ้างท างานบ้านที่ควรจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ความก้าวหน้าและความส าเร็จในการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ลูกจ้างท างานบ้าน ได้น ามาซึ่งการก่อตั้ง สหภาพแรงงานของลูกจ้างท างาน มีชื่อว่า  SINACTTRAHO เป็นครั้ง
แรกในประเทศ เมื่อปีเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 ตามการรายงานของ Solidarity Center ซึ่งได้ระบุว่า 
สหภาพดังกล่าวมีสมาชิก่อตั้งจ านวน 60 คน และแผนที่จะขยายการเข้าร่วมของลูกจ้างท างานบ้านไปทั่ว
ประเทศเพ่ือที่จะเรียกร้องสิทธิให้กับกลุ่มของตน  
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สาธารณรัฐเปรู  
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ (GDP) 
สาธารณรัฐเปรู (Republic of Peru) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้มีพรมแดนทางทิศเหนือ

ติดกับสาธารณรัฐเอกวาดอรและสาธารณรัฐโคลอมเบีย ทิศตะวันออกติดกับสหพันธสาธาณรัฐและรัฐพหุชน
ชาติแห่งโบลิเวีย ทางทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐชิลีและทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟก ขนาดพ้ืนที่ 1.28 
ล้านตารางกิโลเมตร หากเทียบกับประเทศไทยจะมีขนาดใหญ่เป็น 2 เทา และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ใน
ทวีปอเมริกาใต้อีกด้วย 

ข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ระบุว่า สาธารณรัฐเปรูมีจ านวนประชากร 30,444,999 คน 
เป็นประชากรในวัยแรงงานประมาณ 16 ,200,000 คน   (Select a Country) อัตราการว่างงาน 6.1% 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) (ค่าประมาณ พ.ศ.2558) 389.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มี GDP 
รายบุคคล 12,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

ปัจจุบันร้อยละ 50 ของประชากรเปรู อาศัยอยู่ในเขตที่ราบแถบลุ่มน้ าแอมะซอน ร้อยละ 36 อยู่ใน
เขตที่ราบสูงแนวเทือกเขาแอนดิสในภาคใต้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทะเลทรายแห้งแล้งที่สุดในโลก และร้อยละ 12 อยู่ใน
เขตป่าดงดิบ ความแตกต่างด้านเชื้อชาติเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ร้อยละ 40 ของประชากรเปรูมีฐานะยากจน และร้อยละ 14 จัดว่าเป็นผู้ยากจนถาวร ปัญหาไม่มีที่ดินท า
กิน อาชญากรรมการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด ท าให้รัฐบาลต้องเร่งส่งเสริมโครงการสวัสดิการต่าง ๆ 

 
2. สถานการณ์และสถิติข้อมูลลูกจ้างท างานบ้าน 

ส าหรับสถิติลูกจ้างท างานบ้านในสาธารณรัฐเปรู กล่าวได้ว่าในปัจจุบัน ยังขาดการรวบรวมไว้อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งยิ่งท าให้ลูกจ้างท างานบ้านกลุ่มไม่ได้รับความสนใจและมีความเปราะบางที่สุดในสังคม ทั้งนี้เพราะ
สภาพการท างานในบ้านหรือในครัวเรือนที่ยากจะตรวจสอบ อีกทั้งการจ้างงานก็ไม่มีการท าสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรท าให้เสียเปรียบนายจ้าง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Instituto Nacional de 
Estadísticae Informática de Perú, Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y 
Porbeza ปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008)   (International  Labour Office Geneva,2013) ระบุว่า สาธารณรัฐเปรู มี
ลูกจ้างท างานบ้านเป็นจ านวน 475,300 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 3.2 ของการจ้างงานในประเทศในปีดังกล่าว 

ด้านสถานการณ์ปัญหาของลูกจ้างท างานบ้านในสาธารณรัฐเปรู ก็มีความคล้ายคลึงกับปัญหาของ
ลูกจ้างท างานบ้านในประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ การไม่ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม ต้องท างานมากกว่า 16 ชั่วโมงโดย
ไม่ได้รับค่าแรงเพ่ิม การไม่มีประกันสุขภาพ ได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ขาดโอกาสในการศึกษาเพ่ิมเติม 
เนื่องจากตัวแทนนายจ้างจะน าเอกสารของลูกจ้างท างานบ้านไปเก็บรักษาไว้ และหากต้องการเอกสารดังกล่าว
ต้องจ่ายถึง 50% ของค่าจ้างท าให้ลูกจ้างท างานบ้านไม่มีวุฒิการศึกษาใด ๆ 
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3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 
ส าหรับระบบความคุ้มครองทางสังคม หรือระบบประกันสังคมของสาธารณรัฐเปรู มีความครอบคลุม

กรณต่ีาง ๆ ได้แก่ กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ เจ็บ กรณีป่วยและคลอดบุตร กรณีประสบ
อันตรายจากการท างาน และกรณีว่างงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ 
1) กรอบกฎระเบียบ: กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรก: 1936 (ผู้ใช้แรงงาน) และ 1962 (เงินเดือน

พนักงาน)  กฎหมายปัจจุบัน: 1973 (แบบครบวงจรประกันสังคม) พ.ศ. 2535 (ค.ศ.1992) (บัญชีของแต่ละ
บุคคล) พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) (เกษียณอายุก่อนก าหนด), พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) (เกษียณอายุก่อนก าหนด
ส าหรับผู้ว่างงาน) พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009) (เกษียณอายุก่อนก าหนดในภาคเอกชน) พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) 
(เงินบ านาญชราภาพส าหรับผู้ที่ไม่ได้สนับสนุน ),  พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) (บัญชีของแต่ละบุคคล ) และ       
พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) (คนพิการ) 

 

2) ประเภทโครงการ: ประกันสังคม, บัญชีบุคคล และระบบการช่วยเหลือการสงเคราะห์หรือ
ทางสังคม 

หมายเหตุ: เมื่อพนักงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถเลือกระหว่างระบบ
บัญชีของแต่ละบุคคล (SPP) และ ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP) ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ให้ทางเลือกเป็น
สมาชิกเอสพีพี SNP members อาจสลับไปยังเอสพีพี (SPP) แต่อาจจะไม่เปลี่ยนกลับ 

3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP):รายได้จุนเจือครอบครัวและพนักงาน ที่
รับเงินเดือนทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของและสหกรณ์ ครู ศิลปิน 
แรงงานในครัวเรือน ลูกเรือ นักข่าว คนงานโรงฟอกหนัง และคนรับจ้างอิสระ ทั้งนี้ ความคุ้มครองครอบคลุมถึง
ภรรยา มีระบบพิเศษส าหรับชาวประมง ทหาร และต ารวจ 

บัญชีของแต่ละบุคคล (SPP): พนักงานภาครัฐและภาคเอกชน คุ้มครองส าหรับผู้ประกอบ 
อาชีพอิสระ 

การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือสังคม: ประชาชนยากจนของประเทศเปรู 
4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP): 13% ของรายได้ท้ังหมด 
รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็นค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 
รายได้ข้ันต่ าอยู่ท่ี 750 นูเอโบโซเลสต่อเดือน (อัตราแลกเปลี่ยนเงิน: 1 ดอลล่าร์ = 3.23 นูเอโบโซเลส) 
รายได้ข้ันสูงสุดนั้นไม่ได้ใช้ในการค านวณเงินสบทบ 

ระบบบัญชีรายบุคคล (SPP): 10% ของรายได้รวม (ผลประโยชน์ชราภาพ) บวกค่าเฉลี่ย  
1.25% ของรายได้รวม (ค่าธรรมเนียมการบริหาร) และ 1.23% ของรายได้ในที่ร่ม (พิการและผู้รอดชีวิต  
ประกันภัย) ไม่มีรายได้สูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเพ่ือประโยชน์ชราภาพหรือค่าธรรมเนียมการบริหาร 
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รายได้รายเดือนสูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบส าหรับคนพิการและผู้รอดชีวิตประโยชน์  
จ านวน 8,267.43 นูเอโบโซเลส 

การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือสังคม: ไม่มี 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP): 13% ของ
รายได้ทั้งหมด 

รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็นค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 
รายได้ข้ันต่ าอยู่ท่ี 750 นูเอโบโซเลสต่อเดือน 
รายได้ข้ันสูงสุดนั้นไม่ได้ใช้ในการค านวณเงินสบทบ 
ระบบบัญชีรายบุคคล (SPP): 10% ของรายได้รวม (ผลประโยชน์ชราภาพ) บวกค่าเฉลี่ย 1.25% 

ของรายได้รวม (ค่าธรรมเนียมการบริหาร) และ 1.23% ของรายได้ในที่ร่ม (พิการและผู้รอดชีวิต (ชีวิต) 
ประกันภัย) ไม่มีรายได้สูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเพ่ือประโยชน์ชราภาพหรือค่าธรรมเนียมการบริหาร 

รายได้รายเดือนสูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบส าหรับคนพิการและผู้รอดชีวิตประโยชน์ 
8,267.43 นูเอโบโซเลส 

การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือสังคม: ไม่มี 

• นายจ้าง: ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP): ไม่มี 
ระบบบัญชีรายบุคคล (SPP): ไม่มี 
การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือสังคม: ไม่มี 

• รัฐบาล: ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP): ค่าใช้จ่ายของเงินบ านาญขั้น
ต่ า; เงินอุดหนุนพิเศษตามความจ าเป็น 

ระบบบัญชีรายบุคคล (SPP): จ่ายตามมูลค่าของสิทธิที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบประกันสังคมของ
ประชาชน SNP 

การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือสังคม: ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• กรณีชราภาพ  
บ านาญชราภาพ (ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP)):  มีอายุอย่างน้อย 65 ปี พร้อม

กับมีเงินอยู่ในกองสนับสนุนอย่างน้อย 20 ปี 
เงินบ านาญก่อนชราภาพ: มีอายุ 55 ปี พร้อมกับมีเงินอยู่ในกองสนับสนุนอย่างน้อย 30 ปี 

(ผู้ชาย) อายุ 50 ปี พร้อมกับมีเงินสนับสนุนอย่างน้อย 25 ปี (ผู้หญิง) อายุ 55 (ผู้ชาย) หรือ อายุ 50 ปี (ผู้หญิง)
พร้อมกับมีเงินอยู่ในกองสนับสนุนอย่างน้อย 20 ปี ในกรณีที่ได้รับเงินจากการเลิกจ้างงานอยู่แล้ว 

บ านาญชราภาพ (ระบบบัญชีรายบุคคล (SPP)): อายุ 65 ปี; ถ้ายอดเงินในบัญชีรายบุคคลมี
ความเพียงพอที่จะมาแทนที่เงินเดือนอย่างน้อย 40% ของรายได้ การจัดท าดัชนีเฉลี่ยของผู้ประกันตนในช่วง
120 เดือน 

เงินช่วยเหลือในการดูแลผู้สูงอายุ (Constant-attendance supplement): จ่ายให้ส าหรับ
ผู้ประกันตนจ าเป็นที่ต้องมีความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในชีวิตประจ าวัน 
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ระบบประกันเงินบ านาญขั้นต่ า: เกิดก่อน 31 ธันวาคม 1945, พร้อมกับมีเงินอยู่ในกองสนับสนุน
อย่างน้อย 20 ปี ด้วยค่าแรงท่ีเท่ากับหรือมากกว่าค่าแรงข้ันต่ า 

จ่ายได้ถ้าเงินในระบบบัญชีรายบุคคลไม่เพียงพอที่จะเป็นเงินทุนเงินบ านาญขั้นต่ าที่ก าหนดโดย
กฎหมาย 

รายได้ข้ันต่ าอยู่ท่ี 750 นูเอโบโซเลสต่อเดือน 
เงินบ านาญขั้นต่ าคือ 415 นูเอโบโซเลสต่อเดือน 
เงินบ านาญชราภาพ 65 ส าหรับกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนในกองทุน (ระบบการช่วยเหลือการ

สงเคราะห์หรือทางสังคม): อายุ 65 ปี, ประเมินส าหรับกลุ่มคนที่ยากจนหรือต้องการความช่วยเหลือ และ
ไม่ได้รับเงินบ านาญหรือผลประโยชน์ใด ๆ บริหารงานโดยโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางสังคมประกัน
สุขภาพ (EsSalud) 

วิธีการทดสอบ: ต้องได้รับการจัดว่าเป็นผู้ที่น่าสงสารมากตามระบบ  SISFOH ซึ่งเป็นระบบ
ระดับชาติที่จะก าหนดเป้าหมายครัวเรือนขัดสนขึ้นอยู่กับรายได้ค่าใช้จ่ายและคุณภาพของดัชนีชีวิต 

• กรณีส าหรับคนพิการ Permanent Disability 
บ านาญส าหรับคนพิการ (ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP)): ประเมินกับการสูญเสีย

อย่างน้อยเป็นเวลา 66.7% ของรายได้ที่มีอย่างน้อยเป็นเวลา 36 เดือนที่ได้จ่ายกองทุนสนับสนุน  รวมอย่าง
น้อยเป็นเวลา 18 เดือนในช่วง 36 เดือน; อย่างน้อยเป็นเวลา 12 เดือนในการจ่ายกองทุนสนับสนุนในช่วง 36 
เดือนและมีจ านวนเงินอย่างน้อยสาม แต่น้อยกว่า 15 ปีของการมีส่วนร่วมในกองสนับสนุน; หรืออย่างน้อยเป็น
ระยะเวลา 15 ปีของการมีส่วนร่วมในกองทุนสนับสนุน และจะต้องได้รับการว่าจ้างก่อนที่ความพิการจะเริ่มต้น 

เงินช่วยเหลือในการดูแลผู้สูงอายุ (Constant-attendance supplement): ผู้เอาประกันภัย
จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากผู้อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน 

ประโยชน์ทดแทนกรณีพิการ (ระบบบัญชีรายบุคคล (SPP)): ประเมินจากการสูญเสียอย่าง
น้อย 50% ของรายได้และไม่ได้รับเงินบ านาญชราภาพ โดยคณะกรรมการการแพทย์ของผู้ก ากับของธนาคาร
และ AFPs ประเมินระดับของความพิการ 

เงินบ านาญกรณีพิการ ส าหรับกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนในกองทุน (ระบบการช่วยเหลือการ
สงเคราะห์หรือทางสังคม): ประเมินที่มีความพิการอย่างรุนแรงและถาวร 

• กรณีผู้อยู่ในอุปการะ Survivor 
บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP)): 

ผู้เสียชีวิตที่ได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับเงินบ านาญชราภาพหรือเงินบ านาญทุพพลภาพ (SNP) ในช่วงเวลาแห่ง
ความตาย 

ผู้รอดชีวิตที่มีสิทธิ์รวมแม่ม่ายขึ้นอยู่กับพ่อหม้ายที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือพิการ, เด็กอายุน้อย
กว่า 18 ปี (อายุ 21 ปีถ้าเป็นนักเรียน, รวมถึงพิการ) พ่อที่มีอายุแก่กว่า 60 ปี หรือพิการ, และแม่ที่มีอายุแก่
กว่า 55 ปี หรือมีความพิการ 

เงินช่วยเหลือในการดูแลผู้สูงอายุ (Constant-attendance supplement): ผู้เอาประกันภัย
จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากผู้อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน 
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• กรณีส าหรับงานศพ: ผู้เสียชีวิตต้องมีการสมทบทุนสนับสนุนอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเสียชีวิต
หรือร่วมสนับสนุนทั้งหมด 4 เดือนในระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่เสียชีวิต; ในช่วงระเยะเวลา 12 เดือนก่อนที่จะ
เสียชีวิตส าหรับแรงงานในภาคเกษตร 

บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (ระบบบัญชีรายบุคคล (SPP)): ผู้เสียชีวิตได้รับ
หรือมีสิทธิที่จะได้รับเงินบ านาญชราภาพหรือทุพพลภาพ (SPP) ในช่วงเวลาแห่งความตาย 

ผู้รอดชีวิตที่มีสิทธิ์รวมถึงม่ายหรือคู่ของผู้เสียชีวิต, เด็กที่อายุต่ ากว่าอายุ 18 ปี (ไม่จ ากัดถ้าเป็นผู้
พิการ) และผู้ปกครองที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

5) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• กรณีชราภาพ (Old Age) 
บ านาญชราภาพ (ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP)): 30% ถึง 45% ของรายได้เฉลี่ย

ของผู้ประกันในช่วง 60 เดือน, ตามอายุของผู้ประกันตนใน 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) (30%       
ถ้าอายุน้อยกว่าอายุ 31 ปี, 35% ถ้าอายุ 31-39 ปี, 40% ถ้าอายุ 40-49 ปี หรือ 45% ถ้ามีอายุแก่กว่าอายุ 49 
ปี), บวก 2% ในแต่ละปีท่ีเพ่ิมขึ้นของเงินสมทบเกิน 20, เพ่ิมข้ึนถึง 100%, มีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่เกิดหลัง 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) 50% ของเงินเดือนอ้างอิง บวก 4% ในแต่ละปีท่ีเพ่ิมข้ึนในเงินสมทบเกิน 
20 ปี จะจ่ายให้ผู้ชายที่เกิดหลัง 18 ธันวาคม 1932 และผู้หญิงที่เกิดหลัง 18 ธันวาคม 1937 แต่ไม่เกินวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2489  (ค.ศ. 1946) 

เงนิเดือนอ้างอิงจากผู้ที่มีเงินสมทบตั้งแต่ 20 ถึง 24 ปี จากรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตนในช่วงห้า
ปีที่ผ่านมา; กับ 25 ถึง 30 ปีกับรายได้เฉลี่ยในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา, มากกว่า 30 ปีที่ผ่านมาของรายได้เฉลี่ยในช่วง
สามปีที่ผ่านมา   50% ของเงินเดือนอ้างอิงบวก 2% (ผู้ชาย) หรือ 2.5% (ผู้หญิง) ในแต่ละปีที่เพ่ิมขึ้นของเงิน
สมทบเกิน 15 ปี หรือ 13 ปีตามล าดับ ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ชายที่เกิดถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2475 (ค.ศ.1932) และ
ผู้หญิงที่เกิดจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ.1937) ทั้งนี้ เงินเดือนอ้างอิงที่ใช้เป็นรายได้เฉลี่ยของ
ผู้ประกันตนในช่วง 12 เดือน 

เงินบ านาญก่อนชราภาพ: เงินบ านาญจะลดลง 4% ในแต่ละปี ก่อนที่จะถึงอายุบ านาญปกติ 
บ านาญส าหรับการช่วยเหลือผู้อาศัย (Dependent’s supplement) : 2% ถึง 10% ของ

รายได้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับคู่สมรสและ 2% ถึง 5% เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเด็กแต่ละคน 
เงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ าคือ 415 นูเอโบโซเลส 
เงินบ านาญรายเดือนสูงสุดคือ 857.36 นูเอโบโซเลส 
บ านาญส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา: จ่ายตามค่าแรงรายเดือนตามกฎหมาย

ค่าจ้างข้ันต่ ากฎหมายค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือน 750 นูเอโบโซเลส 
ผู้รับบ านาญสามารถจ้างงานและรับทั้งเงินเดือนและเงินบ านาญในเวลาเดียวกันถ้ารายได้ต่อ

เดือนของพวกเขารวมไม่เกิน 1,725 นูเอโบโซเลส 
ปรับสวัสดิการ: ประโยชน์ที่ได้รับจะถูกปรับเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับทรัพยากรทางการเงิน 
บ านาญชราภาพ (ระบบบัญชีรายบุคคล (SPP)): ผู้เอาประกันมี 4 ทางเลือก คือ 1) การถอน

เป็นระยะ 2) เงินงวดส่วนบุคคล 3) เงินรายปี และ 4) เงินงวดรอการตัดบัญชีรวมกับการถอนเป็นระยะชั่วคราว 
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ทั้งนี้ มูลค่าของสิทธิที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีการรวมกับยอดเงินในบัญชีของแต่ละบุคคลที่
เกษียณอาย ุ

รับประกันเงินบ านาญขั้นต่ า: ความแตกต่างระหว่างยอดเงินในบัญชีของแต่ละบุคคลและเงิน
บ านาญขั้นต่ าที่ก าหนดโดยกฎหมายเป็นค่าใช้จ่าย เงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ าคือ 415 นูเอโบโซเลส 

เงินบ านาญชราภาพอายุ 65 ปี ส าหรับกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนในกองทุน (ระบบการช่วยเหลือ
การสงเคราะห์หรือทางสังคม): จ่าย 125 นูเอโบโซเลส ต่อเดือน ทั้งนี้เงินบ านาญจะจ่ายทุกๆสองเดือน 

• กรณีทุพพลภาพถาวร Permanent Disability 
บ านาญส าหรับคนพิการ (ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP)): จ่าย 50% ของเงินเดือน

อ้างอิงบวก 1% ในแต่ละปีที่จ่ายเข้ากองทุนสมทบและเกินสามปี ส าหรับระยะเวลาที่มีส่วนร่วมกองทุนในช่วง 
1-3 ปีที่ผ่านมา, โดยจะจ่าย 16.7% ของรายได้เฉลี่ย 

- เงินเดือนอ้างอิงเป็นรายได้เฉลี ยของผู้ประกันตนในช่วง 12 เดือน; ส าหรับผู้ประกอบอาชีพ
อิสระเงินเดือนอ้างอิงเป็นรายได้เฉลี ยของผู้ประกันตนในช่วง 60 เดือน 

- เงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ าคือ 415 นูเอโบโซเลส 
บ านาญส าหรับการช่วยเหลือผู้อาศัย (Dependent’s supplement): 2% ถึง 10% ของ

รายได้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับคู่สมรสและ 2% ถึง 5% เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเด็กแต่ละคน  
- จ านวนเงินที่จะลดลงหากรายได้บวกรายได้เงินบ านาญเกินรายได้เฉลี่ยในอดีตของผู้ประกันตน 
บ านาญส าหรับผู้ ที่ ต้ องการความช่ วยเหลื อตลอดเว ลา (Constant-attendance 

supplement): จ่ายตามค่าแรงรายเดือนตามกฎหมายค่าจ้างข้ันต่ า 
- กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือน 750 นูเอโบโซเลส 
- ปรับสวัสดิการ: ประโยชน์ที่ได้รับจะถูกปรับเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับทรัพยากรทางการเงิน 
บ านาญส าหรับคนพิการ (ระบบบัญชีรายบุคคล (SPP)): เงินบ านาญจะถูกค านวณจากรายได้

ต่อเดือนของผู้ประกันตนเฉลี่ยและการประเมินจากระดับของความพิการ 
เงินบ านาญกรณีพิการที่รับรองได้ขั้นต่ า (Guaranteed minimum disability pension): 

การประกันความพิการจ่ายส่วนต่างถ้ายอดเงินในบัญชีของแต่ละบุคคลไม่เพียงพอที่จะเป็นเงินทุนเงินบ านาญ
ทุพพลภาพถาวรผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิในการรับขั้นต่ า 

เงินบ านาญกรณีพิการ ส าหรับกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนในกองทุน (ระบบการช่วยเหลือการ
สงเคราะห์หรือทางสังคม):  จ่าย 150 นูเอโบโซเลส ต่อเดือน เงินบ านาญจะจ่ายทุกๆสองเดือน 

• กรณีผู้อยู่ในอุปการะ  
เงินบ านาญคู่สมรส (ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP)): จ่าย 50% ของเงินบ านาญ

คนชราหรือเงินบ านาญความพิการ (SNP) ผู้ตายได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับจะจ่ายให้คนที่เป็นม่าย หรือคนที่ยัง
อยู่ กับคนที่เป็นม่ายพิการแก่กว่าวัย 60 ปี 

- เงินบ านาญสิ้นสุดถ้าผู้ที่เป็นม่ายแต่งงานใหม่ หรือถ้าคนพิการที่เป็นม่ายมีการประเมิน
ความสามารถในการท างาน 

- เงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ าคือ 415 นูเอโบโซเลส 
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เงินบ านาญของเด็กก าพร้า (ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP)): จ่าย 50% ของเงิน
บ านาญคนชราหรือเงินบ านาญความพิการ (SNP) ให้กับลูกของผู้เสียชีวิตที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี (อายุ 21 ปี ถ้า
ยังเป็นนักเรียนอยู่และถ้าพิการ) 

- เงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ าคือ 415 นูเอโบโซเลส 
เงินบ านาญส าหรับผู้รอดชีวิตอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP)):  ถ้า

ผู้ตายไม่มีคู่ครองหรือลูก เงินบ านาญจะถูกส่งไปให้พ่อแม่ของผู้ตาย ทั้งนี้ เงินบ านาญรวมทั้งหมดที่ผู้ตายได้ต้อง
ไม่เกิน 100% ของเงินบ านาญคนชราหรือเงินบ านาญความพิการ (SNP) รวมกัน หรือสิทธิที่จะได้รับ 857.36 นู
เอโบโซเลส ต่อเดือน (แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า) 

บ านาญส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา (Constant-attendance supplement): 
จ่ายตามค่าแรงรายเดือนตามกฎหมายค่าจ้างข้ันต่ า 

- กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือน 750 นูเอโบโซเลส 

• กรณีส าหรับงานศพ (ระบบประกันสังคมของประชาชน (SNP)): จ่ายเงินก้อน 6 ครั้งตาม
กฎหมายค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือน 

- กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือน 750 นูเอโบโซเลส 
- ปรับสวัสดิการ: ประโยชน์ที่ได้รับจะถูกปรับเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับทรัพยากรทางการเงิน 
บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (ระบบบัญชีรายบุคคล (SPP)): การจ่ายเงิน

บ านาญจะข้ึนอยู่กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตายตามก าหนดการในกฎหมาย 
บ านาญขั้นต่ าส าหรับผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด: ประกันชีวิตจ่ายแตกต่างกันถ้า

ยอดเงินในบัญชีของแต่ละบุคคลของผู้ตายไม่เพียงพอที่จะเป็นเงินทุนเงินบ านาญของผู้รอดชีวิตจะได้รับสิทธิใน
การรับเงินนี้ 

• กรณีส าหรับงานศพ (ระบบบัญชีรายบุคคล (SPP)): ประกันชีวิตจ่ายถึง 2,500 นูเอโบ
โซเลส 

 

6) องค์กรบริหาร 

• Social insurance (SNP) Comptroller General of the Republic 
(http://www.contraloria.gob.pe) provides general supervision. 

Office of Social Security Normalization (http://www.onp.gob.pe/inicio.do) 
administers the program and some special schemes. 

National Superintendent of Tax Administration (http://www.sunat.gob.pe) 
collects contributions. 

• Individual account (SPP) 
Superintendent of Banks, Insurance, and AFPs (http://www.sbs.gob.pe) is 

responsible for licensing and supervising pension fund administrators (AFPs) and insurance 
companies. 

http://www.contraloria.gob.pe/
http://www.onp.gob.pe/inicio.do
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sbs.gob.pe/
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AFPs administer the individual accounts and contract with insurance companies 
for disability and survivor (life) insurance. 

• Social assistance 
Ministry of Development and Social Inclusion (http://www.midis.gob.pe/) 

provides general supervision. 
Pensión 65 program office (http://www.pension65.gob.pe) administers the 

Pensión 65 program. 
Ministry of Women and Vulnerable Populations (http://www.mimp.gob.pe/) 

administers the noncontributory disability pension. 
 

 3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
1) กรอบกฎระเบียบ 

• กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรก:  พ.ศ. 2479 (ค.ศ.1936) (ผู้ใช้แรงงาน) และพ.ศ. 2491      
(ค.ศ.1948) (เงินเดือนพนักงาน) 

• กฎหมายปัจจุบัน: พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) (การดูแลสุขภาพความทันสมัย), พ.ศ. 2542 
(ค.ศ.1999) (ประกันสุขภาพ EsSalud), พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999)  (ชาวประมงอิสระ), พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) 
(งานเกษตร), พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) (คนงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า), พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) (ระบบสุขภาพแบบ
บูรณาการ), พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) (ประกันสังคมการบริหารงานประกันสุขภาพ ), พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) 
(แรงงานในครัวเรือน), พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) (ผลประโยชน์คลอดบุตร), พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) (บ านาญ),  
พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009) (การประกันสุขภาพถ้วน),  พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) (คนงานท่าเรือ), และ พ.ศ.2554 
(ค.ศ.2011) (ผลประโยชน์คลอดบุตร) 
 

2) ประเภทโครงการ: ประกันสังคม, และ ระบบประกันสังคมเอกชน 
หมายเหตุ: ผู้ประกันตนและอยู่ในความอุปการะของพวกเขาสามารถเลือกที่จะออกจาก

โปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางสังคมประกันสุขภาพ (EsSalud) และได้รับการดูแลสุขภาพจากผู้ให้บริการ
ดูแลสุขภาพส่วนตัว (EPS) ถ้ามันมีประโยชน์มากกว่าการวางแผนการดูแลสุขภาพขั้นต่ าที่จัดตั้งตามกฎหมาย 

 

3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 
ประกันสุขภาพ EsSalud: ลูกจ้างสาธารณะและภาคเอกชน, พนักงานของผู้ประกอบการ

ปฏิบัติงานที่เป็นเจ้าของและสหกรณ์, ศิลปินมืออาชีพ, แรงงานในครัวเรือน, คนงานเกษตร ชาวประมงอิสระ; 
และคู่สมรส,คู่ครองและบุตรของผู้ประกันตนผู้รับบ านาญได้รับความคุ้มครองเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และ
การจัดท างานศพเท่านั้น 

ยกเว้น: พนักงานที่มีนายจ้างที่ให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงระบบที่สมัครใจให้ได้รับกร
คุ้มครองส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและแม่บ้าน 

http://www.midis.gob.pe/
http://www.pension65.gob.pe/
http://www.mimp.gob.pe/
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  ผู้ให้บริการสุขภาพภาคเอกชน EPS: ทุกคนที่เลือกออกจากประกันสุขภาพ EsSalud และ
อยู่ในความอุปการะของพวกเขา 

4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ไม;่ ผู้รับบ านาญมีส่วนร่วม 4% ของเงินบ านาญ 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: จ่ายแค่ 64  นูเอโบโซเลส ต่อเดือน บวกกับที่ต้องจ่ายเพ่ิม
ให้ผู้ที่อยู่ในการดูแลในราคาเดียวกันต่อคน 

• นายจ้าง: 9% ของเงินเดือน (นายจ้างให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงกับพนักงานหรือ
ของพวกเขาที่ใช้การให้บริการภายใต้สัญญาโดยผู้ให้บริการดูแลสุขภาพส่วนตัว  (EPS) ได้รับเครดิต 25% ที่มี
ต่อค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กองทุนสมทบ) 

รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็นค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 
ค่าจ้างข้ันต่ าคือ 750 นูเอโบโซเลส  

• รัฐบาล: ไม่มี; จ่ายเท่ากับนายจ้าง 
5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
ผลประโยชน์เงินสดเจ็บป่วย: ต้องมีลงเงินสบทบอย่างน้อยสามเดือนติดต่อกัน หรืออย่างน้อย

เป็นเวลา 4 เดือนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะไม่มีความสามารถท างานได้ ไม่มีช่วงเวลาก าหนดส าหรับ
การเกิดอุบัติเหตุ คนงานท่าเรือก่อนหน้านี้ภายใต้โครงการคนงานท่าเรือ ต้องมีลงเงินสบทบอย่างน้อยสองเดือน
ติดต่อกันก่อนที่จะไม่มีความสามารถในการท างาน 

สิทธิส าหรับการคลอดบุตรและผลประโยชน์เงินสด: ต้องมกีารลงเงินในกองทุนสมทบอย่างน้อย
เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกันหรืออย่างน้อยสี่เดือนในช่วงหกเดือนก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์ การเกษตรและท่าเรือ
แรงงานจะต้องมีอย่างน้อยสามเดือนติดต่อกันหรืออย่างน้อยสี่เดือนใน  12 เดือนก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์และ
จะต้องมีการลงเงินในกองทุนสมทบในช่วงเดือนที่เด็กเกิดด้วย 

6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• เจ็บป่วยและคลอดบุตร 
การบริการทางแพทย์เวลาป่วย: จ่าย 100% ของรายได้เฉลี่ยต่อวันของผู้ประกันตน ในช่วง

สี่เดือนจะจ่ายให้หลังจากวันที่หนึ่ง ระยะเวลารอคอยนานถึง 11 เดือน และ 10 วัน (นายจ้างจ่ายเงินเดือนเต็ม
รูปแบบส าหรับวันแรก) 

สิทธิส าหรับการคลอดบุตร: จ่าย 100% ของรายได้เป็นค่าใช้จ่ายได้ถึงระดับรายได้สูงสุด 
ผลประโยชน์ที่เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 45 วันก่อนและ 45 วันหลังจากวันที่คาดว่ามีการคลอดบุตร; อาจจะ
ขยายได้ถึง 30 วันเพิ่มเติมส าหรับการเกิดหลายคน 

เบี้ยเลี้ยงการพยาบาล: จ่ายเงินก้อนจ านวน 820 นูเอโบโซเลส 
กรณีส าหรับงานศพ: จ่ายเงินก้อนจ านวนมากถึง 2,070 นูเอโบโซเลส 
ประโยชน์ทางการแพทย์แรงงาน ผลประโยชน์รวมถึง พบแพทย์ทั่วไป, ผู้เชี่ยวชาญ, การ

คลอดบุตร, และการดูแลทันตกรรม, รักษาในโรงพยาบาล; บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องต่างๆ, ยา, ฟ้ืนฟู
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สมรรถภาพ, สุขศึกษา, การดูแลป้องกัน, และการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ประโยชน์ที่จะได้รับบริการนานถึง 12  
เดือน และอาจจะมีการขยายในบางกรณ ี 

ทั้งนี้ พนักงานมีตัวเลือกในการได้รับผลประโยชน์ทางการแพทย์จาก EsSalud หรือจากผู้
ให้บริการดูแลสุขภาพส่วนตัว (EPS) ถ้าจะเลือกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพส่วนตัว (EPS) 51% ของพนักงานของ 
บริษัท ฯ จะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง การช าระเงินร่วม 2% ถึง 10% ของรายได้ต่อเดือน เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์แบบผู้ให้บริการดูแลสุขภาพส่วนตัว EPS 

สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับผู้ที่อยู่ในความอุปการะ ประโยชน์ทางการแพทย์
ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะเป็นเช่นเดียวกับเหล่านั้นส าหรับผู้ประกันตน อยู่ในความอุปการะมีสิทธิ์รวมถึงคู่สมรส
ของผู้ประกันตนหรือพันธมิตรและเด็กอายุน้อยกว่าอายุ 17 ปี  (ไม่จ ากัด ถ้าเป็นผู้ที่มีความพิการ) 

7) องค์กรบริหาร 

• Comptroller General of the Republic (http://www.contraloria.gob.pe) 
provides  general supervision.Social Security Health Insurance (EsSalud) 
(www.essalud.gob.pe) administers the program. 

• National Superintendent of Health (SUSALUD) 
(http://app3.sunasa.gob.pe/index.aspx) authorizes and supervises private health providers 
(EPS). 

 
3.3. กรณีประสบอันตรายจากการท างาน 

1) กรอบกฎระเบียบ:กฎหมายที่ก่อตั้งครั้งแรก: พ.ศ. 2454 (ค.ศ.1911) (การประสบอันตราย
เนื่องจากการท างาน) และ พ.ศ. 2478 (ค.ศ.1935) (โรคจากการท างาน) กฎหมายปัจจุบัน: พ.ศ. 2540      
(ค.ศ.1997) (สุขภาพ), พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) (การประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน )  พ.ศ. 2552       
(ค.ศ.2009) (การประกันสุขภาพ), และ พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) (สุขภาพในสถานประกอบและความปลอดภัย) 

2) ประเภทโครงการ: ระบบการประกันสังคม 
3) ขอบข่ายความคุ้มครอง : สาธารณะและภาคเอกชน, บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ และ

พนักงานของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเจ้าของ และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการท างานมีความ
เสี่ยงสูงที่ระบุไว้โดยรัฐบาล 

4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน: ไม่มี 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: จ่ายแค ่11 ถึง 39 นูเอโบโซเลส  

• นายจ้าง : 0.63% ถึง 1.84% ของเงินเดือน หน่วยอ้างอิงภาษีคือ 3,850 นูเอโบ
โซเลส หน่วยอ้างอิงสูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 6 เท่า ของค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือน ค่าจ้างข้ันต่ าคือ 750 
นูเอโบโซเลส  

http://www.contraloria.gob.pe/
http://www.essalud.gob.pe/
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• รัฐบาล: ไม่มี; เงินสบทบเท่ากับนายจ้าง 
5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
ประโยชน์ชดเชยการประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน: ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ า อุบัติเหตุที่

เกิดข้ึนในขณะที่เดินทางไปและกลับจากการท างานจะไม่ครอบคลุม 
6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• กรณีไร้ความสามารถในการท างานชั่วคราว 100% ของรายได้รับการคุ้มครองผู้เอา
ประกันจะจ่ายหลังจาก 20 วันระยะเวลารอคอยนานถึง 11 เดือนและ 10 วัน (นายจ้างจ่ายผู้ประกันตนรายได้
เต็มรูปแบบส าหรับ 20 วันแรก) ระยะเวลาสูงสุดของผลประโยชน์ได้ 18 เดือนในระยะเวลา 36 เดือน ทั้งนี้ 
หน่วยอ้างอิงสูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 6 เท่า ของค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือน ค่าจ้างขั้นต่ าคือ 750        
นูเอโบโซเลส  

กรณีทุพพลภาพถาวร  
เงินบ านาญส าหรับทุพพลภาพถาวร: เมื่อประเมินความพิการมากกว่า 65% ของร่างกาย 

จ่าย 50% ของรายได้เฉลี่ย 
บ านาญส าหรั บผู้ ที่ ต้ อ งการความช่ วย เหลื อตลอด เวลา  ( Constant-attendance 

supplement): 100% ของรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตนบวกเงินก้อน 415 นูเอโบโซเลส ถึง 903 นูเอโบโซเลส 
ถ้าผู้ประกันตนจ าเป็นต้องมีผู้ช่วยอย่างต่อเนื่องของผู้อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน 

พิการบางส่วน: เมื่อประเมินว่ามีความพิการมากกว่า 40% ถึง 65% ของร่างกาย เงินบ านาญ
ที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายตามการประเมินจากระดับของความพิการ ส าหรับร่างกายที่พิการน้อยกว่า 40% จะจ่าย
เป็นเงินก้อนสองปีของบ านาญ 

• กรณีผลประโยชน์ทางแพทย์ส าหรับคนงาน ผลประโยชน์รวมถึง ทางการแพทย์ที่
จ าเป็น, ผ่าตัด, ฟ้ืนฟู, และการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลและเครื่องใช้จนกว่าจะกู้คืนเต็มหรือการรับรองความ
พิการถาวร 

• กรณีผู้อยู่ในอุปการะ  
เงินบ านาญคู่สมรส: จ่าย 50% ของเงินบ านาญคนชราหรือเงินบ านาญความพิการ 

(SNP) ผู้ตายได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับจะจ่ายให้คนที่เป็นม่าย หรือคนที่ยังอยู่ กับคนที่เป็นม่ายพิการแก่กว่าวัย 
60 ปี 

เงินบ านาญสิ้นสุดถ้าผู้ที่เป็นม่ายแต่งงานใหม่ หรือถ้าคนพิการที่เป็นม่ายมีการประเมิน
ความสามารถในการท างาน เงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ าคือ 415 นูเอโบโซเลส 

เงินบ านาญของเด็กก าพร้า: จ่าย 50% ของเงินบ านาญคนชราหรือเงินบ านาญความ
พิการ (SNP) ให้ลูกของผู้เสียชีวิตที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี (อายุ 21 ปี ถ้ายังเป็นนักเรียนอยู่และถ้าพิการ) 

เงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ าคือ 415 นูเอโบโซเลส 
เงินบ านาญส าหรับผู้รอดชีวิตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง : ถ้าผู้ตายไม่มีคู่ครองหรือลูก เงิน

บ านาญจะถูกส่งไปให้พ่อแม่ของผู้ตาย เงินบ านาญรวมทั้งหมดที่ผู้ตายได้ต้องไม่เกิน 100% ของเงินบ านาญ



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 2- 154 

คนชราหรือเงินบ านาญความพิการ (SNP) รวมกัน หรือสิทธิที่จะได้รับ 857.36 นูเอโบโซเลส ต่อเดือน (แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกว่า) 

• กรณีส าหรับงานศพ:จ่ายเงินก้อน 6 ครั้งตามกฎหมายค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือน 
- กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ ารายเดือน 750 นูเอโบโซเลส 

 

7) องค์กรบริหาร 

• Comptroller General of the Republic (http://www.contraloria.gob.pe) 
provides general supervision. 

• Office of Social Security Normalization (http://www.onp.gob.pe) 
administers the program. 
 
4. ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  
  ปัจจุบัน สาธารณรัฐเปรู ยังไม่ได้รับสัตยาบันอนุสัญญา C 189 ว่าด้วยการท างานอย่างมีคุณค่าของ
ผู้ใช้แรงงานในบ้าน อย่างไรก็ตาม กลุ่มเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิและการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านและกลุ่มลูกจ้าง
ท างานบ้านในเปรู ก็ได้ออกมายื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลของตนลงนามเพ่ือรับสัตยาบันต่ออนุสัญญาสัญญา
ดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านในเปรูมีสิทธิและได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานกลุ่มอ่ืน ๆ  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.contraloria.gob.pe/
http://www.onp.gob.pe/
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กลุ่มที่ 6 ประเทศภมูิภาค Middle East 
                                              -  สาธารณรัฐอียิปต์  
                                              -  สาธารณรัฐตุรกี 
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สาธารณรัฐอียิปต์ 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงาน และดัชนีทางเศรษฐกิจ  
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ หรือประเทศอียิปต์ อียิปต์ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ 

มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีได้รับการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ด ารงต าแหน่งในวาระละ 4 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ประธานาธิบดีแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีเพ่ือท าหน้าที่บริหารประเทศ รัฐสภาประกอบด้วย สภาประชาชน (People’s Assembly) ซึ่ง
เทียบเท่าสภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก 508 คน ด ารงต าแหน่งวาระละ 5 ปี และสภาที่ปรึกษา (Shura Council) 
มีสมาชิก 270 คน ด ารงต าแหน่งวาระละ 6 ปี ข้อมูลด้านประชากร พบว่า อียิปต์มีประชากร 78 ล้านคน 
(ข้อมูลการประเมิน ปี 2549) อยู่ในเขตเมืองร้อนและ 45 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามบริเวณ 2 ฝั่งและที่ราบลุ่ม
แม่น้ าไนท์ ประกอบด้วย 3 เชื้อชาติ คือ แฮมิติก แซมิติก 99.8% เบดูอินและนูเบียน 0.2% อัตราเพ่ิมของ
ประชากร ประมาณปีละ 1.9% อายุเฉลี่ย 65 ปี ความ หนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ยทั่วประเทศ ประมาณ 
75.68 คน/ตร.กม กรุงไคไรและปริมณฑล มีประชากรประมาณ 16 ล้านคน จะมีความหนาแน่นมากที่สุดเฉลี่ย 
34.000-35.000 คน/ตร.กม. รองลงมาคือ เมืองอเล็กซานเดรีย มีประชากรประมาณ 4 ล้านคน ความหนาแน่น
เฉลี่ย 13.000-9.000 คน/ตร.กม 

ด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอียิปต์ ในปี2556 ประกอบด้วยสามส่วนหลัก 
ได้แก่ ภาคการเกษตร (ร้อยละ 14.5) ภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 37.5) และภาคบริการ (ร้อยละ 48) โดย
รายได้หลักของอียิปต์มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเดินเรือผ่านคลอง   
สุเอซ (Suez Canal) การผลิตน้ ามัน การส่งรายได้จากแรงงานอียิปต์ในต่างประเทศ และเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ  (สารานุกรมเสรี. ประเทศอียิปต์. website th.wikipedia.org/wiki/ประเทศอียิปต์ และ กรม
เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ. ประเทศสาธารณรัฐอาหลับอียิปต์. 
Website sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/detail.php?ID=19&PAGEN_2=2#1) 
 
2. สถานการณ์ และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 

สถิติจ านวนลูกจ้างท างานบ้านของประเทศอียิปต์ ปี ค .ศ.2008 มีจ านวนอยู่ที ่66,000 คน  
( ILO. 2013. Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent 
of legal protection. Website www.ilo.org/wcmsp/ 5 groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_.173363pdf) 
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3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม  
การจัดสวัสดิการทางสังคมของประเทศอียิปต์ มีสวัสดิการหลัก คือ ระบบการประกันสังคม ด้าน

ประเภทของความคุ้มครอง ระบบสวัสดิการของประเทศอียิปต์ ครอบคลุมระบบคุ้มครองทางสังคมใน 4 กรณี 
คือ กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร กรณีบาดเจ็บจากการท างาน และ
กรณีว่างงาน โดยรายละเอียดการเกิดสิทธิมีดังนี้ (Social Security) 

3.1. กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ 
1) ประเภทโครงการ: ระบบการประกันสังคม  
2) ขอบข่ายความคุ้มครอง ผู้มีงานท า โดยยกเว้นผู้ประกอบอาชีพอิสระ  
3) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน อัตราร้อยละ 10 ของรายได้รวมต่อเดือน เพ่ิมอีกร้อยละ 3 ต่อเดือนเพ่ือ
ประโยชน์ แบบบ าเหน็จ โดยรายได้ต่อเดือนที่น ามาค านวณยกเว้นบางรูปแบบของค่าตอบแทน แต่รวมรายได้
ในรูปแบบโบนัส, ค่าคอมมิชชั่น และหุ้นก าไร รายได้เงินเดือนสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 1,012.50 
ปอนด์ ผลประกอบการรวมถึงตัวแปรอ่ืน ๆ ทุกรูปแบบของการชดเชยรวมทั้งโบนัสจูงใจ, ค่าคอมมิชชั่น, และ
หุ้นก าไร รายได้สูงสุดต่อเดือนคือตัวแปรที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็น 1,590 ปอนด์ ส่วนรายได้ขั้นต่ าต่อ
เดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ เงินเดือนขั้นต่ าต่อเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั้งนี้ รายได้สูงสุด
ต่อเดือนคือตัวแปรที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็น 2,602.50 ปอนด ์

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มี 

• นายจ้าง อัตราร้อยละ15 ของรายได้ต่อเดือน เพ่ิมอีกร้อยละ 3 ต่อเดือนเพื่อประโยชน์ 
แบบบ าเหน็จ โดยรายได้ต่อเดือนที่น ามาค านวณยกเว้นบางรูปแบบของค่าตอบแทน แต่รวมรายได้ใน
รูปแบบโบนัส, ค่าคอมมิชชั่น และหุ้นก าไร รายได้เงินเดือนสูงสุดที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 
1,012.50 ปอนด์ ผลประกอบการรวมถึงตัวแปรอ่ืน ๆ ทุกรูปแบบของการชดเชยรวมทั้งโบนัสจูงใจ , ค่า
คอมมิชชั่น, และหุ้นก าไร รายได้สูงสุดต่อเดือนคือตัวแปรที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็น 1,590 ปอนด์ 
ส่วนรายได้ขั้นต่ าต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ เงินเดือนขั้นต่ าต่อเดือนของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ทั้งนี ้รายได้สูงสุดต่อเดือนคือตัวแปรที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็น 2,602.50 ปอนด ์

• รัฐบาล อัตราร้อยละ 1 ของเงินเดือน 
4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ  
บ านาญชราภาพ อายุ 60 ปี โดยสมทบอย่างน้อย 120 เดือน, บ านาญก่อนเกษียณอายุ อายุ

เทา่ไรก็ได้ แต่ต้องมีร่วมสมทบอย่างน้อย 240 เดือน, บ านาญในตอนสุดท้ายของการท างาน จ่ายให้ส าหรับคนที่
มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญชราภาพ, บ านาญส าหรับผู้ที่ร่วมกองทุนสมทบพิเศษ จ่ายให้ส าหรับ ผู้ประกันตนที่ร่วม
สมทบกองทุนมากกว่า 36 ปี, บ านาญเพ่ิมพิเศษ จ่ายให้ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญชราภาพ, เบี้ยเลี้ยง
เพ่ือช่วยความเป็นปึกแผ่นทางสังคม จ่ายให้ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญชราภาพ 

บ านาญชราภาพแบบประนีประนอม ส าหรับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีคุณสมบัติที่จะรับ
บ านาญชราภาพ; กลุ่มผู้อพยพ หรือส าหรับผู้ประกันตนหญิงอายุมากกว่า 51 ปี (แต่งงานหย่าร้างหรือเป็นม่าย) 
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ที่ไม่ได้มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญชราภาพ, ผลประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน: จ่ายให้ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญ
ชราภาพ 

บ านาญส าหรับทุพพลภาพ จะต้องได้รับการประเมินความพิการทั้งหมดหรือบางส่วน และ
ไร้ความสามารถถาวร และต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปี พร้อมทั้งมีการสมทบทุนกองทุนอย่างน้อย 3 เดือน
ติดต่อกัน หรือรวมทั้งหมด 6 เดือนของการสมทบกองทุน ความพิการจะต้องเริ่มต้นในขณะที่จ้างงาน หรือ
ภายในปีที่จ้างงานสิ้นสุดลง, ถ้าการพิการนั้นเกินขึ้นหลังจากที่ออกจากงานแล้วเกิน 1 ปี ผู้ประกันตนต้องจ่าย
สมทบกองทุนต้องอย่างน้อย 10 ปี, บ านาญในตอนสุดท้ายของการท างาน จ่ายให้ส าหรับคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน
บ านาญชราภาพ, บ านาญเพิ่มพิเศษ จ่ายให้ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญชราภาพ, เบี้ยเลี้ยงเพ่ือช่วยความ
เป็นปึกแผ่นทางสังคม จ่ายให้ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญชราภาพ,  เบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิตในแต่ละวัน จ่ายให้ ถ้าผู้ประกันตนต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในการปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าวัน 

บ านาญเงินประนีประนอมส าหรับทุพพลภาพ จ่ายให้ ถ้าผู้ประกันตนได้รับการประเมินที่มี
ความพิการทั้งหมด แต่ไม่ได้มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญ, บ านาญเพ่ิมพิเศษ จ่ายให้ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน
บ านาญชราภาพ ,บ านาญส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จ่ายให้ถ้าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบ านาญ
ประนีประนอมส าหรับทุพพลภาพ  

บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด จ่ายให้เมื่อผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับบ านาญ หรือจ่าย
สมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือจ่ายสมทบทั้งหมดหกเดือน, ถ้าการเสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากการเลิกจ้างงาน 1 ปี 
และก่อนที่ผู้ประกันตนถึงวัยเกษียณ โดยร่วมสมทบกองทุนอย่างน้อย 10 ปี, บ านาญเพ่ิมพิเศษ จ่ายให้ส าหรับ
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด, เบี้ยเลี้ยงเพ่ือช่วยความเป็นปึกแผ่นทางสังคม 
จ่ายให้ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด 

สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด เงินจะถูกจ่ายให้ ผู้รอดชีวิตที่มี
สิทธิ์ หรือทายาทตามกฎหมาย  

เงินบ านาญประนีประนอมส าหรับผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด ถ้าผู้เสียชีวิตไม่มี
สิทธิ์ที่จะได้บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด, เงินก้อนจะถูกจ่ายให้ ผู้รอดชีวิตที่มีสิทธิ์หรือทายาท
ตามกฎหมาย, บ านาญเพิ่มพิเศษ จ่ายให้ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด 

ค่าความสูญเสีย จ่ายให้กับคู่สมรสที่รอดหรือลูกคนโตส าหรับการเสียชีวิตของผู้ประกันตน,  
ผู้รอดชีวิตที่มีสิทธิ์ ได้แก่ ม่าย หรือม่ายผู้มีความพิการ บุตรชายและน้องชายกว่าอายุ 21 (อายุ 26 ถ้าเป็น
นักเรียนหรือพิการ)  ลูกสาวและน้องสาว พ่อแม ่และคู่สมรสหย่าร้าง (แต่งงานกันไปก่อนหน้านี้ผู้ตายเป็นเวลา
อย่างน้อย 20 ปี) 

ค่าท าศพ จ่ายให้กับคู่สมรสที่รอดหรือลูกคนโต 
5) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
บ านาญชราภาพ ได้รับเงินบ านาญที่ ร้อยละ 2.2 ของรายได้ฐานอ้างอิงที่จ่ายให้ค่ากองทุน

สมทบในแต่ละปี ระยะเวลา 36 ปี ในกรณีงานที่ยากล าบาก และงานที่อันตราย จะได้รับเงินร้อยละ 2.5 และ
ร้อยละ 2.8 ตามล าดับ ทั้งนี้ ฐานอ้างอิงที่จะใช้ค านวณ คือ ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของผู้ประกันตนในช่วงสองปี
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ที่ผ่านมา หรือในช่วงห้าปีก่อนสองปีสุดท้ายคูณด้วย 1.5 แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า หากช่วงระยะเวลาในการ
จ่ายเงินสมทบนั้นก่อนสองปีที่ผ่านมานั้นน้อยกว่าห้าปี ฐานอ้างอิงที่จะใช้จ่าย คือ ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของ
ผู้ประกันตนในช่วงสองปีท่ีผ่านมา หรือในหลายๆปีที่ช่วยสมทบทุนก่อนสองปีหลังสุด คูณด้วย 1.1 ส าหรับทุกๆ 
ปีที่ช่วยสมทบทุน ก่อนสองปีสุดท้าย แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า, สิทธิประโยชน์ขั้นต่ าคือ 113.40 ปอนด์, สิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้สูงสุดต่อเดือนนั้นคือ 810 ปอนด์ เงินบ านาญชราภาพมีรายละเอียดประกอบด้วย บ านาญ
ก่อนเกษียณอายุ เงินบ านาญที่มีการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยลดปัจจัยตามที่กฎหมายก าหนด,  
บ านาญในตอนสุดท้ายของการท างาน เงินเดือนหนึ่งเดือนใช้เป็นฐานอ้างอิงค านวณบ านาญชราภาพ จะ
จ่ายเงินในแต่ละปีของการลงเงินสมทบ, บ านาญส าหรับผู้ที่ร่วมกองทุนสมทบพิเศษ จ่ายเงินก้อน 15% (9% 
ส าหรับระยะเวลาการมีส่วนร่วมจ่ายย้อนหลัง) ของรายได้ประจ าปีฐานอ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายในกองทุนสมทบแต่
ละปีเกิน 36 ปี, บ านาญเพ่ิมพิเศษ บ านาญเพ่ิมพิเศษขั้นต่ าคือ 20 ปอนด์, บ านาญเพ่ิมพิเศษมากที่สุดคือ 35 
ปอนด,์ เบี้ยเลี้ยงเพ่ือช่วยความเป็นปึกแผ่นทางสังคม จะจ่ายให้ 450 ปอนด์ในแต่ละเดือน 

บ านาญชราภาพแปรผัน จ่ายที่ร้อยละ 2.5 ส าหรับงานที่ยากล าบาก หรือร้อยละ 2.8 
ส าหรับงานที่เป็นอันตราย ทั้งนี้ ฐานอ้างอิงที่จะใช้จ่าย คือ ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของผู้ประกันตนในช่วงเวลา
ทุกปีที่จ่ายกองทุนสมทบ บวก 3% ส าหรับทุกปีที่จ่ายกองทุนสมทบ และสูงสุดอยู่ที่ 1,590 ปอนด์, บ านาญ
ก่อนเกษียณอายุ เงินบ านาญที่มีการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยลดปัจจัยตามที่กฎหมายก าหนด, 
บ านาญในตอนสุดท้ายของการท างาน จ่ายเงินก้อนหลังจากที่เกษียณอายุหรือหลังจากการสินสุดของการ
ท างาน, รวมเงินบ านาญขั้นต่ า คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ยในช่วงสองปีที่ผ่านมา คุ้มครองอย่างน้อย 20 
ปี, เงินบ านาญรวมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 80 ของเงินเอาประกัน 

บ านาญชราภาพแบบประนีประนอม เงินก้อนได้ร้อยละ 15 ของการอ้างอิงรวมเงินเดือนคูณ
ด้วย 12 เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปี, ฐานอ้างอิงที่จะใช้จ่าย คือ ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของผู้ประกันตนในช่วงสอง
ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงห้าปีก่อนสองปีสุดท้ายคูณด้วย 1.5 แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า หากช่วงระยะเวลาใน
การจ่ายเงินสมทบนั้นก่อนสองปีที่ผ่านมานั้นน้อยกว่าห้าปี ฐานอ้างอิงที่จะใช้จ่าย คือ ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของ
ผู้ประกันตนในช่วงสองปีท่ีผ่านมา หรือในหลายๆปีที่ช่วยสมทบทุนก่อนสองปีหลังสุด คูณด้วย 1.1 ส าหรับทุกๆ
ปีที่ช่วยสมทบทุน ก่อนสองปีสุดท้าย แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า, การอ้างอิงตัวแปรรายได้เป็นรายเดือนมี
ประกันรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตัวแปรส าหรับงวดเงินสมทบทั้งหมดบวก 3% ในแต่ละปีที่จ่ายเงินสมทบครบ
สมบูรณ์ สูงสุดที ่1,590 ปอนด์, บ านาญในตอนสุดท้ายของการท างาน เงินก้อนได้ถึง 15% ของรายได้รวม คูณ
ด้วย 12 เป็นค่าเงินที่จ่าย, เงินก้อนหนึ่งเดือนของการท างานใช้เป็นฐานอ้างอิงที่จะใช้จ่าย คือจ่ายเงินในแต่ละปี
ของการร่วมสมทบ 

กรณีทุพพลภาพถาวร ฐานเงินบ านาญทุพพลภาพถาวร ได้รับเงินบ านาญที ่ร้อยละ 2.2 ของ
รายได้ฐานอ้างอิงที่จ่ายให้ค่ากองทุนสมทบในแต่ละปี ระยะเวลา 36 ปี ในกรณีงานที่ยากล าบาก และงานที่
อันตราย จะได้รับเงินร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.8 ตามล าดับ ฐานอ้างอิงที่จะใช้ค านวณ คือ ค่าเฉลี่ยของ
เงินเดือนของผู้ประกันตนในช่วงสองปีที่ผ่านมา หรือในช่วงห้าปีก่อนสองปีสุดท้ายคูณด้วย 1.5 แล้วแต่จ านวน
ใดจะต่ ากว่า หากช่วงระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบนั้นก่อนสองปีที่ผ่านมานั้นน้อยกว่าห้าปี ฐานอ้างอิงที่จะใช้
จ่าย คือ ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของผู้ประกันตนในช่วงสองปีที่ผ่านมา หรือในหลายๆปีที่ช่วยสมทบทุนก่อนสอง
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ปีหลังสุด คูณด้วย 1.1 ส าหรับทุกๆ ปีที่ช่วยสมทบทุน ก่อนสองปีสุดท้าย แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า, สิทธิ
ประโยชน์ขั้นต่ าคือ 113.40 ปอนด์, สิทธิประโยชน์ที่จะได้สูงสุดต่อเดือนนั้นคือ 810 ปอนด์, บ านาญในตอน
สุดท้ายของการท างาน เงินก้อนหนึ่งเดือนของรายได้ฐานเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของเงินสมทบ, ผลประโยชน์
ต่ าสุดที่จะได้คือ 10 เดือนของฐานรายได้, สิทธิประโยชน์เสริม 12 เท่าของฐานอ้างอิงรายได้ต่อเดือนใช้ในการ
ค านวณเงินบ านาญคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์อายุ เป็นการจ่ายส าหรับทุพพลภาพสิ้นเชิง, สิทธิประโยชน์จะลดลง 
50% ถ้าเป็นแค่พิการบางส่วน, บ านาญเพ่ิมพิเศษ จ่าย 25% ของเงินฐานบ านาญ, บ านาญเพ่ิมพิเศษขั้นต่ าคือ 
20 ปอนด์, บ านาญเพ่ิมพิเศษมากที่สุดคือ 35 ปอนด์, เบี้ยเลี้ยงเพ่ือช่วยความเป็นปึกแผ่นทางสังคม จะจ่ายให้ 
450 ปอนด์ในแต่ละเดือน, เบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการด าลงชีวิตในแต่ละวัน จ่าย 20% 
ของเงินฐานบ านาญในแต่ละเดือน 

เงินบ านาญทุพพลภาพถาวรแปรผัน จ่ายปกติที ่2.2% และ จ่ายที่ 2.5% ส าหรับการท างาน
ที่ยากล าบาก หรือ 2.8% ส าหรับการท างานที่เป็นอันตราย โดยอ้างอิงรายได้ที่ใช้จ่ายในแต่ละปีของเงินสมทบ
ส าหรับคนพิการทั้งหมด, การอ้างอิงรายได้เป็นรายเดือนมีประกันรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตัวแปรส าหรับงวดเงิน
สมทบทั้งหมดบวก 3% ในแต่ละปีที่จ่ายเงินสมทบครบสมบูรณ์, ได้ถึง 1,590 ปอนด์, ขั้นต่ าของเงินบ านาญที่
จะได้ คือ 65% ของการเฉลี่ยเงินเดือนสองปีสุดท้าย อย่างน้อยต้องมีความคุ้มครอง 20 ปี หรือ 141.75 ต่อ
เดือน แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า, ขั้นสูงสุดของเงินบ านาญที่จะได้ คือ 80% ของการเฉลี่ยเงินเดือน หรือ
รายได้เงินเดือนสูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบ 2,602.50 ปอนด์ แล้วแต่จ านวนใดน้อยสุด, สิทธิประโยชน์
เสริม 12 เท่าของฐานอ้างอิงรายได้ต่อเดือนใช้ในการค านวณเงินบ านาญคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์อายุ  เป็นการ
จ่ายส าหรับทุพพลภาพสิ้นเชิง, เบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการด าลงชีวิตในแต่ละวัน จ่าย 
20% ของเงินฐานบ านาญในแต่ละเดือน 

เงินบ านาญส าหรับทุพพลภาพถาวรแบบประนีประนอม เงินก้อนได้ถึง 15% ของการ
อ้างอิงรวม เงินเดือนคูณด้วย 12 เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของเงินสมทบ, ฐานอ้างอิงที่จะใช้จ่าย คือ ค่าเฉลี่ย
ของเงินเดือนของผู้ประกันตนในช่วงสองปีที่ผ่านมา หรือในช่วงห้าปีก่อนสองปีสุดท้ายคูณด้วย 1.5 แล้วแต่
จ านวนใดจะต่ ากว่า หากช่วงระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบนั้นก่อนสองปีที่ผ่านมานั้นน้อยกว่าห้าปี  ฐาน
อ้างอิงที่จะใช้จ่าย คือ ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของผู้ประกันตนในช่วงสองปีที่ผ่านมา หรือในหลายๆปีที่ช่วยสมทบ
ทุนก่อนสองปีหลังสุด คูณด้วย 1.1 ส าหรับทุกๆปีที่ช่วยสมทบทุน ก่อนสองปีสุดท้าย, แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า
กว่า การอ้างอิงตัวแปรรายได้เป็นรายเดือนมีประกันรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตัวแปรส าหรับงวดเงินสมทบทั้งหมด
บวก 3% ในแต่ละปีที่จ่ายเงินสมทบครบสมบูรณ์, ได้ถึง 1,590 ปอนด์, บ านาญในตอนสุดท้ายของการท างาน 
เงินก้อนหนึ่งเดือนของรายได้ฐานเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของเงินสมทบ,  สิทธิประโยชน์ขั้นต่ าคือ 113.40 
ปอนด์, สิทธิประโยชน์ที่จะได้สูงสุดต่อเดือนนั้นคือ 810 ปอนด์, สิทธิประโยชน์เสริม 12 เท่าของรายได้ต่อเดือน 
รายได้ใช้ในการค านวณเงินบ านาญคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์อายุเป็นค่าใช้จ่าย,  สิทธิประโยชน์คือลดลง 50% 
ส าหรับความพิการบางส่วน 

บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด ฐานเงินบ านาญทุพพลภาพถาวร ได้รับเงิน
บ านาญที่ ร้อยละ 2.2 ของรายได้ฐานอ้างอิงที่จ่ายให้ค่ากองทุนสมทบในแต่ละปี ระยะเวลา 36 ปี ในกรณีงาน
ที่ยากล าบาก และงานที่อันตราย จะได้รับเงินร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.8 ตามล าดับ ฐานอ้างอิงที่จะใช้จ่าย 
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คือ ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของผู้ประกันตนในช่วงสองปีที่ผ่านมา หรือในช่วงห้าปีก่อนสองปีสุดท้ายคูณด้วย 1.5 
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า หากช่วงระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบนั้นก่อนสองปีที่ผ่านมานั้นน้อยกว่าห้าปี  
ฐานอ้างอิงที่จะใช้จ่าย คือ ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของผู้ประกันตนในช่วงสองปีที่ผ่านมา หรือในหลายๆปีที่ช่วย
สมทบทุนก่อนสองปีหลังสุด คูณด้วย 1.1 ส าหรับทุกๆปีที่ช่วยสมทบทุน ก่อนสองปีสุดท้าย, แล้วแต่จ านวนใด
จะต่ ากว่า, ประโยชน์ที่ต่ าสุดคือ 10 เดือนของฐานอ้างอิงรายได้ทั้งหมด, สิทธิประโยชน์เสริม 12 เท่าของฐาน
อ้างอิงรายได้ต่อเดือนใช้ในการค านวณเงินบ านาญคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์อายุ  เป็นการจ่ายส าหรับทุพพลภาพ
สิ้นเชิง, บ านาญเพ่ิมพิเศษ 25% ของเงินฐานบ านาญ, บ านาญเพ่ิมพิเศษขั้นต่ าคือ 20 ปอนด์, บ านาญเพ่ิม
พิเศษมากที่สุดคือ 35 ปอนด์, เบี้ยเลี้ยงเพ่ือช่วยความเป็นปึกแผ่นทางสังคม จะจ่ายให้ 450 ปอนด์ในแต่ละ
เดือน 

เงินบ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอดแปรผัน  จ่ายปกติที่ 2.2% และ จ่ายที่ 
2.5% ส าหรับการท างานที่ยากล าบาก หรือ 2.8% ส าหรับการท างานที่เป็นอันตราย โดยอ้างอิงรายได้ที่ใช้จ่าย
ในแต่ละปีของเงินสมทบส าหรับคนพิการทั้งหมด, การอ้างอิงตัวแปรรายได้เป็นรายเดือนมีประกันรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนตัวแปรส าหรับงวดเงินสมทบทั้งหมดบวก 3% ในแต่ละปีที่จ่ายเงินสมทบครบสมบูรณ์ ได้ถึง 1,590 
ปอนด์, ขั้นต่ าของเงินบ านาญที่จะได้ คือ 65% ของการเฉลี่ยเงินเดือนสองปีสุดท้าย อย่างน้อยต้องมีความ
คุ้มครอง 20 ปี หรือ 141.75 ต่อเดือน แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า, ขั้นสูงสุดของเงินบ านาญที่จะได้ คือ 80% 
ของการเฉลี่ยเงินเดือน หรือ รายได้เงินเดือนสูงสุดใช้ในการค านวณเงินสมทบ 2,602.50 ปอนด ์แล้วแต่จ านวน
ใดน้อยสุด, สิทธิประโยชน์เสริม 12 เท่าของฐานอ้างอิงรายได้ต่อเดือนใช้ในการค านวณเงินบ านาญคูณด้วยค่า
สัมประสิทธิ์อายุ เป็นการจ่ายส าหรับทุพพลภาพสิ้นเชิง, บ านาญในตอนสุดท้ายของการท างาน เงินก้อนหนึ่ง
เดือนของรายได้ฐานเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของเงินสมทบ,  

เงินบ านาญส าหรับผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอดแบบประนีประนอม เงินก้อนได้ถึง 
15% ของการอ้างอิงรวม เงินเดือนคูณด้วย 12 เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของเงินสมทบ, และได้รับ 9% ส าหรับ
ระยะเวลาการมีส่วนร่วมจ่ายย้อนหลังฐานอ้างอิงที่จะใช้จ่าย คือ ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของผู้ประกันตนในช่วง
สองปีที่ผ่านมา หรือในช่วงห้าปีก่อนสองปีสุดท้ายคูณด้วย 1.5 แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า หากช่วงระยะเวลา
ในการจ่ายเงินสมทบนั้นก่อนสองปีที่ผ่านมานั้นน้อยกว่าห้าปี ฐานอ้างอิงที่จะใช้จ่าย คือ ค่าเฉลี่ยของเงินเดือน
ของผู้ประกันตนในช่วงสองปีที่ผ่านมา หรือในหลายๆปีที่ช่วยสมทบทุนก่อนสองปีหลังสุด คูณด้วย 1.1 ส าหรับ
ทุกๆปีที่ช่วยสมทบทุน ก่อนสองปีสุดท้ายแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า, การอ้างอิงตัวแปรรายได้เป็นรายเดือนมี
ประกันรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตัวแปรส าหรับงวดเงินสมทบทั้งหมดบวก 3% ในแต่ละปีที่จ่ายเงินสมทบครบ
สมบูรณ์ ได้ถึง 1,590 ปอนด์, ผลประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน เงินก้อนหนึ่งเดือนของรายได้ฐานอ้างอิง จะจ่ายใน
แต่ละปีของการลงสมทบ, ผลประโยชน์ต่ าสุดที่จะได้คือ 10 เดือนของฐานรายได้, สิทธิประโยชน์เสริม 12 เท่า
ของฐานอ้างอิงรายได้ต่อเดือนใช้ในการค านวณ เงินบ านาญของผู้รอดชีวิตคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์อายุ, ค่าความ
สูญเสีย เงินก้อนสามเดือนของเงินบ านาญชราภาพ หรือเงินบ านาญความพิการ ผู้ตายได้รับหรือมีสิทธิที่จะ
ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ, ค่าท าศพ เงินก้อนสามเดือนของเงินบ านาญชราภาพ หรือเงินบ านาญความพิการ 
ผู้ตายได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับ เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินขั้นต่ าที่จะได้คือ 200 ปอนด ์
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3.2. กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
1) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม  
2) ขอบข่ายความคุ้มครอง 
ผู้มีงานท า ความคุ้มครองก าลังจะถูกขยายให้กับนักเรียน ยกเว้น พนักงานชั่วคราว เกษตรกร 

ช่างฝีมือการขนาดเล็ก แรงงานในครัวเรือน และบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ 
3) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน 1% ของเงินเดือนทั้งหมด, ผู้รับบ านาญชราภาพต้องจ่าย 1% ของเงิน
บ านาญ, สมาชิกแบบสมัครใจจ่าย 2% ของเงินบ านาญของผู้รอดชีวิต, รายได้ข้ันต่ าต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณ
เงินสมทบคือ เงินเดือนขั้นต่ าต่อเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ, อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพล
เรือนเป็น 141.75 ปอนด์, รายได้สูงสุดต่อเดือนคือ 2,602.50 ปอนด ์

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่สามารถใช้ได้. 

• นายจ้าง 4% ของเงินเดือนทั้งหมด และ 3% ส าหรับนายจ้างที่ให้สิทธิประโยชน์
เจ็บป่วยเงินสดให้กับพนักงาน, รายได้ขั้นต่ าต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ เงินเดือนขั้นต่ าต่อเดือน
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ, อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนเป็น 141.75 ปอนด์, รายได้สูงสุด
ต่อเดือนคือ 2,602.50 ปอนด ์

• รฐับาล: ไม่มี 
4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ  
สิทธิประโยชน์การได้รับเงินเวลาเจ็บป่วยและทางการแพทย์ ต้องมีการจ่ายเงินสมทบ 3 

เดือนสุดท้าย หรือ รวมทั้งหมด 6 เดือน รวมถึง 2 เดือนสุดท้าย 
สิทธิผลประโยชน์เงินสดเวลาคลอดบุตร ต้องมีการจ่ายเงินสมทบ 10 เดือนที่ผ่านมา 
5) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย จ่าย 75% ของค่าจ้างรายได้รายวัน สุดท้ายทีก่อนที่ไม่

สามารถท างานได้ส าหรับ 90 วันแรก หลังจากนั้น 85% (100% ส าหรับโรคเรื้อรังท่ีระบุไว้) ผลประโยชน์ที่เป็น
ค่าใช้จ่ายได้ถึง 180 วันในหนึ่งปี (ไม่จ ากัดจ านวนวันส าหรับโรคเรื้อรังที่ระบุ), ผลประโยชน์ที่ต่ าสุดคือค่าจ้าง
ขั้นต่ าที่สนับสนุน ค่าจ้างขั้นต่ าที่ช่วยคือ 141.75 ปอนด์, ประโยชน์ที่จะได้รับเงินรายวัน รายสัปดาห์ หรือราย
เดือนขึ้นอยู่กับความถ่ีของการช าระเงินค่าจ้างของผู้ประกันตน 

สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร จ่าย 75% ของค่าจ้างรายได้รายวัน สุดท้ายทีก่อนที่จะลา
คลอดบุตร จ่ายให้มากถึง 120 วัน สิทธินี้จ่ายให้มากสุดส าหรับการตั้งครรภ์ 3 คน, ผลประโยชน์ที่ต่ าสุดคือ
ค่าจ้างขั้นต่ าที่สนับสนุน, ค่าจ้างขั้นต่ าที่มีส่วนช่วยคือ 141.75 ปอนด์, ประโยชน์ที่จะได้รับเงินรายวัน ราย
สัปดาห์ หรือรายเดือนข้ึนอยู่กับความถี่ของการช าระเงินค่าจ้างของผู้ประกันตน 

สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับแรงงาน ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการดูแลทั่วไป และ
ผู้เชี่ยวชาญ การผ่าตัด รักษาในโรงพยาบาล ดูแลการคลอดบุตร การดูแลทันตกรรม บริการห้องปฏิบัติการ ยา 
บริการฟ้ืนฟู และเครื่องใช้ไฟฟ้า, นายจ้าง สาธารณะหรือสิ่งอ านวยความสะดวกทางการแพทย์อ่ืนๆ ให้
ประโยชน์ต่อการให้บริการภายใต้สัญญากับองค์การการประกันสุขภาพ 
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สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์อยู่ในความอุปการะ ประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับผู้อยู่ใน
อุปการะเป็นเช่นเดียวกับผู้ประกันตน 

 
3.3. กรณีบาดเจ็บจากการท างาน  

1) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม 
2) ขอบข่ายความคุ้มครอง ผู้มีงานท า ข้อยกเว้น พนักงานชั่วคราว, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

และคนงานในครัวเรือน 
3) แหล่งเงินทุน 
ผู้ประกันตน : ไม่มี 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ไม่สามารถใช้ได้. 
นายจ้าง: 3% ของเงินเดือนทั้งหมด หรือถึง 2% ของเงินเดือนทั้งหมด กรณีที่นายจ้างให้

ประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราว ทั้งนี้ รายได้ขั้นต่ าต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ เงินเดือนขั้นต่ าต่อ
เดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ, อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือนเป็น 141.75 ปอนด์, รายได้
สูงสุดต่อเดือนคือ 2,602.50 ปอนด ์

รัฐบาล:  ไม่มี 
4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ ประโยชน์ชดเชยการประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน : ไม่มี

ระยะเวลาขั้นต่ า 
5) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
กรณีไร้ความสามารถในการท างานชั่วคราว เงินบ านาญส าหรับกรณีไร้ความสามารถในการ

ท างานชั่วคราว จ่าย 100% ของค่าจ้างรายวันของผู้ประกันตนครอบคลุมจ่ายจากวันหลังจากที่ความพิการที่จะ
เริ่มต้นจนถึงหายเป็นปกติหรือการรับรองความพิการถาวร, ประโยชน์ที่ต่ าสุดคือค่าจ้างขั้นต่ าที่สนับสนุน, 
ค่าจ้างขั้นต่ ามีส่วนช่วยเป็น 141.75 ปอนด์, ประโยชน์ที่จะได้รับเงินรายวันราย สัปดาห์ หรือรายเดือน ขึ้นอยู่
กับความถ่ีของการช าระเงินค่าจ้างของผู้ประกันตน 

กรณีทุพพลภาพถาวร ฐานเงินบ านาญทุพพลภาพถาวร จ่าย 80% ของค่าเฉลี่ยรายได้ฐาน
ผู้ประกันตนรายเดือนในปีก่อนที่ความพิการเริ่ม, ฐานเงินเดือนยกเว้น บางรูปแบบของค่าตอบแทน รวมทั้ง
โบนัส,เงินจูงใจ, ค่าคอมมิชชั่น และหุ้นก าไร,รายได้สูงสุดต่อเดอืนที่ใช้ในการค านวณเงินบ านาญฐานความพิการ
ถาวรคือ 1,012.50 ปอนด์, ฐานเงินบ านาญขั้นต่ าคือ 113.40 ปอนด์ต่อเดือน, ฐานเงินบ านาญสูงสุดคือ 810 
ปอนด์ต่อเดือน 

การสูญเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะบางส่วน หากผู้ประกันตนได้รับการ
ประเมินที่มีความพิการ 35% ถึง 100% จ่ายตามการประเมินระดับความพิการ หากระดับของความพิการน้อย
กว่า 35% จะจ่าย 48 เดือนเป็นค่าใช้จ่ายตามการประเมินความพิการ, บ านาญในตอนสุดท้ายของการท างาน 
ถ้าผู้ที่ท าประกันตนนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้ เงินบ านาญทุพพลภาพถาวร จะจ่ายเงินเดือน 1 เดือน ตามระยะเวลาปีที่
ได้ท าการสมทบในกองทุน,เงินเดือนสูงสุดที่ใช้ในการค านวณคือ 1,012.50 ปอนด์, ขั้นต่ าของการค านวณคือ 
10 เดือนของการท างาน, เบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการด ารงชีวิตในแต่ละวัน  จ่ายให้             
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ถ้าผู้ประกันตนต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน, จะจ่าย 20% ของเงินบ านาญ
ทุพพลภาพถาวร, หากผู้ประกันตนที่ได้รับผลประโยชน์คนชรา ความพิการ และรอดชีวิต เงินบ านาญทุพพล
ภาพถาวรจากการท างาน จะได้รับ 100% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ประกันตนในช่วงปีก่อนที่จะเริ่มพิการ
ปรับสวัสดิการ บ านาญจะเพ่ิมขึ้น 5% หลังจากที่แต่ละระยะเวลาห้าปีของความพิการอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ  
60 ปี 

เงินบ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอดแปรผัน จ่าย 80% ของก าไรตัวแปลรายได้
ต่อเดือน, การอ้างอิงรายได้แปรผันต่อเดือนคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่จ่ายเงินสมทบ จ านวนถึง 1,590 ปอนด์, 
ความพิการบางส่วน หากผู้ประกันตนได้รับการประเมินว่ามีความพิการ 35% ถึง 100% อัตราร้อยละของเงิน
บ านาญจะจ่ายตามการประเมินระดับของความพิการ หากระดับของความพิการน้อยกว่า 35% เงินก้อนซึ่ง
เป็นไปตาม 48 เดือนของเงินบ านาญทุพพลภาพถาวร โดยจะจ่ายตามการประเมินการความพิการ, เบี้ยเลี้ยง
ส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการด าลงชีวิตในแต่ละวัน หากผู้ประกันตนต้องการความช่วยเหลือของ
ผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน, 20% ของเงินบ านาญทุพพลภาพถาวรจะจ่ายในแต่ละเดือน, 
หากผู้ประกันตนที่ได้รับผลประโยชน์คนชรา, ความพิการ, และผู้รอดชีวิตโปรแกรม เงินบ านาญทุพพลภาพ
ถาวรจากการท างาน จะได้รับ 100% ของรายได้เฉลี่ต่อเดือน ของผู้ประกันตนในช่วงปีก่อนที่จะเริ่มพิการ, 
ปรับสวัสดิการ บ านาญจะเพ่ิมข้ึน 5% หลังจากท่ีแต่ละระยะเวลาห้าปีของความพิการอย่างต่อเนื่องถึงอายุ 60 

ผลประโยชน์ทางแพทย์ส าหรับคนงาน: ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการดูแลทั่วไป และการพบ
ผู้เชี่ยวชาญ การผ่าตัด การน าเข้ารักษาโรงพยาบาล ยา X-ray และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ประโยชน์ที่ได้รับกรณีผู้อยู่ในอุปการะ เงินบ านาญของผู้รอดชีวิต จ่าย 80% ของรายได้
เฉลี่ยรายเดือนของผู้ประกันตนในปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการตาย รายได้สูงสุดต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงิน
บ านาญความพิการถาวรคือ 1,012.50 ปอนด์ ฐานเงินบ านาญขั้นต่ าคือ 113.40 ปอนด์ต่อเดือน ฐานเงิน
บ านาญสูงสุดคือ 810 ปอนด์ต่อเดือน, บ านาญในตอนสุดท้ายของการท างาน เงินก้อนหนึ่งเดือนของรายได้ฐาน
เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของเงินสมทบ รายได้สูงสุดที่ใช้ในการค านวณผลประโยชน์ คือ 1,012.50 ปอนด์ 
รายไดต้่ าสุด คือ 10 เดือนของการประกัน, เงินบ านาญรอดชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นเงินก้อน หากผู้ประกันตนที่
ได้รับผลประโยชน์ส าหรับความชรา ความพิการ และผู้รอดชีวิต โปรแกรมเงินบ านาญได้รับบาดเจ็บท างานรอด
ชีวิตรวม เป็น 100% ของผู้ประกันตนเฉลี่ยรายเดือนในที่รวมก าไร , บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตก
ทอดแปรผัน จ่ายเป็น 80% ของก าไรตัวแปลรายได้ต่อเดือน รายได้ต่อเดือนคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่จ่ายเงิน
สมทบ ถึง 1,590 ปอนด์ เงินบ านาญรอดชีวิตทั้งหมดสามารถรับเป็นเงินก้อนได้  หากผู้ประกันตนที่ได้รับ
ผลประโยชน์คนชรา ความพิการ และผู้รอดชีวิตโปรแกรม เงินบ านาญทุพพลภาพถาวรจากการท างาน จะได้รับ 
100% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน, ค่าความสูญเสีย เงินสามเดือนของเงินบ านาญทุพพลภาพถาวรผู้ตายได้รับ
หรือมีสิทธิที่จะได้รับ, ค่าท าศพ  เงินสองเดือนของเงินบ านาญทุพพลภาพถาวรผู้ตายได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับ 
บ านาญนี้เงินขั้นต่ าที่จะได้คือ 200 ปอนด ์
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3.4. กรณีว่างงาน 
1) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม 
2) ขอบข่ายความคุ้มครอง พนักงานภาครัฐและภาคเอกชน ยกเว้น พนักงานชั่วคราว 

พนักงานจ้างงานตามฤดูกาล แรงงานในครอบครัว แรงงานในครัวเรือน ข้าราชการพลเรือน พนักงานอายุ
มากกว่า 60 ปี บุคคลที่ประกอบอาชิพอิสระ และช่างฝีมือ 

3) แหล่งเงินทุน 
ผู้ประกันตน: ไม่มี 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ไม่สามารถใช้ได้ 
นายจ้าง:2% ของเงินเดือนทั้งหมด โดยรายได้ขั้นต่ าต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงิน

สมทบคือ เงินเดือนขั้นต่ าต่อเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ, อัตราเงินเดือนขั้นต่ าของข้าราชการพลเรือน
เป็น 141.75 ปอนด์, รายได้สูงสุดต่อเดือนคือ 2,602.50 ปอนด ์

รัฐบาล: เงินส่วนที่ขาดต่าง ๆ 
4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ต้องมีการจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 

6 เดือน รวมถึงติดต่อกัน 3 เดือนก่อนที่จะว่างงาน, ผู้รับเงินประกันจะต้องสามารถและเต็มใจที่จะท างานและ
ลงทะเบียนและรายงานประจ าที่ส านักงาน หรือการปฏิเสธของการฝึกอบรมหรือการเสนองานที่เหมาะสม 

5) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน: จ่าย 60% ของค่าจ้างรายเดือน
ของผู้ประกันตน หลังจากการรอ 7 วัน ถึง 16 สัปดาห์; อาจจะขยายไปถึง 28 สัปดาห์ถ้าได้มีการจ่ายค่าช่วย
สมทบมา 24 เดือนแล้ว 

 
4. ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  

ปัจจุบัน ประเทศอียิปต์ ได้ลงสัตยาบรรณ 2 ฉบับ คือ อนุสัญญาว่าด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียม
กัน (กรณีค่าทดแทนประสบอุบัติ เหตุ )  ค.ศ.  1925 (ฉบับที่  19)  ILO Convention No. 19: Right to 
Compensation และอนุสัญญาว่าด้วยการปฏิบัติทีเท่าเทียมกัน (ประกันสังคม) ฉบับที่ 118 อย่างไรก็ตาม
ประเทศอียิปต์ ยังไม่ได้ลงสัตยาบรรณอนุสัญญา C 189 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส าหรับลูกจ้าง
ท างานบ้าน 
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สาธารณรัฐตุรกี  
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ (GDP) 
สาธารณรัฐตุรกี (Republic of Turkey) เป็นประเทศที่มีดินแดนทั้งในบริเวณคาบสมุทรบอลข่านใน

ทวีปยุโรปใต้ และคาบสมุทรอานาโตเลียในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ตุรกีมีพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศจอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และอิหร่าน มีพรมแดนทางด้านทิศใต้ติดกับอิรัก ซีเรีย และทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับกรีซ บัลแกเรีย และทะเลอีเจียน ทางเหนือติดกับทะเลด า ส่วนที่
แยกอานาโตเลียและเทรซออกจากกันคือทะเลมาร์มาราและช่องแคบตุรกี (ได้แก่ช่องแคบบอสฟอรัสและช่อง
แคบดาร์ดะเนลส์) ซึ่งมักถือเป็นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป จึงท าให้ตุรกีเป็นประเทศท่ีมีดินแดนอยู่ใน
หลายทวีป 

ข้อมูลจ านวนประชากรเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 78,741,053 คน อัตรา
การเกิดของประชากรคือ 13.4/1,000 คน  อายุขัยเฉลี่ย 74.57 ปี (http://thaiembassyturkey.com/th) 

ตารางท่ี 2.8 สถานภาพแรงงานของสาธารณรัฐตุรกี 

สถานภาพแรงงาน ข้อมูล 
ปี 2014 (สถานทูตตุรก,ี 2559)  
ก าลังแรงงาน 29.4 ล้าน   
ปี 2015 (http://www.tradingeconomics.com/)  
การมีส่วนร่วมของประชากรวัยก าลังแรงงาน (ร้อยละ) 51.90 
ผู้มีงานท า 27,651,000   
ผู้ว่างงาน 3,127,000   
อัตราการ (ร้อยละ) 10.20   

 

2. สถานการณ์และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 

 TURKSTAT’s (Turkish Statistical Institute) Household Labour Force Statistics ประมาณการ
ลูกจ้างท างานบ้านในตุรก ีรายละเอียดดังตารางที ่2.9 
 
ตารางท่ี 2.9 สถิติลูกจ้างท างานบ้าน 

ปี จ านวนแรงงานท างานบ้าน 

2009 230,500 
2010 243,000 
2011 237,200 
2012 153,500 

  

http://thaiembassyturkey.com/th
http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?tableID=006&ID=0&productType=8
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อย่างไรก็ตาม นักวิจัยด้านแรงงานคนท างานบ้านเห็นว่า ข้อมูลนี้ต่ ากว่าความเป็นจริง (Seyhan Erdo 

gdu Gülay Toksöz (2013) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/ 

@travail/documents/publication/wcms_222892.pdf ) 
 
3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 
 ระบบการคุ้มครองแรงงานในประเทศตุรกีประกอบด้วยระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการ 
 3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ 

 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการคุ้มครองแรงงาน  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการคุ้มครองแรงงานภายในประเทศ ประกอบด้วย กฎหมาย

ด้านชราภาพปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ.  1949)  และ กฎหมายชราภาพ ทุพพลภาพ และ ผู้ที่อยู่ในอุปการะ                         
ปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ.1957)   

กฎหมายระบบประกันสังคมในประเทศตุรกี เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2507 ( ค.ศ. 1964) และเริ่ม
มีการบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2508 (ค.ศ.1965) ในระหว่างนั้น ในประเทศตุรกีมีการจัดท าสวัสดิการส าหรับแรงงาน
ประเภทต่างๆ ได้แก่ กองทุน SSK ส าหรับลูกจ้างเอกชน กองทน Emekli Sandiği (ES) ส าหรับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานราชการ และกองทุน Bağ-Kur ส าหรับผู้ที่ท างานอิสระและเกษตรกร ต่อมาในปี พ.ศ.2549              
(ค.ศ. 2006) รัฐบาลตุรกีได้รวมกองทุนสวัสดิการทั้งสองกองทุนเข้าเป็นกองทุนเดียวกันเ พ่ือท างานคุ้มครอง
แรงงานทั้งหมดภายในประเทศ เป็นกองทุนประกันสังคมที่ชื่อ  the Sosyal Güvenlik Kurumu (Social 
Security Institution, SGK) 

 2) ขอบข่ายความคุ้มครอง 
แรงงานที่ได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคม ได้แก่ แรงงาน (รวมทั้งชาวต่างชาติ) ที่ท างาน

ให้กับนายจ้างภายใต้สัญญาการให้บริการ ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งข้าราชการ  บุคคลที่ประกอบ
อาชีพอิสระ และคนงานท างานบ้านที่ท างานเป็นประจ า การคุ้มครองยกเว้นแรงงานท างานบ้านที่ไม่เป็นประจ า 
อย่างไรก็ตาม แรงงานกลุ่มนี้สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมในภาคสมัครใจได้  

 3) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน (Insured Person) จะต้องสมทบร้อยละ 9 ของรายได้ต่อเดือน 
รายได้ข้ันต  าต่อเดือนที่น ามาค านวณเงินสมทบเป็นค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 
รายได้สูงสุดต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 6.5 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 
ค่าจ้างข้ันต  าต่อเดือนตามกฎหมายของตุรกี คือ 846 ลีรา  

ในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีการน าสมทบร้อยละ 20 ของรายได้ที่แจ้งราย
เดือน  โดยรายได้ขั้นต่ าต่อเดือนใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็นค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน และ
รายได้สูงสุดต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 6.5 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 

กฎหมายค่าจ้างขั้นต  าต่อเดือนคือ 846 ลีรา (891 ลีรา ใน เดือนกรกฎาคม 2014) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
https://en.wikipedia.org/wiki/Sosyal_G%C3%BCvenlik_Kurumu
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• นายจ้าง ต้องสมทบร้อยละ  11 ของรายได้ต่อเดือนของพนักงาน 
รายได้ข้ันต  าต่อเดือนใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็นค่าจ้างข้ันต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 
รายได้สูงสุดต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 6.5 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 

กฎหมายค่าจ้างขั้นต  าต่อเดือนคอื 846 ลีรา (891 ลีรา ใน เดือนกรกฎาคม 2014) 

• รัฐบาล รัฐบาลต้องสมทบเงินร้อยละ 25  ของเงินสมทบทั้งหมดที่รวบรวมได้ 
   4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

• บ านาญชราภาพ (Old-age pension) ผู้จ่ายเงินสมทบที่มีสิทธิที่จะได้รับบ านาญ
นี้คือผู้จ่ายเงินสมทบเพศชายที่อายุครบ 60 ปี (เงื่อนไขเรื่องอายุจะค่อยๆเพ่ิมขึ้นจนเป็น 65 จาก ปี 2036-
2044) หรือเป็นผู้จ่ายเงินสมทบอายุ 58 ปี ( เงื่อนไขอายุของเพศหญิงจะค่อยๆเพ่ิมขึ้นเป็นอายุครบ 65 จากปี 
ค.ศ. 2036-2048)  

ผู้ทุพพลภาพทุกเพศทุกวัยที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีการประเมินความพิการอย่างน้อยร้อยละ 60ที่มีใน
กรณีที่เป็นสมาชิกอย่างน้อย 15 ปี และมีการจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 3,600 วัน และเป็นผู้ที่มีการประเมิน
ความพิการร้อยละ 50-59 หรือในกรณีในกรณีที่เป็นสมาชิกอย่างน้อย 16 ปีและมีการจ่ายเงินสมทบ รวมอย่าง
น้อย 4,320 วัน หรือเป็นผู้ที่ได้รับการประเมินความพิการร้อยละ 40 ถึง 49 เมื่อเป็นสมาชิก อย่างน้อย 18 ปี
และจ่ายเงินสมทบรวมอย่างน้อย 4,680 วัน 

กรณีพิเศษ ส าหรับผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกก่อน 1 ตุลาคม 2008 หมี สามารถเกิดสิทธินี้ได้ในกรณีที่มีอายุ
ครบ 50 หรือมากกว่า หรือเป็นคนงานเหมือง 

มารดาที่มีบุตรพิเศษที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอย่างต่อเนื่องอาจจะได้รับอนุญาตให้เกษียณก่อน
อายุเกษียณตามปกติ 

เงินบ าเหน็จชราภาพ (Old-age settlement)  ได้แก่ชายที่มีอายุ 60 ปี (เงื่อนไขอายุจะค่อยๆ
เพ่ิมข้ึนเป็น 65 ปี จาก ปี ค.ศ. 2036-2044) หรือหญิงอายุ 58 ปี (เงื่อนไขอายุจะค่อยๆเพ่ิมขึ้นเป็น 65 จาก ปี 
ค.ศ.  2036-2048) ที่เป็นผู้จ่ายเงินสมทบไม่ครบเงื่อนไขท่ีจะได้รับเงินบ านาญชราภาพหรือบ านาญทุพพลภาพ  

• บ านาญส าหรับทุพพลภาพ (Disability pension) เป็นผู้จ่ายเงินสมทบที่ได้รับ
การประเมินว่ามีความทุพพลภาพอย่างน้อยร้อยละ 60 ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประกันตนเริ่มต้นงานและเป็น
สมาชิกอย่างน้อย 10 ปีและมีการจ่ายเงินสมทบรวมอย่างน้อย 1,800 วัน  ข้อก าหนดจ านวนปีจะได้รับการ
ยกเว้นในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่องในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

บ านาญส าหรับทุพพลภาพบางส่วนอาจจะจ่ายต่างประเทศได้ภายใต้ข้อตกลงซึ่งกันและกัน 

• บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (Survivor pension): ผู้เสียชีวิตที่ 
จะมีสิทธิในเงินบ านาญตกทอด ต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตโดยเป็นผู้ที่อยู่ในสิทธิประกันสังคมอย่างน้อยห้าปี จ่ายเงิน
สมทบอย่างน้อย 900 วัน หรือ 1,800 วันส าหรับข้าราชการและบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ 

ผู้มีสิทธิที่จะได้รับบ านาญตกทอดตามสิทธิของผู้เสียชีวิต ได้แก่ คู่สมรส ; บุตรอายุน้อยกว่าอายุ 18 ปี 
(หรืออายุ 20 ปี หากเป็นนักเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย หรือ อายุ 25 ปี หากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย); 
บุตรชายหนึ่งอายุ 18 ปีหรือมากกว่าที่เป็นคนพิการและผู้ว่างงาน บุตรสาวที่หย่าร้างในทุกวัยที่ไม่ได้เป็น
ผู้ประกันตนในการจ้างงานหรือรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมใดๆ ของตนเอง และบิดามารดาของผู้เสียชีวิต 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 2- 169 

หมายเหตุ เงินบ านาญตกทอดส าหรับคู่สมรสและของบุตรสาวจะสิ้นสุดหากมีการสมรสใหม่ 
เงินบ าเหน็จส าหรับผู้อยู่ในอุปการะหรือบ าเหน็จตกทอด (Survivor Settlement) ทายาทของ

ผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินบ าเหน็จตกทอดในกรณีที่ผู้เสียชีวิตมีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขของการรับเงินบ านาญตก
ทอด ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับประโยชน์เงินบ านาญชราภาพหรือทุพพลภาพในช่วงเวลาที่เสียชีวิต 

- เงินบ าเหน็จตกทอดส าหรับผู้อยู่ในอุปการะอาจจะไปจ่ายต่างประเทศได้ภายใต้ข้อตกลงซึ่งกันและกัน 
ค่าท าศพ (Funeral grant): จ่ายให้กับครอบครัวในการตายของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

  5) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• กรณีชราภาพ 
บ านาญชราภาพ (Old-age pension) เงินบ านาญคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ประกันตนในช่วง

ชีวิตการท างานทั้งหมดคูณด้วยอัตราคงค้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ประกันตนคือรายได้รวมของผู้ประกันตน
หารด้วยวันรวมของเงินสะสมคูณด้วยสามสิบ อัตราคงค้างคือเงินจ านวน 2% - 90%ของรายได้เฉลี่ยในแต่ละ
งวดผลงาน 360 วัน ที่จ่ายเงินสมทบ(ลดลงตามสัดส่วนระยะเวลาน้อยกว่า 360 วัน), จะมีการค านวณพิเศษใน
กรณีท่ีผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบก่อน 1 ตุลาคม 2008 ในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปีจะมีการปรับปรุง
สิทธิประโยชน์ของบ านาญตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค 

บ าเหน็จชราภาพ (Old-age settlement): จ่ายเป็นเงินก้อน 

• บ านาญทุพพลภาพถาวร 
บ านาญทุพพลภาพถาวร  (Disability pension) เงินบ านาญนี้คือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ

ผู้ประกันตนในช่วงชีวิตการท างานทั้งหมดคูณด้วยอัตราคงค้าง 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนคือรายได้รวมของผู้ประกันตนหารด้วยวันรวมของเงินสะสมคูณด้วยสามสิบ 
อัตราคงค้างคือ 2% ของรายได้เฉลี่ยในแต่ละงวดผลงาน 360 วัน (ลดลงตามสัดส่วนระยะเวลาน้อย

กว่า 360 วัน) อาจเพ่ิมข้ึนถึง 90%  
ส าหรับผู้ประกันตนที่มีการสมทบน้อยกว่า 7,200 วัน หรือสมทบ 9,000 วันส าหรับข้าราชการและ

บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ อัตราการคงค้างจะถูกน ามาค านวณเมื่อพวกเขาได้มีการจ่ายเงินสมทบครบ 
7,200 วันของการมีส่วนร่วมจ่าย (9,000 วันข้าราชการและบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ) แล้วมีเงินเบี้ยเลี้ยง
ส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการด ารงชีวิตในแต่ละวัน (Constant-attendance allowance) จะจ่าย
ให้ 100% ของเงินบ านาญ 

การปรับสิทธิประโยชน์ : ประโยชน์ที่ได้รับจะถูกปรับในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปีตามการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค 

• บ านาญผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (Survivor Benefits) 
สิทธิประโยชน์ของผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (Survivor Benefits) 
บ านาญของคู่สมรส (Spouse’s pension) คู่สมรสของผู้ประกันตนจะได้รับเงินร้อยละ 50 ของเงิน 

บ านาญทุพพลภาพถาวรของผู้ประกันตนทีผู่้เสียชีวิต หรือได้รับบ านาญร้อยละ 75 ในกรณีท่ีไม่มีงานท า  
อย่างไรก็ตาม บ านาญนี้จะหมดไปเมื่อมีการสมรสใหม่ 
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เงินบ านาญของบุตร (Orphan’s pension) บุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับบ านาญคนละร้อยละ 25 และ
ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินบ านาญหาสูญเสียทั้งพ่อและแม่ 

บุตรที่มีสิทธิในส่วนนี้ ได้แก่ บุตรที่มีอายุต่ ากว่าอายุ 18  หรืออายุ 20 หากเป็นนักเรียนเตรียมเข้า
มหาวิทยาลัย อายุ 25 หากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย บุตรชายที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าที่เป็นคนพิการและผู้
ว่างงาน บุตรสาวที่โสด, เป็นม่าย, หย่าร้างโดยไม่มีงานท างานท าเป็นหลักแหล่งและไม่ได้รับการคุ้มครองด้วย
สิทธิทางสังคมใด ๆ โดยที่บ านาญส าหรับบุตรสาวนี้จะสิ้นสุดเมื่อเธอสมรสหรือสมรสใหม่ 

เงินสมรส (Marriage grant): เป็นเงินก้อนที่ค านวณจากเงินบ านาญของผู้รับบ านาญทุพพลภาพ
ถาวรที่ผู้เสียชีวิตจ านวน 2 ปี จะจ่ายให้กับบุตรสาวของผู้เสียชีวิตในการแต่งงานหรือแต่งงานใหม่  

ผลประโยชน์ส าหรับทายาทคนอ่ืน ๆ (Other eligible survivors) 
เงินจ านวนร้อยละ 25 ของเงินบ านาญชราภาพหรือบ านาญทุพพลภาพถาวรของผู้ตาย จะจ่ายให้พ่อ

แม่ของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในการอุปการะของผู้เสียชีวิต 
ทั้งนี้ ผลประโยชน์ของทายาททั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 100% ของบ านาญชราภาพหรือบ านาญ

ทุพพลภาพถาวรทีผู่้ตายได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับ 
ในกรณีที่บิดามารดาของผู้เสียชีวิตมีอายุมากกว่า 65 ปีและอยู่ในความดูแลของผู้เสียชีวิต อาจได้รับ

เงินจ านวนร้อยละ 25 ของเงินบ านาญของผู้ตายแม้ว่าผลประโยชน์ของทายาททั้งหมดจะรวมกันเกินจ านวน 
100% ของเงินบ านาญของผู้เสียชีวิต จะมีการค านวณพิเศษในกรณีที่ผู้ประกันตนก่อน 1 ตุลาคม 2008 

เงินบ าเหน็จผู้อยู่ในอุปการะหรือบ าเหน็จตกทอด (Survivor settlement) เงินก้อนถูกจัดแบ่งให้
ทายาทตามอัตราส่วนของสิทธิ 

ค่าท าศพ (Funeral grant)  จ่ายเป็นเงินก้อน 
การปรับสิทธิประโยชน์ จะมีการปรับอัตราสิทธิประโยชน์ในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปีตาม

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค 
 6) องค์กรบริหาร 

• Ministry of Labor and Social Security (http://www.csgb.gov.tr) provides general 
supervision 

• Social Security Institution (http://www.sgk.gov.tr) managed by a general 
assembly, board of directors, and president, administers the program. 

 
3.2 เจ็บป่วยและคลอดบุตร 

  1) กรอบกฎระเบียบ : กฎหมายเริ่มก่อตั้ง มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
แรงงานครั้งแรกในปี พ.ศ.2492 (ค.ศ. 1949 ) (การคลอดบุตร) และ ปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ.1957) (เจ็บป่วย)
กฎหมายปัจจุบัน: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม ก่อตั้งครั้งแรกในปีพ.ศ.2507(ค.ศ.1964) และ
ด าเนินการในปีพ.ศ.2508 (ค.ศ.1965); กฎหมายประกันสังคมของแรงงานการเกษตรในปี พ.ศ.2526  
(ค.ศ.1983) และด าเนินการในปีพ.ศ.2527 (ค.ศ.1984) 

http://www.csgb.gov.tr/
http://www.sgk.gov.tr/
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ในปีพ.ศ.2543 (ค.ศ.2006) มีการจัดท ากฎหมายด้านประกันสังคมสถาบันการศึกษาและ                       
การประกันสังคมและประกันสุขภาพทั่วไป มีการบังคับใช้ปีค.ศ. 2007  

ในปีพ.ศ.2545 (ค.ศ.2008) มีการปฏิรูปการประกันสังคม 
  2) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม (สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงิน)  
 และระบบถ้วนหน้า (สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์)  

หมายเหตุ: วันที่ 1 มกราคม 2012 ประชาชนทุกคนในประเทศได้รับความคุ้มครองทางการแพทย์
ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ริเริ่มในปี ค.ศ.2007) 
  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• สิทธิผลประโยชน์เงินชดเชยเวลาเจ็บป่วยและสิทธิทางการแพทย์ (Cash and 
Medical benefits) ผู้ได้สิทธิได้แก่ บุคคลทีที่ท างานในภาครัฐหรือเอกชนภายใต้สัญญาและสมาชิกใน
ครอบครัวของพวกเขา,รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ, และแรงงานคนท างานบ้านเต็มเวลา นอกจากนี้คู่สมรส
ของผู้ประกันตนเพศชายมีสิทธิได้รับประโยชน์พยาบาล ไม่ครอบคลุมแรงงานลูกจ้างท างานบ้านชั่วคราว 

• สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical benefits only) พลเมืองของตุรกีทุก 
คน คนไร้บ้านและผู้ลี้ภัย ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตอยู่อาศัยอย่างน้อยหนึ่งปี และนักศึกษาต่างชาติ มีสิทธิที่จะ
จ่ายสมทบเพ่ือรับสิทธิตามความสมัครใจ  มีระบบพิเศษของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน (Insured Person) 
สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วยและเวลาคลอดบุตร (Cash sickness and 

maternity benefits): ไม่มี 
สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical benefits): จ่ายสมทบ 5% ของรายไดข้ั้นต่ าต่อเดือน 
- รายได้ข้ันต่ าที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็นค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 
- รายได้สูงสุดต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 6.5 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นราย

เดือน กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ าต่อเดือนคือ 846 ลีรา (891 ลีรา ใน เดือนกรกฎาคม 2014) 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วยและเวลาคลอดบุตร (Cash sickness and 

maternity benefits): จ่ายสมทบ 1 ถึง 6.5% ของรายได้ท่ีแจ้งรายเดือน 
รายได้ข้ันต  าต่อเดือนใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็นค่าจ้างข้ันต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 
รายได้สูงสุดต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 6.5 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นราย

เดือน กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ าต่อเดือนคือ 846 ลีรา (891 ลีรา ใน เดือนกรกฎาคม 2014) 
เงินทุนสมทบของผู้ประกอบอาชีพอิสระยังเป็นเงินทุนส าหรับผลประโยชน์ที่ได้รับบาดเจ็บท างาน 
สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical benefits):  สมทบ 12.5% ของรายได้ท่ีแจ้งรายเดือน 
รายได้ข้ันต  าต่อเดือนใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็นค่าจ้างข้ันต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 
รายได้สูงสุดต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 6.5 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นราย

เดือน กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ าต่อเดือนคือ 846 ลีรา (891 ลีรา ใน เดือนกรกฎาคม 2014) 
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• นายจ้าง 
สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วยและเวลาคลอดบุตร (Cash sickness and 

maternity benefits): สมทบ 1 ถึง 6.5% ของเงินขั้นต่ าต่อเดือนใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็นค่าจ้างขั้น
ต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 

รายได้สูงสุดต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 6.5 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายรายเดือน 
กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ าต่อเดือนคือ 846 ลีรา (891 ลีรา ใน เดือนกรกฎาคม 2014) 

เงินทนุสมทบยังเป็นเงินทุนส าหรับผลประโยชน์ที่ได้รับบาดเจ็บท างาน 
สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical benefits): สมทบ 7.5% ของเงินเดือนรายได้ขั้นต่ าต่อ

เดือนใช้ในการค านวณเงินสมทบเป็นค่าจ้างข้ันต่ าตามกฎหมายเป็นรายเดือน 
รายได้สูงสุดต่อเดือนที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบคือ 6.5 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายเป็นราย

เดือน  กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ าต่อเดือนคือ 846 ลีรา (891 ลีรา ใน เดือนกรกฎาคม 2014) เงินทุนสมทบของ
นายจ้างนี้ ยังใช้เป็นเงินทุนส าหรับจ่ายให้กับลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน 

• รัฐบาล 
สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วยและเวลาคลอดบุตร (Cash sickness and 

maternity benefits)  สมทบเหมือนนายจ้าง เงินทุนสมทบนี้ยังเป็นเงินทุนส าหรับจ่ายผลประโยชน์ให้กับ
ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน 

สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical benefits) ใช้เงิน จ านวนร้อยละ 25 ของเงินสมทบที่
รวบรวมได้ทั้งหมด 

- ค่าใช้จ่ายกองทุนสมทบให้กับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของกลุ่มผู้เปราะบาง 
  3) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

• สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินเวลาเจ็บป่วย (Cash sickness benefits) 
ต้องมีการจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 90 วันก่อนหน้าจะมีการวินิจฉัยของการเจ็บป่วย 

• สิทธิประโยชน์ส าหรับการได้รับเงินกรณีคลอดบุตร (Cash Maternity benefit)  
สิทธิประโยชน์เงินชดเชยจากการไม่สามารถท างานได้ของมารดาหลังคลอดบุตร (Incapacity for work 
benefit) ได้รับสิทธิเมื่อมารดามีการจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 90 วันก่อนหน้าจะคลอดบุตร 

สิทธิประโยชน์ส าหรับการพยาบาล (Nursing benefit): ได้รับสิทธิเมื่อมารดามีการจ่ายเงินสมทบ
อย่างน้อย 120 วันก่อนหน้าจะคลอดบุตร 

สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์ (Medical benefits) : ผู้ประกันตนต้องมีการจ่ายเงินสมทบอย่าง
น้อย 30 วัน หรือ 60 วัน ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ในปีก่อนที่จะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  

ความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วันหากเลิกท างานแล้ว 
ความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วันหากมีการจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 90 วันในปีที่จะ

เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 
สิทธิประโยชน์ส าหรับการเจ็บป่วยและคลอดบุตร (Sickness and Maternity Benefits)  
สิทธิประโยชน์เงินชดเชยกรณีเจ็บป่วย (Sickness benefit) ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยกรณี 
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ความเจ็บป่วยร้อยละ 50 ของรายได้ประจ าวันหากเข้ารับการรักษาความเจ็บป่วยในโรงพยาบาล และได้รับ
ค่าชดเชยร้อยละ 66 ของรายได้รายวันหากเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 

เงินชดเชยดังกล่าวจะได้รับภายในเวลาสองวัน 
การปรับสิทธิประโยชน์ รายได้ขั้นต่ าและสูงสุดรายวันที่น ามาค านวรในการจ่ายเงินชดเชยจะจะ 

ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างข้ันต่ า 
สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร (Maternity benefit) สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ที่ยังไม่สามารถท างาน

ไดห้ลังจากคลอดบุตร (Incapacity for work benefit) 
มารดาจะได้รับเงินชดเชยรายได้จ านวนร้อยละ 66 ของรายได้รายเดือน เป็นเวลาแปดสัปดาห์ก่อน

และหลังคลอดบุตร และเพ่ิมอีกสองสัปดาห์ในกรณีที่ให้ก าเนิดบุตรหลายคน 
เงินชดเชยส าหรับการพยาบาลมารดา (Nursing benefit): จะได้รับเป็นก้อน 
การปรับสิทธิประโยชน์: รายได้ข้ันต่ าและรายได้สูงสุดที่น ามาค านวณเป็นเงินชดเชยมารดาปรับเปลี่ยน 

ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างข้ันต่ า 
สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับคนงาน (Workers’ Medical Benefits) ผู้ประกันตนใน

โครงการประกันสังคมทั้งหมดจะได้รับความสะดวกในการดูแลสุขภาพให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและสถาบันประกันสังคม 

- การร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ประกันตนไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไป แต่
มีค่าใช้จ่าย 5 ลิรา ในการรับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ และจ่ายค่าใช้จ่าย 12 ลิรา ในการ
รับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน 

ยาตามใบสั่งแพทย์ ผู้ประกันตนจะได้รับยาเพ่ือการรักษาอย่างเต็มที่ในส าหรับการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
หรือรับการรักษาในห้องฉุกเฉิน  

ผู้เอาประกันจ่ายที่ยังท างานอยู่จะจ่ายสมทบร้อยละ 20  ในขณะที่ผู้รับบ านาญจ่ายร้อยละ 10 ของ
ค่าใช้จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์อ่ืน ๆ  

ทั้งนี ้ยาที่ได้รับการสั่งจ่ายจากแพทย์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาพ้ืนฐาน และหากผู้ป่วยต้องการยาที่มี
ราคาแพงอาจจะจ่ายเงินสมทบได้ 

สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะของผู้ประกันตน (Dependents’ Medical 
Benefits) ผู้อยู่ในอุปการะของผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิทางการแพทย์เช่นเดียวกับผู้ประกันตน 
 4) องค์กรบริหาร 

• Ministry of Labor and Social Security (http://www.csgb.gov.tr) provides general  
supervision. 

• Social Security Institution (http://www.sgk.gov.tr) administers cash benefits 
through its branch offices. Medical care and medicine are provided through agreements with 
hospitals and pharmacies. 
  

http://www.csgb.gov.tr/
http://www.sgk.gov.tr/
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3.3 กรณีการประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 
  1) กรอบกฎระเบียบ: กฎหมายเริ่มก่อตั้ง มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ครั้งแรกในปีค.ศ. 1945 (อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ) กฎหมายปัจจุบัน: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ประกันสังคม ก่อตั้งครั้งแรกในปี ค.ศ.1964 และด าเนินการในปี 1965; กฎหมายประกันสังคมของแรงงาน
การเกษตรในปี ค.ศ.1983 และด าเนินการในปี 1984  ในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) มีการจัดท ากฎหมายด้าน
ประกันสังคมสถาบันการศึกษา และการประกันสังคมและประกันสุขภาพทั่วไป มีการบังคับใช้ ปี ค.ศ. 2007  
ในปี พ.ศ. 2551  (ค.ศ. 2008) มีการปฏิรูปการประกันสังคม 

 2) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม (สิทธิผลประโยชน์ส าหรับการได้รับเงิน) และ 
ระบบถ้วนหน้า (สิทธิผลประโยชน์ทางการแพทย์)  

หมายเหตุ: วันที่ 1 มกราคม 2012 ประชาชนทุกคนในประเทศได้รับความคุ้มครองทางการแพทย์
ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ริเริ่มในปีค.ศ. 2007  
  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 

• สิทธิผลประโยชน์เงินชดเชยเวลาเจ็บป่วยและสิทธิทางการแพทย์ (Cash and 
Medical benefits) ผู้ได้สิทธิได้รับการคุ้มครองได้แก่ บุคคลที่ท างานในภาครัฐหรือเอกชนรวมทั้งคนงาน
ท างานบ้านเต็มเวลา ผู้ฝึกหัดงาน นักเรียน และนักโทษที่ท างานในโรงงานของเรือนจ า ไม่ครอบคลุมแรงงาน
ลูกจ้างท างานบ้านชั่วคราว  ข้าราชการพลเรือนสามัญมีระบบพิเศษ 
  4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน (Insured Person): ไม่มี 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: เหมือนกับการสมทบในเงินทุนภายใต้การเจ็บป่วยและ 
คลอดบุตร 

• นายจ้าง: เหมือนกับการสมทบในเงินทุนภายใต้การเจ็บป่วยและคลอดบุตร 

• รัฐบาล: เหมือนกับการสมทบในเงินทุนภายใต้การเจ็บป่วยและคลอดบุตร และ 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช่จ่ายผู้ฝึกหัดและนักเรียนในโรงเรียนเทคนิค 

 5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ :การบาดเจ็บในเวลางาน (Work injuries): ไม่มีก าหนดขั้นต่ าของ
การเกิดสิทธิ 

  6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
 กรณี ไร้ความสามารถในทุพพลภาพชั่ วคราว  (Temporary disability benefit) 

ผู้ประกันตนที่มีอาการทุพพลภาพชั่วคราว จะได้รับงานชดเชยรายวันร้อยละ 66 ของรายได้รายวันนับตั้งแต่วัน
แรกท่ีไม่สามารถท างานได้ หรือได้รับร้อยละ 50 ของรายได้รายวันในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

การปรับสิทธิประโยชน์: รายได้ขั้นต่ าและรายได้สูงสุดประจ าวันที่น ามาค านวณผลประโยชน์ที่จะ
ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างขั้นต่ า 
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สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวร (Permanent Disability pension) ในกรณีที่ผู้ประกันตนมี
ความพิการถาวร จะได้รับเงินชดเชยรายได้ร้อยละ 70 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 
100 ในกรณีที่ผู้ประกันตนต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากผู้อ่ืนในการใชปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน 

-เงินรายได้ตามสิทธินี้จะค านวณจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนรวมของผู้ประกันตนหารด้วยจ านวนวันของ
การจ่ายเงินสมทบ ก่อนที่จะประสบเหตุทุพพลภาพและคูณด้วยสามสิบ 

ผู้ที่มีความพิการบางส่วน จะได้รับเงินช่วยเหลือดังนี้ 
  -ผู้ประกันตนมีความพิการจะได้รับการประเมินระดับความพิการและจ่ายเงินบ านาญให้ตามลัดส่วน
ของความพิการที่เกิดขึ้น  

-รายได้ข้ันต่ ารายเดือนที่น ามาค านวณคือ เดือนละ 891 ลิรา และไม่มีเงินบ านาญสูงสุด 
กรณีผลประโยชน์ทางแพทย์ส าหรับคนงาน (Workers' Medical Benefits)ผู้ประกันตน 

จะได้รับประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งด้านการรักษา การป้องกันโรค การรับการบริการในห้องปฏิบัติการ การ
ผ่าตัด การเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล การรักษาโรคทางการมองเห็น, การได้ยิน, ทันตกรรม,การ
เจริญพันธุ์ การปลูกถ่ายอวัยวะ ค่ายารักษาโรค การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเบี้ยเลี้ยงตลอดจนค่าใช้รายวัน
ส าหรับผู้ดูแลในช่วงที่เดินทางไปรักษาตัวที่ต่างประเทศ ไม่มีการจ ากัด ระยะเวลาไม่เป็น 

สิทธิประโยชน์ของผู้อยู่ในอุปการะหรือบ านาญตกทอด (Survivor Benefits) 
บ านาญของคู่สมรส (Spouse’s pension) คู่สมรสของผู้ประกันตนจะได้รับเงินร้อยละ 50 ของเงิน 

บ านาญทุพพลภาพถาวรของผู้ประกันตนที่ผู้เสียชีวิต  หรือได้รับบ านาญร้อยละ 75 ในกรณีที่ไม่มีงานท า 
อย่างไรก็ตาม บ านาญนี้จะหมดไปเมื่อมีการสมรสใหม่ 

เงินบ านาญของบุตร (Orphan’s pension) บุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับบ านาญคนละร้อยละ 25 
และได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินบ านาญหาสูญเสียทั้งพ่อและแม่ 

บุตรที่มีสิทธิในส่วนนี้ ได้แก่ บุตรที่มีอายุต่ ากว่าอายุ 18  หรืออายุ 20 หากเป็นนักเรียนเตรียมเข้า
มหาวิทยาลัย อายุ 25 หากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย บุตรชายที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าที่เป็นคนพิการและผู้
ว่างงาน 

-บุตรสาวที่โสด, เป็นม่าย, หย่าร้างโดยไม่มีงานท างานท าเป็นหลักแหล่งและไม่ได้รับการคุ้มครองด้วย
สิทธิทางสังคมใด ๆ โดยที่บ านาญส าหรับบุตรสาวนี้จะสิ้นสุดเมื่อเธอสมรสหรือสมรสใหม่ 

-เงินสมรส (Marriage grant): เป็นเงินก้อนที่ค านวณจากเงินบ านาญของผู้รับบ านาญทุพพลภาพถาวร
ที่ผู้เสียชีวิตจ านวน 2 ปี จะจ่ายให้กับบุตรสาวของผู้เสียชีวิตในการแต่งงานหรือแต่งงานใหม่  

ผลประโยชน์ส าหรับทายาทคนอ่ืน ๆ (Other eligible survivors) เงินจ านวนร้อยละ 25 ของเงิน
บ านาญชราภาพหรือบ านาญทุพพลภาพถาวรของผู้ตาย จะจ่ายให้บิดามารดาของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในการ
อุปการะของผู้เสียชีวิต 

ทั้งนี้ ผลประโยชน์ของทายาททั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 100% ของบ านาญชราภาพหรือบ านาญ
ทุพพลภาพถาวรทีผู่้ตายได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับ 
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ในกรณีที่บิดามารดาของผู้เสียชีวิตมีอายุมากกว่า 65 ปีและอยู่ในความดูแลของผู้เสียชีวิต อาจได้รับ
เงินจ านวนร้อยละ 25 ของเงินบ านาญของผู้ตายแม้ว่าผลประโยชน์ของทายาททั้งหมดจะรวมกันเกินจ านวน 
100% ของเงินบ านาญของผู้เสียชีวิต 

จะมีการค านวณพิเศษในกรณีที่ผู้ประกันตนก่อน 1 ตุลาคม 2008 
ค่าท าศพ (Funeral grant)  จ่ายเป็นเงินก้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต 
การปรับสิทธิประโยชน์ จะมีการปรับอัตราสิทธิประโยชน์ในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปีตาม

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค 
 6) องค์กรบริหาร 

• Ministry of Labor and Social Security (http://www.csgb.gov.tr) provides general  
supervision. 

• Social Security Institution (http://www.sgk.gov.tr) administers the program 
through its branch offices and health facilities. 

 
3.4. กรณีการว่างงาน 

  1) กรอบกฎระเบียบ : กฎหมายเริ่มก่อตั้งและปัจจุบัน มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกัน  
การว่างงานครั้งแรกในปีพ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999) และบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2543  (ค.ศ. 2000) ในปีพ.ศ. 2549 
(ค.ศ.2006) มีการจัดท ากฎหมายด้านประกันสังคมสถาบันการศึกษา และ การประกันสังคมและประกัน
สุขภาพทั่วไป มีการบังคับใช้ปีพ.ศ. 25510 (ค.ศ.2007) ในปีพ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008 ) มีการปฏิรูปการ
ประกันสังคม 

 2) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม (Social insurance system) 
 3) ขอบข่ายความคุ้มครอง 
 สิทธิผลประโยชน์เงินชดเชยเวลาเจ็บป่วยและสิทธิทางการแพทย์ (Cash and Medical 

benefits) ผู้ได้สิทธิได้รับการคุ้มครองได้แก่ บุคคลที่ท างานในภาครัฐหรือเอกชนรวมทั้งชาวต่างชาติ อายุ 18 
ปีขึ้นไป  ไม่ครอบคลุมข้าราชการ, แรงงานในภาคเกษตรและป่าไม้ แรงงานท างานบ้าน บุคลากรทางทหาร, 
นักเรียนนักศึกษา, และบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ  มีระบบสมัครใจรับการคุ้มครอง 

 4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน (Insured Person): สมทบร้อยละ 1 ของรายได้ต่อเดือน 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ไม่สามารถใช้ได้ 

• นายจ้าง: 2% ของเงินเดือน 

• รัฐบาล: 1% ของรายได้ต่อเดือน, ถึงข้ันสูงสุด 
 5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
 สิทธิประโยชน์ส าหรับการว่างงาน (Unemployment benefit): จะต้องมีการจ่ายเงิน

สมทบใน 120 วันสุดท้ายของการจ้างงาน และรวมกันได้อย่างน้อย 600 วันภายในสามปีก่อน การว่างงาน 

http://www.csgb.gov.tr/
http://www.sgk.gov.tr/
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  6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
สิทธิประโยชน์ส าหรับการว่างงาน (Unemployment benefit) ได้รับรายได้ขั้นต่ าร้อยละ 40  

ของรายได้รายวันเฉลี่ยในช่วงสี่เดือนสุดท้ายก่อนที่จะว่างงาน จนถึง ร้อยละ 80 ของรายได้รายเดือนขั้นต่ าตาม
กฎหมาย 

- สิทธิประโยชน์นี้จะจ่ายให้ 180 วันส าหรับผู้ประกันตนที่มีการสมทบอย่างน้อย 600 วันและจ่ายให้ 
240 วันเมื่อการสมทบอย่างน้อย 900 วัน และ จ่ายให้ 300 เมื่อมีการจ่ายสมทบอย่างน้อย 1,080 วัน 

- ค่าจ้างข้ันต่ ารายเดือนขั้นต้นตามกฎหมายคือ 1,071 ลิรา 
- ผู้ประกันตนอาจจะรับผลประโยชน์จากสิทธินี้พร้อมกันกับการรับสิทธิผลประโยชน์การเจ็บป่วยและ

คลอดบุตร 
  7) องค์กรบริหาร 

• Ministry of Labor and Social Security (http://www.csgb.gov.tr) provides 
general supervision. 

• Social Security Institution (http://www.sgk.gov.tr) collects contributions. 

• Employment Agency (http://www.iskur.gov.tr) administers the program. 
 
4. ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  
  ปัจจุบัน สาธารณรัฐตุรกี ยังไม่ได้รับสัตยาบันอนุสัญญา C 189 ว่าด้วยการท างานอย่างมีคุณค่าของ
ผู้ใช้แรงงานในบ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csgb.gov.tr/
http://www.sgk.gov.tr/
http://www.iskur.gov.tr/
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กลุ่มที่ 7 ประเทศภมูิภาค Western Europe 
  -  สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  
  -  สาธารณรัฐโปรตุเกส  
  -  ราชอาณาจักรสเปน  
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สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ (GDP) 

  สาธารณรัฐไอซ์แลนด์เป็นเกาะอยู่ใต้เส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) ทางตอนเหนือของ
มหาสมุทรแอตแลนติกตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะกรีนแลนด์ทางทิศตะวันตกของนอร์เวย์และทาง
ทิศเหนือของสกอตแลนด์ มีพ้ืนที่ 103,000 ตารางกิโลเมตรหรือ 39,769 ตารางไมล์ มีประชากร ประมาณ  
320,000 คน (พ.ศ.2556) 
  การเมืองการปกครอง ไอซ์แลนด์ ได้รับเอกราชเมื่อปี 2452 แต่อยู่ภายใต้ราชวงศ์เดนมาร์ก (under 
the Danish crown) และต่อมาประชาชนไอซ์แลนด์ได้ลงคะแนนเสียงให้ไอซ์แลนด์เป็นสาธารณรั ฐเมื่อวันที่ 
17 มิถุนายน 2487 

ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปี 2556 (ค.ศ. 2013) คือ 11.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
สภาวะทางเศรษฐกิจ 

1. การพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์ด าเนินไปในลักษณะเช่นเดียวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย คือ เป็นระบบทุนนิยม โดยมีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุม
แม้กระทั่งสวัสดิการที่อยู่อาศัย การกระจายรายได้อย่างค่อนข้างเท่าเทียมกัน การให้ความส าคัญแก่การค้าเสรี 
และการมีอัตราการว่างงานที่ต่ า 

2. ไอซ์แลนด์ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจยุโรปรุนแรงในช่วงปี 2551 และกลายเป็นประเทศตะวันตก
ประเทศแรกที่เข้าขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF นับตั้งแต่ปี 2515 แต่เศรษฐกิจกลับฟ้ืนและ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายปี 2553 ประชาชนเริ่มมีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
จับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการที่ท าข้ึนภายในประเทศมากขึ้น 

3. ไอซ์แลนด์มีระดับมาตรฐานการครองชีพที่นับว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก แหล่งรายได้ที่ส าคัญ
ของไอซ์แลนด์ คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประมง โดยประเทศที่เป็นเป้าหมายส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่      
สหราชอาณาจักร เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเดนมาร์ก ส่วนประเทศที่น าเข้าสินค้าจากไอซ์แลนด์ที่
ส าคัญ ได้แก่ เยอรมนี นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก ระบบเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์จึงขึ้นอยู่กับการค้า
ระหว่างประเทศเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงราคาของการซื้อขายปลาระหว่างประเทศ นอกจากนี้ 
ไอซ์แลนด์มีนโยบายสนับสนุนการส่งออกกระแสไฟฟ้าพลังน้ าและที่ได้รับความร้อนจากใต้ดิน  
(Geothermal and hydropower) ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้เข้าประเทศที่ส าคัญอีก
สาขาหนึ่ง 
 
 2. สถานการณ์ และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 
 ปัจจุบันประเทศไอซ์แลนด์ยังไม่มีสถิติจ านวนลูกจ้างท างานบ้าน แต่โดยภาพรวมสถิติจ านวนลูกจ้ าง
ท างานบ้านในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ถือได้ว่ามีจ านวนน้อยมาก ประมาณร้อยละ 0.1-0.3 ของการจ้างงาน
ทั้งหมด 
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3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 
3.1 กรณีชราภาพ พิการและทายาท (ผู้รับบ านาญตกทอด) 

  1) กรอบกฎหมาย : กฎหมายฉบับแรก พ.ศ. 2452 และพ.ศ. 2523  (ค.ศ.1909 และ     
ค.ศ.1980) กฎหมายปัจจุบัน ผู้พิการ (1992) กองทุนบ านาญ (1997) ความมั่นคงทางสังคม (social security-  
2007) และการช่วยเหลือทางสังคม (social assistance – 2007) 

 2) ประเภทของโครงการ: สวสัดิการถ้วนหน้า (Universal) และระบบบ านาญตามอาชีพที่
บังคับตามกฎหมาย 

  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง                                                                                                

• ระบบบ านาญถ้วนหน้า : ผู้ที่มีถิ่นอาศัยในไอซ์แลนด์ทั้งหมด 

• ระบบบ านาญตามอาชีพที่บังคับตามกฎหมาย ลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ทุกคน  

4) แหล่งทุน 

• ระบบบ านาญถ้วนหน้า 
  ผู้ประกันตน:ไม่มีการสมทบ 
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ร้อยละ 7.79 ของรายได้ที่คาดหมาย (presumptive income 

หมายถึงค่าจ้างที่ผู้มีรายได้จากการจ้างงานจะได้รับถ้ามีการจ้างงานโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง)  เงินสมทบของ    
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ครอบคลุมเงินช่วยเหลือบิดา-มารดา เงินชดเชยการบาดเจ็บจากการท างาน และเงิน
ชดเชยกรณีว่างงานด้วย 

  นายจ้าง: ร้อยละ 7.79 ของค่าจ้างทั้งหมด เงินสมทบของนายจ้าง ครอบคลุมเงินช่วยเหลือ
บิดา-มารดา เงินชดเชยการบาดเจ็บจากการท างาน และเงินชดเชยกรณีว่างงานด้วย 

  รัฐบาล: จ่ายเงินอุดหนุนส่วนที่ขาดทุน 

• ระบบบ านาญตามอาชีพที่บังคับตามกฎหมาย 
 ผู้ประกันตน: ร้อยละ 4 ของผลก าไรโดยรวมต่อปี (gross earning) 
 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ร้อยละ 12 ของผลก าไร (earnings) 
 นายจ้าง: ร้อยละ 8 ของค่าจ้างของลูกจ้าง 
 รัฐบาล: ไม่มี 

  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์ 

• กรณีบ านาญชราภาพ 
 บ านาญถ้วนหน้า: อายุครบ 67 ปี ต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในไอซ์แลนด์อย่างน้อย 40 ปี ตั้งแต่อายุ 16-67 
ปีและมีรายได้ต่อปีต่ ากว่า 4,262,612 โครนา และอายุครบ 60 ปีส าหรับลูกเรือบางประเภท 
 บ านาญบางส่วน: ส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในไอซ์แลนด์ตั้งแต่ 3-39 ปี (ในช่วงอายุ 16-67 ปี) 
 บ านาญเสริม (pension supplement): บ านาญเสริมจ่ายให้ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีรายได้ต่อปีน้อย
กว่าจ านวนที่ก าหนด 
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 บ านาญล่าช้าออกไปจากอายุเกษียณ (deferred pension):  บ านาญอาจจะยืดไปจนถึงอายุ 72 
 เงินเพ่ิมส าหรับเด็ก (child’s supplement): จ่ายส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีที่อยู่ในอุปการะ 
 เงินสงเคราะห์ทางสังคม (social allowances) (มีการตรวจสอบความจ าเป็นหรือตรวจสอบรายได้
เพ่ือประกอบการพิจารณา-means tested) : จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย ค่า
รักษาพยาบาล ในกรณีที่รายได้ต่อปีของผู้ประกันตนน้อยกว่าที่ก าหนด 
 ประโยชน์ทดแทนสามารถจ่ายข้ามประเทศได้ภายใต้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ( reciprocal 
agreement) 

ระบบบ านาญตามอาชีพที่บังคับตามกฎหมาย: ส าหรับลูกจ้างภาคเอกชนที่อายุ 67 ปี หรือลูกจ้าง
ภาครัฐที่อายุ 65 ปีที่มีการจ่ายเงินสมทบครบ 40 ปี 

• บ านาญทุพพลภาพ 
บ านาญถ้วนหน้า: อายุ 16-67 ปี และเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศไอซ์แลนด์อย่างน้อย 3 ปีก่อนมีการ

เรียกร้องสิทธิ และได้รับการยอมรับทางการแพทย์ว่าป่วยหรือทุพพลภาพ ท าให้สูญเสียสมรรถภาพอย่างน้อย
ร้อยละ 75 และมีรายได้ต่อปีต่ ากว่าเพดานท่ีก าหนด 

บ านาญบางส่วน: จ่ายให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในไอซ์แลนด์ 3-39 ปี 
เงินสงเคราะห์ทุพพลภาพ: จ่ายให้ผู้ที่สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 50-74 
บ านาญเสริม (supplement pension): จ่ายให้ในกรณีที่รายได้ต่อปีของผู้ประกันตนน้อยกว่าที่

ก าหนด 
บ านาญเสริมที่เก่ียวข้องกับอายุ (age-related pension supplement): จ่ายให้ตามฐานของอายุเมื่อ

ที่มีการเรียกร้องบ านาญทุพพลภาพครั้งแรก 
เงินเพ่ิมส าหรับเด็ก (child’s supplement): จ่ายส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีที่อยู่ในอุปการะ 

 เงินสงเคราะห์ทางสังคม (social allowances) (มีการตรวจสอบความจ าเป็นหรือตรวจสอบรายได้
เ พ่ือประกอบการพิจารณา -means tested) : จ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการด ารงชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย                           
ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่รายได้ต่อปีของผู้ประกันตนน้อยกว่าที่ก าหนด 
 สถาบันประกันสังคมของรัฐเป็นผู้ประเมินระดับของการทุพพลภาพตามการวินิจฉัยของแพทย์ 
 ประโยชน์ทดแทนสามารถจ่ายข้ามประเทศได้ภายใต้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ (reciprocal 
agreement) 

• บ านาญตกทอด (Survivor Pension) 
 บ านาญถ้วนหน้า: ผู้ป่วยและทายาทจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศไอซ์แลนด์อย่างน้อย 3 ปีก่อน
การเรียกร้องสิทธิ เด็กก าพร้าถือเป็นทายาทที่สามารถได้รับสิทธินี้ด้วย 
 เงินสงเคราะห์ส าหรับการสูญเสียคู่สมรส (Bereavement social allowance): จ่ายให้คู่สมรสอายุ
ต่ ากว่า 67 ปีที่เป็นหม้าย 
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ระบบบ านาญตามอาชีพที บังคับตามกฎหมาย : จ่ายในกรณีที่การสูญเสียเกิดขึ้นอย่างน้อยเมื่อ
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 24-36 เดือนก่อนการเสียชีวิต หรือเป็นผู้รับบ านาญชราภาพหรือทุพพลภาพ
เมื่อเสียชีวิต 

ผู้มีสิทธิรับบ านาญตกทอด ได้แก่ คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามี -ภรรยา (รวมถึงคู่สมรสเพศ
เดียวกันด้วย) และเยาชนอายุต่ ากว่า 18 ปี 

บ านาญส าหรับหญิง (บุคคล) หม้าย ยุติเมื่อมีการสมรสใหม่ 
 สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ (Old-Age Benefits) 
 บ านาญชราภาพถ้วนหน้า (มีการตรวจสอบรายได้ -income tested): จ่ายให้ผู้ที่ไม่มีคู่สมรส 
423,348 โครนา ต่อปี (อัตราแตกต่างกันส าหรับผู้ที่มีคู่สมรสและผู้ที่มีคู่ชีวิต) โดยมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 
2,575,220 โครนา และสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ที่มีรายได้ต่อปี 2,575,220-4,268,612 โครนา จะลดลงไป 
 บ านาญบางส่วน: บ านาญส าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศน้อยกว่า 40 ปี จะลดลงไปเป็นสัดส่วน 
 บ านาญเสริม: จ่ายให้ 1,335,960 โครนา ต่อปี และบ านาญเสริมจะลดลงเมื่อรายได้ต่อปีเกินจ านวนที่
ก าหนด 
 บ านาญล่าช้าออกไปจากอายุเกษียณ (deferred pension): จ่ายให้โดยมีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 เงินเสริมส าหรับเด็ก: จ่ายให้เด็ก 25,175 โครนา ต่อเดือน/ต่อคน 
 เงินสงเคราะห์ทางสังคม (social allowances) (มีการตรวจสอบความจ าเป็นหรือตรวจสอบรายได้
เพ่ือประกอบการพิจารณา-means tested) : จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย ค่า
รักษาพยาบาล 
 การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์รายปี ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างหรือดัชนีค่า
ครองชีพ (ข้ึนอยู่กับว่าอะไรมากกว่ากัน) 
 ระบบบ านาญตามอาชีพที บังคับตามกฎหมาย : ผู้ประกันตนสมทบต่อปีในอัตราร้อยละ 1.4 ของ
ค่าเฉลี่ยผลก าไร (รายได้) ตลอดชีวิต 
 บ านาญขั้นต่ าสุดคือ ร้อยละ 56 ของผลก าไรเฉลี่ยตลอดชีวิต 
 บ านาญส าหรับการเกษียณก่อนก าหนด : จ่ายให้ในอัตราที่ลดไปตามคณิตศาสตร์ประกันภัย 
(actuarially reduced pension) 
 บ านาญล่าช้าออกไปจากอายุเกษียณ : ค านวณไปในแนวทางเดียวกับบ านาญชราภาพตามอาชีพที่
บังคับตามกฎหมาย 
 เงินเสริมส าหรับเด็ก: จ่ายให้เด็กแต่ละคนอย่างน้อย 12,588 โครนา ต่อเดือน 

การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์รายปี ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างหรือดัชนีค่า
ครองชีพ (ข้ึนอยู่กับว่าอะไรมากกว่ากัน) 
 สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ทุพพลภาพถาวร 

บ านาญส าหรับผู้ทุพพลภาพถาวรแบบถ้วนหน้า (มีการตรวจสอบรายได้ – income tested): 
จัดสรรให้คนโสด 423,348 โครนา ต่อปี (อัตราที่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่มีคู่สมรสหรือคู่ชีวิต) ส าหรับผู้ที่    
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ทุพพลภาพอย่างน้อย ร้อยละ 75 และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 2,575,220 โครนา และผลประโยชน์ลดลงไปส าหรับ
ผู้ที่มีรายได้ 2,575,220-4286,612 โครนา 

บ านาญบางส่วน: บ านาญผู้ทุพพลภาพถาวรจะลดลงไปตามส่วนส าหรับผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไม่ถึง 
40 ปี 

เงินสงเคราะห์ทุพพลภาพ: จ่ายให้ 302,100 โครนา ต่อปีส าหรับผู้ที่ไม่มีคู่สมรสที่ได้รับการประเมินว่า
ทุพพลภาพ ร้อยละ 50-74 

บ านาญเสริม: จ่าย 1,355,172 โครนา ต่อปีส าหรับผู้ที่ไม่มีคู่สมรส โดยจ่ายเป็นรายเดือน และบ านาญ
เสริมจะลดลงเมื่อรายได้เกิดจ านวนที่ก าหนด 

บ านาญเสริมที่เกี่ยวข้องกับอายุ (age-related pension supplement): ตั้งแต่ 9,833 - 423,348 
โครนา ต่อปี โดยจ่ายให้เป็นรายเดือน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่าผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทุพพลภาพเมื่อไร  

เงินเสริมส าหรับเด็ก: จ่ายให้เด็กอายุต่ าว่า 18 ปีที่อยู่ในอุปการะ คนละ 25,175 โครนา ต่อเดือนและ
จะเพ่ิมข้ึนสองเท่าส าหรับเด็กท่ีผู้ปกครองอยู่ในภาวะทุพพลภาพทั้งคู ่

เงินสงเคราะห์ทางสังคม (social allowances) (มีการตรวจสอบความจ าเป็นหรือตรวจสอบรายได้
เ พ่ือประกอบการพิจารณา -means tested) : จ่ายค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัยหรือค่า
รักษาพยาบาล 

การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์รายปี ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างหรือดัชนีค่า
ครองชีพ (ข้ึนอยู่กับว่าอะไรมากกว่ากัน) 

ระบบบ านาญตามอาชีพที่บังคับตามกฎหมาย:บ านาญค านวณตามการสูญเสียสมรรถนะการหา
รายได้ มูลค่าที่จ่ายและเงินสมทบที่มีอยู่ (ส าหรับผู้ที่อายุเกิน 67 ปี) การจ่ายบ านาญ จ่ายในวันแรกของเดือน
ตามวันที่ได้รับเงิน 

เงินเสริมส าหรับเด็ก: จ่ายให้เด็กอายุต่ าว่า 18 ปีที่อยู่ในอุปการะ คนละ 12,588 โครนา ต่อเดือน 
การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์รายปี ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างหรือดัชนีค่า

ครองชีพ (ข้ึนอยู่กับว่าอะไรมากกว่ากัน) 
 สิทธิประโยชน์ส าหรับทายาท 
 ระบบบ านาญถ้วนหน้า: จ่ายให้ลูกก าพร้าที่อายุไม่เกิน 18 ปีเป็นรายคน คนละ 24,230 โครนา ต่อ
เดือนและเพ่ิมเป็น 2 เท่ากรณีก าพร้าทั้งพ่อและแม ่

เงินสงเคราะห์ส าหรับการสูญเสียคู่สมรส (Bereavement social allowance): จ่ายให้คู่สมรสที่มี
การสมรส 6 เดือนขึ้นไป คนละ 37,498 โครนา ต่อเดือน; จ่ายเพิ่ม 28,090 โครนา อีก 6เดือนในกรณีท่ีคู่สมรส
มีบุตรในอุปการะอายุต่ ากว่า 18 ปี 

การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์รายปี ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างหรือดัชนีค่า
ครองชีพ (ข้ึนอยู่กับว่าอะไรมากกว่ากัน) 

บ านาญตามอาชีพที่บังคับตามกฎหมายส าหรับคู่สมรส: บ านาญส าหรับทายาทคิดเป็น ร้อยละ 50 
ของบ านาญทุพพลภาพ การคิดอัตราลดลง อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประเมินการสูญเสียรายได้ การจ่าย
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บ านาญจ่ายเป็นเวลา 24 เดือน ไม่มีข้อจ ากัดส าหรับคู่สมรสที่อุปการะบุตรอายุต่ ากว่า 18 ปี และคู่สมรสที่อายุ
ต่ ากว่า 67 ปีที่มีความทุพพลภาพ อย่างน้อยร้อยละ 50 

บ านาญตามอาชีพที่บังคับตามกฎหมายส าหรับลูกก าพร้า : จ่ายให้ลูกก าพร้าแต่ละคน คนละ 
14,390 โครนา ต่อเดือน (28,780 โครนา ส าหรับกรณีก าพร้าทั้งพ่อและแม่) 

การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์รายปี ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างหรือดัชนีค่า
ครองชีพ (ข้ึนอยู่กับว่าอะไรมากกว่ากัน) 
  6) องค์กรบริหาร 

ระบบบ านาญถ้วนหน้า 

• กระทรวงสวัสดิการ (www.velferdarraduneti.is) เป็นที่ปรึกษาท่ัวไป  

• องค์กรบริหารประกันสังคม (Social Insurance Administration) เป็นผู้บริหาร
โครงการผ่านส านักงานท้องถิ่น (www.tr.is) 

ระบบบ านาญตามอาชีพที่บังคับตามกฎหมาย 

• กระทรวงการคลัง (www.fjarmalaraduney.is) เป็นที่ปรึกษา 

• ผู้บริหารองค์กรที่เป็นอิสระจ านวน 43 คนเป็นผู้บริหารจัดการระยะ 
 

3.2 กรณีเจ็บป่วยและเสียชีวิต 
  1) กรอบกฎหมาย: กฎหมายฉบับแรก: ประกันสังคม (1936) บริการสุขภาพ (1973) และ

การลาคลอดและสิทธิประโยชน์ (1975) กฎหมายปัจจุบัน: การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรส าหรับบิดาและมารดา 
(2000) บริการสุขภาพ (2007) ประกันสังคม (2007) และประกันสุขภาพ (2008) 

  2) ประเภทโครงการ: ระบบประกันถ้วนหน้า และระบบประกันสังคม 
  3) ความข่ายความคุ้มครอง:  

• สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินสดกรณีเจ็บป่วย: ลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัย
อยู่ในประเทศไอซ์แลนด์ 

• สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินสดกรณีลาเลี้ยงดูบุตร: ลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่
อาศัยอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์ 

• บริการทางการแพทย์: ผู้ที่อยู่อาศัยในไอซ์แลนด์ทุกคน 
  4) แหล่งเงินทุน 
   ผู้ประกันตน: ไม่มีการสมทบ 
   ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ไม่ต้องจ่ายในกรณีป่วยและการรับบริการทางการแพทย์ 

ส าหรับเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรดูแหล่งเงินทุนจากหัวข้อชราภาพ ทุพพลภาพและทายาท 
   นายจ้าง: ไม่ต้องสมทบส าหรับเงินช่วยเหลือการเจ็บป่วยและบริการทางการแพทย์ 

ส าหรับเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรดูแหล่งเงินทุนจากหัวข้อชราภาพ ทุพพลภาพและทายาท 

http://www.velferdarraduneti.is/
http://www.tr.is/
http://www.fjarmalaraduney.is/
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   รัฐบาล: รับภาระทั้งหมดในการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยและบริการทางการแพทย์ : 
รับภาระกรณีเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรขาดทุน 

  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและเงื่อนไขการสิทธิประโยชน์ 
  สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย: อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่สามารถท างานเนื่องจากความ

เจ็บป่วยอย่างน้อย 21 วัน โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพหรือทุพพลภาพอยู่แล้ว และไม่ได้รับค่าจ้าง
หรือสิทธิประโยชน์เรื่องเจ็บป่วยจากนายจ้างเนื่องจากการป่วย ส าหรับผู้ที่ได้รับค่าจ้างร้อยละ 50 เนื่องจาก
ความเจ็บป่วยได้รับสิทธิประโยชน์บางส่วน 

  สิทธิประโยชน์กรณีลาเลี้ยงดูบุตร: ทั้งบิดาและมารดาจะต้องท างานในประเทศ
ไอซ์แลนด์อย่างน้อย 6 เดือนต่อเนื่องก่อนการลาวันแรก 

  เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร (Maternity and paternity grant): ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไอซ์แลนด์อย่างน้อย 12 เดือนก่อนวันที่คาดว่าจะคลอดบุตร 

  สิทธิประโยชน์กรณีรักษาพยาบาล: ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์อย่างน้อย    
6 เดือน 
  สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 

สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย: จ่ายให้อย่างน้อยวันละ 1,275 โครนา ส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือไม่
ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยจากนายจ้าง; ส าหรับผู้ที่ได้รับจ้างค่าร้อยละ 50 เนื่องจากความเจ็บป่วย ได้รับ
วันละ 678 โครนา สิทธิประโยชน์นี้จ่ายให้หลังจากช่วงระยะเวลาที่รอ 14 วันใน 52 สัปดาห์ หรือในช่วงเวลา 
24 เดือน 

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน (ซึ่งอาจจะขยายได้ ขึ้นอยู่กับความตกลง
ร่วมกัน) ให้กับลูกจ้างที่ท างานต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน และสิทธิประโยชน์นี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อไม่มีการจ่าย
ค่าจ้าง 

เงินสมทบส าหรับเด็ก: จ่ายให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี วันละ 349 โครนา 
สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร (เลี้ยงดูบุตร): ร้อยละ 80 ของค่าจ้างหรือรายได้ผู้ประกันตนเฉลี่ย

ย้อนหลัง 2 ปี ก่อนปีที่จะมีการคลอดบุตร ระยะเวลาเลี้ยงดูบุตรของบิดา-มารดาคือ 3 เดือน การลาคลอดบุตร
จะต้องด าเนินการล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันที่คาดว่าจะคลอดบุตร; การลาเลี้ยงดูบุตรของบิดาเกิดขึ้นหลังจาก
เด็กเกิด พ่อแม่จะต้องตัดสินใจว่าจะแบ่งระยะเวลาการลาอย่างไร ทั้งนี้การลาเลี้ยงดูบุตรจะลาได้ในช่วงที่เด็ก
อายุไม่เกิน 18 เดือน 
 ในกรณีทีผู้ประกันตนเป็นลูกจ้างบางส่วน (part time) (ตั้งแต่ร้อยละ 25-49) สิทธิประโยชน์ขั้นต่ า
ที่สุดคือ 97,786 โครนา ต่อเดือน และถ้าเป็นการจ้างงาน ร้อยละ 50-100 สิทธิประโยชน์ขั้นต่ าสุดคือ 135,525 
โครนา ต่อเดือนและข้ันสูงที่สุดคือ 370,000 โครนา ต่อเดือน 
 เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร (Maternity and Fraternity Grant): จ่ายให้บิดาและ/หรือมารดาที่
ก าลังท างานในระยะเวลาไม่ถึงร้อยละ 25 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 59,137 โครนา ต่อเดือน (เงินช่วยเหลือ
อาจะให้เป็นก้อนเดียวส าหรับพ่อแม่รายหนึ่ง หรือแยกจ่ายระหว่างพ่อ-แม่ ส าหรับระยะเวลาที่เพ่ิมจาก 3 
เดือน); 135,525 โครนา ต่อเดือนส าหรับนักเรียนเต็มเวลา 
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 สิทธิรักษาพยาบาลส าหรับคนท างาน 
 จ่ายค่าบริการขั้นต่ าส าหรับการพบแพทย์ ยาบางประเภท ค่าเอ็กซเรย์และค่าเดินทาง  การ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐและการคลอดบุตรเป็นบริการฟรี และมีบริการรักษาพยาบาลฟรีส าหรับ
โรคเรื้อรังบางโรค 
 สิทธิรักษาพยาบาลส าหรับผู้อยู่ในอุปการะ 
 สิทธิประโยชน์ของผู้อยู่ในอุปการะเหมือนกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน เด็กจะได้รับค่าชดเชยค่า
รักษาพยาบาลและทันตกรรมบางส่วน ถึงอายุ 18 ปี และผู้ที่รับบ านาญส าหรับผู้ทุพพลภาพเท่านั้น ที่จะได้รับ
ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด 

 6) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงสวัสดิการ (Ministry of Welfare) (www.velferdarraduney.is) เป็นที่ปรึกษา
ทั่วไป 

• องค์กรบริหารประกันสังคม (Social Insurance Administration) เป็นผู้บริหารโครงการ
ผ่านส านักงานท้องถิ่น (www.tr.is) 

 
 3.3  กรณีการเจ็บป่วยจากการท างาน 
  1) กรอบกฎหมาย:กฎหมายฉบับแรก: ปีพ.ศ.2468 (ค.ศ.1925) กฎหมายปัจจุบัน :  

ความพิการ (1992); ประกันสังคม (2007); การช่วยเหลือทางสังคม (สังคมสงเคราะห์) (2007) 
 2) ประเภทของโครงการ: ระบบประกันสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 3) ขอบข่ายความคุ้มครอง: ลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระ พนักงานฝึกงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในปฏิบัติการช่วยชีวิต และนักกีฬาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้น 
 4) แหล่งเงินทุน 
  ผู้ประกันตน:ไม่มีการสมทบ 

   ผู้ประกอบอาชีพอิสระ :ร้อยละ 7.79 ของรายได้ที่คาดหมาย (presumptive 
income หมายถึงค่าจ้างที่ผู้มีรายได้จากการจ้างงานจะได้รับถ้ามีการจ้างงานโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง)          
เงินสมทบ ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ครอบคลุมเงินช่วยเหลือบิดา-มารดา เงินชดเชยการบาดเจ็บจากการ
ท างาน และเงินชดเชยกรณีว่างงานด้วย    

  นายจ้าง:ร้อยละ 7.79 ของค่าจ้างทั้งหมด เงินสมทบของนายจ้าง ครอบคลุมเงิน
ช่วยเหลือบิดา-มารดา เงินชดเชยการบาดเจ็บจากการท างาน และเงินชดเชยกรณีว่างงานด้วย 

  รัฐบาล:อุดหนุนทางการเงินบางส่วนผ่านระบบภาษีท่ัวไป 

  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
   การบาดเจ็บจากการท างาน: ไม่มีระยะเวลาขั้นต่ า 
   สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพชั่วคราว :1,619 โครนา ต่อวันส าหรับผู้ที่ไม่สามารถ
ท างานอย่างน้อย 10 วันที่ผ่านมา สิทธิประโยชน์นี้จ่ายหลังจากระยะเวลารอคอย 7 วัน – 52 สัปดาห์เงินเสริม

http://www.velferdarraduney.is/
http://www.tr.is/
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ส าหรับเด็ก: จ่ายให้เด็กในอุปการะที่อายุไม่เกิน 18 ปี จ านวน 1,982 โครนา ต่อคน  สิทธิประโยชน์ขั้นสูงสุด
คือ ร้อยละ 75 ของรายได้ (อาจมีความตกลงร่วมกันส าหรับการจ่ายค่าจ้างต่อเนื่องในบางช่วงเวลา –ขึ้นอยู่กับ
ความตกลง) ความช่วยเหลือที่เป็นเงินสดจะเกิดข้ึนเมื่อไม่มีมีการจ่ายค่าจ้าง 

การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์รายปี ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างหรือดัชนีค่า
ครองชีพ (ข้ึนอยู่กับว่าอะไรมากกว่ากัน) 
  สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวร 
 บ านาญทุพพลภาพถาวร : ผู้ที่สูญเสียความสามารถอย่างน้อยร้อยละ 75 จะได้รับเงินบ านาญ 
423,348 โครนา ต่อปี และลดเหลือร้อยละ 50 ส าหรับผู้ที่สูญเสียความสามารถร้อยละ 50 โดยจะเพ่ิมให้ร้อย
ละ 2 ในแต่ละระดับของความทุพพลภาพ และจะจ่ายเงินล่ าซ าส าหรับผู้ที่สูญเสียความสามารถร้อยละ 10-49 
 สถาบันประกันสังคมของรัฐ เป็นผู้ประเมินระดับของความทุพพลภาพตามค าแนะน าของแพทย์ 
 บ านาญเสริม: คนโสดจะได้รับเพิ่ม 1,335,960 โครนา ต่อปี 

บ านาญเสริมที่เกี่ยวข้องกับอายุ (age-related pension suplement): ตั้งแต่ 9,833 - 423,348 โคร
นา ต่อปี โดยจ่ายให้เป็นรายเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทุพพลภาพเมื่อไร 

เงินเสริมส าหรับเด็ก: : จ่ายให้เด็กอายุต่ าว่า 18 ปีที่อยู่ในอุปการะ คนละ 25,175 โครนา ต่อเดือน
นับตั้งแต่ผู้ประกันตนมีความพิการ ถ้ามีการประเมินระดับความทุพพลภาพตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป เงินเพ่ิมนี้
จะจ่ายให้เดก็ในอุปการะท่ีอายุเกิน 18 ปีด้วย 

เงินสงเคราะห์ทางสังคม (social allowances) (มีการตรวจสอบความจ าเป็นหรือตรวจสอบรายได้
เพ่ือประกอบการพิจารณา-means tested) : มีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตบางประเภท เช่น ที่อยู่อาศัย
และค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ mean tested ด้วย 

การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์รายปี ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างหรือดัชนีค่า
ครองชีพ (ข้ึนอยู่กับว่าอะไรมากกว่ากัน) 
  สิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ของคนท างาน ให้บริการทางการแพทย์ที่จ าเป็นทั้งหมด 
รวมถึงบริการพิเศษและการนอนโรงพยาบาล 
  สิทธิประโยชน์ของทายาท 
 ค่าชดเชยของคู่สมรส: ถ้าผู้ประกันตนเสียชีวิตภายใน 2 ปีหลังจากวันที่ได้รับบาดเจ็บ หรือการวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคจากการท างานคู่สมรสจะได้รับค่าครองชีพเป็นจ านวน 37,585 โครนาต่อเดือนเป็นเวลา 8ปี 
 เงินชดเชยลูกก าพร้า: ลูกก าพร้าที่อายุต่ ากว่า 18 ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ 25,175 โครนา ต่อเดือน 
และ 59,350 โครนา ต่อเดือนส าหรับลูกก าพร้าสมบูรณ์ ส าหรับเด็กพิการ อายุมากกว่า 16 ปีที่อยู่ในความ
อุปการะของผู้ป่วย จะได้รับเงินชดเชยแบบล่ าซ า ตั้งแต่ 469,111 โครนา – 1,470,843 โครนา นับตั้งแต่เกิด
การบาดเจ็บหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยจากการท างาน 
 ในกรณีที่ไม่มีญาติที่มีคุณสมบัติที่มีชีวิตอยู่ เงินชดเชยจ านวน 657,037 โครนา จะจ่ายให้กับบุตรที่ยัง
มีชีวิตอยู่ หรือจ่ายให้กับกองมรดก 

การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์รายปี ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างหรือดัชนีค่า
ครองชีพ (ข้ึนอยู่กับว่าอะไรมากกว่ากัน) 
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 6) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงสวัสดิการ (Ministry of Welfare) (www.velferdarraduney.is) เป็นที่ปรึกษา
ทั่วไป 

• องค์กรบริหารประกันสังคม (Social Insurance Administration) เป็นผู้บริหารโครงการ
ผ่านส านักงานท้องถิ่น (www.tr.is) 

 
 3.4 กรณีว่างงาน 
  1) กรอบกฎหมาย กฎหมายฉบับแรก : พ.ศ. 2499 (ค.ศ.1956)  กฎหมายปัจจุบัน: กรณี

ว่างงาน (2006) และตลาดแรงงาน (2006) 
       2) ประเภทโครงการ: ระบบประกันสังคม 
    3) ขอบข่ายความคุ้มครอง: ลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
   4) แหล่งเงินทุน 
   ผู้ประกันตน: ไม่มีการสมทบ 
   ผู้ประกอบอาชีพอิสระ : ร้อยละ 7.79 ของรายได้ที่คาดหมาย (presumptive 
income หมายถึงค่าจ้างที่ผู้มีรายได้จากการจ้างงานจะได้รับถ้ามีการจ้างงานโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง)          
เงินสมทบของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ครอบคลุมเงินช่วยเหลือบิดา-มารดา เงินชดเชยการบาดเจ็บจากการ
ท างาน และเงินชดเชยกรณีว่างงานด้วย 
   นายจ้าง: ร้อยละ 7.79 ของค่าจ้างทั้งหมด เงินสมทบของนายจ้าง ครอบคลุมเงิน
ช่วยเหลือบิดา-มารดา เงินชดเชยการบาดเจ็บจากการท างาน และเงินชดเชยกรณีว่างงานด้วย 
   รฐับาล: ไม่มีการสมทบ 
  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์ 
   สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน: อายุ 16-69 ปี เป็นผู้อยู่อาศัยในไอซ์แลนด์ และมีการ
จ้างงานอย่างน้อย 10 สัปดาห์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยต้องลงทะเบียนที่ส านักงานจัดหางาน และมีความ
กระตือรือร้นในการหางาน พร้อมส าหรับการท างาน และว่างงานอย่างน้อย 3 วันก่อนการลงทะเบียน และเพ่ือ
ความต่อเนื่องในการรับสิทธิ ผู้ประกันตนต้องลงทะเบียนที่ส านักงานจัดหางานทุก ๆ 2 สัปดาห์ 
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือนก่อนการยุติการจ้างงานและ
มีจ่ายภาษีรายได้อย่างน้อย 3 เดือน  การท างานบางส่วนก็เข้าข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ว่างงานด้วย 
  6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน: เริ่มจาก 8,630 โครนา ต่อวัน จ านวน 10 วัน; อย่าง
น้อย 1,725 โครนา ต่อวันส าหรับการว่างงานเต็มเวลาจ านวน 10 สัปดาห์ 
 ตั้งแต่วันที่ 11 ของการว่างงาน จนถึงวันที่ 40 - จ่ายในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ยของ
ผู้ประกันตน: และตั้งแต่วันแรก ถ้าเป็นการว่างงานที่เกิดจากเง่ือนไขบังคับ 
 สิทธิประโยชน์จะลดลงตามส่วน: ถ้าผู้ประกันตนท างาน part time 
 เงินที่ได้รับเฉลี่ย: อยู่บนฐานของรายได้ของผู้ประกันตนในช่วง 6 เดือน ก่อนการว่างงาน 2 เดือน 

http://www.tr.is/
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 เงินเพ่ิมส าหรับเด็ก: จ่ายให้เด็กในอุปการะที่อายุไม่เกิน 18 ปีในอัตราร้อยละ 4 ต่อวันของสิทธิ
ประโยชน์รวม 

การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์รายปี ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างหรือดัชนีค่า
ครองชีพ (ข้ึนอยู่กับว่าอะไรมากกว่ากัน) 
  7) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงสวัสดิการ (Ministry of Welfare) (www.velferdarraduney.is) เป็นที่ 
ปรึกษาท่ัวไป 

• คณะกรรมการแรงงาน (Directorate of Labor- www.vinnumalastofnun.is)  
เป็นผู้บริหารกองทุนการประกันการว่างงานและหน่วยงานจัดหางาน 
 

3.5 กรณีเงินช่วยเหลือครอบครัว 
  1) กรอบกฎหมาย: กฎหมายฉบับแรก พ.ศ.2489 (ค.ศ.1946 กฎหมายปัจจุบัน: ภาษีรายได้ 
(2003) การช่วยเหลือทางสังคม (2007) ) 
  2) ประเภทของโครงการ: ระบบถ้วนหน้า 
  3) ขอบข่ายความความคุ้มครอง: ผู้อยู่อาศัยในไอซ์แลนด์ทั้งหมด 
  4) แหล่งทุน: ผู้ประกันตน ผู้ประกอบอาชีพอิสระและนายจ้างไม่ต้องสมทบ รัฐบาลอุดหนุน
ทั้งหมด 
  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิประโยชน์ : สิทธิประโยชน์บุตร (income-tested): ให้ค่าลดหย่อน
ภาษีส าหรับครอบครัวที่มีเด็กและรายได้ต่ ากว่าอัตราที่ก าหนด สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับรายได้ในปีที่ผ่านมา มี
การจ่ายล่วงหน้าในวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคมของแต่ละปี 
 สิทธิประโยชน์เด็กต่อปี ในสิ้นปีรายได้ 2008: เด็กอายุต่ ากว่า  7 ปี ได้ลดหย่อน 100,000 โครนา  
 สิทธิเสริมจ านวน 167,564 โครนา ส าหรับคู่สมรส หรือคู่ชีวิตที่มีบุตรคนแรก และ 199,455 โครนา 
ส าหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป และส าหรับกรณีพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว จะได้รับ 279,087 โครนา ส าหรับบุตรคน
แรกและ 286,288 โครนา ส าหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป การตรวจสอบรายได้ (Income test): สิทธิประโยชน์
ลดลงเมื่อคู่สมรส/คู่ชีวิตรายได้เกิน 4,800,000 โครนา และพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวรายได้เกิน 2,400,000 โครนา 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (child education grant): จ่ายให้เด็กอายุ 18-20 ที่ยังเรียนหนังสือเต็ม
เวลา หรือฝึกอาชีพ เดือนละ 25,000 โครนา ในกรณีที่พ่อ/แม่ คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต รับบ านาญชราภาพหรือ
ทุพพลภาพ  เงินช่วยเหลือทางสังคม (means tested): จ่ายค่าครองชีพบางอย่าง เช่น ค่าท่ีอยู่อาศัย 
  6) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงการคลัง (www.fjarmalaraduneyti.is) เป็นที่ปรกึษาทัว่ไปส าหรับสิทธิ 
ประโยชน์กรณีมีบุตร 

• คณะกรรมการภาษีในประเทศ (Directorate of Inland Revenue – www.rsk.is) 
บริหารผลประโยชน์ในรูปภาษี 

http://www.velferdarraduney.is/
http://www.vinnumalastofnun.is/
http://www.fjarmalaraduneyti.is/
http://www.rsk.is/
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• กระทรวงสวัสดิการ (Ministry of Welfare) (www.velferdarraduney.is) เป็นที่ 
ปรึกษาท่ัวไปการบริหารจัดการโดยองค์กรบริหารสวัสดิการสังคม (www.tr.is) และโดยหน่วยงานท้องถิ่น 

• องค์กรบริหารสวัสดิการสังคม (www.tr.is) และหน่วยงานท้องถิ่นบริหารจัดการเงิน 
ช่วยเหลือทางสังคม 
4. ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  

ปัจจุบัน ประเทศไอซ์แลนด์ ได้ลงสัตยาบรรณ 1 ฉบับ คือ อนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าของความ
มั่นคงทางสังคม พ.ศ. 2495 (ค.ศ.1952) (ฉบับที่ 102) ILO Social Security Convention No. 102 โดย
ก าหนดประโยชน์ทดแทนครอบคลุม 9 สาขา คือ  

1. การรักษาพยาบาลทางการแพทย์  
2. การให้ประโยชน์ทดแทนการเจ็บป่วย  
3. การให้ประโยชน์ทดแทนการว่างงาน  
4. การให้ประโยชน์ทดแทนการชราภาพ  
5. การให้ประโยชน์ทดแทนอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเนื่องจากงาน 
6. การให้ประโยชน์ทดแทนการสงเคราะห์ครอบครัว 
7. การให้ประโยชน์ทดแทนการเป็นมารดา (มีบุตร)  
8. การให้ประโยชน์ทดแทนการทุพพลภาพ   
9. การให้ประโยชน์ทดแทนการขาดผู้อุปการะ  
อย่างไรก็ตามประเทศไอซ์แลนด์ ยังไม่ได้ลงสัตยาบรรณอนุสัญญา C 189 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและ

สวัสดิการส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน 
 

 

 

  

http://www.velferdarraduney.is/
http://www.tr.is/
http://www.tr.is/
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สาธารณรัฐโปรตุเกส 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงานและดัชนีทางเศรษฐกิจ (GDP) 
สาธารณรัฐโปรตุเกส (The Republic of Portugal)ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรียทางด้านตะวันตกเฉียง

ใต้ของทวีป ยุโรป และยังเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตะวันตกสุดของยุโรปภาคพ้ืนทวีป โดยทิศตะวันตกและทิศใต้ติด
มหาสมุทรแอตแลนติก และทิศเหนือและทิศตะวันออกติดประเทศสเปน ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านเพียง
ประเทศเดียวของโปรตุเกส (แนวพรมแดนร่วมยาว 1,214 กม.) 

โปรตุเกสมีดินแดนปกครองตนเอง 2 แห่ง คือ หมู่เกาะมาไดย์ร่า (Madeira) และหมู่เกาะอะซอรึช 
(Azores) ในมหาสมุทรแอตแลนติก มีพ้ืนที่โดยรวมทั้งประเทศ 92,391 ตารางกิโลเมตร (น้อยกว่าประเทศไทย 
5 เท่า) มีจ านวนประชากรรวมประมาณ 10.7 ล้านคน (เฉพาะในเทศบาลกรุงลิสบอนและชานเมืองมีประมาณ 
2.6 ล้านคน) ในจ านวนนี้ประมาณร้อยละ 3.13 เป็นผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
คาบู แวร์ดึ บราซิล ยูเครน และอังโกลา 

ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปี 2556 (ค.ศ. 2013) คือ  21,733,070,000 เหรียญสหรัฐ   
 
2. สถานการณ์ และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน  

ข้อมูลการส ารวจจ านวนลูกจ้างท างานบ้านในสาธารณรัฐโปรตุเกส เมื่อปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) มี
จ านวนลูกจ้างท างานบ้านจ านวน 175,000 คน  (International  Labour Office Geneva,2013) ส าหรับ
สถานการณ์ของลูกจ้างท างานบ้าน ข้อมูลจากการวิจัยเรื่อง“Typology of abuse and harassment in 
domestic worker in Portugal” (Dinamia’cet.2015) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ท าการเก็บรวบ
ข้อมูลจากลูกจ้างท างานบ้านจ านวน จ านวน 684 คน ทั้งที่เป็นชาวโปรตุเกส และที่เป็นลูกจ้างทานบ้านข้าม
ชาติชาวแอฟริกัน บราซิล และชาวยุโรป พบว่าลูกจ้างท างานบ้านถูกล่วงละเมิดในหลายลักษณะ ทั้งนี้ตาม
รายงานดังกล่าวระบุถุงการถูกล่วงละเมิดที่สูงที่สุด 3 อันดับแรกดังนี้ อันดับที่ 1 ถูกบังคับให้ท างานที่ไม่อยู่ใน
ความยินยอมของลูกจ้าง ร้อยละ 86.5 อันดับที่สอง การกีดกันเวลาในการพักผ่อน ร้อยละ 67.7 และอันดับที่ 
3 การไม่จ่ายค่าจ้างล่วงเวลา ร้อยละ 61.5 นอกจากนี้ยังถูกละเมิดในลักษณะอ่ืน ๆ ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ 
การท าร้ายด้านจิตใจ โดยลูกจ้างท างานบ้านมักถูกละเมิดในลักษณะที่กล่าวถึงมากกว่าหนึ่งลักษณะ 

 

3. ระบบความคุ้มครองทางสังคม 
กรณีชราภาพ พิการและทายาท (ผู้รับบ านาญตกทอด) 

  1) กรอบกฎหมาย: กฎหมายฉบับแรก:พ.ศ.2478 (ค.ศ.1935) (บัญญัติไว้ครั้งแรก 1919 แต่
ไม่มีการบังคับใช้) กฎหมายปัจจุบัน: โครงการที่ไม่ต้องมีเงินสมทบ (non-contributory scheme-1980), 
บ านาญ (social pension, 1990), บ านาญตกทอดส าหรับทายาท (survivor pension), ประโยชน์ทดแทน
ส าหรับทายาท (1994), โครงการทั่วไป (general scheme, 2007), ระบบประกันสังคม (social security 
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system, 2007), ผู้ทุพพลภาพ (2009) และโครงการที่มีเงินสมทบ (contributory scheme - 2009, 2010 
และ 2011) 
  2) ประเภทของโครงการ  ระบบประกันสังคมและสังคมสงเคราะห ์

  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง  

ระบบประกันสังคม: ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้รวมต่อปีสูงกว่า 6 เท่าของอัตราการ
จ่ายเงินทดแทน (social benefit rate) โดยถือเป็นโครงการภาคสมัครใจ ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มี
รายได้สูงกว่า 6 เท่าของอัตราการจ่ายเงินทดแทน และส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในโครงการส่งเงิน
สมทบภาคบังคับอื่นๆโดย social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโรหรือ 574.27 USD ต่อเดือน 

ระบบพิเศษที่มีอยู่ก าลังค่อยๆ รวมกับระบบทั่วไป 
ระบบสังคมสงเคราะห์ (social assistance): ส าหรับผู้ที่มิได้รับความคุ้มครอง 

  4) แหล่งทุน 

• ผู้ประกันตน: ร้อยละ 11 ของเงินรายได้รวม โดยร้อยละ 34.25 ของจ านวนเงินรวม
ที่มาจากการสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้าง แบ่งเป็นสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ร้อยละ  20.21สิทธิ
ประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ร้อยละ 4.29 และสิทธิประโยชน์ส าหรับทายาท ร้อยละ 2.44 
   เงินสมทบของผู้ประกันตนใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนด้านการเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
โรคที่มาจากการท างานและการว่างงานด้วย 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ร้อยละ 29.6 ของรายได้อ้างอิง : ส าหรับเจ้าของกิจการ 
สมทบร้อยละ 34.75 โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระเลือกรายได้อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ ในระหว่าง    
1-11 เท่าของ social benefit rate (social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโรหรือ 574.27 USD ต่อเดือน) 

  เงินสมทบของผู้ประกอบอาชีพอิสระใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนด้านการเจ็บป่วยและ
คลอดบุตร โรคที่มาจากการท างาน ส่วนเงินสมทบของเจ้าของกิจการใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนการว่างงาน 

• นายจ้าง: ร้อยละ 23.75 ของเงินเดือนที่จ่าย โดยร้อยละ 34.25 ของจ านวนเงินรวม
ที่มาจากการสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้าง แบ่งเป็นสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ร้อยละ 20.21 สิทธิ
ประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ร้อยละ 4.29 และสิทธิประโยชน์ส าหรับทายาท ร้อยละ 2.44 
   เงินสมทบของนายจ่ายใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนด้านการเจ็บป่วยและคลอดบุตร   
โรคที่มาจากการท างาน และการว่างงาน 

• รัฐบาล: ส่วนหนึ่งของภาษีมูลค่าเพ่ิม และรับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องบ านาญทั้งหมด 
  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

  บ านาญชราภาพ: ผู้ประกันตนที่มีอายุ 66 ปี และมีการส่งเงินสมทบอย่างน้อย    15 
ปี (ปฏิทิน) การนับปีปฏิทิน นับจากการลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 120 วัน ปีใดที่จ่ายน้อยกว่า 120 
วันจะถูกนับรวมกับปีที่สมบูรณ์ ระยะเวลาความคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ อาจถูกนับรวมเป็นอย่างน้อย 1 ปี (ปฏิทิน) ของระบบทั่วไป 
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  ผู้ประกันตน อายุ 62 ปี ที่ว่างงานและไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนจากการว่างงานอีก
ต่อไป, ผู้ประกันตน อายุ 57 ปีที่มีการส่งเงินสมทบอย่างน้อย 22 ปี (ปฏิทิน) เมื่ออายุ 52 ปี จะได้รับบ านาญที่
ลดลง 

  บ านาญก่อนเกษียณ : ผู้ประกันตนอายุ 55 ปีที่มีการส่งเงินสมทบอย่างน้อย 30 ปี 
(ปฏิทิน) (ระงับการส่งในเดือนเมษายน 2012-2014 ยกเว้นผู้ว่างงานระยะยาว) 

  บ านาญล่าช้าออกไปจากอายุเกษียณ (deferred pension): บ านาญอาจขยาย
ออกไปได้ถึงอายุ 70 ปี 

เงินเพิ่มเพื่อการดูแลระยะยาว (long-term care supplement): จ่ายให้ผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพา
ระดับแรก (ผู้ประกันตนที่ต้องการผู้อ่ืนมาช่วยดูแลกิจวัตรประจ าวัน) หรือภาวะพ่ึงพาระดับที่สอง (ผู้ประกันตน
ที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือเป็นโรคทางจิตอย่างรุนแรง) 

เงินเพิ่มส าหรับคู่สมรสในอุปการะ (dependent spouse’s supplement): จ่ายให้ผู้รับบ านาญ
ที่มีคู่สมรสในอุปสาร ซึ่งได้รับบ านาญครั้งแรกก่อนวันที่ 1 มกราคม 1994 

บ านาญชราภาพ (old-age social pension) (มีการตรวจสอบความจ าเป็น): ผู้ประกันตนที่อายุ 
66 ปีและขาดคุณสมบัติที่จะส่งเงินสมทบในโครงการประกันสังคมที่มีอยู่ 

การตรวจสอบความจ าเป็น (mean test): คนโสดที่มีรายได้รายเดือนไม่เกินร้อยละ 40 ของ social 
benefit rate และร้อยละ 60 ส าหรับคู่สมรส (social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโร หรือ 574.27 USD 
ต่อเดือน) 

เงินเพิ่มพิเศษเพื่อความเป็นปึกแผ่น (extra solidarity supplement) : จ่ายเพ่ิมให้กับผู้ที่ได้รับ
บ านาญชราภาพ  

เงินเพิ่มเพื่อการดูแลระยะยาว (long-term care supplement): จ่ายให้ผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพา
ระดับแรก (ผู้ประกันตนที่ต้องการผู้อ่ืนมาช่วยดูแลกิจวัตรประจ าวัน) หรือภาวะพ่ึงพาระดับที่สอง (ผู้ประกันตน
ที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือเป็นโรคทางจิตอย่างรุนแรง) 

เงินเพิ่มเพื่อความเป็นปึกแผ่นส าหรับคนชรา (solidarity supplement for the elderly)        
(มีการตรวจสอบความจ าเป็น): ส าหรับผู้รับบ านาญที่อายุ 66 ปีขึ้นไป และผู้รับเงินช่วยเหลือตลอดชีวิต 
(lifelong allowance – ดูรายละเอียดในหัวข้อเงินช่วยเหลือครอบครัว) และส าหรับคนชราที่ไม่มีคุณสมบัติใน
การรับบ านาญชราภาพ โดยผู้ประกันตนจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศโปรตุเกสอย่างน้อย 6 ปีก่อนการใช้สิทธิ 

การตรวจสอบความจ าเป็น (mean test): ผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นคนโสด มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 4,909 
ยูโร และ 5,590.75 ยูโร ส าหรับผู้รับประโยชน์ที่มีคู่สมรส  
 บ านาญทุพพลภาพ: จ่ายให้ผู้ทุพพลภาพสมบูรณ์ (สูญเสียสมรรถนะในการหารายได้ ร้อยละ 100) ที่
มีการจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 3 ปีปฏิทิน และส าหรับผู้ทุพพลภาพบางส่วน (สูญเสียความสามารถในการหา
รายได้อย่างน้อย ร้อยละ 66.7) ที่มีการจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน  
 บ านาญทุพพลภาพพิเศษ จ่ายให้ผู้ป่วยในบางโรค เช่น มะเร็ง หรือ HIV/AIDS ด้วย 
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เงินเพิ่มเพื่อการดูแลระยะยาว (long-term care supplement): จ่ายให้ผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพาระดับ
แรก (ผู้ประกันตนที่ต้องการผู้อ่ืนมาช่วยดูแลกิจวัตรประจ าวัน) หรือภาวะพ่ึงพาระดับที่สอง (ผู้ประกันตนที่
เจ็บป่วยเรื้อรังหรือเป็นโรคทางจิตอย่างรุนแรง) 

บ านาญทุพพลภาพ (social disability pension) (มีการตรวจสอบความจ าเป็น): อายุ 18 ปีขึ้นไป 
ทุพพลภาพ ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการประกันสังคมแบบส่งเงินสมทบใดๆ 

การตรวจสอบความจ าเป็น (mean test): คนโสดที่มีรายได้รายเดือนไม่เกินร้อยละ 40 ของ social 
benefit rate และร้อยละ 60 ส าหรับคู่สมรส (social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโรหรือ 574.27 USD 
ต่อเดือน) 

เงินเพิ่มพิเศษเพื่อความเป็นปึกแผ่น (extra solidarity supplement): จ่ายเสริมให้ผู้รับบ านาญ
ชราภาพ 

เงินเพิ่มเพื่อการดูแลระยะยาว (long-term care supplement): จ่ายให้ผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพา
ระดับแรก (ผู้ประกันตนที่ต้องการผู้อ่ืนมาช่วยดูแลกิจวัตรประจ าวัน) หรือภาวะพ่ึงพาระดับที่สอง (ผู้ประกันตน
ที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือเป็นโรคทางจิตอย่างรุนแรง) 

บ านาญทายาท (บ านาญตกทอด- Survivor Pension): ทายาทได้รับในกรณีที่ผู้ที่เสียชีวิตตามสิทธิ
ได้รับ โดยทายาทที่มีคุณสมบัติได้รับได้แก่ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ อดีตคู่สมรส หรือคู่ชีวิตตามกฎหมาย เด็กอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี (นักเรียน นักศึกษาอายุไม่เกิน 27 ปี และไม่มีข้อจ ากัดส าหรับผู้ทุพพลภาพ) 

บ านาญคู่สมรส (spouse’s social pension) (income tested) : จ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ไม่มี
คุณสมบัติพอส าหรับบ านาญตกทอด 

บ านาญลูกก าพร้า (orphan’s social pension) (income tested) : จ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ไม่มี
คุณสมบัติพอส าหรับบ านาญตกทอด 

เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (death grant): จ่ายเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต 
 6) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 

   ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 
 บ านาญชราภาพ: ร้อยละ 2 ของค่าเฉลี่ยเงินเดือนตลอดชีวิตส าหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบเป็น

เวลา 21 ปีปฏิทิน ร้อยละ 2-2.3 ส าหรับรายได้อ้างอิงของผู้ประกันตน 21-40 ปี และร้อยละ 3 ส าหรับผู้
เจ็บป่วยในบางโรค 

 รายได้อ้างอิงหมายถึงรายได้เฉลี่ยรายเดือนตลอดระยะเวลาการประกันตน ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
 ในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การค านวณเงินบ านาญใช้วิธีการค านวณข้างต้น (ร้อยละ 2 ของ

รายได้เฉลี่ยต่อปี โดยนับจากปีปฏิทินที่ดีที่สุด 10 ปีย้อนหลังในรอบ 15 ปี และคิดจ านวนทวีคูณส าหรับปี
ปฏิทินที่ถูกต้องตามคุณสมบัติ) หรือวิธีการค านวณปกติ จ านวนเงินบ านาญโดยรวมปรับตามการคาดหมายการ
ด ารงชีพ (life expectancy)  
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 บ านาญขั้นต่ าอาจจะเป็น ร้อยละ 30 ของรายได้อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณ หรือจ านวนเงิน
คงที่รายเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนปีปฏิทินที่มีการส่งเงินสมทบ (จาก 259.36 ยูโร  ในกรณีที่มีการส่งเงิน
สมทบ 15 ปีปฏิทิน ถึง 379.04 ยูโร ส าหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบ 31 ปีปฏิทิน) ขึ้นอยู่กับจ านวนไหนมากกว่า โดย
บ านาญขั้นสูงสุดคือ ร้อยละ 92 ของรายได้อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณ 

 บ านาญก่อนเกษียณ: เงินบ านาญจะลดลง ร้อยละ 0.5 ทุก ๆ เดือนที่ได้รับเงินบ านาญก่อน
อายุครบ 66 ปี (ส าหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมามากกว่า 30 ปีปฏิทิน ทุก ๆ 3 ปี จะยกเว้นการลดจ านวนเงิน
ดังกล่าว) (ระงับในเดือนเมษายน 2012-2014 ยกเว้นผู้ว่างงานระยะยาว) 

 บ านาญล่าช้าออกไปจากอายุเกษียณ : เงินบ านาญจะเพ่ิมขึ้นส าหรับการส่งเงินสมทบ
เพ่ิมเติมในช่วงอายุ 66-70 ปี (จากร้อยละ 0.33 ต่อปีส าหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบ 15-24 ปีปฏิทิน ถึงร้อยละ 1 ต่อ
ปีส าหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมากกว่า 40 ปีปฏิทิน) และให้เพ่ิมอีกร้อยละ 0.65 ส าหรับแต่ละเดือนที่มีการส่งเงิน
สมทบมากกว่า 30 ปีปฏิทินขึ้นไปในช่วงก่อนอายุ 65 ปี 

 เงินเพิ่มเพื่อการดูแลระยะยาว: ส าหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพาระดับแรก 99.77 ยูโร ทั้งนี้
รายได้ของผู้ประกันตนต้องไม่เกิน 600 ยูโร) และ 179.58 ยูโร ส าหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพาระดับท่ีสอง  

 บ านาญคู่สมรสที่อยู่ในอุปการะ: เดือนละ 36.80 ยูโร โดยจ่ายในกรณีที่มีการยุติการจ้างงาน 
และประโยชน์ทดแทนนี้สามารถจ่ายไปต่างประเทศได้ 

ตารางการจ่ายเงิน: จ่ายรายเดือน และจ่ายเพ่ิมเติมให้ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม 
การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์ประจ าปี ตามการเปลี่ยนแปลงในการเพ่ิมของรายได้

มวลรวมประชาชาติและดัชนีราคาผู้บริโภค โดยไม่ค านวณค่าท่ีอยู่อาศัย (ตั้งแต่ปี 2010) 
บ านาญชราภาพ (social old-age pension) (มีการตรวจสอบรายได้) : เดือนละ 199.53 ยูโร 
เงินเพิ่มพิเศษเพื่อความเป็นปึกแผ่น (solidarity extra supplement): เดือนละ 17.54 ยูโร

ส าหรับผู้ที่อายุถึง 69 ปีและเพ่ิมเป็น 35.06 ยูโร ส าหรับผู้ที่อายุ 70 ปีขึ้นไป 
เงินเพิ่มเพื่อการดูแลระยะยาว: ส าหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพาระดับแรก 98.79 ยูโร และ 169.60 ยูโร

ส าหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพาระดับท่ีสอง  
ประโยชน์ทดแทนนี้สามารถจ่ายไปต่างประเทศได้ภายใต้ข้อตกลงแลกเปลี่ยน 
เงินเพิ่มพิเศษเพื่อความเป็นปึกแผ่นส าหรับคนชรา (solidarity supplement for the elderly) 

(มีการตรวจสอบรายได้) : เงินเพ่ิมแต่ละปีแตกต่างกันระหว่างรายได้ต่อปีของผู้ประกันตนและเส้นแบ่งของเงิน
เพ่ิมรายปี จ่ายให้ผู้ประกันตนที่เป็นโสด 4,909 ยูโร และผู้ที่มีคู่สมรส 8,590.75 ยูโร 

 ประโยชน์ทดแทนทุพพลภาพถาวร 
 บ านาญทุพพลภาพ: ร้อยละ 2 ของเงินเดือนเฉลี่ยตลอดชีวิต ส าหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 21 ปี
ปฏิทิน ร้อยละ 2-2.35 ส าหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบ 21-40 ปี ในกรณีที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในบางโรค จ่ายร้อยละ 
3 ของรายได้อ้างอิง โดยรายได้อ้างอิงค านวณจากรายได้รายเดือนเฉลี่ยในระยะเวลาการคุ้มครองทั้งหมด ไม่
เกิน 40 ปี 
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ส าหรับระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การค านวณเงินบ านาญใช้วิธีการค านวณข้างต้น (ร้อยละ 2 ของรายได้
เฉลี่ยต่อปี โดยนับจากปีปฏิทินที่ดีที่สุด 10 ปีย้อนหลังในรอบ 15 ปี และคิดจ านวนทวีคูณส าหรับปีปฏิทินที่
ถูกต้องตามคุณสมบัติ) หรือวิธีการค านวณปกติ จ านวนเงินบ านาญโดยรวมปรับตามการคาดหมายการด ารงชีพ 
(life expectancy)  

บ านาญขั้นต่ าอาจเป็นได้ทั้งร้อยละ 30 ของรายได้อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณหรือจ านวนเงินคงที่ราย
เดือน ตามระยะเวลาในการประกอบอาชีพของผู้ประกันตน (ตั้งแต่ 259.36 ยูโร ส าหรับการประกอบอาชีพ 15 
ปี และ 379.04 ส าหรับการประกอบอาชีพอย่างน้อย 31 ปี) แล้วแต่ยอดไหนจะสูงกว่า ส่วนขั้นบ านาญขั้น
สูงสุดคือ ร้อยละ 92 รายได้อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณ 

เงินเพิ่มเพื่อการดูแลระยะยาว: ส าหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพาระดับแรก 99.77 ยูโร ทั้งนี้รายได้ของ
ผู้ประกันตนต้องไม่เกิน 600 ยูโร) และ 179.58 ยูโร ส าหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพาระดับท่ีสอง 

ตารางการจ่ายเงิน: จ่ายรายเดือน และจ่ายเพ่ิมเติมให้ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม 
การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์ประจ าปี ตามการเปลี่ยนแปลงในการเพ่ิมของรายได้

มวลรวมประชาชาติและดัชนีราคาผู้บริโภค โดยไม่ค านวณค่าท่ีอยู่อาศัย (ตั้งแต่ปี 2010) 
บ านาญส าหรับผู้ทุพพลภาพบางส่วน สามารถน าไปรวมกับรายได้ที่ได้มา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่

ก าหนด 

บ านาญทุพพลภาพ (social disability pension) (มีการตรวจสอบความจ าเป็น): เดือนละ 
199.53 ยูโร 

เงินเพิ่มพิเศษเพื่อความเป็นปึกแผ่น (solidarity extra supplement): เดือนละ 17.54 ยูโร
ส าหรับผู้ที่อายุถึง 69 ปีและเพ่ิมเป็น 35.06 ยูโร ส าหรับผู้ที่อายุ 70 ปีขึ้นไป 

เงินเพิ่มเพื่อการดูแลระยะยาว: ส าหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพาระดับแรก 98.79 ยูโร และ 169.60 ยูโร
ส าหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพาระดับที่สอง  โดยประโยชน์ทดแทนนี้สามารถจ่ายไปต่างประเทศได้ภายใต้ข้อตกลง
แลกเปลี่ยน 

การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์ประจ าปี ตามการเปลี่ยนแปลงในการเพ่ิมของรายได้
มวลรวมประชาชาติและดัชนีราคาผู้บริโภค โดยไม่ค านวณค่าท่ีอยู่อาศัย (ตั้งแต่ปี 2010) 
 ประโยชน์ทดแทนส าหรับทายาท 

บ านาญคู่สมรส: ร้อยละ 60 ของบ านาญที่ผู้รับบ านาญชราภาพและทุพพลภาพมีสิทธิได้รับเมื่อ
เสียชีวิต(และเพ่ิมเป็นร้อยละ 70 ถ้ามีทั้งคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และคู่สมรสที่หย่าร้างมีคุณสมบัติที่ก าหนด) โดย
จ่ายเป็นเวลา 5 ปี (แต่ไม่จ ากัดถ้าคู่สมรสอายุมากกว่า 35 ปี ทุพพลภาพหรือต้องดูแลบุตร) 

บ านาญลูกก าพร้า: ลูกก าพร้าแต่ละคน จะได้รับเงินร้อยละ 20 ของบ านาญที่ผู้รับบ านาญชราภาพ
และทุพพลภาพมีสิทธิได้รับเมื่อเสียชีวิต ถ้าลูกก าพร้ามี 2 คน จะได้รับร้อยละ 30 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 40 ถ้ามี
ลูกก าพร้าตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ทั้งนี้ลูกก าพร้าต้องอายุไม่เกิน 18 ปี (ถ้าเป็นนักเรียน นักศึกษา อนุโลมให้ถึงอายุ 
27 ปี และไม่จ ากัดส าหรับผู้ทุพพลภาพ) และเงินบ านาญตกทอดจะเพ่ิมเป็น 2 เท่าถ้าเป็นลูกก าพร้าสมบูรณ์ 
(ก าพร้าทั้งพ่อและแม่) 
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ทายาทอ่ืนที่มีคุณสมบัติได้รับบ านาญ (ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้ง 2 แบบ): เงินบ านาญตกทอด จะ
จ่ายให้พอ่แม่ ปู่ย่าตายาย โดยในกรณีท่ีมีผู้ได้รับประโยชน์ 1 คนได้รับร้อยละ 30, 2  คนได้รับร้อยละ 50 และ 
3 คนจะได้รับร้อยละ 80 ของเงินที่ผู้ประกันตนจะได้เมื่อเสียชีวิต ทั้งนี้ประโยชน์ทดแทนของทายาทรวมกันต้อง
ไม่เกินเงินบ านาญทั้งหมดของผู้เสียชีวิต และบ านาญตกทอดจะลดลง ถ้าเงินบ านาญของผู้เสียชีวิตมากกว่า 
2,000 ยูโร 

ตารางการจ่ายเงิน: จ่ายรายเดือน และจ่ายเพ่ิมเติมให้ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม สามารถจ่าย
ข้ามประเทศได(้social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโร หรือ 574.27 USD ต่อเดือน) 

บ านาญคู่สมรส (spouse’s social pension) (income tested) : ร้อยละ 60 ของเงินบ านาญ 
บ านาญลูกก าพร้า (orphan’s social pension) (income tested) : ร้อยละ 20,30 และ 40 ของ

เงินบ านาญจ่ายให้ลูกก าพร้า 1,2 และ 3 คนตามล าดับ  
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (death grant): 3 เท่าของ social benefit rate ทั้งนี้เงินบ านาญ 

(social pension) เท่ากับ 199.53 ยูโร ต่อเดือน (social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโร หรือ 574.27 
USD ต่อเดือน)  

ประโยชน์ทดแทนของทายาทสามารถจ่ายไปต่างประเทศได้ภายใต้ข้อตกลงแลกเปลี่ยน  
การปรับสิทธิประโยชน์: มีการปรับสิทธิประโยชน์ประจ าปี ตามการเปลี่ยนแปลงในการเพ่ิมของรายได้

มวลรวมประชาชาติและดัชนีราคาผู้บริโภค โดยไม่ค านวณค่าท่ีอยู่อาศัย (ตั้งแต่ปี 2010) 
  7) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงจัดหางานและประกันสังคม (Ministry of Employment and Social  
Security –www.portugal.gov.pt) ให้ค าปรึกษา-ก ากับดูแลโครงการ ผ่านส านักงานเลขาธิการของรัฐในเรื่อง
ความเป็นปึกแผ่นและการประกันสังคม (State Secretariat for Solidarity and Social Security) 

• สถาบันประกันสังคม (Social Security Institute – www.seg-social.pt) เป็น 
ผู้บริหารโครงการผ่านศูนย์บ านาญแห่งชาติ (National Pension Center) 
 

3.2 กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร 

  1) กรอบกฎหมาย กฎหมายฉบับแรก: พ.ศ. 2478 (ค.ศ.1935) (บัญญัติในปี 1919 แต่ไม่ได้
บังคับใช้)  กฎหมายปัจจุบัน:  กรณีเจ็บป่วย (2004, 2005, 2009) ประกันสังคม (2007) โครงการที่มีเงินสมทบ 
(contributory scheme - 2009) ประโยชน์ทดแทนส าหรับบิดา-มารดา (parental benefit-2009) และ
วิธีการตรวจสอบรายได้ (means test-2010) 
  2) ประเภทของโครงการ  ระบบประกันสังคม (กรณีเงินสด) สังคมสงเคราะห์ (กรณีเงินสด) 
และระบบถ้วนหน้า (สิทธิทางการแพทย)์ 
  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง  

  ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย (ประกันสังคม) : ลูกจ้าง และผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ และมีความครอบคลุมภาคสมัครใจส าหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของการส่งเงินสมทบภาคบังคับ 

http://www.portugal.gov.pt/
http://www.seg-social.pt/
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  ประโยชน์ทดแทนส าหรับบิดา มารดาและการรับบุตรบุญธรรม (ประกันสังคม): 
ลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระและมีความครอบคลุมภาคสมัครใจส าหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของ
การบังคับส่งเงินสมทบ 

  ประโยชน์ทดแทนส าหรับบิดา มารดาและการรับบุตรบุญธรรม 
 (สังคมสงเคราะห์): ผู้ที่ประสบภาวะขัดสน และอยู่ในโปรตุเกสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

  ประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์: ผู้ที่อยู่ในโปรตุเกสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

  4) แหล่งทุน 
  ผู้ประกันตน: ร้อยละ 34.25 ของจ านวนเงินรวมที่มาจากการสมทบของผู้ประกันตน

และนายจ้าง แบ่งเป็นสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ร้อยละ 20.21 สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ร้อยละ 4.29 
และสิทธิประโยชน์ส าหรับทายาท ร้อยละ 2.44 โดยอีกร้อยละ 1.41 ของรายได้รวม แบ่งจ่ายเป็นสิทธิ
ประโยชน์ทางการแพทย์ และร้อยละ 0.76 จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนส าหรับการคลอดบุตร 

  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ร้อยละ 29.6 ของรายได้อ้างอิง : ส าหรับเจ้าของกิจการ 
สมทบร้อยละ 34.75 โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระเลือกรายได้อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ ในระหว่าง               
1-11 เท่าของ social benefit rate (social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโรหรือ 574.27 USD ต่อเดือน) 

  นายจ้าง: ร้อยละ 34.25 ของจ านวนเงินรวมที่มาจากการสมทบของผู้ประกันตน
และนายจ้าง แบ่งเป็นสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ร้อยละ 20.21 สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ร้อยละ 4.29 
และสิทธิประโยชน์ส าหรับทายาท ร้อยละ 2.44  โดยอีกร้อยละ 1.41 ของรายได้รวม แบ่งจ่ายเป็นสิทธิ
ประโยชน์ทางการแพทย์ และร้อยละ 0.76 จ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนส าหรับการคลอดบุตร 

  รัฐบาล: รับภาระต้นทุนของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินสดส าหรับผู้รับการสงเคราะห์ 
และสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งหมด 
  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและเงื่อนไขประโยชน์ 

  ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย (ประกันสังคม): ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบอย่าง
น้อย 6 เดือน รวมทั้งที่จ่ายมาแล้ว 12 วันหรือการจ่ายแบบเครดิต (ส าหรับจ่ายการลาป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 60 
วันหลังจากการสิ้นสุดการป่วย รับประโยชน์ทดแทนในการลาของบิดา มารดาและการรับบุตรบุญธรรม การ
เกณฑ์ทหารหรือบริการชุมชน) ที่จ่ายเงินสมทบในช่วง 4 เดือนก่อนเดือนที่ประสบภาวะเจ็บป่วย 

  ประโยชน์ทดแทนส าหรับบิดา มารดาและการรับบุตรบุญธรรม (ประกันสังคม) : 
ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบอย่างน้อย 6 เดือน และถ้าบิดา-มารดาของเด็กอายุต่ ากว่า 16 ปี มีการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพให้กับปู่ย่า-ตายายที่อยู่ในบ้านเดียวกันด้วย ไม่จ่ายประโยชน์ทดแทน
ส าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ 

  ประโยชน์ทดแทนส าหรับบิดา มารดาและการรับบุตรบุญธรรม(สังคมสงเคราะห์): 
เป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ากับระบบสิทธิประโยชน์ที่ต้องส่งเงินสมทบ 

 การตรวจสอบรายได้: ใช้ social benefit rate เป็นฐานในการประเมิน โดยทรัพย์สินโดยรวม
ของครัวเรือน (บัญชีธนาคาร หุ้น และเงินกองทุน) ไม่เกิน 240 เท่าของ social benefit rate และรายได้รวม
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รายเดือนของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ social benefit rate (เท่ากับ 419.22             
ยูโรหรือ 574.27 USD ต่อเดือน) 

ประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์: ผู้ที่อยู่ในโปรตุเกสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ประโยชน์ทดแทนกรณีป่วยและคลอดบุตร 
ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย: ในช่วง 30 วันแรก จ่ายเงินชดเชยร้อยละ 55 ของรายได้รวมเฉลี่ย

ต่อวันของผู้ประกันตน ในช่วงวันที่ 31-90 จ่ายเพ่ิมเป็นร้อยละ 60 และช่วงวันที่ 91-365 เพ่ิมเป็นร้อยละ 70 
กรณีท่ีมากกว่า 365 วันเพิ่มเป็นร้อยละ 75 ส าหรับผู้ที่เป็นโรควัณโรคที่มีผู้อยู่ในอุปการะ 2 คนจ่ายร้อยละ 80 
และเพ่ิมเป็นร้อยละ 100 ถ้ามีผู้อยู่ในอุปการะมากกว่านั้น การจ่ายประโยชน์ทดแทนจ่ายหลังระยะเวลารอ 
(waiting period) 3 วัน (ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ระยะเวลารอคอยคือ 30 วัน; กรณีเข้าโรงพยาบาล 
โรควัณโรคหรือภาวะตกเลือด ไม่มีระยะเวลารอ) กรณีลูกจ้าง ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ได้ถึง 1,095 วัน ส าหรับ          
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้รับ 365 วัน แต่ส าหรับผู้ป่วยวัณโรค ไม่มีข้อจ ากัด 

รายได้เฉลี่ยต่อวันคือรายได้ของผู้ประกันตนในช่วง 6 เดือนก่อนจะเกิดการเจ็บป่วย 2 เดือน 
ประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยขั้นต่ าที่สุด อาจจะเป็นได้ทั้งร้อยละ 30 ของ social benefit rate 

(เท่ากับ 419.22 ยูโร หรือ 574.27 USD ต่อเดือน) หรือรายได้อ้างอิง ขึ้นอยู่กับว่ายอดไหนต่ ากว่า ส่วนขั้นสูง
ที่สุด คือเงินเดือนของผู้ประกันตนที่หักเงินสมทบประกันสังคมและภาษีแล้ว 

ประโยชน์ทดแทนส าหรับบิดา มารดา (ประกันสังคม): บิดาหรือมารดาที่เป็นผู้ประกันตนจะได้รับ
ประโยชน์ทดแทน คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายได้เฉลี่ยรายวัน เป็นเวลา 120 วัน ซึ่งอาจจะขยายได้อีก 30 วัน
ส าหรับการคลอดหลายครั้ง หรือในกรณีที่บิดา-มารดาแบ่งกันลาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และในกรณีที่ผู้รับ
ประโยชน์สามารถหยุดงานได้ 150 วัน จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 80 ของรายได้เฉลี่ยต่อวัน ทั้งนี้อาจจะขยาย
ได้อีก 30 วัน 

ในกรณีที่มีความเสี่ยงทางคลินิก (clinical risk) หรือมีการยุติการตั้งครรภ์โดยสมัครใจ จ่ายเงินชดเชย
ให้ 14-30 วัน และอาจขยายได้ถ้าเป็นความเสี่ยงทางคลินิก 

รายได้เฉลี่ยต่อวันคือรายได้เฉลี่ยต่อวันคือรายได้ของผู้ประกันตนในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่คาดว่าจะ
คลอดบุตร 2 เดือน 

การจ่ายเงินชดเชย จ่ายให้เฉพาะมารดาอย่างน้อย 72 วัน (ส าหรับมารดาที่เป็นลูกจ้าง สามารถเลือก
รับ 30 วันก่อนการคลอดบุตร แต่เป็นเงื่อนไขบังคับ ส าหรับ 42 วันหลังคลอด แต่ส าหรับมารดาประเภทอ่ืน ๆ 
จ่ายให้เฉพาะ 42 วันหลังคลอด) ส่วนการจ่ายเงินให้บิดา จ่ายให้อย่างน้อย 10 วันคือ 5 วันหลังจากเด็กเกิด 
และ 5 วันในช่วง 30 วันหลังการเกิด ซึ่งในกรณีการคลอดหลายครั้ง อาจขยายได้อีก 2 วันส าหรับบุตรแต่ละ
คน แต่ถ้าทั้งบิดา-มารดาไม่สามารถหยุดงานได้เนื่องจากภาวะเจ็บป่วยทางกายหรือจิตใจ หรือคนใดคนหนึ่ง
เสียชีวิต ประโยชน์ทดแทนท้ังหมดจะจ่ายให้กับคนที่เหลืออยู่ 

เงินชดเชยขั้นต่ าที่สุด คือร้อยละ 80 ของ social benefit rate รายวัน (เท่ากับ 419.22 ยูโรหรือ 
574.27 USD ต่อเดือน) และร้อยละ 40 ส าหรับเงินชดเชยที่เพ่ิมขึ้น การจ่ายเงินชดเชยอาจจะจ่ายได้ตั้งแต่ 3 
เดือนขึ้นไป 
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ประโยชน์ทดแทนกรณีการรับบุตรบุญธรรม (ประกันสังคม): จ่ายให้ร้อยละ 100 ของรายได้เฉลี่ยต่อ
วันของผู้ประกันตนในช่วง 120 วันแรกของการรับเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งอาจขยายได้อีก 
30 วันในกรณีท่ีรับบุตรบุญธรรมมากกว่า 1 คน หรือเป็นการสลับกันลาของบิดา-มารดา กรณีท่ีผู้ประกันตนลา
งานมากกว่า 150 วัน จ่ายให้ร้อยละ 80 ของรายได้เฉลี่ยต่อวันของผู้ประกันตน และอาจจะขยายได้อีก 30 วัน 

รายได้เฉลี่ยต่อวันคือรายได้เฉลี่ยต่อวันคือรายได้ของผู้ประกันตนในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่รับบุตรบุญ
ธรรม 2 เดือน เงินชดเชยนี้สามารถจ่ายได้ตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป  

เงินชดเชยขั้นต่ าที่สุด คือร้อยละ 80 ของ social benefit rate รายวัน (เท่ากับ 419.22 ยูโร หรือ 
574.27 USD ต่อเดือน) และร้อยละ 40 ส าหรับเงินชดเชยที่เพ่ิมข้ึน  

 เ งินช่วยเหลือมารดาแบบพิ เศษ (ประกันสั งคม ) (special maternity allowance-social 
insurance): ส าหรับผู้ประกันตนที่เป็น สตรีมีครรภ์ ท างานกลางคืน หรือท างานในสภาพแวดล้อมที่มีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ที่เพ่ิงคลอดบุตรและให้นมบุตร จะได้รับเงินชดเชยเพ่ิมร้อยละ 65 ของรายได้
เฉลี่ยต่อวัน 

รายได้เฉลี่ยต่อวันคือรายได้ของผู้ประกันตนในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่คาดว่าจะคลอดบุตร 2 เดือน  
ประโยชน์ทดแทนส าหรับปู่ย่า-ตายาย (ประกันสังคม) (Grandparent’s benefit): กรณีที่บิดา-

มารดาของเด็กอายุต่ ากว่า 16 ปีและยังอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน  ปู่ย่า-ตายายจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 100 
ของรายได้เฉลี่ยต่อวันจ านวนรวม 30 วันหลังจากเด็กเกิด 

รายได้เฉลี่ยต่อวันคือรายได้เฉลี่ยต่อวันคือรายได้ของผู้ประกันตนในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่คาดว่าทารก
จะเกิด 

เงินช่วยเหลือกรณีเด็กป่วยหรือทุพพลภาพ (ประกันสังคม) : บุตรหรือลูกเลี้ยง อายุต่ ากว่า 12 ปี 
ป่วยหรือบาดเจ็บ ต้องการการดูแลและอาศัยอยู่กับผู้ประกันตน จะได้รับเงินช่วยเหลือ ร้อยละ 65 ของรายได้
เฉลี่ยต่อวันของผู้ประกันตน จ านวน 30 วันต่อปี ลดลงเป็น 15 วันต่อปีในกรณีที่เด็กอายุ 12-18 ปี (หรือเด็กที่
อายุมากกว่านั้นที่อาศัยอยู่ที่บ้าน) เงินชดเชยนี้เพ่ิมขึ้นทุก 1 วันส าหรับจ านวนเด็กที่เพ่ิมขึ้นแต่ละคน ส าหรับ
เด็กท่ีทุพพลภาพอย่างมากหรือป่วยเรื้อรัง จะได้รับเงินช่วยเหลือถึง 6 เดือน ซึ่งอาจขยายได้ถึง 4 ปี 

รายได้เฉลี่ยต่อวันคือรายได้ของผู้ประกันตนในช่วง 6 เดือนก่อนเดือนที่มีการเจ็บป่วย 
ประโยชน์ทดแทนส าหรับบิดา มารดาและการรับบุตรบุญธรรม (สังคมสงเคราะห์) : จ่ายให้ร้อยละ 

80 ของ social benefit rate รายวัน (เท่ากับ 419.22 ยูโร หรือ 574.27 USD ต่อเดือน) และร้อยละ 67 กรณี
ที่บิดา-มารดาลา 150 วัน 

การตรวจสอบรายได้: ใช้ social benefit rate เป็นฐานในการประเมิน โดยทรัพย์สินโดยรวมของ
ครัวเรือน (บัญชีธนาคาร หุ้น และเงินกองทุน) ไม่เกิน 240 เท่าของ social benefit rate และรายได้รวมราย
เดือนของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ social benefit rate (เท่ากับ 419.22 ยูโร
หรือ 574.27 USD ต่อเดือน) 
 ประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์ของคนท างาน ศูนย์สุขภาพและโรงพยาบาลเป็นผู้บริการทาง
การแพทย์โดยตรงแก่ผู้ป่วย สิทธิประโยชน์ ได้แก่การดูแลรักษาทั่วไป และกรณีพิเศษ การดูแลการคลอดบุตร  
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การรักษาในโรงพยาบาล การผ่าตัด อายุกรรมที่ได้รับอนุญาตและการดูแลระยะยาว  โดยมีการแบ่งจ่าย
บางส่วน และไม่มีเงื่อนไขจ ากัดด้านเวลา 

 ประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์ของผู้อยู่ในอุปการะ  ผู้ที่อยู่ในอุปการะ (dependent) ได้รับ
ประโยชน์ทดแทนเหมือนกับผู้ประกันตน 

  7) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงจัดหางานและประกันสังคม (Ministry of Employment and Social  
Security –www.portugal.gov.pt) ให้ค าปรึกษา-ก ากับดูแลโครงการ ผ่านส านักงานเลขาธิการของรัฐในเรื่อง
ความเป็นปึกแผ่นและการประกันสังคม (State Secretariat for Solidarity and Social Security) 

• สถาบันประกันสังคม (Social Security Institute – www.seg-social.pt) เป็น 
ผู้บริหารโครงการผ่านศูนย์บ านาญแห่งชาติ (National Pension Center) 

• องค์การบริหารสุขภาพระดับภูมิภาค (Regional health administration) บริหาร 
จัดการสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ 
 

3.3 การบาดเจ็บจากการท างาน 
  1) กรอบกฎระเบียบ  กฎหมายฉบับแรก: พ.ศ. 2456 (ค.ศ.1913)  กฎหมายปัจจุบัน: 
กฎหมายประกันสังคม (Social Security-1997) ด าเนินการปี 1998, ประกันสังคม (social insurance-1997) 
ด าเนินการในปี 1998, บัญชีเงินออมส่วนบุคคล (individual account-1997), ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพล
ภาพ (disability benefit-2011) กฎหมายปัจจุบัน: การบาดเจ็บจากการท างานและโรคจากการประกอบ
อาชีพ (2009)  
  2) ประเภทของโครงการ การบาดเจ็บจากการท างานเป็นการรับผิดของนายจ้าง และกรณี

โรคจากการประกอบอาชีพอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม 

  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง : ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

  4) แหล่งทุน 
   ผู้ประกันตน:  ไม่ต้องสมทบ 
   ผู้ประกอบอาชีพอิสระ:ไม่มีการบาดเจ็บจากการท างาน ส าหรับโรคเนื่องจากการ

ประกอบอาชีพ ได้มาจากการสมทบประกันสังคม ร้อยละ 29.6 ของรายได้อ้างอิง : ส าหรับเจ้าของกิจการ 
สมทบร้อยละ 34.75 โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระเลือกรายได้อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ ในระหว่าง               
1-11 เท่าของ social benefit rate (social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโรหรือ 574.27 USD ต่อเดือน) 
  เงินสมทบของผู้ประกอบอาชีพอิสระใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนด้านการเจ็บป่วยและคลอดบุตร 
โรคที่มาจากการท างาน ส่วนเงินสมทบของเจ้าของกิจการใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนการว่างงาน 

http://www.portugal.gov.pt/
http://www.seg-social.pt/
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  นายจ้าง: นายจ้างต้องซื้อประกันภัยความรับผิดกรณีการบาดเจ็บจากการท างาน
จากบริษัทประกันภัยภาคเอกชน ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงของงาน ส าหรับโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพมาจากเงินสมทบของนายจ้างในระบบประกันสังคม ร้อยละ 23.75  

  รัฐบาล: ไม่มีการสมทบ 
  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและเงื่อนไขการเกิดประโยชน์ 

  ประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการท างาน (work injury benefit): ไม่
ก าหนดเงื่อนไขระยะเวลา 

  ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราว : จ่ายเงินให้ร้อยละ 70 ของรายได้
อ้างอิงในช่วง 12 เดือนแรก หลังจากนั้นเพ่ิมให้เป็นร้อยละ 75  

เงินชดเชยนี้จะจ่ายให้จนกว่าผู้ป่วยจะฟ้ืนฟูอย่างสมบูรณ์หรือมีการรับรองว่าทุพพลภาพสมบูรณ์อย่าง
ถาวร โดยรายได้อ้างอิง คิดจากค่าจ้างรวมต่อปีของผู้ประกันตน 

ภาวะทุพพลภาพบางส่วน: จ่ายให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียความสามารถในการหารายได้ ร้อยละ 70  
 ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร : ผู้ที่ไม่สามารถท างานใด ๆ ได้เลย ได้รับบ านาญ 

ร้อยละ 80 ของรายได้อ้างอิง บวกอีกร้อยละ 10 ส าหรับผู้อยู่ในอุปการะแต่ละคน (บวกได้จนถึงร้อยละ 100) 
โดยส าหรับผู้ที่สูญเสียความสามารถในการท างานในอาชีพทั่วไป จะได้รับบ านาญร้อยละ 50-70 ของรายได้
อ้างอิง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหารายได้ที่เหลืออยู่ การคิดรายได้อ้างอิง คิดมาจากค่าจ้างรวมต่อปี
ของผู้ประกันตน 

ภาวะทุพพลภาพบางส่วน: ผู้ประกันตนที่สูญเสียความสามารถในการหารายได้ และมีการประเมิน
ระดับภาวะทุพพลภาพร้อยละ 30 ขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยรายปีร้อยละ 70 ตลอดชีวิต แต่ถ้ามีการประเมิน
ระดับภาวะทุพพลภาพต่ ากว่า ร้อยละ 30 จะได้รับเป็นเงินก้อน 
 ประโยชน์ทดแทนส าหรับทายาท 

บ านาญคู่สมรส: คู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ และอดีตคู่สมรส ได้รับบ านาญตกทอด ร้อยละ 30  
ของรายได้อ้างอิง (reference earnings) ของผู้เสียชีวิต ถ้าผู้ได้รับประโยชน์มีอายุ 65 ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ทุพพล
ภาพ จะได้บ านาญตกทอดเพ่ิมเป็นร้อยละ 40 

รายได้อ้างอิงคิดจากค่าจ้างรายปี (กรณีบาดเจ็บจากการท างาน) หรือค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือน (กรณีเป็น
โรคจากการประกอบอาชีพ 

บ านาญลูกก าพร้า: ลูกก าพร้าที่อายุต่ ากว่า 18 ปี (ถ้าเป็นนักเรียน นักศึกษา อายุ 22 หรือ 25 ปี) แต่
ละคน จะได้รับเงินร้อยละ 20 ของรายได้อ้างอิงของผู้เสียชีวิต ถ้าลูกก าพร้ามี 2 คน จะได้รับร้อยละ 40 และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ 50 ถ้ามีลูกก าพร้าตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ทั้งนี้ลูกก าพร้าต้องอายุไม่เกิน 18 ปี และเงินบ านาญ          
ตกทอดจะเพ่ิมเป็น 2 เท่าถ้าเป็นลูกก าพร้าสมบูรณ์ (ก าพร้าทั้งพ่อและแม่) และเพ่ิมได้ถึงร้อยละ 80 ของรายได้
ของผู้เสียชีวิต 

รายได้อ้างอิงคิดจากค่าจ้างรายปี (กรณีบาดเจ็บจากการท างาน) หรือค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือน (กรณีเป็น
โรคจากการประกอบอาชีพ 
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บ านาญบิดา-มารดา: บิดา-มารดาที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ละคน จะได้รับบ านาญตกทอด ร้อยละ 10 ของ
รายได้อ้างอิงของผู้เสียชีวิต ทั้งนี้จ่ายได้ถึงร้อยละ 30  

รายได้อ้างอิงคิดจากค่าจ้างรายปี (กรณีบาดเจ็บจากการท างาน) หรือค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือน (กรณีเป็น
โรคจากการประกอบอาชีพ 

เงินช่วยเหลืองานศพ (funeral grant): ค่าใช้จ่ายในงานศพ ในอัตรา 4 เท่าของ social benefit 
rate (เท่ากับ 419.22 ยูโร หรือ 574.27 USD ต่อเดือน) และในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
เพ่ิมเงินช่วยเหลือเป็น 2 เท่า 

เงินช่วยเหลือการตาย (death allowance): จ่ายเป็นเงินก้อน 12 เท่าของ social benefit rate 
(เท่ากับ 419.22 ยูโร หรือ 574.27 USD ต่อเดือน) โดยแบ่งครึ่ง (ร้อยละ 50) ระหว่างคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ 
และบุตร ในกรณีที่มีผู้อยู่ในอุปการะคนเดียว ได้รับเงินทั้งจ านวน 

ในบางกรณี มีการจ่ายเงินช่วยเหลือบางประเภท ภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น ความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมหรือดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
  6) องค์กรบริหาร 

กรณีบาดเจ็บจากการท างาน 

• กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance – www.portugal.go.pt) ก ากับดูแลโครงการ
ผ่านสถาบันการประกันภัยโปรตุเกส (Portuguese Insurance Institute) 

• บริษัทประกันภัยจัดการนโยบายเรื่องอุบัติเหตุจากการท างาน 

• สถาบันการประกันภัยโปรตุเกส (Portuguese Insurance Institute) ก ากับดูแลบริษัท
ประกันภัย 

 กรณีโรคจากการประกอบอาชีพ 

• กระทรวงจัดหางานและประกันสังคม (Ministry of Employment and Social 
Security –www.portugal.gov.pt) ให้ค าปรึกษา-ก ากับดูแลโครงการ ผ่านส านักงานเลขาธิการของรัฐในเรื่อง
ความเป็นปึกแผ่นและการประกันสังคม (State Secretariat for Solidarity and Social Security) 

• สถาบันประกันสังคม (Social Security Institute – www.seg-social.pt) เป็นผู้บริหาร
โครงการผ่านกองทุนประกันโรคจากการประกอบอาชีพแห่งชาติ (National Occupational Insurance 
Fund) 

 
 3.4 กรณีการว่างงาน 
  1) กรอบกฎระเบียบ  กฎหมายฉบับแรก: พ.ศ.2518  (ค.ศ.1975) กฎหมายปัจจุบัน:  การ
ว่างงาน (2006 และ 2010) โครงการที่มีเงินสมทบ (contributory scheme - 2009, 2010 และ 2011) การ
ตรวจสอบรายได้ (means test, 2010) 
  2) ประเภทของโครงการ  ระบบประกันสังคมและระบบสังคมสงเคราะห์ 

http://www.portugal.go.pt/
http://www.portugal.gov.pt/
http://www.seg-social.pt/
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  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง ลูกจ้าง และผู้ทุพพลภาพที่เคยมีการประเมินว่าสามารถท างาน
ได้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระบางประเภท : เจ้าของกิจการ และผู้พ่ึงพิงทางเศรษฐกิจซึ่งหมายถึงกลุ่มที่ท างานส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 80) ให้กับบริษัทแห่งเดียว 
  4) แหล่งทุน 

  ผู้ประกันตน: ร้อยละ 34.25 ของจ านวนเงินรวมที่มาจากการสมทบของผู้ประกันตน
และนายจ้าง แบ่งมาจ่ายเป็นค่าชดเชยในการว่างงาน ร้อยละ 5.14 
   ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: ส าหรับเจ้าของกิจการ สมทบร้อยละ 34.75 โดยผู้ประกอบ
อาชีพอิสระเลือกรายได้อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณเงินสมทบ ในระหว่าง 1-11 เท่าของ social benefit rate 
(social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโร หรือ 574.27 USD ต่อเดือน) น ามาจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนด้าน
การเจ็บป่วยและคลอดบุตร โรคที่มาจากการท างาน ส่วนเงินสมทบของเจ้าของกิจการใช้จ่ายประโยชน์ทดแทน
การว่างงาน ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระแบบอ่ืน ร้อยละ 5 ของรายได้ที่ได้รับ น ามาจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของ
สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

  นายจ้าง: ร้อยละ 34.25 ของจ านวนเงินรวมที่มาจากการสมทบของผู้ประกันตน
และนายจ้าง แบ่งมาจ่ายเป็นค่าชดเชยในการว่างงาน ร้อยละ 5.14 

  รัฐบาล: ไม่มีการสมทบ 
  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
 ประโยชน์ทดแทนการว่างงาน: ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 360 วันในช่วง 2 ปีก่อน
หน้าการว่างงาน (ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระบางประเภท ใช้เกณฑ์ 720 วันในช่วง 4 ปีก่อนหน้า คือกลุ่ม
ผู้ประกอบการและผู้พ่ึงพิงทางเศรษฐกิจซึ่งหมายถึงกลุ่มที่ท างานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ให้กับบริษัทแห่งเดียว 
ทั้งนี้ผู้ว่างงานจะต้องลงทะเบียนที่ส านักงานจัดหางาน และสามารถท างานได้ การว่างงานนั้นต้องเป็นไปโดย
การบังคับ 
 ประโยชน์ทดแทนการว่างงาน (การตรวจสอบรายได้): ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 
180 วันในช่วง 1 ปีก่อนหน้าการว่างงาน และไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากการว่างงานหรือหมดสิทธิ
ดังกล่าว ผู้ประกันตนจะต้องลงทะเบียนที่ส านักงานจัดหางาน และสามารถท างานได้ การว่างงานนั้นต้อง
เป็นไปโดยการบังคับ 

การตรวจสอบรายได้: ใช้ social benefit rate เป็นฐานในการประเมิน โดยทรัพย์สินโดยรวมของ
ครัวเรือน (บัญชีธนาคาร หุ้น และเงินกองทุน) ไม่เกิน 240 เท่าของ social benefit rate และรายได้รวมราย
เดือนของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ social benefit rate (เท่ากับ 419.22 ยูโร
หรือ 574.27 USD ต่อเดือน) 
 ประโยชน์ทดแทนการว่างงานบางส่วน (Part-time unemployment benefit): ผู้ประกันตน
ได้รับเงินชดเชยจากการว่างงาน ร้อยละ 20 – 75 ของระยะเวลาการท างานปกติรายสัปดาห์ โดยมีรายได้ต่ า
กว่าเงินชดเชยจากการว่างงาน 
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 ประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงาน 
 ประโยชน์ทดแทนการว่างงาน: ในช่วง 180 วันแรก จ่ายเงินชดเชยร้อยละ 65 ของรายได้เฉลี่ยต่อปี
ของผู้ประกันตน และลดลงร้อยละ 10 หลังจากครบรอบ 180 วัน แต่เงินชดเชยจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 หาก
สมาชิกในครอบครัวทั้งคู่ (สามี-ภรรยา) ได้รับเงินชดเชยจากการว่างงาน และมีบุตรในอุปการะ 
 รายได้เฉลี่ยต่อปีคิดจากรายได้ของผู้ประกันตนในช่วง 12 เดือนก่อนเดือนที่ว่างงาน 2 เดือน 
 ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้พ่ึงพิงทางเศรษฐกิจ ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 65 ของรายได้อ้างอิง
ที่ก าหนดจากกลุ่มรายได้ จาก 1-11 เท่าของ social benefit rate บวกเพ่ิมด้วยร้อยละของการพ่ึงพิงทาง
เศรษฐกิจกับคู่สัญญา 
 เงินชดเชยขั้นต่ าที่สุดคือ social benefit rate ส่วนขั้นสูงที่สุดคือ 2.5 เท่าของ social benefit rate 
หรือร้อยละ 75 ของรายได้อ้างอิงสุทธิที่ใช้ในการค านวณเงินชดเชยในการว่างงาน 
 ระยะเวลาในการรับเงินชดเชย ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ประกันตนและจ านวนเดือนที่มีการลงทะเบียนว่ามี
รายได้ หลังการว่างงานครั้งสุดท้าย ดังนี้ 

ผู้ประกันตนที่อายุถึง 30 ปี อาจได้รับถึง 330 วัน (เพ่ิมพิเศษ 30 วัน ทุก 5 ปีที่ลงทะเบียนว่ามีรายได้)  
ผู้ประกันตนอายุ 31-39 ปี ได้รับถึง 420 วัน (เพ่ิมพิเศษ 30 วัน ทุก 5 ปีที่ลงทะเบียนว่ามีรายได้

พิจารณาจากช่วงระยะเวลา 20 ปีล่าสุด) 
 ผู้ประกันตนอายุ 40-49 ปี ได้รับถึง 540 วัน (เพ่ิมพิเศษ 45 วัน ทุก 5 ปีที่ลงทะเบียนว่ามีรายได้ 
พิจารณาจากช่วงระยะเวลา 20 ปีล่าสุด) 

ผู้ประกันตนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับ 540 วัน (เพ่ิมพิเศษ 60 วัน ทุก 5 ปีที่ลงทะเบียนว่ามีรายได้ 
พิจารณาจากช่วงระยะเวลา 20 ปีล่าสุด) 

บ านาญชราภาพจ่ายให้ผู้ว่างงานเมื่ออายุครบ 62 ปี หรือและผู้ประกันตนที่มี อายุ 52 ปีที่จ่ายเงิน
สมทบอย่างน้อย 22 ปี จะได้บ านาญลดลง 

การช่วยเหลือทางสังคมกรณีว่างงาน (Social assistance unemployment benefit):  ผู้ที่ยัง
ไม่สมรส ได้รับเงินช่วยเหลือร้อยละ 80 ของ social benefit rate และเพ่ิมเป็นร้อยละ 100 ส าหรับผู้ที่มีคนใน
อุปการะ (social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโรหรือ 574.27 USD ต่อเดือน) 
 ระยะเวลาการให้เงินชดเชย ขึ้นอยู่กับอายุของผู้รับผลประโยชน์ ถ้าอายุ 40 ปีขึ้นไป ระยะเวลาเท่ากับ
เงินชดเชยการว่างงานในโครงการประเภทส่งเงินสมทบ แต่ถ้าอายุต่ ากว่า 40 ปี ระยะเวลาลดเหลือครึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาข้างต้น 
 เงินช่วยเหลือจากการว่างงาน อาจต้องต่ออายุจนผู้ประกันตนเป็นผู้รับบ านาญระดับต้นที่ว่างงานใน
อายุ 52 ปีขึ้นไปและยังมีคุณสมบัติได้รับเงินชดเชย 
 ประโยชน์ทดแทนการว่างงานบางส่วน (Part-time unemployment benefit): ความแตกต่าง
ระหว่างเงินชดเชยจากการว่างงานและรายได้ที่ได้จากงานบางส่วน ร้อยละ 135 เงินชดเชยประเภทนี้จ่ายเป็น
ระยะเวลาเหมือนกับเงินช่วยเหลือทางสังคมกรณีว่างงาน 
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  6) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงจัดหางานและประกันสังคม (Ministry of Employment and Social  
Security –www.portugal.gov.pt) ให้ค าปรึกษา-ก ากับดูแลโครงการ ผ่านส านักงานเลขาธิการของรัฐในเรื่อง
ความเป็นปึกแผ่นและการประกันสังคม (State Secretariat for Solidarity and Social Security) และ 
state secretary for employment 

• สถาบันประกันสังคม (Social Security Institute – www.seg-social.pt) เป็น 
ผู้บริหารโครงการ  

• ศูนย์จัดหางานเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียกร้องสิทธิ 

3.5 กรณีเงินช่วยเหลือครอบครัว 
  1) กรอบกฎระเบียบ : กฎหมายฉบับแรก พ.ศ.2485  (ค.ศ.1942) กฎหมายปัจจุบัน : 
ประโยชน์ชดเชยส าหรับครอบครัว (1997, 1999, 2003, 2008, 2009, 2010) ประกันสังคม (2007)  การ
ตรวจสอบรายได้ (2010)  

 2) ประเภทของโครงการ: ระบบถ้วนหน้า 
  3) ขอบข่ายความคุ้มครอง: เด็กท่ีเป็นพลเมืองโปรตุเกส พลเมืองต่างชาติ ผู้อพยพ และผู้อยู่
อาศัยในประเทศที่ไม่ได้เป็นพลเมือง 
  4) แหล่งทุน: ผู้ประกันตน ผู้ประกอบอาชีพอิสระและนายจ้างไม่ต้องสมทบ รัฐบาลทั้งหมด 

  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิประโยชน์ 
 เงินอุดหนุนครอบครัว (มีการตรวจสอบรายได้): จ่ายให้เด็กที่อายุต่ ากว่า 16 ปี (ถ้าเป็นนักเรียน-
นักศึกษาเต็มเวลา ให้อายุถึง 24 ปี) ซึ่งไม่มีกิจกรรมที่หายรายได้ 

การตรวจสอบรายได้: ผู้เรียกร้องสิทธินี้และสมาชิกในครอบครัว มีทรัพย์สิน (บัญชีธนาคาร หุ้น และ
เงินกองทุน) ไม่เกิน 240 เท่าของ social benefit rate และมูลค่าของ social benefit rate หรือรายได้อ้างอิง
รายปีเกิด 8,803.62 ยูโร (โดย social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโรหรือ 574.27 USD ต่อเดือน) 
 เงินอุดหนุนพิเศษเด็กทุพพลภาพ: จ่ายให้เด็กในภาวะทุพพลภาพที่อายุไม่เกิน 24 ปี 
 เงินเพ่ิมเพ่ือการดูแลต่อเนื่อง : จ่ายให้เด็กในภาวะทุพพลภาพที่ต้องการให้ผู้อ่ืนช่วยดูแลในการท า
กิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
 เงินอุดหนุนครอบครัวก่อนคลอดบุตร (prenatal family allowance): จ่ายในมารดาที่ตั้งครรภ์ 
13 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ต้องมีการยืนยันการตั้งครรภ์ด้วย 

การตรวจสอบรายได้: ผู้เรียกร้องสิทธินี้และสมาชิกในครอบครัว มีทรัพย์สิน (บัญชีธนาคาร หุ้น และ
เงินกองทุน) ไม่เกิน 240 เท่าของ social benefit rate และมูลค่าของ social benefit rate หรือรายได้อ้างอิง
รายปีเกิด 8,803.62 ยูโร (โดย social benefit rate เท่ากับ 419.22 ยูโรหรือ 574.27 USD ต่อเดือน) 
 เงินอุดหนุนการเพิ่มสมาชิกในครอบครัว (increased family allowance): จ่ายให้เมื่อมีสมาชิก
ใหม่ในครอบครัว กรณีเด็กเกิดใหม่ การรับบุตรบุญธรรมอายุ 1-3 ปี คนที่ 2 เป็นต้นไป 

http://www.portugal.gov.pt/
http://www.seg-social.pt/
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 เงินอุดหนุนตลอดชีวิต (lifelong allowance): จ่ายให้สมาชิกในครอบครัวที่อายุ 24 ปีขึ้นไปที่
ได้รับการประเมินว่าทุพพลภาพทางกายหรือจิตใจ 
 เงินเพ่ิมเพ่ือความเข้มแข็ง (solidarity supplement): เป็นเงินเพ่ิมรายเดือนที่จ่ายเพ่ิมให้เงินอุดหนุน
ตลอดชีวิต 
 เงินเพ่ิมเพ่ือการดูแลต่อเนื่อง : จ่ายให้สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในฐานะต้องพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ ที่
ได้รับการประเมินว่าต้องการให้ผู้อ่ืนช่วยดูแลในการท ากิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
 เงินอุดหนุนค่าเล่าเรียน (Education allowance): จ่ายให้เด็กอายุ 6-16 ปีในครอบครัวรายได้น้อย
เพ่ือช่วยเหลือค่าเล่าเรียน 
 
 
4. ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  

ปัจจุบัน ประเทศโปรตุเกส ได้ลงสัตยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับลูกจ้างท างานบ้าน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 
1) อนุสัญญาว่าด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ค.ศ.1925) 

19) ILO Convention No. 19: Right to Compensation  
2) อนุสัญญาว่าด้วยการอพยพเพ่ือการหางานท า (ฉบับที่ 97)  
3) อนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าของความมั่นคงทางสังคม (ฉบับที่ 102)  
4) อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานอพยพ (ฉบับที่ 143)  
5) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน (ฉบับที่ 189) 
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ราชอาณาจักรสเปน 
 

1. ข้อมูลทางประชากร ก าลังแรงงาน และดัชนีทางเศรษฐกิจ  
ประเทศสเปน หรือ ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain) เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่เป็น 

อันดับที่ 50 ของโลก มีพ้ืนที่ติดกับประเทศโปรตุเกส กิบารตา โมรอคโคและฝรั่งเศส ประเทศสเปนมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีท า
หน้าที่หัวหน้าคณะบริหาร  มีการด ารงต าแหน่ง วาระ 4 ปี  ประเทศสเปนแบ่งการปกครองออกเป็น 17 แคว้น 
และ 2 นคร โดยแต่ละแคว้นจะมีการแบ่งการปกครองเป็นจังหวัด รวมทั้งประเทศเป็น 50 จังหวัด โดยแคว้น
แต่ละแคว้นจะมีเมืองหลวงและประชากรกว่าครึ่งหนึ่งจะอาศัยอยู่ในเมืองหลวง  แคว้นจะมีสิทธิในการปกครอง
ตนเองรวมทั้งจัดการบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขและระบบการศึกษาของตนเอง   

ประชากรในประเทศสเปนมีจ านวนทั้งสิ้น 46 ,095, 093 คน (ในปี ค.ศ.2016) โดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตจากปี ค.ศ. 2015 ลดลง-0.21% ร้อยละ 75 ของประชากรนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก 
 สเปนเป็นส่วนหนึ่งของ Euro Zone และใช้เงิน ยูโร (Euro) ประเทศสเปนเป็นประเทศที่มีขนาด   
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ในยูโรโซน 16ประเทศ และใหญ่เป็นอันอับห้าในระบบเศรษฐกิจของ EU เป็น
ประเทศท่ีมีโครงสร้างอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่แข็งแรงอันดับต้น ๆ ของยุโรป และมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในปี ค.ศ. 2015 เท่ากับ 1,199,057 ล้านดอลล่าร์
(http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf ) 
 
2. สถานการณ์ และสถิติลูกจ้างท างานบ้าน 

สถิติจ านวนลูกจ้างท างานบ้านของประเทศสเปนปี พ.ศ.2554 (ค.ศ. 2011)  มีจ านวนอยู่ที่ประมาณ 
700 ,000 คน ( ILO. 2013  ในปีพ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) คนท างานบ้านประเทศสเปนมีทั้ งแรงงาน
ภายในประเทศและแรงงานข้ามชาติ  อย่างไรก็ตาม แรงงานภายในประเทศมีจ านวนลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา  แรงงานส่วนใหญ่ที่ท างานบ้านในประเทศสเปนจึงเป็นแรงงานข้ามชาติ จากประเทศที่พูดภาษาสเปนใน
ประเทศลาตินอเมริกา  จากการส ารวจแรงงานภายในประเทศ ในปีพ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) พบว่า ร้อยละ 32 
ของแรงงานข้ามชาติที่ท างานบ้านในสเปนมาจากประเทศ Ecuador และร้อยละ 13 มาจากประเทศโคลัมเบีย 
(ILO 2013)  

อย่างไรก็ตาม แม้แรงงานท างานบ้านในประเทศสเปนจะได้รับการสิทธิในการเป็นสมาชิกของกองทุน
ประกันสังคม แต่ในปีพ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) คนท างานบ้านเป็นเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพียง 424.060 คน 
จากสมาชิ กประกันสั งคมทั้ งประ เทศ  จ านวน  16.1 ล้ าน  คน (Data of the Spanish Ministry of 
Employment and Social Security ปี 2013 อ้างใน  Ana Gomes, 2013) 

 
 

  

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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3. ระบบการคุ้มครองทางสังคม  

3.1 กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ 
  1) กรอบกฎระเบียบ ประเทศสเปนเริ่มมีแนวคิดเรื่องระบบการคุ้มครองครั้งแรก ในปี       
พ.ศ. 2426 (ค.ศ.1883) ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปสังคม  และในปีพ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)  ประเทศสเปนได้
ระบุสิทธิของประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ  ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองทางสังคมของประเทศสเปน ที่ส าคัญ ได้แก่ 
 - กฎหมายอุบัติเหตุของแรงงาน พ.ศ.2462 (ค.ศ.1919) 
 - ประกันสังคมด้านการเกษียณอายุ และ การคลอดบุตร พ.ศ.2475 (ค.ศ.1923) 
 - การประกันสังคมด้านการว่างงาน พ.ศ.2456 (ค.ศ.1931) 
 - การประกันสังคมด้านการเกษียณอายุและพิการ พ.ศ.2490 (ค.ศ.1947)   
 - กฎหมายความช่วยเหลือทางสังคม ปีพ.ศ.2534,2552 (ค.ศ.1991, 2009) 

- กฎหมายการคุ้มครองทางสังคม (Social security) ปี พ.ศ.2506,2509,3537,2554 (ค.ศ.1963, 
1966,  1994 , 2011) 

- กฎหมายการเกษียณก่อนก าหนด พ.ศ.255 (ค.ศ.2013)   
  2) ประเภทของโครงการคุ้มครองทางสังคม 
 ประเทศสเปน มีระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ส าคัญ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม (Social 
insurance) และ ระบบความช่วยเหลือทางสังคม (social assistance) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุ
และเป็นผู้พิการ จะได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและสิ่งจ าเป็นอ่ืน โดยที่ไม่ต้องสมทบ 
  3) ขอบข่ายของความคุ้มครอง  

ระบบประกันสังคมของประเทศสเปน จะครอบคลุมถึง ลูกจ้าง พนักงาน ของบริษัท โรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึง ธุรกิจกลุ่มบริการต่าง ๆ ทั้งกลุ่มบริการทั้งหมด ใน 11 อาชีพ  แรงงานในภาคการเกษตร 
เกษตรกรขนาดเล็ก และ คนงานในบ้าน (บางประเภท) ส าหรับผู้ที่ลาออกจากงานแล้วยังสามารถที่จะท าเรื่อง
การคุ้มครองตนเองต่อไปได ้

ข้าราชการ  ทหาร เจ้าของกิจการ  ชาวประมง หรือ คนงานเหมืองแร่ จะมีระบบการคุ้มครองด้วย
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการประกันสังคม 

ระบบการคุ้มครองแบบช่วยเหลือ จะเป็นการคุ้มครองผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  4) แหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกันตน:เงินสมทบ ระบบประกันสังคม ผู้ประกันตน ต้องจ่ายสมทบร้อยละ 
4.7 ของรายได้ต่อเดือน การครอบคลุมจะครอบคุลมเงินทดแทนการเจ็บป่วย  การคลอดบุตร (ของแม่)       
การเป็นบิดา (ชาย) และการชดเชยจากการเจ็บป่วยจากการท างาน 

รายได้ขั้นต่ า แรงงานที่ต้องจ่ายสมทบได้แก่ ผู้ที่มีรายได้รายขั้นต่ า เดือนละ 753 ยูโร และ ผู้ที่มี
รายได้ 25.10 ยูโรต่อวัน   

รายได้สูงสุด ที่น ามาค านวณ  จะไม่เกิน 3,597 ยูโร ต่อเดือน  และ119.90 ยูโร ต่อวัน 
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• นายจ้าง: เงินสมทบ ต้องจ่ายประกันสังคม ร้อยละ 23.6 ของบัญชีค่าจ้างราย
เดือน การครอบคลุม เงินจ่ายของนายจ้าง จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล การคลอดบุตร    
เงินช่วยเหลือมารดา เงินช่วยเหลือบิดา และการชดเชยการเจ็บป่วยจากการท างาน 

รายได้ขั้นต่ าของนายจ้างที่น ามาค านวณคือ รายได้ขั้นต่ า ได้แก่ เดือนละ 753 ยูโร และ 25.10    
ยูโรต่อวัน   

รายได้สูงสุดที่น ามาค านวณ จะไม่เกิน 3,597 ยูโร และ วันละ  119.90 ยูโร 

• รัฐบาล:มีงบประมาณสนับสนุนการประกันสังคมเป็นรายปี   
  5) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและสิทธิประโยชน์ 

•    กรณีชราภาพ  บ านาญชราภาพ  
   เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

 ผู้ประกันตนที่มี อายุ 65 ปีและ 2 เดือน (และจะเพ่ิมขึ้นเป็นอายุ 67 ในปีพ.ศ.2570        
(ค.ศ.2027) ที่มีการจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 15 ปี รวมถึงอย่างน้อยสองปีสุดท้ายของการสมทบ ในช่วง 15 ปี
ที่ผ่านมา  และบ านาญแบบเต็มรูปจะให้แก่ผู้ที่จ่ายเงินสมทบครบ 35 ปี 6 เดือน ผู้ประกันตนที่มีอายุ 65 กับ 
และมีการจ่ายสมทบครบ 35 ปี 6 เดือนและจะเพ่ิมเป็น จ านวน  38 ปี 6 เดือนในพ.ศ.2570 (ค.ศ.2027) 
  ผู้ที่ท างานภายใต้ลักษณะการท างานที่อาจจะเป็นอันตราย จะมีสิทธิที่จะเกษียณอายุได้ก่อน 
ได้แก่ ผู้ที่มีการประเมินความทุพพลภาพมากกว่าลักษณะงานอ่ืน 65% หรือมากกว่า หรือผู้ที่ท างานในลักษณะ
การท างานที่มีการประเมินว่าการท างานจะท าให้อายุสั้นลงกว่าอายุไขเฉลี่ย 45%  

บ านาญก่อนเกษียณโดยไม่สมัครใจ  ได้แก่ผู้ที่มีอายุ 61 และ 2 เดือน (จะเพ่ิมเป็น 63 ปี ในปี 
พ.ศ.2570 (ค.ศ.2027) ที่มีการจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า 33 ปี และ25 ปี (หากมีประเมินความทุพพลภาพมากกว่า
ลักษณะงานอ่ืน ร้อยละ 33 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนในกลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้ที่เกษียณอายุเนื่องจากการปรับโครงสร้าง
ของกิจการหรือการปิดกิจการ หรือเจ้าของกิจการเกษียณอายุ พิการ หรือตาย โดยผู้ขอรับเงินจะต้องขึ้น
ทะเบียนผู้หางานท าอย่างน้อยหกเดือนก่อนที่รับเงินบ านาญ 

บ านาญก่อนเกษียณแบบสมัครใจ ต้องมีอายุ 63 ปีและ 2 เดือน (และจะขยายเป็น 65 ปีใน 
พ.ศ.2570 (ค.ศ.2027) ต้องเป็นผู้ที่มีการส่งเงินสมทบอย่างน้อย 35 ปี 

เงินบ านาญบางส่วน ได้แก่ ผู้ที่มีอายุครบ  61 ปีและ 2 เดือน (และจะขยายเป็นอายุ 63 ปี  
พ.ศ.2570 (ค.ศ.2027) และมีการจ่ายเงินสมทบ  33 ปี และมีเวลาการท างานน้อยลง ร้อยละ  25 -50 และ 
ร้อยละ 75 ถ้าคนที่อายุน้อยกว่าได้รับการว่าจ้างแทน) 

เงินบ านาญรอจ่าย: เงินบ านาญอาจจะรอจ่ายจากอายุเกษียณตามปกติไปจนถึงเป็น อายุ    
70 ปี ถ้าผู้ประกันตนมีการสมทบอย่างน้อย15 ปี รวมทั้งมีการจ่ายสมทบอย่างน้อยสองปีในช่วง 15 ปีสุดท้าย 
  เงินอุดหนุนชราภาพ เงินอุดหนุนบ านาญชราภาพ ขั้นต่ า ปีละ 7,080.73 ยูโร (ไม่รวมเงิน
บ านาญ) หรือ 8,259.75 ยูโร ในกรณีที่มีคู่สมรสที่ไม่ได้ท างาน 
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สิทธิประโยชน์ชราภาพ 
 เงินอุดหนุนชราภาพ เงินอุดหนุนบ านาญชราภาพ ขั้นต่ า ปีละ  7,080.73  ยูโร (ไม่รวมเงินบ านาญ
ชราภาพ) หรือ  8,259.75 ยูโร ในกรณีที่มีคู่สมรสที่ไม่ได้ท างาน 

 เงินบ านาญชราภาพเงินบ านาญชราภาพจะจ่าย ร้อยละ 50 ของรายได้ผู้ประกันตนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในช่วง 15 ปี  และเพ่ิมเปอร์เซ็นต์ ขึ้นอีกเล็กน้อยในปีที 16-17  
 รายได้ข้ันต่ าที่น ามาใช้ค านวณจะเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีจนกระทั่งถึง 25 ปี ในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2022) 
และในปี พ.ศ. 2570 (ค.ศ.2027) บ านาญจะต่ าลงร้อยละ 2.27 ส าหรับแต่ละปีท่ีจ่ายสมทบน้อยกว่า 37 รายได้
สูงสุดที่น ามาค านวณการจ่ายสมทบ คือ  3597 ยูโร  เงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ าที่จะได้รับคือ 632.90 ยูโร ต่อ
เดือน และ780.90 ยูโรต่อเดือนส าหรับผู้ทีมีคู่สมรสไม่ได้ท างาน และ เงินบ านาญสูงสุดคือ 2,554.49 ยูโรต่อ
เดือน หรือ 35,762.86 ยูโรต่อปี  การจ่ายเงิน 14 ครั้งต่อปี 
 เกษียณอายุก่อนก าหนดโดยไม่สมัครใจ กรณีที่เกษียณก่อนก าหนด  เงินบ านาญจะลดลงตาม
จ านวนปีที่รับเงินบ านาญ ซึ่งข้ึนอยู่กับจ านวนปีที่จ่ายสมทบ 
 เกษียณอายุก่อนก าหนดโดยสมัครใจ กรณีที่เกษียณก่อนก าหนด  เงินบ านาญจะลดลงตามจ านวน
ปีที่รับเงินบ านาญ ซึ่งขึ้นอยู่กับจ านวนปีที่จ่ายสมทบเงินบ านาญรายเดือนขั้นต่ า คือ 592  ยูโร ต่อเดือน และ  
731.85 ยูโรต่อเดือนส าหรับผู้ทีมีคู่สมรสไม่ได้ท างาน  เงินบ านาญบางส่วน จะได้เงินบ านาญลดลง โดยเงินขั้น
ต่ าขึ้นอยู่กับจ านวนปีที่จะได้รับบ านาญจริงหักกับจ านวนปีที่เกษียณก่อนก าหนด 
 เงินบ านาญรอจ่าย: จะได้รับเงินมากขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี ตามเวลาเลื่อนรับ หากมีการจ่ายเงินสมทบ   
15-27 ปี และ เพ่ิมเป็นร้อยละ 2.75 หากมีการจ่ายเงินสมทบ 25-36 ปี และร้อยละ 4 หามีเวลาการจ่ายสมทบ
ครบ 37 ปี บ านาญรอจ่ายรายเดือนสูงสุดคือเดือนละ 2,554.49 ยูโร หรือ 35,762.86 ต่อปี 
 บ านาญทุพพลภาพ 
 เงื่อนไขสิทธิ:จ่ายให้กับผู้ที่พิการตามลักษณะความไร้ความสามารถในการท างานที่เคยท าได้และ
ความไร้ความความสามารถในการท างานอ่ืนใด โดยหากผู้รับบ านาญเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่าอายุ 31 ปี จะต้อง
เป็นผู้ที่จ่ายสมทบมาแล้ว 33% ของระยะเวลาตั้งแต่อายุ 16 ปี จนถึงวันที่มีความพิการ   

 ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 31 ปีหรือมากกว่า จะต้องมีการจ่ายสมทบมาแล้ว 25% ของช่วงอายุ 20  ปี จนถึง
วันที่มีความพิการ และมีการจ่ายสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และต้องไม่เป็นผู้รับเงินจากเงินบ านาญชราภาพ 
 ทุพพลภาพบางส่วน ครอบคลุมถึงผู้ที่สูญเสีย 33 %ของความสามารถในการท างาน ต้องเป็นผู้ที่
จ่ายเงินสมทบไปแล้ว 1800 วัน ในรอบ10 ปี ก่อนที่จะกลายเป็นผู้พิการ และต้องไม่เป็นผู้รับเงินบ านาญ
ผู้สูงอายุ จากผู้ตรวจสอบของสถาบันคุ้มครองแห่งชาติเป็นผู้ตรวจสอบความทุพพลภาพ 
 สิทธิประโยชน์ของผู้ทุพพลภาพถาวร 
 ผู้ประกันตนที่พิการจนไม่สามารถท างานได้ตามปกรติ จะได้รับเงินค่าชดเชย 55% ของรายได้ และ
จ านวนเงินชดเชยจะเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 20 หากผู้ประกันตนมีอายุมากกว่า 55 ปีและมีลักษณะที่อาจจะไม่
สามารถท างานได้อีก และจ่ายให้ร้อยละ 100 เมื่อผู้ประกันตนพิการจนไม่สามารถท างานได้อีก 
 สิทธิประโยชน์รายเดือนนี้จะขึ้นอยู่กับรายได้รายวันที่สูญเสียไปเนื่องจากความพิการ (ซึ่งรวมรายได้
รายปี งานพิเศษ และรายได้อ่ืน ๆ จากปีที่ผ่านมา) คูณด้วย 365 และหารด้วย 12 
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 หากความพิการเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน สิทธิประโยชน์รายเดือน
จะค านวณจากรายได้ในรอบ 24 เดือนของช่วง 7 เดือนสุดท้ายหารด้วย 28 หากเป็นผู้พิการเนื่องจากการ
เจ็บป่วย จะได้รับเงินโดยค านวณจากรายได้ของผู้ประกันตนในช่วง 96 เดือนสุดท้าย หารด้วย 112 
 เงินบ านาญทุพพลภาพขั้นต่ า คือ 592 ยูโรต่อเดือน  (ในกรณีที่มีความพิการก่อนการเกษียณจริง
มากกว่า 5 ปี) หรือ 731.90 ยูโร หากคู่สมรสไม่มีรายได้  และ 559.40 ถ้ามีคู่สมรสมีรายได้)  ในกรณีที่ผู้พิการ
ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะได้รับบ านาญ 632.90 ยูโรต่อเดือน และ หากมีคู่สมรส จะได้บ านาญ780.90 ยูโร
ต่อเดือน ในกรณีที่คู่สมรสที่ไม่มีงานท า และได้  600.30 ต่อเดือนในกรณีท่ีคู่สมรสมีงานท า 
 ความพิการบางส่วน จะได้รับเงินก้อน จ านวน 24 เดือนของเงินเดือนเฉลี่ยของผู้ประกันตน ก่อนที่
จะมีการรับเงินบ านาญผู้พิการ โดยเงินเดือนต่ าสุดที่น ามาค านวณคือ 753 ยูโรต่อเดือน และสูงสุดคือ 3597ยูโร
ต่อเดือน การจ่าย 14 ครั้งต่อปี 
 บ านาญผู้อยู่ในอุปการะ 
 คู่สมรส เงื่อนไขสิทธิ  ผู้เสียชีวิตที่มีสิทธิท าให้ผู้อยู่ในอุปการะได้รับบ านาญผู้อยู่ในอุปการะคือผู้เอา
ประกันมีการจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 500 วันของเวลาท างานในช่วง 5 ปีสุดท้าย และเสียชีวิตด้วยความ
เจ็บป่วยปกติ  เป็นผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับบ านาญชราภาพหรือบ านาญทุพพลภาพในช่วงที่เสียชีวิต หรือ 
ได้ส่งเงินสมทบครบ 15 ปี 

คู่สมรสของผู้เสียชีวิตจะได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับการเงินบ านาญชราภาพหรือบ านาญทุพพลภาพเงิน
บ านาญ 
 สิทธิในเงินบ านาญคู่สมรสนี้จะสิ้นสุดเมื่อคู่สมรสที่รับเงินบ านาญสมรสใหม่ แต่อาจจะยังได้รับเงิน
บ านาญทั้งหมดหรือบางส่วนได้ในบางเงื่อนไข  เช่น (รายได้ อายุหรือความพิการ) 
 ในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องใช้เงื่อนไขเรื่องการสมทบก่อนการเสียชีวิต สมรส
ที่มีสิทธิในเงินบ านาญนี้คือคือคู่สมรสของผู้เอกประกัน ที่สมรสกันอย่างน้อย 1 ปี ก่อน และอยู่ร่วมกันอย่าง
น้อย 2 ปี หรือ มีทายาทร่วมกัน 
 บุตร จ่ายให้กับบุตรผู้เอาประกัน ที่มีอายุน้อยกว่า 21 ปี หรือหาก 25 ปี หากยังไม่มีงานท าหรือมี
รายได้ต ากว่ารายได้ของนักเรียน และไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ในกรณีที่เป็นบุตรเป็นผู้ทุพพลภาพ (รายได้ขั้นต่ าคือ 
645.30 ยูโร) 
     ทายาทอ่ืน ๆ ตามล าดับของสิทธิ ได้แก่  หลาน พ่ีและน้อง ที่อายุต่ ากว่า 18 ปี พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย
และพ่ีน้องอายุมากกว่า 45 ปี โดยทายาทเหล่านี้ต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยกับผู้เสียชีวิตและอยู่ในการอุปการะของ
ผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจสอบรายได้ของทายาทดังกล่าว 

 ค่าท าศพ  จะมีการจ่ายค่าท าศพให้กับผู้ที่รับผิดชอบจัดงานศพ ให้กับผู้เสียชีวิต 

 สิทธิประโยชน์ของผู้อยู่ในอุปการะ 
 เงินบ านาญของคู่สมรส  
 ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับเงินบ านาญ คู่สมรสจะได้เงินร้อยละ 52 ของรายได้ของผู้เสียชีวิต และ
จะได้รับเป็น ร้อยละ 70 หากมีบุตร หรือมีรายได้ต่ ากว่ารายได้ขั้นต่ าที่รัฐบาลระบุ รายได้จะเป็นจ านวนเท่ากับ
รายได้ 24 เดือนที่ดีที่สุดในรอบ 15 ปี ก่อนคู่สมรสจะเสียชีวิตหารด้วย 28 เงินได้ขั้นต่ าที่น ามาค านวณจะไม่ต่ า
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กว่า 753 ยูโรต่อเดือน และไม่เกิน 33597 ยูโรต่อเดือน บ านาญของคู่สมรสที่จะได้ คือ 592  ยูโรต่อเดือน หาก
การพิการเกิดขึ้นก่อน จะครบอายุเกษียณอายุ 5 ปี  ในกรณีที่คู่สมรสผู้เสียชีวิตมีบุตรต้องเลี้ยงดู จะได้รายได้
เพ่ิมขึ้นเป็น 731 ยูโร  ในกรณีที่คู่สมรสอายุ 65 ปี จะมีสิทธิที่จะได้รายได้เพ่ิมมากขึ้นเป็น เดือนละ 632.90    
ยูโร และเพ่ิมเป็น 780.90 ยูโร 
 การจ่ายเงิน จะได้รับเงินรายได้ตามสิทธินี้ 14 ครั้งต่อปี 
 ทั้งนี้ หากคู่สมรสหย่าร้างหรือแยกกันอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิการรับเงินเงินบ านาญจะท่ี
ลดลงตามระยะเวลาจริงที่คู่สมรสอาศัยอยู่กับผู้เสียชีวิต 
 บ านาญส าหรับบุตร :บุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ ร้อยละ 20 ของรายได้ของผู้เสียชีวิต 
 รายได้จะเป็นจ านวนเท่ากับรายได้ 24 เดือนที่ดีที่สุดในรอบ 15 ปี ก่อนพ่อแม่จะเสียชีวิตหาร     
ด้วย 28 
 เงินได้ขั้นต่ าที่น ามาค านวณจะไม่ต่ ากว่า 753 ยูโรต่อเดือน และไม่เกิน 33597 ยูโรต่อเดือน 
 เงินบ านาญขั้นต่ าของบุตรผู้เสียชีวิตคือ 193.30 ยูโรต่อคน และเพ่ิมเป็น 380.40 ยูโร หากเป็นบุตร
ที่มีความพิการ ร้อยละ 65 และอายุน้อยกว่า 18 ปี  และหากมีบุตรที่มีสิทธิมากกว่า 2 จะได้รับเงิน 193.30 
บวก479.10 หารด้วยจ านวนบุตร การจ่ายเงิน 14 ครั้งต่อปี 
 อย่างไรก็ตาม บ านาญของผู้ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่มากกว่าร้อยละ 100 ของรายได้
ผู้เสียชีวิต 
 

3.2.กรณีเจ็บป่วยและการคลอดบุตร  

  1) กรอบกฎระเบียบ :เริ่มมีกฎหมายเกี่ยวกับการสงเคราะห์การคลอดบุตรครั้งแรก ใน
ประเทศในปี พ.ศ.2472 (ค.ศ.1929 ) และ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ปีพ.ศ.2485 (ค.ศ.1942) 
กฎหมายในปัจจุบันได้แก่ กฎหมายประกันสังคมพ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) (คลอดบุตร) พ.ศ.2554 (ค.ศ.2001)  
การดูแลแม่พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) การให้สิทธิประโยชน์การเป็นมารดา พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) และการดูแล
เด็ก พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011)   
  2) ขอบข่ายความคุ้มครองผู้มีงานท า และ ผู้ประกอบอาชีพอิสระบางประเภท (ผู้ประกันตน 
ที่ออกจาก การจ้างงาน สามารถที่จะขยายการคุ้มครองได้) ผู้รับบ านาญ จะได้รับความคุ้มครองทางการแพทย์ 
 หมายเหตุ  ระบบการคุ้มครองทางการแพทย์จะมีการจัดให้เป็นกรณี พิเศษส าหรับพนักงาน ภาครัฐ 
ทหาร ผู้ประกอบอาชีพอิสระบางประเภท  ลูกเรือ และคนงานเหมืองถ่านหิน 
  3) แหล่งเงินทุน 
  ผู้ประกันตน : จ่ายเงินสมทบ ตาม รายละเอียดในกรณีผู้สูงอายุ พิการและผู้ยังคงอยู่ 
  นายจ้าง: จ่ายเงินสมทบ ตาม รายละเอียดในกลุ่มผู้สูงอายุ พิการและผู้ยังคงอยู่ 
  รัฐบาล : เงินอุดหนุน ประจ าปี 
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  4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิและเงื่อนไขประโยชน์ 
 เงินชดเชยการเจ็บป่วย ต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า  180 วัน ในรอบ 5 ปีที่

ผ่านมา ในกรณีท่ีเจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน จะไม่มีเงื่อนไขข้ันต่ าของการจ่ายเงินสมทบ 
  สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร กรณีผู้ประกันตนอายุน้อย กว่าอายุ 21 ต้อง
จ่ายเงินโดยไม่มีค านวณเงินสมทบ ขั้นต่ าในกรณีผู้ประกันตน อายุ 21-26 ปี ผู้ประกันตน จะต้องมีการสมทบ
อย่างน้อย 90 วัน ก่อนที่จะคลอดบุตร หรือ ก่อนวันที่จะรับ อุปถัมภ์บุตรอย่างเป็นทางการ กรณีแม่อายุ
มากกว่า 26 ปี ผู้ประกันตนจะต้องมีการสมทบไม่น้อยกว่า 180 วัน ในช่วง 7 ปีก่อนที่จะให้ก าเนิดบุตร หรือ
การรับรองบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมที่อุปการะต้องมีอายุต่ ากว่า 6 ปี (หรือ อายุ 18 ปีในกรณีที่เป็นเด็ก
ทุพพลภาพ หรือเป็นเด็กท่ีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในภาวะล าบาก) 
  เงินสดช่วยเหลือมารดาในการคลอดบุตร (กรณีไม่ได้สมทบ) ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิรับ
ความช่วยเหลือนี้ 
  เงินสดช่วยเหลือบิดา จ่ายให้เมื่อมีการลงนามยอมรับบุตรที่คลอด หรือ บุตรที่อุปถัมภ์ 
ของเด็ก ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 วัน ในช่วง 7 วันก่อนที่จะมีบุตร  
  ค่าใช้จ่ายเผื่อความเสี่ยง คลอดบุตร จ่ายให้กับมารดาที่มีความเสี่ยง ในการตั้งครรภ์  
เป็นผู้หญิง ผู้ประกันตนที่มีการจ่ายสมทบอย่างน้อย 180 วันเป็นหญิงที่ต้องหยุดท างานเนื่องจากความเสี่ยง
จากการตั้งครรภ์ 
   ค่าชดเชยรายวันมารดาที่พักรักษาตัว ให้กบัมารดาที่ ไม่สามารถไปท างานได้ตามปกติ
เนืองจากจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมารดาหรือบุตร 
   สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ผู้ประกันตนทุกคน รวมทั้งผู้ที่รับเงินบ านาญจะได้รับสิทธิ
การรักษาพยาบาลโดยไม่มีเงื่อนไขการสมทบขั้นต่ า  
   ผู้มีสิทธิที่จะได้รับการอุปการะ หมายถึงรวมถึงคู่สมรสหรือ คู่ครองที่ได้อยู่ร่วมกันกับ
ผู้ประกันตน อย่างน้อย 1 ปี  บุตร (รวมถึงบุตรบุญธรรม ) และบิดามารด โดยผู้ที่อยู่ในอุปการะทั้งหมดต้อง
อาศัยอยู่กับผู้ประกันตน มีการพึ่งพาอาศัยทางเศรษฐกิจและยินยอมรับเงินช่วยเหลือ 
  5) สิทธิประโยชน์ความเจ็บป่วยและกรณีคลอดบุตร 

  สิทธิประโยชน์ความเจ็บป่วย : จ่าย  60% ของรายได้เฉลี่ยของผู้ประกันตน ค านวณ
จากรายได้ในเดือนก่อนที่จะเจ็บป่วย  นับจากวันป่วยที่  16 หรือ 20  ในวันที่ 21- เวลา 12 เดือน จะได้รับเงิน
เป็นจ านวน  75% ของรายได้ ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 12 เดือน นายจ้างจ่ายค่าชดเชยความเจ็บป่วยให้ผู้ประกันตน 
15 วันแรกของการป่วย รายได้รายเดือนขั้นต่ าใช้ในการค านวณผลประโยชน์ คือ 753 ยูโรต่อเดือน รายได้    
รายเดือนสูงสุดใช้ในการค านวณผลประโยชน์ คือ 3597 ยูโร 
  สิทธิประโยชน์การคลอดบุตร: จะได้รับ 100% ของรายได้ผู้ประกันตนตามรายได้ใน
เดอืนที่ผ่านมาจ่ายจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 16 สัปดาห์ )และเพ่ิมข้ึนอีกสองสัปดาห์ส าหรับบุตรที่คลอดหรือรับเป็น
บุตรบุญธรรมในเวลาเดียวกัน หรือเป็นบุตรทุพพลภาพ) จ่ายเพิ่มอีก 13 สัปดาห์ หากบุตรยังอยู่โรงพยาบาลใน
หน่วยทารกแรกเกิด หากมารดาไม่ได้เป็นผู้ประกันตน บิดาที่เป็นผู้ประกันตนจะรับสิทธิประโยชน์นี้แทนเป็น
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เวลา 10 สัปดาห์  ในกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาได้รับสิทธินี้ ให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันรับสิทธิประโยชน์ รวมทั้งสิทธิ
การลาพัก การเกิดอุบัติเหตุ 
  สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
การแพทย์ ตั้งแต่ การดูแลรักษาทั่วไป การรับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาล , การรับยารักษาโรค 
การดูแลทันตกรรมบริการ ห้องปฏิบัติการ  และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้อยู่ในการจ้าง
งาน ผู้ประกันตนยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ได้นานถึง 52 สัปดาห์ ตามการจ่ายการสมทบใน  
รอบปีที่ผ่านมาผู้ประกันตนจ่ายร้อยละ 10% ถึงร้อยละ 60% ของค่าใช้จ่ายของค่ายารักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
รายได้ของผู้ประกันตนในกรณีที่เป็นโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยจ่ายร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่าย ถึง 4.26 ยูโร ต่อรายการ
ส าหรับผู้รับบ านาญ ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
  สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของผู้อยู่ในความอุปการะ ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้ประกันตน 
จะได้รับสิทธิทางการแพทย์เช่นเดียวกับผู้ประกันตน 
  6) องค์กรบริหาร 

• กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  Ministry of Employment and Social Affairs 

• กระทรวงสาธารณสุข และบริการสังคมและความเท่าเทียม the Ministry of Health, 
Social Services and Equality  

• ส านักงานทรัพย์สินและประกันสังคม General Treasury of Social Security  

• กระทรวงจ้างงานและกิจการสังคม  Ministry of Employment and Social Affairs 
 

  3.3 กรณีประสบอันตรายจากการท างาน 
   1) กรอบกฎระเบียบ : อยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมปรากฏในกฎหมาย
ครั้งแรก ในปี พ.ศ.2443 ( ค.ศ. 1900 ) กฎหมายปัจจุบัน ได้แก่ กฎหมายประกันสังคม ปีพ.ศ.2447และ      
พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 1994  และค.ศ. 2011)  
   2) ขอบข่ายความคุ้มครอง:  ลูกจ้าง แบบสมัครใจคุ้มครองถึงผู้ ประกอบอาชีพอิสระ  
   3) แหล่งเงินทุน 
    ผู้ประกันตน:  ไม่มี  
    นายจ้าง: เฉลี่ย 1.98 ของบัญชีค่าจ้างรายเดือน 
    รัฐบาล: ไม่มี 
   4) เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : ไม่มี ระยะเวลาขั้นต่ าของการสิทธิส าหรับการประสบอันตราย
จากท างาน 
   5) เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ 
   ทุพพลภาพ ชั่วคราว  
   เงินบ านาญทุพพลภาพชั่วคราว  จะจ่ายให้ร้อยละ 75 ของ รายได้เฉลี่ย ของ 
ผู้ประกันตน จากรายได้ตามเดือนสุดท้ายก่อน ความทุพพลภาพ  บวก รายได้จากการท างานพิเศษใน ช่วง            
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12 เดือนที่ผ่านมาจ่ายตั้งแต่วันที่ทุพพลภาพ นานถึง 12 เดือน แบะอาจจะขยายออกไปอีกหกเดือน รายได้ 
รายเดือนขั้นต่ า คือ 753 ยูโรต่อเดือน และสูงสุด 3597 ยูโรต่อเดือน 
   ทุพพลภาพถาวร 
   เงินบ านาญทุพพลภาพถาวร จ่ายให้ ร้อยละ  55 ของรายได้สุทธิของผู้ประกันตน เมื่อ
ผู้ประกันตนไม่สามารถท างานได้ เพ่ิมข้ึนอีก ร้อยละ 20 เมื่อผู้ประกันตนอายุมากกว่า 55 ปี จ่ายให้ร้อยละ 100 
ของรายได้ผู้ประกันตน เมื่อผู้ประกันตนไม่สามารถท างานได้อย่างสิ้นเชิง ในกรณีที่ทุพพลภาพก่อนอายุเกษียณ
ปกติ 5 ปี จะได้บ านาญรายเดือน 592 ยูโร และเพ่ิมเป็น 731.90 ยูโร เมื่อมีคู่สมรสไม่มีรายได้ และ 559.40 ยู
โร ในกรณีที่คู่สมรสมีรายได ้
   ผู้ประกันตนอายุ 65 ปี จะได้บ านาญ 632.90 ยูโร (จะเพ่ิมข้ึน 2 เดือนตอ่ปีและเป็นอายุ  67 ปี ใน 
2027) และได้บ านาญ 780.90 ยูโร ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ และ 600.30 ยูโรในกรณีท่ีคู่สมรสมีรายได้ 
  เงินอุดหนุนกรณีทุพพลภาพ  โดยเงินความช่วยเหลือนี้จะให้แก่ผู้ที่มีสภาพทุพพลภาพ  อย่างน้อย
ร้อยละ 45 ของเงินบ านาญความพิการที่ได้รับ โดยค านวณจากเงินได้ที่ค านวณในฐานการการจ่ายเงินสมทบ 
บวกกับร้อยละ 30 ของรายได้รวมของผู้รับบ านาญ   
 -รายได้รายเดือนขั้นต่ าใช้ในการค านวณการจ่ายเงินความช่วยเหลือเพ่ิมเติม 753  ยูโร 
 -เงินบ านาญขั้นต่ ารวมทั้งความช่วยเหลือเพ่ิมเติมขั้นต่ า คือ  949.40 ยูโร  เพ่ิมเป็น 1,171.40 ยูโรเมื่อมี
กับคู่สมรสที่ไม่มีรายได้และ 900.50 ยูโรหากคู่สมรสมีรายได้ 
   ทุพพลภาพบางส่วน 
   เงินบ านาญทุพพลภาพบางส่วน 
  ทุพพลภาพบางส่วน คือ การสูญเสียความสามารถในการท างานอย่างน้อย ร้อยละ 33 จะได้รับเงิน
พิเศษจ านวน เท่ากับผลรวมของเงินรายได้รวม  24 เดือน ของรายได้ของผู้ประกันตน  รายได้ต่ าสุดที่น ามา
ค านวณคือ  753 ยูโร และ รายเดือนสูงสุด คือ 3597 ยูโร 
 การประเมินความเสี่ยงและความพิการของผู้ประกันตน จะมีคณะกรรมการประเมินระดับความ
ทุพพลภาพ ภายใต้การดูแลของสถาบันประกันสังคมแห่งชาติ  การจ่ายเงิน ปีละ 14 ครั้ง 

สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล 
ผู้ประกันตนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลรักษา ทั่วไปและ ผู้เชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาล , ยารักษาโรค,  

การดูแลทันตกรรม,การบริการ ในห้องปฏิบัติการ , การฟ้ืนฟู และการบริการการส่งต่อ  
สิทธิประโยชน์ผู้อยู่ในอุปการะ  

  เงินบ านาญของคู่สมรส ในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต คู่สมรสมีสิทธิที่จะได้เงินบ านาญ 
 ร้อยละ 52 ของรายได้ผู้เสียชีวิตและได้รับเป็น ร้อยละ  70 หากมีบุตรที่ต้องดูแลหรือมี รายได้ ต่ ากว่าระดับที่ 
รัฐบาล ก าหนด  เงินบ านาญค านวณจากรายได้รวมประจ ารวมทั้งเงินพิเศษรายวันและรายปีที่ได้รับในปีที่ผ่าน
มาคูณด้วย 365 และหารด้วย 12 เงินรายได้ขั้นต่ าที่น ามาค านวณคือ 753 ยูโรต่อเดือน และรายได้สูงสุดที่
น ามาค านวณคือ 3597 ยูโรต่อเดือน เงินบ านาญต่ าสุดของคู่สมรสที่ได้ ได้แก่ 479 ยูโรต่อเดือน (ในกรณีที่มี
อายุ 59 ปี หรือน้อยกว่า) และเมื่อมีอายุ 60-64 ปี จะได้รับบ านาญ592 ยูโร และเพ่ิมเป็น 632.9 ยูโรเมื่ออายุ
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ครบ 65 ปี หรือเมื่อมีความสามารถในการท างานลดลงร้อยละ 65 และ ได้ 731.90 หากมีผู้ที่ต้องเลี้ยงดูใน
ครอบครัว 

 ในกรณีทีผู้รับเงินบ านาญนี้ได้รับเงินบ านาญขั้นต่ า จะได้รับเงินสมทบเพ่ิมปีละ ไม่เกิน 
7080.73 ต่อปี หรือ 8259.75 ต่อปีในกรณีที่มีผู้ต้องเลี้ยงดู เงินบ านาญคู่สมรสนี้จะหมดไปเมื่อผู้รับเงินสมรส
ใหม่  ยกเว้นในบางกรณี เช่น มีความยากล าบากทางเศรษฐกิจ อายุ หรือพิการ อาจจะได้รับเงินบ านาญนี้
บางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่การพิจารณา 

 ในกรณีที่คู่สมรสหย่าร้างหรือแยกกันอยู่อย่างเป็นทางการกับผู้เสียชีวิต ยังสามารถรับเงิน
บ านาญได้ตามส่วนที่เคยอยู่อาศัยกับผู้เสียชีวิต 
 บ านาญส าหรับบุตรผู้เสียชีวิต : บุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ ร้อยละ 20 ของรายได้ของ
ผู้เสียชีวิต รายได้รายเดือนค านวณจากรายได้ประจ าวัน การท างานพิเศษ คูณด้วย 365 และหารด้วย 12  
รายได้รายเดือนข้ันต่ าใช้ในการค านวณผลประโยชน์คือ 753 ยูโรต่อเดือนและสูงสุดไม่เกิน 3597 ยูโรต่อเดือน 
 เงินบ านาญของบุตร ขั้นต่ าคือ 193.30 และ 380.40 ยูโรหากได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ทุพพลภาพใน
ระดับร้อยละ 65และอายุน้อยกว่าอายุ 18 ปี หากมีบุตรมากกว่า 1 คน จะได้เงินทั้งหมด  193.30 บวก 
479.10 ยูโรและหารด้วยจ านวนบุตร 
 บ านาญทายาทอ่ืนๆ ในกรณีที่ผลบวกของบ านาญคู่สมรสและบ านาญบุตรยังไม่ถึงรายได้ของผู้เสียชีวิต  
ทายาทอ่ืนๆ ของผู้เสียชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับบ านาญ อีกร้อยละ 20 ของรายได้ของผู้เสียชีวิต  
 รายได้จะเป็นจ านวนเท่ากับรายได้ทุกอย่างของผู้เสียชีวิตคูณด้วย 365 และหาร 12 
 เงินได้ขั้นต่ าที่น ามาค านวณจะไม่ต่ ากว่า 753 ยูโร ต่อเดือน และไม่เกิน 3597 ยูโรต่อเดือน 
 เงินบ านาญขั้นต่ าของผู้อยู่ในอุปการะของผู้เสียชีวิตคือ 193.30 ยูโร ต่อคน หากไม่มีทายาทที่เป็น
ภรรยาหรือบุตร เงินบ านาญขั้นต่ าส าหรับผู้อุปการะอ่ืนคือ 467.30 ยูโร ต่อเดือนในกรณีที่ผู้อุปการะนั้นอายุ    
65 ปีหรือมากว่า ผู้รับบ านาญขั้นต่ า อาจจะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมอีก ปีละ 7080.73 ยูโร ต่อเดือน  
 
4. ความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน  
  ปัจจุบัน ราชอาณาจักรสเปน ยังไม่ได้รับสัตยาบันอนุสัญญา C 189 ว่าด้วยการท างานอย่างมีคุณค่า
ของผู้ใช้แรงงานในบ้าน 
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ส่วนที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสานระหว่าง         
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้  

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ของลูกจ้างท างานบ้านใน
ประเทศไทย ข้อมูลเชิงสถิติที่จัดท าโดยรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายลูกจ้างท างานบ้านนโยบาย 
แผนงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการจ้างงานและการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านใน
ต่างประเทศ 

2. การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การจ้างงานและ                  
การคุ้มครองการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขยายความ
คุ้มครองกองทุนประกันสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ แบ่งเป็น 4 กลุม่ กลุ่มละประมาณ 8-10 คน ได้แก่ กลุ่ม
นายจ้าง กลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะลูกจ้างท างานบ้าน นอกจากนี ้ยังได้ด าเนินการจัดสนทนา
กลุ่มกับกลุ่มเครือข่ายลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย ทั้งลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย จ านวน 13 
คน และลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ จ านวน 7 คนอีกด้วย 

3. การวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษา
ข้อมูลจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน โดยไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอ่ืนรวมอยู่ด้วย โดยจ าแนกเป็น
แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ  (การประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน) และ 2) เพ่ือศึกษา
ความต้องการของนายจ้างและลูกจ้าง และความเป็นไปได้ หากขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษาข้อมูลจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างในระดับ
ครัวเรือน จ านวน 6,417 ครัวเรือน ใน 19 จังหวัดตัวอย่าง ครอบคลุมทุกกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาคจ านวน 
18 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจคือ แบบส ารวจเพ่ือประมาณการจ านวนนายจ้าง
และลูกจ้างท างานบ้าน 

2) เพ่ือศึกษาความต้องการของนายจ้างและลูกจ้าง และความเป็นไปได้หากขยายความคุ้มครอง
ไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูลจ าแนกเป็น 2 
ชุด คือ แบบส ารวจส าหรับกลุ่มนายจ้าง และแบบส ารวจส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน สามารถด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลจากนายจ้างได้จ านวน 2,964 คน และลูกจ้างท างานบ้านจ านวน 2,931 คน ใน 19 จังหวัดตัวอย่าง 
ครอบคลุมทุกกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาคจ านวน 18 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
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4. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสังคม เพ่ือค้นหาตัวแปรส าคัญอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการประมาณการจ านวนนายจ้างและ
ลูกจ้างท างานบ้านให้มีความแม่นย ามากยิ่งข้ึน 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกจ้างท างานบ้านที่มีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา และไม่ได้ประกอบ

ธุรกิจอ่ืนรวมอยู่ด้วย ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
การสุ่มตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกรายละเอียดเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
1) การสุ่มตัวอย่างและจ านวนกลุ่มตัวอย่างส าหรับการประมาณการจ านวนลูกจ้างท างานบ้าน

เนื่องจากยังไม่มีการส ารวจข้อมูลนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่
สามารถทราบถึงจ านวนทีแ่ท้จริงของกลุ่มประชากรดังกล่าว ดังนั้นในการส ารวจครั้งนี้จึงใช้แผนการสุ่มตัวอย่าง
เชิงความน่าจะเป็น (Probability sampling) แบบกลุ่มหลายขั้น (Multistage cluster sampling) โดยมี
กรอบในการสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ในการส ารวจ คือ การแบ่งเขตการปกครองเป็น 19 กลุ่มจังหวัด ตาม
ส านักบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งจังหวัดเป็นกลุ่มตามชั้นภูมิต่าง ๆ 
ทั้งหมด 19 ชั้นภูมิ (18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร) มขีั้นตอนการสุ่มมีดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ในแต่ละกลุ่มจังหวัด หรือชั้นภูมิได้ท าการเลือกจังหวัดตัวอย่างอย่างอิสระต่อกัน ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบมีระบบ (systematic sampling) โดยเลือกจังหวัดตัวอย่างตามขนาดของลูกจ้างที่ท างานในกิจการ
ครัวเรือนส่วนบุคคลจากการส ารวจภาวการณ์ท างานประชากรไทย ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) ได้
จ านวนจังหวัดตัวอย่างทั้งสิ้น 18 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานครไม่มีการเลือกหน่วยตัวอย่าง ได้จ านวนหน่วย
ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 19 หน่วยตัวอย่าง ดังตารางที่ 3.1  

 
ตารางท่ี 3.1  จังหวัดที่เป็นตัวอย่างในการส ารวจข้อมูลนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน 

กลุ่มจังหวัด/ชั้นภูมิ จังหวัด 
จ านวนลูกจ้างใน

ครัวเรือนส่วนบุคคล 
จังหวัดตัวอย่าง 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 98,777 กรุงเทพมหานคร 

กลางตอนบน 1 จังหวัดนนทบุรี  16,034 จังหวัดนนทบุรี 

  จังหวัดปทุมธานี  4,149  

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  1,252  

 จังหวัดสระบุรี  1,910  

กลางตอนบน 2 จังหวัดลพบุรี  2,201 จังหวัดลพบุรี  

  จังหวัดชัยนาท  1,210  

  จังหวัดอ่างทอง  869  
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กลุ่มจังหวัด/ชั้นภูมิ จังหวัด 
จ านวนลูกจ้างใน

ครัวเรือนส่วนบุคคล 
จังหวัดตัวอย่าง 

  จังหวัดสิงห์บุรี  359  

กลางตอนกลาง จังหวัดสมุทรปราการ  7,605 จังหวัดสมุทรปราการ  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา  400  

  จังหวัดสระแก้ว  634  

  จังหวัดปราจีนบุรี  50  

  จังหวัดนครนายก  576  

กลางตอนล่าง 1 จังหวัดนครปฐม  2,474 จังหวัดนครปฐม  

  จังหวัดราชบุรี  1,353  

  จังหวัดสุพรรณบุรี  1,882  

  จังหวัดกาญจนบุรี  2,465  

กลางตอนล่าง 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2,750 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

  จังหวัดสมุทรสาคร   1,090  

  จังหวัดเพชรบุรี  1,461  

  จังหวัดสมุทรสงคราม  395  

ใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช  3,459 จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  129  

  จังหวัดพัทลุง  285  

  จังหวัดชุมพร  642  

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดตรัง  302 จังหวัดภูเก็ต  

  จังหวัดกระบี่  1,885  

  จังหวัดภูเก็ต  2,421  

  จังหวัดพังงา  456  

  จังหวัดระนอง  598  

ภาคใต้ชายแดน จังหวัดสงขลา  2,429 จังหวัดสงขลา  

  จังหวัดนราธิวาส  904  

  จังหวัดปัตตานี  31  

  จังหวัดยะลา  -  

  จังหวัดสตูล  64  
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กลุ่มจังหวัด/ชั้นภูมิ จังหวัด 
จ านวนลูกจ้างใน

ครัวเรือนส่วนบุคคล 
จังหวัดตัวอย่าง 

ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี  8,158 จังหวัดชลบุรี 

  จังหวัดระยอง  1,082  

  จังหวัดจันทบุรี  1,461  

  จังหวัดตราด  587  

อีสานตอนบน1 จังหวัดอุดรธานี  3,735 จังหวัดอุดรธานี  

  จังหวัดเลย  282  

  จังหวัดหนองคาย  213  

  จังหวัดหนองบัวล าภู  -  

  จังหวัดบึงกาฬ  40  

อีสานตอนบน 2 จังหวัดสกลนคร  213 จังหวัดมุกดาหาร  

  จังหวัดนครพนม  182  

  จังหวัดมุกดาหาร  404  

อีสานตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น  1,776 จังหวัดขอนแก่น  

  จังหวัดร้อยเอ็ด  1,749  

  จังหวัดกาฬสินธุ์  1,186  

  จังหวัดมหาสารคาม  991  

อีสานตอนล่าง 1 จังหวัดนครราชสีมา  5,577 จังหวัดนครราชสีมา  

  จังหวัดบุรีรัมย์  2,117  

  จังหวัดสุรินทร์  3,949  

  จังหวัดชัยภูมิ  331 
 
 

อีสานตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี  2,138 จังหวัดอุบลราชธานี  

  จังหวัดศรีสะเกษ  1,947  

  จังหวัดยโสธร  114  

  จังหวัดอ านาจเจริญ  346  

เหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่  6,848 จังหวัดเชียงใหม่  

  จังหวัดล าปาง  1,560  

  จังหวัดล าพูน  932  

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  443  
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กลุ่มจังหวัด/ชั้นภูมิ จังหวัด 
จ านวนลูกจ้างใน

ครัวเรือนส่วนบุคคล 
จังหวัดตัวอย่าง 

เหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย  3,516 จังหวัดเชียงราย  

  จังหวัดพะเยา  366  

  จังหวัดน่าน  1,297  

  จังหวัดแพร่  763  

เหนือตอนล่าง 1 จังหวัดเพชรบูรณ์  1,310 จังหวัดตาก  

  จังหวัดพิษณุโลก  1,685  

  จังหวัดสุโขทัย  2,358  

  จังหวัดตาก  4,365 
 

  จังหวัดอุตรดิตถ์  1,361 

เหนือตอนล่าง 2 จังหวัดนครสวรรค์  1,655 จังหวัดนครสวรรค์  

  จังหวัดก าแพงเพชร  1,111  

  จังหวัดพิจิตร  1,169  

  จังหวัดอุทัยธานี  460  
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ขั้นที่ 21 การก าหนดเลือกพ้ืนที่ แบ่งออกเป็นเขตเมืองกับชนบท โดยเขตเมืองก าหนดเลือกหน่วยการ
ปกครองระดับเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง จ านวน 4 แห่ง และเขตชนบท ก าหนดเลือกเขตเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล (นอกเขตเทศบาล)* จ านวน 1 แห่ง ในแต่ละจังหวัดตัวอย่าง รวม 59 เทศบาล 
18 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 8 เขตในกรุงเทพ (ทั้งหมด 85 เขตการปกครองท้องถิ่น) โดยหากพ้ืนที่
จังหวัดใดมีจ านวนเทศบาลไม่ถึง 4 แห่ง ตามที่ก าหนด ก็จะลดจ านวนลงเหลือน้อยที่สุด คือ จังหวัดละ 3 
เทศบาล และเพ่ิมจ านวนตัวอย่างในแต่ละเขตแทนตามหลัก Probability Proportional to Size (PPS) 

ขั้นที่ 3 การก าหนดเลือกบล็อกพ้ืนที่ส าหรับท าการส ารวจและใช้เป็นขอบเขตในการประมาณการ
จ านวนลูกจ้างท างานบ้าน โดยเลือกใช้หน่วยเลือกตั้งเป็นกรอบในการสุ่มตัวอย่างและลงเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ผลจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายท าให้ได้หน่วยเลือกตั้งตัวอย่างที่ 2 และ 4 ของทุกเขตการปกครองท้องถิ่นที่ตก
เป็นตัวอย่าง จากนั้นจึงน าจ านวนประชากรในแต่ละหน่วยเลือกตั้งมาค านวณหาขนาดตัวอย่างในการเข้าเก็บ
ข้อมูลโดยใช้วิธี Probability Proportional to Size (PPS) รวมจ านวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมด 6,417 
ครัวเรือน 

 
ตารางท่ี 3.2 การก าหนดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการส ารวจเพ่ือการประมาณการจ านวนลูกจ้างท างานบ้าน 

กลุ่มจังหวัด/ชั้นภมู ิ จังหวัดตัวอย่าง 
จ านวนครัวเรือน

ตัวอย่าง 
พ้ืนที่ 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 383 เขตห้วยขวาง 
   เขตพระนคร 
   เขตสัมพันธวงศ ์

   เขตหนองจอก 

   เขตบางรัก 
   เขตคลองสามวา 
   เขตจอมทอง 
   เขตบางขุนเทียน 
กลางตอนบน 1 นนทบุรี 375 เทศบาลนครนนทบุรี  
   เทศบาลนครปากเกรด็  
   เทศบาลเมืองบางกรวย  
   เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  
   อบต.บางบัวทอง 

    
 

                                                           
1 การก าหนดสัดส่วนของการสุ่มตัวอย่างของพื้นที่ท่ีมีการจ้างลูกจ้างท างานบ้านในเขตเทศบาลและนอกเทศบาล 4 : 1 เป็นไป
ตามสถติิลูกจ้างท างานบ้านจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากรไทย ไตรมาสที่ 4 (กันยายน – ธันวาคม 2558) ที่มี
สัดส่วนลูกจ้างท างานบ้านในเขตเทศบาลประมาณร้อยละ 80 และนอกเขตเทศบาลร้อยละ 20 
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กลุ่มจังหวัด/ชั้นภมู ิ จังหวัดตัวอย่าง 
จ านวนครัวเรือน

ตัวอย่าง 
พ้ืนที่ 

กลางตอนบน 2 ลพบุรี  327 เทศบาลเมืองลพบุรี  
   เทศบาลเมืองเขาสามยอด 
   เทศบาลเมืองบ้านหมี ่
   เทศบาลต าบลโคกตูม อ.เมือง 
กลางตอนกลาง สมุทรปราการ  366 เทศบาลนครสมุทรปราการ  
   เทศบาลเมืองพระประแดง  
   เทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ  
   เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

(ส าโรงใต้)*  
   เทศบาลต าบลบางบ่อ 
   เทศบาลนครสมุทรปราการ  
กลางตอนล่าง 1 นครปฐม  332 เทศบาลนครนครปฐม 
   เทศบาลเมืองนครปฐม 
   เทศบาลเมืองสามพราน 
   เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 
   เทศบาลต าบลนครชัยศรี อ.นครชัยศร ี
กลางตอนล่าง 2 ประจวบครีีขันธ์  337 เทศบาลเมืองประจวบครีีขันธ์  
   เทศบาลเมืองหัวหิน  
   เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ  

อ.ปราณบรุ ี
ใต้ฝั่งอ่าวไทย นครศรีธรรมราช 346 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
   เทศบาลเมืองทุ่งสง 
   เทศบาลเมืองปากพนัง  
   เทศบาลเมืองปากพูน  
   อบต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง 
ใต้ฝั่งอันดามัน ภูเก็ต  332 เทศบาลนครภูเกต็ 
   เทศบาลเมืองป่าตอง  
   เทศบาลเมืองกะทู ้
   เทศบาลต าบลป่าคลอก อ.ถลาง 
ใต้ชายแดน สงขลา  332 เทศบาลนครสงขลา  
   เทศบาลนครหาดใหญ ่
   เทศบาลเมืองม่วงงาม 
   เทศบาลเมืองสิงหนคร 
   เทศบาลต าบลคูหาใต้ อ.รัตภูม ิ
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กลุ่มจังหวัด/ชั้นภมู ิ จังหวัดตัวอย่าง 
จ านวนครัวเรือน

ตัวอย่าง 
พ้ืนที่ 

ตะวันออก ชลบุรี  367 เมืองพัทยา  
   เทศบาลนครแหลมฉบัง 
   เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ ์
   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง 
   เทศบาลต าบลบางละมุง อ.บางละมุง 
อีสานตอนบน 1 อุดรธานี  348 เทศบาลนครอุดรธานี  
   เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า  
   เทศบาลเมืองบ้านดุง  
   เทศบาลเมืองหนองส าโรง 
อีสานตอนบน 2 มุกดาหาร 197 เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
   อบต.เหลา่หมี อ.ดอนตาล 
อีสานตอนกลาง ขอนแก่น  316 เทศบาลนครขอนแก่น 
   เทศบาลเมืองพล 
   เทศบาลเมืองศิลา 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ ่
   เทศบาลต าบลโนนทอง อ.หนองเรือ 
อีสานตอนล่าง 1 นครราชสมีา  359 เทศบาลนครนครราชสีมา  
   เทศบาลเมืองบัวใหญ่  
   เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
   เทศบาลเมืองเมืองปัก  
   อบต.ธารละหลอด อ.พิมาย 

 
อีสานตอนล่าง 2 อุบลราชธานี  326 เทศบาลนครอุบลราชธานี  
   เทศบาลเมืองแจระแม  
   เทศบาลเมืองวารินช าราบ  
    เทศบาลเมืองเดชอุดม*  
   อบต.เหลา่แดง อ.ดอนมดแดง 
เหนือตอนบน 1 เชียงใหม่  364 เทศบาลนครเชียงใหม่  
   เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  
   เทศบาลเมืองแม่โจ้  
   เทศบาลเมืองต้นเปา  
   เทศบาลต าบลสันก าแพง อ.สันก าแพง  
เหนือตอนบน 2 เชียงราย  346  เทศบาลนครเชียงราย  
   เทศบาลต าบลแม่ค า อ.แม่จัน 
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กลุ่มจังหวัด/ชั้นภมู ิ จังหวัดตัวอย่าง 
จ านวนครัวเรือน

ตัวอย่าง 
พ้ืนที่ 

เหนือตอนล่าง 1 ตาก  353 เทศบาลนครแมส่อด 
   เทศบาลเมืองตาก  
   อบต.แม่ปะ อ.แมส่อด 
เหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์  312 เทศบาลนครนครสวรรค ์
   เทศบาลเมืองตาคลี  
   เทศบาลเมืองชุมแสง  
   อบต.ท่าง้ิว อ.บรรพตพิสยั 
 รวม 6,417 ครัวเรือน 

 
ขั้นที่ 4 การสุ่มเลือกครัวเรือนตัวอย่างด้วยวิธี Systematic random sampling หลังจากที่ได้จ านวน

ตัวอย่างในแต่พ้ืนที่ศึกษาจากขั้นที่ 3 แล้ว ได้น ามาค านวณจ านวนบ้านในการเว้นเพ่ือเดินส ารวจและเข้าเก็บ
ตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (ดูวิธีการเดินส ารวจจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านในหัวข้อ 3.3 

ขนาดตัวอย่างเพื่อการประมาณการจ านวนลูกจ้างท างานบ้าน 
การก าหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
เมื่อ 

  n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    N =  ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  e =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  
  Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 
   (ถ้าระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96) 

p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ในกรณีไม่ทราบก าหนดให้ p=0.5) 
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การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

และก าหนดสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ท าให้ไดจ้ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 

6,417 ตัวอย่าง โดยมีตัวอย่างการค านวณขนาดของครัวเรือนตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 

n =     0.5 (1-0.5) 
            (0.05)2    0.5 (1-0.5) 
            (1.96)2      98,777 
    n=    383 
 

ดังนั้น ผลของการค านวณหาขนาดตัวอย่างของแต่ละชั้นภูมิ รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3  จ านวนครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิและจ านวนครัวเรือนตัวอย่างขั้นต่ า 

กลุ่มจังหวัด/ชั้นภูมิ จังหวัดตัวอย่าง 
จ านวนลูกจ้างในครัวเรือน 

ส่วนบุคคล 

จ านวน
ครัวเรือน
ตัวอย่าง 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 98,777 383 

กลางตอนบน 1 นนทบุรี 16,034 375 

กลางตอนบน 2 ลพบุรี  2,201 327 

กลางตอนกลาง สมุทรปราการ  7,605 366 

กลางตอนล่าง 1 นครปฐม  2,465 332 

กลางตอนล่าง 2 ประจวบคีรีขันธ์  2,750 337 

ใต้ฝั่งอ่าวไทย นครศรีธรรมราช 3,459 346 

ใต้ฝั่งอันดามัน ภูเก็ต  2,421 332 

ใต้ชายแดน สงขลา  2,429 332 

ตะวันออก ชลบุรี  8,158 367 

อีสานตอนบน 1 อุดรธานี  3,735 348 

อีสานตอนบน 2 มุกดาหาร  404 197 

อีสานตอนกลาง ขอนแก่น  1,776 316 

อีสานตอนล่าง 1 นครราชสีมา  5,577 359 

อีสานตอนล่าง 2 อุบลราชธานี  2,138 326 

เหนือตอนบน 1 เชียงใหม่  6,848 364 

+ 
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กลุ่มจังหวัด/ชั้นภูมิ จังหวัดตัวอย่าง 
จ านวนลูกจ้างในครัวเรือน 

ส่วนบุคคล 

จ านวน
ครัวเรือน
ตัวอย่าง 

เหนือตอนบน 2 เชียงราย  3,516 346 

เหนือตอนล่าง 1 ตาก  4,365 353 

เหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์  1,655 312 

รวม 176,313 6,417 

 

2) การสุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาความต้องการของนายจ้าง/ลูกจ้าง  

ส าหรับการศึกษาความต้องการของนายจ้าง/ลูกจ้าง ได้ก าหนดการกระจายตัวและจ านวนขั้นต่ าของ
นายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านเพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ นายจ้าง อย่างน้อย 2,000 คน และลูกจ้าง 
อย่างน้อย 2,000 คน เพ่ือความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความเพียงพอต่อการน ามาวิเคราะห์ความต้องการ
ของนายจ้าง/ลูกจ้างและความเป็นไปได้หากขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดข้ึน ดังตารางที่ 3.4 

ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการส ารวจสามารถส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและลูกจ้างได้เกินกว่าจ านวนขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้ โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายจ้างได้จ านวน 2,964 คน และลูกจ้างท างานบ้านจ านวน 
2,931 คน ใน 19 จังหวัดตัวอย่าง ครอบคลุมทุกกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาคจ านวน 18 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 3.4 การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการศกึษาความต้องการของนายจ้าง/ลูกจ้าง           
(จ านวนตัวอย่างขั้นต่ า) 

กลุ่มจังหวัด/ชั้นภูมิ จังหวัดตัวอย่าง 

จ านวนลูกจ้าง 

ในครัวเรือน 

ส่วนบุคคล 

จ านวน
ครัวเรือน
ตัวอย่าง 

การกระจายตัวของ
กลุ่มตัวอย่าง 

(นายจ้างและลูกจ้าง
ท างานบ้าน) 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 98,777 383 119 

กลางตอนบน 1 นนทบุรี 16,034 375 117 

กลางตอนบน 2 ลพบุรี  2,201 327 102 

กลางตอนกลาง สมุทรปราการ  7,605 366 114 

กลางตอนล่าง 1 นครปฐม  2,465 332 103 

กลางตอนล่าง 2 ประจวบคีรีขันธ์  2,750 337 105 

ใต้ฝั่งอ่าวไทย นครศรีธรรมราช 3,459 346 108 

ใต้ฝั่งอันดามัน ภูเก็ต  2,421 332 103 

ใต้ชายแดน สงขลา  2,429 332 103 

ตะวันออก ชลบุรี  8,158 367 114 

อีสานตอนบน 1 อุดรธานี  3,735 348 108 

อีสานตอนบน 2 มุกดาหาร  404 197 61 

อีสานตอนกลาง ขอนแก่น  1,776 316 98 

อีสานตอนล่าง 1 นครราชสีมา  5,577 359 112 

อีสานตอนล่าง 2 อุบลราชธานี  2,138 326 102 

เหนือตอนบน 1 เชียงใหม่  6,848 364 113 

เหนือตอนบน 2 เชียงราย  3,516 346 108 

เหนือตอนล่าง 1 ตาก  4,365 353 110 

เหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์  1,655 312 97 

รวม 176,313 6,417 2,000 
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3) การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างและประเด็นในการศึกษา 
จากแผนการสุ่มตัวอย่าง (sampling plan) ตามกฎเกณฑ์และวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างในการศึกษา 

คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างและประเด็นส าคัญในการศึกษาข้อมูล รายละเอียดดัง
แผนภาพที ่3.1    
แผนภาพที่ 3.1  การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างและประเด็นในการศึกษา 

 
ครัวเรือนตัวอย่างท่ีสุ่มได้ 

 

    

ไม่มีการจ้างลูกจ้างท างานบ้าน 
(ยุติการสัมภาษณ์) 

 มีการจ้างลูกจ้างท างานบ้าน 
(สัมภาษณ์นายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านทุกคน) 

   
  นายจ้าง  ลูกจ้างท างานบ้าน 
  1.ลักษณะทางประชากรและ

สังคมที่ส าคัญของนายจ้าง 
2.สิทธิประโยชน์ การช่วยเหลือ
และดูแลลูกจ้างเมื่อบาดเจ็บหรือ
ประสบอุบัติเหตุจากการท างาน 
3.ผ ล ป ร ะ โ ย ชน์ ต อบ แ ทนที่
นายจ้างให้ลูกจ้างท างานบ้านที่
ไม่ใช่เงิน 
4.ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ มี ก า ร
คุ้มครองด้านประกันสังคมต่อ
ลูกจ้างท างานบ้านและเหตุผล
ประกอบ 
5.ลักษณะการคุ้มครองด้าน
ประกนั 
สังคมที่ต้องการให้ลูกจ้างท างาน
บ้านไดร้ับและเหตผุลประกอบ 
6.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
7.อื่นๆ 

 1.ลักษณะทางประชากรและสังคมที่
ส าคัญของลูกจ้างท างานบ้าน ตลอดจน
การขึ้นทะเบียน (กรณีแรงงานข้ามชาติ) 
และการประกันตน 
2.การเจ็บป่วย บาดเจ็บและอุบัติเหตุ
จากการท างาน  
3.สิ ทธิ ในการรั กษาพยาบาลและ
สวัสดิการที่ได้รับจากนายจ้าง 
4.ผลประโยชน์ตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินท่ี
ได้รับจากนายจ้าง 
5.ปัญหาในการท างาน 
6.ความต้องการด้านการคุ้มครองจาก
กองทุนประกันสังคม 
7.ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ด้ า น
ประกันสังคมที่ต้องการและเหตุผล
ประกอบ 
8. กรณีที่เป็นผูป้ระกันตนโดยสมคัรใจ
(มาตรา 40) มีความพึงพอใจกับวิธีการ
ส่งเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนท่ี
ได้รับหรือไม่อย่างไร  
9. อื่นๆ 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจและผลการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1) เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 

 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
 ชุดที่ 1 แบบส ารวจเพื่อประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน (ส าหรับครัวเรือนตัวอย่าง
จ านวน 6,417 ครัวเรือน) 
 ชุดที่ 2 แบบส ารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านส าหรับ กลุ่ม
นายจ้าง  
 ชุดที่ 3 แบบส ารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านส าหรับกลุ่ม
ลูกจ้างท างานบ้าน โดยแบบส ารวจแต่ละชุดมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 แบบส ารวจชุดที่ 1 แบบส ารวจเพื่อประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน  
 มี 2 ส่วนประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 พ้ืนที่ส ารวจ ครอบคลุมรายละเอียดของที่ตั้งของพ้ืนที่ส ารวจและจ านวนครัวเรือนตัวอย่าง 
 ส่วนที่ 2 ผลการส ารวจ ประกอบด้วย บ้านเลขที่ของครัวเรือนตัวอย่าง ผลการส ารวจนายจ้างและ
ลูกจ้างท างานบ้านของครัวเรือนตัวอย่าง และข้อมูลส าหรับติดต่อนายจ้างและลูกจ้างของครัวเรือนตัวอย่าง 
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 แบบส ารวจชุดที่ 2 แบบส ารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน
ส าหรับกลุ่มนายจ้าง 
 มี 4 ส่วนประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สัญชาติและภูมิล าเนา ระดับการศึกษา 
อาชีพ จ านวนสมาชิกในบ้าน  
 ส่วนที่ 2  การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน ประกอบด้วย ข้อมูลสัญชาติของลูกจ้าง ลักษณะงาน และ
ลักษณะการจ้างงานของลูกจ้างท างานบ้านทุกคนทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชติ การบาดเจ็บหรือได้รับ
อุบัติเหตุของลูกจ้างท างานบ้าน การดูแลลูกจ้างทานบ้านเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุและปัญหาจาก
การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน 
 ส่วนที่ 3  ผลประโยชน์ตอบแทน การดูแลลูกจ้างท างานบ้าน เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุจากการ
ท างาน ประกอบด้วย ผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างที่ให้กับลูกจ้างท างานบ้าน  
 ส่วนที่  4  สิทธิประโยชน์ที่ส าคัญและแนวทางการร่วมจ่ายและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์  
ประกอบด้วย ความเห็นต่อสิทธิประโยชน์ที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อลูกจ้างท างานบ้าน การยินยอมร่วมจ่าย
ของนายจ้างเพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านได้สิทธิประกันสังคม การยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจหากลูกจ้างท างาน
บ้านเข้าสู่ระบบประกันสังคม และข้อเสนอแนะของนายจ้างต่อแนวทางการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 3- 17 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 3- 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 3- 19 
 

แบบส ารวจชุดที่ 3 แบบส ารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน        
ส าหรับกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน 
 มี 6 ส่วนประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้างท างานบ้าน ประกอบด้วย เพศ อายุ สัญชาติและภูมิล าเนา การมี
ใบอนุญาตท างาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา งานที่ท าล่าสุดก่อนเป็นลูกจ้างท างานบ้าน บุคคลในความ
ดูแลและอุปการะ การจัดหาที่พักอาศัยปัจจุบัน และความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวของที่พักอาศัยในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 2  ลักษณะการท างาน ค่าตอบแทนและความพึงพอใจ ประกอบด้วย การเป็นลูกจ้างท างาน
บ้านครัวแรก ระยะเวลาที่ท างานบ้านกับนายจ้างปัจจุบัน ลักษณะงาน/หน้าที่หลัก การได้ท างานกับนายจ้าง
ปัจจุบัน จ านวนนายจ้าง/ที่ท างาน รายละเอียดการท างาน (ทุกแห่ง)  
 ส่วนที่ 3  การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน ประกอบด้วย การบาดเจ็บ/อุบัติเหตุในช่วงเวลา 3 
เดือนที่ผ่านมา การรักษาเมื่อได้รับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุจากการท างานปัจจุบัน และสภาวะการท างาน 
 ส่วนที่  4  ความเป็นสมาชิกประกันสังคมและความพึงพอใจ ประกอบด้วย การเป็นสมาชิก
ประกันสังคม ช่องทางการน าส่งเงินสมทบและความพึงพอใจ 
 ส่วนที่ 5  ความต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม ประกอบด้วย ความต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม 
มาตรา 40 และสิทธิประโยชน์ที่มีความส าคัญและจ าเป็น 
 ส่วนที่ 6  แนวทางการร่วมจ่ายและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ และข้อคิดเห็นต่อแนวทางการให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 
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2) ผลการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
การทดสอบการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการทดสอบ (Pre-test) แบบสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งเป็นกลุ่มนายจ้าง จ านวน 12 ราย 
และกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน จ านวน 18 ราย เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อค าถาม และ
ประเมินว่าค าถามแต่ละส่วนสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเข้าใจง่ายหรือไม่ หลังจากนั้น 
จึงน ามาแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

ผลการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ผลการทดสอบแบบส ารวจ
ความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านส าหรับนายจ้าง ซึ่งไม่มีข้อค าถามแบบทดสอบ 
(Test) หรือแบบประมาณค่า (Rating scale) จึงไม่มีการทดสอบค่าความยากง่าย (Difficulty) หรือความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของข้อค าถาม การพิจารณาผลการทดสอบจึงมุ่งเน้นไปที่ความชัดเจนของข้อค าถาม คือ
การใช้ภาษาที่ชัดเจน ไม่ว่าใครถามก็ได้ข้อค าตอบตรงตามที่ต้องการวัด ซึ่งพบว่าแบบสอบถามในส่วนของ
นายจ้าง ทุกข้อค าถามมีความชัดเจน ค าตอบที่ได้มีการกระจายตัวแบบปกติ ไม่มี missing ในส่วนของค าตอบ
ที่ตอบไม่ตรงค าถาม หรือละเว้นการตอบเนื่องจากไม่เข้าใจค าถาม รวมถึงข้อค าถามที่เป็นปลายเปิด เช่น 
ค าถามเรื่องเงินช่วยเหลือลูกจ้างท างานบ้านในโอกาสต่างๆ (ส่วนที่ 3: ผลประโยชน์ตอบแทนฯ) เหตุผลในการ
ร่วมจ่ายหรือไม่ร่วมจ่ายสมทบสิทธิประกันสังคม และเหตุผลในการยินยอมให้เข้าตรวจบ้านหรือไม่ยินยอมให้
เข้าตรวจบ้าน (ส่วนที่ 4: สิทธิประโยชน์ที่ส าคัญและแนวทางการร่วมจ่ายฯ) พบว่า ค าตอบที่นายจ้างที่ตกเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบเครื่องมือนี้ให้มา สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจต่อค าถาม และสามารถน าไปใช้
วิเคราะห์และพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ส่วนที่ 2 คือ ผลการทดสอบแบบส ารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างาน
บ้านส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน ด้วยวิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient Reliability) โดยตามเกณฑ์แล้ว หากมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค () สูงกว่า 0.7 ถือว่า
มีความเที่ยงตรงของข้อค าถามในระดับยอมรับได้ แต่ถ้าสูงกว่า 0.8 ถือว่าอยู่ในระดับดี (Cottrell, and  
McKenzie, 2005) ซึ่งผลจากการทดสอบพบว่า ข้อค าถามทั้งหมดผ่านเกณฑ์ในระดับที่ยอมรับ ได้ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค รวมในส่วนของชุดข้อค าถามความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 39 
เท่ากับ 0.993 ทั้งนี้ ไม่มีผู้เลือกตอบในชุดข้อค าถามความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40 จึงไม่
สามารถหาค่าความเชื่อม่ันได ้ 
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3.3 วิธกีารเดินส ารวจเพื่อประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน 
 การเดินส ารวจเพื่อประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
  1.เมื่อทราบจ านวนครัวเรือนในกรอบการสุ่มตัวอย่างของแต่ละพ้ืนที่แล้ว ให้ค านวณเพ่ือหาจ านวน
บ้านที่ต้องเว้นช่วง เช่น เทศบาลเมืองลพบุรี หน่วยเลือกตั้งที่ 2 มีจ านวนครัวเรือน 150 ครัวเรือน จ านวน
ตัวอย่างที่ต้องการ คือ 25 ครัวเรือน ดังนั้น จ านวนบ้านที่ต้องเว้นช่วงคือ 150/25 = 6 บ้าน 

 2. ในพ้ืนที่ศึกษาให้ก าหนดจุดเริ่มเดินส ารวจ เช่น บ้านเลขท่ี 1 ไปจนสุดบ้านเลขที่ 72 ถนนวิไชยเยน 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

3. เมื่อก าหนดจุดเริ่มแล้ว จึงเริ่มเดินนับบ้านโดยเดินชิดด้านขวาไปเรื่อย ๆ โดยเริ่มจากเข้าส ารวจบ้าน
ที่ 1 จากนั้นนับไป 6 บ้าน เขา้ส ารวจบ้านที่ 7 และนับเว้นไปอีก 6 บ้านเรื่อย ๆ จนถึงจุดสิ้นสุดที่ก าหนดไว้ จึง
ย้ายไปยังพ้ืนที่ต่อไป  

 
แผนภาพที่ 3.2  การเดินนับบ้านและการเว้นระยะเพ่ือประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน 

 
 
4. ในกรณีที่บ้านที่ตกเป็นตัวอย่างในการส ารวจปิดหรือไม่มีคนขานตอบ ให้เลื่อนไปสอบถามบ้านที่อยู่

ถัดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงบ้านที่มีสมาชิกในบ้านนั้น ๆ สามารถให้ค าตอบได้ว่ามีหรือไม่มีการจ้างงานลูกจ้าง
ท างานบ้าน จากนั้นจึงเริ่มนับบ้านที่ 1 เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ถัดไปจากบ้านหลังที่สามารถให้ค าตอบได้ 
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แผนภาพที่ 3.3 กรณีบ้านที่ตกเป็นตัวอย่างในการส ารวจปิดหรือไม่มีคนขานตอบ 

 
 
5. เดินส ารวจเพื่อนับจ านวนนายจ้างและลูกจ้างจนครบตามจ านวนตัวอย่างที่ต้องการในแต่ละพ้ืนที่

ศึกษา เช่น ในกรณีของเทศบาลเมืองลพบุรี หน่วยเลือกตั้งที่ 2 คือ 25 ครัวเรือน/บ้าน 
 

3.4 สรุปวัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย และผลผลิต 
  จากการออกแบบการเก็บข้อมูลสามารถแสดงผลโดยสรุปเพ่ือตอบค าถามต่อวัตถุประสงค์การวิจัย
แต่ละข้อ ผลผลิตจากการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  
 
ตารางท่ี 3.5  วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย และผลผลิต 

วัตถุประสงค ์ วิธีการเก็บข้อมูล ผลผลิต 
1. ศึกษาข้อมูลจ านวนนายจ้าง
และลูกจ้างท างานบ้านฯ โดย
ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอื่น
รวมอยู่ด้วย โดยจ าแนกเป็น
แรงงานไทย และแรงงานข้าม
ชาติ 

1. การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชนที่จัดเก็บสถิตินายจ้าง
และลูกจ้างท างานบ้าน หรือข้อมูล
อื่ นที่ ส ามารถเ ช่ือมโยงกับกลุ่ ม
ประชากรนี้ 
2. ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ส า ร วจ  โ ดย ใ ช้
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างใน
พื้ นที่ ที่ มี การจ้ า งง านลูกจ้ า ง ใน
ครัวเรือนส่วนบุคคลสูงของแต่ละ
กลุ่มจังหวัด 
3. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ   

1.วิธีการประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างาน
บ้านที่มีความใกล้เคียงกับขนาดของประชากรที่แท้จริง
และเชื่อถือได้ 
2. ผลการประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้าง
ท างานบ้านท้ังแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ  
3. ตัวแปร/องค์ประกอบส าคัญที่จะใช้ในการประมาณ
การจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน 
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วัตถุประสงค ์ วิธีการเก็บข้อมูล ผลผลิต 
2. ศึกษาข้อมูลการจ้างงานและ
การให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้านในต่างประเทศ  

การวิจัยเอกสาร 1. สถานการณ์การจ้างงานและความเคลื่อนไหวด้าน
การให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในระดับโลก 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มประเทศตามระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการ
ส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน เพื่อเปรียบเทียบข้อดีและ
ข้อเสียของแต่ละรูปแบบการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 
2. ตัวอย่างการจ้างงานและการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้านในต่างประเทศ 

3. ศกึษาความต้องการของ
นายจ้าง/ลูกจ้าง และความ
เป็นไปได้ หากขยายความ
คุ้มครองไปสู่ลูกจา้งท างานบ้าน 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น 

1. การวิจัยเอกสาร 
2. การสนทนากลุม่ 

1. ความต้องการของนายจ้างและลูกจ้างต่อการขยาย
ความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม 
2. สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการขยายความคุ้มครองฯ 

4. ศึกษาผลกระทบท่ีจะเกดิขึ้น
จากการขยายความคุ้มครอง
กองทุนประกันสังคม ท้ังด้าน
บวกและด้านลบ 

1. การวิจัยเอกสาร 
2. การสนทนากลุม่ 
3. ผลจากการส ารวจข้อมูลนายจ้าง
และลูกจ้างท างานบ้าน 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขยายความคุ้มครองกองทุน
ประกันสังคม ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยจ าแนกตาม
ประเภทของลูกจ้างท างานบ้าน ทั้งสัญชาติไทย และ
ประเภทงาน 

5. ศึกษาถึงระบบบริหารจัดการ 
และเสนอแนะรูปแบบการ
บริหารจดัการที่เหมาะสมของ
การให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้าน 

1. การวิจัยเอกสาร   
2. การสนทนากลุม่ 
3. ผลจากการส ารวจข้อมูลนายจ้าง
และลูกจ้างท างานบ้าน 
 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการที่
เหมาะสมส าหรับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน และ
วิธีการด าเนินการทางกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ หาก
มีการขยายความคุ้มครองฯ และข้อเสนอทางเลือกต่อ
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่สามารถขยาย
ความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้าง
ท างานบ้าน โดยน าเสนอควบคู่กับแหล่งที่มาของแต่ละ
รูปแบบและข้อเสนอทางเลือก 
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ส่วนที่ 4 
การวิเคราะห์ระบบความคุ้มครองทางสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ 
 

4.1 แนวคิด หลกัการระบบคุ้มครองทางสังคม 
 

4.1.1 แนวคิด และหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน  
สิทธิมนุษยชน คือแนวคิดที่มีรากฐานมากจากความเชื่อ ปรัชญา ค าสอนทางศาสนา ศีลธรรมและ

จริยธรรมของสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลกที่เชื่อว่ามนุษย์ที่เกิดมาทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ ทุกศาสนามี
บัญญัติห้ามการท าลายชีวิตมนุษย์ นอกจากนั้นมีปรัชญาความเชื่อในวัฒนธรรมตะวันตกที่ว่ามนุษย์มีสิทธิโดย
ธรรมชาติในฐานที่เกิดเป็นมนุษย์ โดยมนุษย์มีความชอบธรรมในด้านจริยธรรมที่ตะรักษาชีวิตของตนเอง มี
อิสระทางความคิด และเชื่อว่าแม้แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่า
เทียม ความเชื่อและแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกันจึงได้รับการ
คุ้มครองโดยหลักการและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2560) 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) เป็น
พ้ืนฐานของหลักการสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญและกฎหมายในระดับประเทศของประเทศต่าง  ๆ สิทธิ
มนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจ าแนกกว้างๆ ได้เป็น 2 ส่วนคือ สิทธิของพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาสและ
การถูกทรมาน ความเสมอภาคในทางกฎหมาย สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เสรีภาพในทางความคิ ด 
การนับถือศาสนา การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ส่วนอีกด้านหนึ่งคือสิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงสิทธิในการท างาน สิทธิทางการศึกษา สิทธิทางอาหาร และสิทธิที่จะได้รับบริการทางด้าน
สาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้ ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คือ  

1) เป็นสิทธิที่ติดตัวมากับความเป็นมนุษย์ หมายถึงเม่ือคนเกิดมาก็มีสิทธิมนุษยชนติดตัวมาด้วย  
2) เป็นสิทธิที่เป็นสากล คือเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ หรือนับถือ

ศาสนาใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาจากพ้ืนฐานสังคมหรือการเมืองอย่างใด มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสรเสรี มีความเท่า
เทียมกันในสิทธิและศักดิ์ศรี  

3) เป็นสิทธิที่ไม่สามารถถูกพรากไป หรือยกให้แก่กันได้ คือไม่มีใครจะมาพรากเอาสิทธิมนุษยชนไป
จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศ จะไม่ยอมรับรองสิทธิมนุษยชน หรือแม้จะละเมิด
สิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของประเทศนั้นก็ยังมีสิทธิมนุษยชนอยู่  

4) เป็นสิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน กล่าวคือ สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองภายใต้ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบด้วยสิทธิสองส่วนคือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กับสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมนั้น จะต้องไม่ถูกแยกออกจากกัน สิทธิทั้งสองส่วนนี้จะต้องได้รับการเคารพ ปกป้อง และ
เติมเต็ม (ท าให้เกิดข้ึน) เพ่ือที่จะให้บุคคลทุกคนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 
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นอกจากนั้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ระบุหลักการที่ส าคัญไว้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
คือ หลักความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) ซึ่งหมายถึงการที่ทุกคนมี
สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน 

นอกจากนี้ ในส่วนของสิทธิแรงงานมีความหมายเกี่ยวข้องถึงสิทธิของผู้ใช้แรงงานในความสัมพันธ์
ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ทั้งสิทธิทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน เช่น อัตราค่าจ้าง จ านวนชั่วโมงการท างาน 
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในที่ท างาน สิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน  ทั้งนี้ สิทธิแรงงานมักจะได้รับ
การรับรองโดยการออกกฎหมายว่าด้วยสิทธิแรงงาน การจ ากัดชั่วโมงการท างาน และการก าหนดอัตราค่าแรง
ขั้นต่ า โดยองค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดและประกาศหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่
บุคคลทุกคนควรได้รับ และให้การคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดในโลก ซึ่งรวมถึง สิทธิ
เกี่ยวกับการท างาน และการได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการท างาน ซึ่งข้อก าหนดเกี่ยวกับแรงงานนี้มีหลักการ
และสาระส าคัญในข้อที่ 23 และ 24 ดังนี้ ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

ข้อ 23 (1) ทกุคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม และเป็นประโยชน์
แห่งการงาน และการคุ้มครองแห่งการว่างงาน (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างเท่าเทียมกันส าหรับงาน
เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ (3) ทุกคนที่ท างานมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมและเป็น
ประโยชน์ ที่จะให้ประกันแก่ตนเองและครอบครัวแห่งตน ซึ่งความเป็นอยู่อันคู่ควรแก่เกียรติศักดิ์ ของมนุษย์ 
และถ้าจ าเป็นก็จะต้องได้รับวิถีทางคุ้มครองทางสังคมอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย (4) ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้ง และที่จะเข้า
ร่วมสหพันธ์กรรมกรเพื่อความคุ้มครองแห่งประโยชน์ของตน  

ข้อ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง รวมทั้งจ ากัดเวลาการท างานตามสมควร และวันหยุด
งานเป็นครั้งคราวโดยได้รับสินจ้าง 

ในส่วนของแนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรฐานสากลในการคุ้มครองแรงงาน องค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) มีบทบาทส าคัญในการออกอนุสัญญา (Convention) ซึ่งถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ภายใต้การให้สัตยาบันของประเทศสมาชิก เพ่ือการปฏิบัติตามหลักการและข้อก าหนดในอนุสัญญา และออก
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติในรายละเอียดวิธีด าเนินการที่ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับหลักการในอนุสัญญา 
ทั้งนี้ สัตยาบรรณอนุสัญญาเกี่ยวข้องกับลูกจ้างท างานบ้านที่ส าคัญ ประกอบด้วย ฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบัติ
ที่เท่าเทียมกัน (ทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ), ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอพยพเพ่ือการหางานท า, ฉบับที่ 102 ว่า
ด้วยมาตรฐานขั้นต่ าของความมั่นคงทางสังคม, ฉบับที่  118 ว่าด้วยการปฏิบัติที เท่าเทียมกัน )การ
ประกันสังคม( , ฉบับที่ 143 ว่าด้วยแรงงานอพยพ, ฉบับที่ 157 ว่าด้วยการรักษาสิทธิด้านการประกันสังคม 
และฉบับที ่189 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน  

อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยยังไม่ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญา แต่ได้ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานลูกจ้างท างานบ้าน ตลอดจนจัดให้มีแนวทางในการคุ้มครองลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ  และได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555)  

ตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่สอดรับกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 189 ว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าส าหรับคนท างานบ้าน โดยมีสาระที่ส าคัญคือ การคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน ใน 7 ข้อหลัก 
ได้แก่ 1) ลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2) นายจ้างต้องก าหนดวันหยุดตาม
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ประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน ซึ่งรวมถึงวันแรงงานแห่งชาติด้วย และหากวันหยุดตามประเพณีตรงกับ
วันหยุดประจ าสัปดาห์ให้ลูกจ้างหยุดเป็นวันหยุดชดเชยเพ่ิมอีก 1 วัน 3) ลูกจ้างที่ท างานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุด
พักผ่อนประจ าปีหรือลาพักร้อน ปีละไม่เกิน 6 วันท างาน 4) ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยตามที่ป่วยจริงได้ และหากลา 
3 วันขึ้นไป นายจ้างสามารถขอใบรับรองแพทย์ยืนยันจากลูกจ้างได้  5) กรณีลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่เด็กโดยตรง 6) ลูกจ้างที่ท างานในวันหยุดต้องได้รับเงินค่าท างานในวันหยุดด้วย 7) 
ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยโดยไม่เกิน 30 วันท างาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงจะมี
โทษตามกฎหมาย เช่น หากนายจ้างไม่ก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์ หรือไม่ให้ค่าจ้างคนรับใช้ ในวันที่ลา
ป่วย จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และหากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้คนรับใช้ที่ท างานในวันหยุดมีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

4.1.2 แนวคิดเรื่องสวัสดิการแรงงาน และสวัสดิการสังคม 
แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ซึ่งเป็นวิธีการจัดสวัสดิการแรงงานที่แตกต่างกันออกไปตาม
ปรัชญาและแนวความคิด แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ (M.V. Moorthy, 1968) ประกอบด้วย           

1) สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการบังคับควบคุม ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ใน
โลกมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเลวมากกว่า โดยเฉพาะคนรวยก็มักจะเอาเปรียบคนจน เปรียบเสมือน นายจ้างที่เอา
เปรียบลูกจ้างด้วยวิธีการต่างๆ การก าหนดมาตรฐานการให้ความม่ันคงจากรัฐ การก าหนดเป็นกฎหมายในการ
คุ้มครองแรงงานจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น ความเชื่อดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญในการออกกฎหมาย ข้อบังคั บการใช้
แรงงานให้เกิดความเป็นธรรม เพ่ือป้องกันการกดขี่ลูกจ้าง และการที่จะให้กฎหมายบังคับใช้ไดผลดีจ าเป็นต้อง
มีการ ตรวจตราจากเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการแทรกแซงทางกฎหมายของ
การอยูร่วมกันระหว่างลูกจ้างและนายจ้างอีกทางหนึ่ง และอาจเป็นสาเหตุให้นายจ้างไมพอใจและหลบเลี่ยง  

2) สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนา ทฤษฎีนี้มิไดสนับสนุนให้มีกฎหมายบังคับใน
เรื่องการจัดสวัสดิการแรงงาน แต่เชื่อว่านายจ้างจัดสวัสดิการแรงงานเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้ที่มีศีลธรรม ยึดถือ
ในศาสนา การจัดสวัสดิการแรงงานให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดีในชาตินี้ผลตอบแทนก็คงจะกลับสูนายจ้างใน
ชาติหน้าด้วย  

3) สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของความรักเพ่ือนมนุษย์ ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์ทั่วไปย่อมรักในเพ่ือน
มนุษย์ ต้องการที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก นายจ้างที่เชื่อในทฤษฎีนี้ก็จะจัดสวัสดิการแรงงาน
อย่างดีและไมหวังสิ่งตอบแทน ทฤษฎีนี้จึงเชื่อเรื่องความสมัครใจของนายจ้างเป็นส าคัญ  

4) สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการปฏิบัติแบบบิดาต่อบุตร ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดท่ีว่านายจ้างและ
ลูกจ้างเปรียบเสมือนบิดากับบุตร บิดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรที่อยู่ในฐานะช่วยตนเองไมไดเต็มที่ ทฤษฎีนี้ถือเป็นการ
จัดสวัสดิการแรงงานแบบเครือญาติ ลูกจ้างและนายจ้างอยูในครอบครัวอุตสาหกรรมเดียวกันมีผลประโยชน
ร่วมกัน ทฤษฎีนี้จึงไมเชื่อว่า สวัสดิการแรงงานควรมาจากการบังคับหรือต้องมีกฎหมาย แต่ควรเป็นความส านึก
ในหน้าที่ของนายจ้างหรือบิดาท่ีมีต่อบุตรหรือลูกจ้างของตน  

5) สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการป้องกันการเรียกร้อง ทฤษฎีนี้เชื่อว่าลูกจ้างมีความส านึกในสิทธิ
และผลประโยชนของตน และสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มแล้ว เมื่อถึงเวลาหนึ่งลูกจ้างจะรวมตัวกันเรียกร้องค่าจ้าง
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และสวัสดิการแรงงานที่ดีกว่า ซึ่งนายจ้างไม่อาจละเลยต่อการเรียกร้องนั้นได้ ความเชื่อดังกล่าวแสดงว่าการจัด
สวัสดิการแรงงานขึ้นกับความกลัวของนายจ้าง ถานายจ้างกลัวว่าลูกจ้างจะก่อเรื่องก็จะจัดสวัสดิการแรงงาน
เป็นการปิดปาก ถานายจ้างไมกลัวลูกจ้างก็อาจจะถูกละเลยได ้

6) สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่
ลูกจ้างในกิจการของนายจ้างดีเพียงใดก็จะเป็นการเผยแพรชื่อเสียง หรือประชาสัมพันธ์ให้แกกิจการของ
นายจ้างเพียงนั้น อย่างไรก็ตาม การจัดสวัสดิการแรงงานแบบนี้อาจขาดความจริงใจ และไม่ได้ตั้งอยู่พ้ืนฐาน
ของความต้องการของลูกจ้าง และทฤษฎีนี้ไมเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายบังคับให้มีสวัสดิการแรงงาน 

7) สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของความเหมาะสมในทางปฏิบัติ ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการจัดสวัสดิการ
แรงงานให้แก่ลูกจ้างก็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เนื่องจากการท างานในสภาพแวดล้อมที่ดีหรือมี
สิ่งจูงใจที่ดี ลูกจ้างจะท างานด้วยความเป็นสุขใจ ทฤษฎีนี้ไมสนับสนุนการบังคับด้วยกฎหมาย แต่มองว่า
นายจ้างย่อมค านึงถึงผลประโยชนในกิจการของตนเองมากกว่าสิ่งอ่ืนใด และทางหนึ่งที่จะบรรลุผลคือการท านุ
บ ารุงลูกจ้างอย่างเหมาะสม  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแนวคิดสวัสดิการแรงงานควบคู่กับวิวัฒนาการของการจัดสวัสดิการแรงงาน 
พบว่า สามารถแบ่งระยะของวิวัฒนาการสวัสดิการแรงงานเป็น 3 ระยะดังนี้ 1) ระยะแรก นายจ้างเป็นฝ่ายให้
แบบบิดาให้ต่อบุตร (Employer paternalism) ประเทศต่างๆ สวนใหญ่มีการจัดสวัสดิการแรงงานเริ่มต้นจาก
นายจ้างเป็นผู้ให้ตามความจ าเป็นของลูกจ้าง เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุงห่ม และยารักษาโรคเนื่องจากใน
ระยะแรกของ การเริ่มงานอุตสาหกรรม สถานที่ท างานส่วนใหญ่ห่างไกลจากชุมชน ตองจัดพาหนะเดินทางให้
ลูกจ้างจากแหล่งชุมชน หรือน าเอาลูกจ้างจากภาคเกษตรกรรมเข้าไปใช้จึงจ าเป็นต้องจัดสวัสดิการแรงงาน
ดังกล่าวเพ่ืออ านวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้แกลูกจ้าง 2) ระยะที่สอง กฎหมายเข้ามา
เกี่ยวขอ้งกับสวัสดิการแรงงาน (Legislative requirements) โดยรัฐเริ่มเข้ามามีบทบาทด้วยการออกกฎหมาย
บังคับ เนื่องจากนายจ้างลดการจัดสวัสดิการแรงงานแบบท าบุญหรือแบบให้แกบุคคลในครอบครัวเดียวกันลง
และปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างปราศจากความเมตตา รัฐจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้ลูกจ้างไดรับความเป็นธรรมใน
การท างานและมีสวัสดิการแรงงาน  3) ระยะที่สาม สั งคมมีส่วนในการรับผิดชอบ (Community 
Responsibility) มองว่าการจัดสวัสดิการแรงงานที่มิใช่ก าหนดให้นายจ้างเป็นผู้จัดแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสังคมและโรงงานอุตสาหกรรม จะเห็นไดจากการที่รัฐเขาสนับสนุนในการจัดให้
มีกฎหมายประกันสังคม ที่นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลร่วมกันรับผิดชอบด้วยกัน รวมทั้งการที่โรงงาน
อุตสาหกรรมไดเริ่มค านึงถึงสวัสดิการแรงงานที่เป็นประโยชน์แกสังคมรอบๆ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชนภายนอก ท าให้มีความร่วมมือและประสานงานกับรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ระดับภาค และ
ระดับประเทศ (บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนส แมเนจเมนท์ จ ำกัด, 2554)  

แนวความคิดสวัสดิการสังคมมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบแนวคิดของรัฐในการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการแนวคิดทางการเมืองการปกครอง ซึ่งมีความเฉพาะตัวของแต่ละสังคม สามารถแบ่งออกได้เป็น 
4 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) รัฐสวัสดิการแบบสแกนดิเนเวีย (Scandinavian model) ได้แก่ นอร์เวย์ สวีเดน 
เดนมาร์ก และฟินแลนด์ เน้นการลดความแตกต่างระหว่างรายได้ของประชาชนพร้อมไปกับจัดสวัสดิการ                
ถ้วนหน้า สนับสนุนการศึกษาขั้นสูงสุดให้แก่ประชาชน มีการจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล ระบบประกันการ
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ว่างงานช่วยเหลือและพัฒนาทักษะแรงงาน อนึ่ง ผลประโยชน์ตอบแทนทางสังคมในระดับสูงข้างต้นรัฐก็มีการ
เก็บภาษีในอัตราสูงด้วย 2) รัฐสวัสดิการแบบคอนติเนนทัล (Continental model) ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส 
เนเธอร์แลนด์ เน้นการใช้ระบบการจ้างงานมาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บเงินจากฝ่ายนายจ้ างและฝ่ายลูกจ้าง 
การต่อรองเรื่องการจ้างจะไม่ได้อยู่ที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งตามล าพัง แต่ระบบแรงงานสัมพันธ์จึงมีความส าคัญ
อย่างมาก การคุ้มครองแรงงานและกติกาที่เข้มงวดมีความส าคัญอย่างมาก นอกจากนี้รัฐยังเน้นการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาทักษะแรงงาน และเพ่ิมระดับความคุ้มครองให้แก่กลุ่มผู้ที่เสี่ยงมากเป็นพิเศษ เช่น กลุ่ม
ผู้หญิงวัยท างาน กลุ่มแรงงานอายุน้อย  แรงงานบางเวลา เป็นต้น 3) รัฐสวัสดิการแบบเมดิเตอเรเนียน 
(Mediterranean model) ได้แก่  กรีซ โปรตุ เกส สเปน และอิตาลี  เป็นต้น เป็นระบบผสมระหว่าง 
Scandinavian model กับ Continental model กล่าวคืออาจจะให้ความส าคัญกับทั้งเรื่องการกระจายใหม่ 
(redistribution) และการจ้างงาน (employment) คู่กันไป และ 4) รัฐสวัสดิการแบบแองโกลแซกซอน 
(Anglo-Saxon model) ได้แก่ อังกฤษ และไอร์แลนด์ จะมีลักษณะรัฐสวัสดิการที่เบาบางที่สุด ส่วนใหญ่รัฐ
ปล่อยให้เป็นการแข่งขันเป็นเรื่องของเอกชนและของบุคคลแข่งกันเอง ตลาดแรงงานไม่ถูกก ากับโดยเข้มงวด 
ถือเป็นรูปแบบสวัสดิการที่มีน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบรัฐสวัสดิการอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามมีการจัด
สวัสดิการสังคมก็เน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย โดยจะต้องก าหนดวิธีทดสอบความจ าเป็นเสียก่อนอย่างเหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้าข่ายการรับสวัสดิการ  

อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยมีการจัดสวัสดิการในลักษณะที่เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดรัฐ
สวัสดิการแบบสแกนดิเนเวีย กับแนวคิดรัฐสวัสดิการแบบแองโกลแซกซอน จากการผสมผสานทั้ง 2 แนวคิด
ดังกล่าว ท าให้รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบหลักคือ การ
ประกันสังคม การช่วยเหลือสาธารณะ และการบริการสังคม มีรายละเอียดดังนี้ (ระพีพรรณ ค ำหอม, 2557)   

1) การประกันสังคม (Social Insurance) เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิตและ
คุ้มครองลูกจ้าง ระบบประกันภัยของประเทศไทย แบ่งออกได้ ดังนี้ ระบบเบี้ยยังชีพ ที่เป็นระบบประกันที่ไม่
ต้องจ่ายสมทบ, ระบบบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ เป็นค่าตอบแทนที่ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่มานานหรือ
เกษียณอายุราชการ และกองทุนประกันสังคมรวมทั้ง ระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ เป็นกองทุนที่ให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างที่ประกันตนในกรณีว่างงาน เจ็บป่วย คลอดบุตร เสียชีวิต รวมทั้ง ชราภาพ เมื่อท างานมาอายุ
ครบ 55 ปี โดยเงินบ านาญชราภาพจ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต มีเกณฑ์ในการค านวณตามระเบียบที่ก าหนด
และเงินบ าเหน็จชราภาพจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว, กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เป็นการ
ส่งเสริมการออมของข้าราชการเพ่ือวัยเกษียณอายุราชการ  ให้กับข้าราชการที่สมัครใจเป็นสมาชิก อย่างไรก็
ตามจุดอ่อนของกองทุนนี้มุ่งส่งเสริมการออมเฉพาะแรงงานในระบบเท่านั้น  แต่ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ หรือผู้ด้อยโอกาส, กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) หรือระบบการออมผ่านบริษัทประกันแบบเงินได้ประจ า, ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่
รัฐรับผิดชอบค่าบริการด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมทุกคน ตามเกณฑ์และขอบเขตที่ก าหนด  

2) การช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) เป็นการสงเคราะห์แบบให้เปล่าส าหรับผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ เพราะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ด้อยโอกาสทางสังคมและไร้ที่พ่ึง  
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3) การบริการสังคม (Social Services) เป็นระบบบริการที่ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน ประกอบด้วย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา ด้านการมีงานท าและการมีรายได้ ด้านสังคมและ
นันทนาการ ตลอดจนด้านสุขภาพอนามัย เช่น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนทุกคน ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ การรักษา และการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นต้น  
 
 4.1.3 ระบบการคุ้มครองทางสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน  

ข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ พบว่า มีประเทศที่รายงานถึงการจัดระบบคุ้มครองทาง
สังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านรวมทั้งสิ้น 163 ประเทศ อย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่ได้มีการรายงานข้อมูล
ดังกล่าว 

 ทั้งนี้ ผลการเปรียบเทียบการจัดระบบคุ้มครองทางสังคม พบว่า ประเทศท่ีได้รับการคุ้มครองในระบบ
ประกันสังคม ที่ครอบคลุมสวัสดิการในชีวิตอย่างครบด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล บ านาญชราภาพ เงิน
ชดเชยเมื่อบาดเจ็บ การประกันการว่างงาน เงินทดแทนการบาดเจ็บจากการท างาน เงินช่วยเหลือครอบครัว 
และเงินสนับสนุนการเป็นมารดา โดยประเทศท่ีมีการจัดสวัสดิการในลักษณะดังกล่าว ได้แก่ ประเทศออสเตรีย 
เบลเยี่ยม แคนนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิสราเอล อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอแลนด์            
นอรเ์วย์ สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ อุรุวัย และอังกฤษ อย่างไรก็ด ีเมื่อพิจารณาถงึสวัสดิการที่ประเทศส่วนใหญ่ให้
ความคุ้มครองทางสังคมโดยเฉลี่ยแล้วมีความครอบคลุม 4-5 สิทธิประโยชน์ โดยสิทธิประโยชน์ที่ประเทศส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญได้แก่ สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล บ านาญชราภาพ เงินสนับสนุนการเป็นมารดา 
เงินชดเชยเมื่อบาดเจ็บ เงินทดแทนการบาดเจ็บจากการท างาน การประกันการว่างงาน และเงินช่วยเหลือ
ครอบครัว ตามล าดับ โดยเมื่อพิจารณาถึงสวัสดิการในล าดับท้ายในข้อมูลของ 70 ประเทศ พบว่ามีประเทศที่
ไม่มีการจัดสวัสดิการในด้านเงินช่วยเหลือครอบครัว จ านวน 30 ประเทศ, ไม่มีการจัดสวัสดิการในด้านการ
ประกันการว่างงาน 24 ประเทศ, ไม่มีการจัดสวัสดิการในด้านเงินชดเชยเมื่อบาดเจ็บ และเงินทดแทนการ
บาดเจ็บจากการท างาน 14 ประเทศ และไม่มีการจัดสวัสดิการในด้านเงินสนับสนุนการเป็นมารดา 13 ประเทศ  
(ILO,2016) 
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4.2 ระบบความคุ้มครองทางสังคมในต่างประเทศ: กรณีศึกษา 19 ประเทศ 
 

ผลการศึกษาระบบความคุ้มครองทางสังคมในต่างประเทศ กรณีศึกษา 19 ประเทศ สามารถสรุป
ข้อมูลที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน สถิติลูกจ้างท างานบ้านและลักษณะข้อมูลที่จัดเก็บ 2) ระบบ
คุ้มครองทางสังคมของแต่ละประเทศ 3) อัตราการจ่ายเงินสมทบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) ข้อมูลพื้นฐาน สถิติลูกจ้างท างานบ้านและลักษณะข้อมูลที่จัดเก็บ 
 ข้อมูลพื้นฐาน 

ในภาพรวมของ 19 ประเทศ แบ่งตามภูมิภาคเป็น 7 ภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้  
1. ภูมิภาคแอฟริกา (Africa) ประกอบด้วย สาธารณรัฐเคนยา และสาธารณรัฐตูนิเซีย 
2. ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia and Pacific (non - Asia) ประกอบด้วย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ 
3. ภูมิภาคอาเซียน (Asian) ประกอบด้วย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
4. ภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (Central and Eastern Europe) ได้แก่ สาธารณรัฐฮังการี 

สาธารณรัฐโปแลนด์ และสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)  
5. ภูมิภาคลาตินอเมริกา (Latin America) ได้แก่ สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐเปรู และสาธารณรัฐ

อาร์เจนตินา 
6. ภูมิภาคตะวันออกกลาง (Middle East) ได้แก่ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และสาธารณรัฐตุรกี 
7. ภูมิภาคยุโรปตะวันตก (Western Europe) ได้แก่ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐโปรตุเกส และ 

ราชอาณาจักรสเปน 
ทั้งนี้ พบว่าประเทศที่ท าการศึกษาที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง (High Income) มีจ านวน 7 

ประเทศ ได้แก่ ประเทศในทวีปยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก และประเทศในทวีปยุโรปตะวันตกทั้งหมด 
รวมทั้งสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
 ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง-บน (Upper Middle Income) มีจ านวน 5 
ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซียตั้งอยู่ในทวีปเอเชียแปซิฟิก ประเทศในลาตินอเมริกาทั้งหมด คือ                  
สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐเปรู และสาธารณรัฐอาร์เจนตินา และสาธารณรัฐตุรกีซึ่งอยู่ในทวีปตะวันออกกลาง 
 ส าหรับประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ระดับกลาง-ล่าง (Lower Middle Income) ได้แก่ ประเทศ
ในทวีปแอฟริกาทั้งหมด ประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิกได้แก่  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และประเทศในทวีปตะวันออกกลาง คือ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
 ข้อมูลสถิติจ านวนลูกจ้างท างานบ้าน 

ข้อมูลจากประเทศที่ท าการศึกษา พบว่า มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดย
ข้อมูลสถิติลูกจ้างท างานบ้านของสาธารณรัฐตุรกี เป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2547 (ค.ศ. 2004) 
ส าหรับประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลล่าสุดใน ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และราชอาณาจักรสเปน ทั้งนี้ ยกเว้นสาธารณรัฐตูนิเ ซียเพียงแห่งเดียวที่ไม่ปรากฏ     
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การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติลูกจ้างท างานบ้าน ส าหรับจ านวนลูกจ้างท างานบ้านตามสถิติที่มีการเก็บรวบรวมไว้ 
พบว่าประเทศที่มีจ านวนลูกจ้างท างานบ้านมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ านวน 
2,405,800 คน รองลงมาคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จ านวน 1,926,000 คน และสหรัฐเม็กซิโก 1,851,800 คน  
 ส าหรับข้อมูลด้านจ านวนชั่วโมงการท างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ เฉพาะประเทศที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ 
พบว่า ลูกจ้างท างานบ้านในอาเซียน มีจ านวนชั่วโมงการท างานสูงที่สุด โดยลูกจ้างท างานบ้านใน      
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีจ านวนชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์สูงถึง 65.9 ชั่วโมง ในขณะที่ลูกจ้างท างานบ้านใน
ทวีปยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริกา ตลอดจนยุโรปตะวันตก มีจ านวนชั่ วโมงการท างานต่อ
สัปดาห์ตั้งแต่ 26.2 ชั่วโมง ถึง 38.7 ชั่วโมงเท่านั้น 
 ทั้งนี้ สถิติของลูกจ้างท างานบ้าน ดังตารางที่ 4.1 เป็นข้อมูลที่ส่วนใหญ่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ คือ National Statistics Office เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ พบว่าในบางประเทศที่เป็นกรณีศึกษามีการ เก็บรวบรวมหรือ
คาดประมาณการจ านวนลูกจ้างท างานบ้านโดยหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลการคาดประมาณขององค์กรพัฒนา
เอกชน ตัวอย่างเช่น กรณีประเทศฟิลิปปินส์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ระบวุ่ามีลูกจ้าง
ท างานบ้านตั้งแต่ 600,000 ถึง 2,500,000 คน ในขณะที่ข้อมูลจาก Labor Force Survey ในปี พ.ศ. 2553 
(ค.ศ.2010) ระบุว่ามีประมาณ 1,800,000 คนที่ท างานในครัวเรือนส่วนบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติจ านวนลูกจ้างท างานบ้านนั้น ในหลายๆประเทศยังไม่สามารถจัดเก็บได้อย่างแม่นย า (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมใน ส่วนที่ 2) 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลพื้นฐานและสถิติลูกจ้างท างานบ้านของแต่ละประเทศ 

ทวีป ประเทศ 
จัดกลุ่มประเทศตามรายได้  

(World Bank) 

สถิติจ านวนลูกจ้างท างานบ้าน* จ านวนชั่วโมง
ท างาน 

เฉลี่ยต่อสัปดาห์* 

ปีที่ส ารวจ 
(ค.ศ.) รวม (คน) หญิง (คน) ชาย (คน) 

1. แอฟริกา 
1.เคนยา Low middle income group 105,000  43,100 61,900  - 2007 
2.ตูนิเซีย Low middle income group  -  -  -  - - 

2. เอเชียแปซิฟิก 
3.ฮ่องกง High income group 267,800   -  -  - 2009 
4.เกาหลีใต ้ High income group 150,000  145,000 5,000  - 2008 

 
3. อาเซียน 

5.อินโดนีเซีย Low middle income group 2,405,800  1,791,600 614,200 51.6 (2008) 2010 
6.มาเลเซีย Upper middle income group 253,000  223,600 29,400 65.9 (2008)  2008 
7.ฟิลิปปินส ์ Low middle income group 1,926,000  1,627,000 299,000 52 (2010) 2010 
8.เวียดนาม Low middle income group 240,100  214,800 25,300  - 2009 

4.ยุโรปกลางและ
ตะวันออก 

9.ฮังการ ี High income group 1,900  1,500 400  - 2008 
10.โปแลนด ์ High income group 11,000  9,000 2,000 29.7 (2007) 2006 
11.กรีซ High income group 88,500  85,300 3,300 38.7 (2007) 2009 

5.ลาตินอเมริกา 
12.อาร์เจนตินา Upper middle income group 797,000  778,800 18,200 26.9 (2005) 2006 
13.แม็กซิโก Upper middle income group 1,851,800  1,700,600 151,200 34.9 (2004) 2008 
14.เปรู Upper middle income group 475,300  451,000 24,400  - 2008 

6.ตะวันออกกลาง 
15.อียิปต์ Low middle income group 66,000  13,000 53,000  - 2008 
16.ตุรก ี Upper middle income group 182,000  120,000 62,000  - 2004 

7.ยุโรปตะวันตก 
17.ไอซ์แลนด ์ High income group 10,100  9,600 600  - 2008 
18.โปรตุเกส High income group 175,500  173,400 2,000 26.6 (2008) 2008 
19.สเปน High income group 747,000  683,500 63,500 26.2 (2008) 2010 

หมายเหตุ * ILO, Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection, 2013 
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ลักษณะข้อมูลของลูกจ้างท างานบ้านที่จัดเก็บ 
 ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลลูกจ้างท างานบ้าน ในรายงานเรื่อง Domestic workers across the world: 
Global and regional statistics and the extent of legal protection (2013) โดย ILO พบว่ามีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือน ามาวิเคราะห์สถานการณ์ในการท างานของลูกจ้างท างานบ้านในประเทศต่าง ๆ โดย
รายงานดังกล่าวปรากฏรายละเอียดข้อมูลที่ได้จัดเก็บของประเทศที่เป็นกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ด้วย ดังมี
รายการข้อมูลส าคัญที่จัดเก็บ ประกอบด้วย 

1. เวลาการท างาน/จ านวนชั่วโมงการท างาน (Working time) 
2. วันหยุดพักแต่ละสัปดาห์ (Weekly rest) 
3. ค่าจ้างขั้นต่ าและสิ่งตอบแทนอื่น (Minimum wages and in-kind payments) 
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แผนภาพที่ 4.1 ข้อมูลเวลาการท างาน/จ านวนชั่วโมงการท างาน (Working time) ของลูกจ้างท างานบ้าน 

 
ที่มา: Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of   
       legal protection (2013) 
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 แผนภาพที่ 4.2  ข้อมูลค่าจ้างข้ันต่ า (Minimum wages and in-kind payments) ของลูกจ้างท างานบ้าน 

 
 
ที่มา: Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of     
       legal protection (2013) 
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2) ระบบคุ้มครองทางสังคม 
 ส าหรับระบบคุ้มครองทางสังคม ของในภาพรวมของ 19 ประเทศ แบ่งตามภูมิภาคเป็น 7 ภูมิภาค 
พบว่า มีความคุ้มครองทางสังคมจ าแนกเป็น 5 กรณี ได้แก่  

กรณีท่ี 1 ชราภาพ และทุพพลภาพ  
กรณีท่ี 2 เจ็บป่วย และคลอดบุตร  
กรณีที่ 3 ประสบอนัตรายเนื่องจากการท างาน  
กรณีท่ี 4 การว่างงาน  
กรณีท่ี 5 การสงเคราะห์บุตร   
ทั้งนี้ พบว่าระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีในแต่ละละประเทศนั้นมีลักษณะของขอบข่ายความ

คุ้มครองที่แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี โดยมีขอบข่ายความคุ้มครองดังนี้ 
 Social Insurance   หมายถึง  การประกันสังคม 

Social Assistance   หมายถึง  การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือทางสังคม 
Employer liability   หมายถึง  โครงการตามความรับผิดขอบของนายจ้าง 

 Provident Fund   หมายถึง  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
Universal   หมายถึง  ถ้วนหน้า 
Private Insurance  หมายถึง  ประกันส่วนบุคคล 
Occupational Pension  หมายถึง  บ านาญอาชีพ 

 ทั้งนี้  ในส่วนของระบบการคุ้ มครองทางสังคม ที่ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านนั้น                   
มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังรายละเอียดตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับประชาชนทั่วไปของประเทศท่ีเป็นกรณีศึกษา จ านวน 19 ประเทศ 

ทวีป ประเทศ 
ระบบคุ้มครองทางสังคม 

ระบบคุ้มครองทางสังคม 
ของกลุม่ลกูจ้างท างานบ้าน** ชราภาพ ทุพพลภาพ 

เสียชีวิต  
เจ็บป่วย คลอดบุตร 

อันตรายจาก 
การท างาน 

ว่างงาน สงเคราะห์บุตร 

1.แอฟริกา 
 1.เคนยา Provident Fund 

Social Insuranceและ
Employer liability 

Employer liability − − 
ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล 

2.ตูนิเซีย Social Insurance 
Employer liability 

และSocial Assistance 
Social Insurance Social Assistance Employer liability 

ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล 
อันตรายจากการท างาน 

2.เอเชีย
แปซิฟิก 

3.ฮ่องกง 
Social Insurance 

และUniversal 
Social Assistance 

และEmployer liability 
Employer liability Social Assistance Social Assistance 

รักษาพยาบาล,  
อันตรายจากการท างาน 

4.เกาหลีใต ้
Social Insurance  

และ Social Assistant 
Social Insurance Social Insurance Social Insurance − 

ชราภาพ ทุพพลภาพ,รักษาพยาบาล,  
อันตรายจากการท างาน,ว่างงาน 

3.อาเซียน 

5.อินโดนีเซีย 
Social Insurance  

และ  Provident Fund 
Social Insurance Social Insurance − − 

ชราภาพ ทุพพลภาพ,รักษาพยาบาล, 
อันตรายจากการท างาน 

6.มาเลเซีย 
Social Insurance  

และ  Provident Fund 
Social Insurance Social Insurance − − 

ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล 

7.ฟิลิปปินส ์
Social Insurance Social Insurance Social Insurance − − ชราภาพ ทุพพลภาพ,รักษาพยาบาล, 

อันตรายจากการท างาน 

8.เวียดนาม 
Social Insurance Social Insurance Social Insurance Social Insurance − ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล

,อันตรายจากการท างาน 
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ทวีป ประเทศ 
ระบบคุ้มครองทางสังคม 

ระบบคุ้มครองทางสังคม 
ของกลุม่ลกูจ้างท างานบ้าน** 

ชราภาพ 
 ทุพพลภาพ  

เจ็บป่วย  
คลอดบุตร 

ประสบอันตราย ว่างงาน สงเคราะห์บุตร 

4.ยุโรป
กลาง 
และ

ตะวันออก 

9.ฮังการ ี Social Insurance Social Insurance Social Insurance Social Insurance Universal 
ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล,  

อันตรายจากการท างาน, ว่างงาน 
สงเคราะห์บุตร 

10.โปแลนด ์ Social Insurance Social Insurance Social Insurance Social Insurance Universal 
ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล,  

อันตรายจากการท างาน,  
สงเคราะห์บุตร 

11.กรีซ Social Insurance Social Insurance Social Insurance Social Insurance 
Employment-

related 
ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล,  

อันตรายจากการท างาน 

5.ลาติน
อเมริกา 
 

12.อาร์เจนตินา 
Social Insurance 

และ 
Social Assistant 

Social Insurance และ 
Employer liability และ
Employment-related 

Employer liability Social Insurance 
Social Insurance 

และSocial Assistant 

ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล,  
อันตรายจากการท างาน,  

สงเคราะห์บุตร 

13.แม็กซิโก 
Social Insurance  

และ 
Social Assistant 

Social Insurance 
และSocial Assistant 

Social Insurance Social Insurance 
Social Insurance 

และSocial Assistant 

ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล,  
ว่างงาน, สงเคราะห์บตุร 

14.เปรู 
Social Insurance 

และSocial 
Assistant 

Social insurance และ
Private Insurance 

Social Insurance − − 
ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล, 

อันตรายจากการท างาน, 
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ทวีป ประเทศ 
ระบบคุ้มครองทางสังคม 

ระบบคุ้มครองทางสังคม 
ของกลุม่ลกูจ้างท างานบ้าน** 

ชราภาพ  
ทุพพลภาพ  

เจ็บป่วย คลอดบุตร ประสบอันตราย ว่างงาน สงเคราะห์บุตร 

6.ตะวัน 
ออกกลาง 

15.อียิปต์ Social Insurance Social Insurance Social Insurance Social Insurance − ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล 

16.ตุรก ี Social Insurance 
Social Insurance 
และ  Universal 

Social Insurance Social Insurance − 
ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล,  

อันตรายจากการท างาน, ว่างงาน 
สงเคราะห์บุตร 

7.ยุโรป
ตะวันตก 

17.ไอซ์แลนด ์
Universal และ
Occupational 

Pension 

Universal 
และSocial Insurance 

Social Insurance 
และ  Social 
Assistance 

Social Insurance Universal 
ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล,  

อันตรายจากการท างาน, ว่างงาน 
สงเคราะห์บุตร 

18.โปรตุเกส 
Social insurance 

และsocial 
Assistance 

Social Insurance 
และ Social Assistance 

และ Universal 

Employer liability 
และSocial insurance 

Social insurance 
และ 

Social Assistance 
Universal 

ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล,  
อันตรายจากการท างาน, ว่างงาน, 

สงเคราะห์บุตร 

19.สเปน 
Social insurance 

และ social 
Assistance 

Social insurance Social insurance Social insurance 
Social insurance 

และ 
social Assistance 

ชราภาพ ทุพพลภาพ, รักษาพยาบาล,  
อันตรายจากการท างาน, สงเคราะห์บุตร 

หมายเหตุ ** ILO, Social protection for domestic workers: Key policy trends and statistics, 2016 
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3) อัตราการจ่ายเงินสมทบ 
 เมื่อจ าแนกอัตราการจ่ายเงินสมทบตามความคุ้มครองทางสังคมจ าแนกเป็น 5 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 
ชราภาพ และทุพพลภาพ กรณีที่ 2 เจ็บป่วย และคลอดบุตร กรณีที่ 3 ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน  
กรณีที่ 4 การว่างงาน กรณีที่ 5 การสงเคราะห์บุตร สามารถจ าแนกแหล่งเงินสมทบเป็น 2 แหล่งคือ จาก
ผู้ประกันตน และนายจ้าง  

ทั้งนี้ พบว่า กรณีของสิทธิประโยชน์ที่มีร้อยละของการจ่ายสมทบสูงกว่ากรณีอ่ืนๆ คือ ชราภาพ ทุพพล
ภาพ และผู้อยู่ในอุปการะ โดยในสาธารณรัฐฮังการี มีร้อยละของการจ่ายสมทบรวมสูงถึง ร้อยละ 35.50 
รองลงมาคือ สาธารณรัฐโปรตุเกสร้อยละ 34.75 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร้อยละ 30.00 ส าหรับประเทศที่มี
อัตราการจ่ายสมทบรวมน้อยกว่าร้อยละ 10 ในกรณีสิทธิประโยชน์ดังกล่าวคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ และสหรัฐเม็กซิโก 
 ส าหรับ สิทธิประโยชน์กรณีท่ี 4 การว่างงาน กรณีท่ี 5 การสงเคราะห์บุตรนั้น พบว่าเป็นสิทธิประโยชน์
ที่ไม่ครอบคลุมในหลายประเทศ รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 อัตราการจ่ายเงินสมทบจ าแนกตามสิทธิประโยชน์ในประเทศที่เป็นกรณีศึกษา จ านวน 19 ประเทศ 
 

ทวีป ประเทศ สิทธิประโยชน ์
อัตราการจ่ายเงินสมทบในแต่ละสิทธิประโยชน ์

ผู้ประกันตน (%) นายจ้าง (%) รวม (%) 
 
 
 
 
 

1.แอฟริกา 

1.เคนยา 

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 6.00 6.00 12.00 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 0.00 b 0.00 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 b 0.00 
ว่างงาน - - - 
คลอดบุตร - - - 

2.ตูนิเซีย 

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 4.74 7.76 12.50 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 3.17 5.08 8.25 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 0.40 0.40 
ว่างงาน 0.00 0.00 0.00 
คลอดบุตร 0.89 2.21 3.10 

 
 

2.เอเชีย
แปซิฟิก 

 
 
 
 

3.ฮ่องกง 

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 5.00 5.00 10.00 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 0.00 b b 0.00 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 b b 0.00 
ว่างงาน 0.00 0.00 0.00 
คลอดบุตร 0.00 0.00 0.00 

4.เกาหลีใต ้

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 4.50 4.50 9.00 
เจ็บป่วย คลอดบุตร a a a 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 0.60 0.60 
ว่างงาน 0.695 0.900 1.595 
สงเคราะห์บุตร - - - 
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ทวีป ประเทศ สิทธิประโยชน ์
อัตราการจ่ายเงินสมทบในแต่ละสิทธิประโยชน ์

ผู้ประกันตน (%) นายจ้าง (%) รวม (%) 
 
 
 
 

3.อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.อินโดนีเซีย 

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 2.00 4.00 6.00 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 0.50 4.00 4.50 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 b b 0.00 
ว่างงาน - - - 
สงเคราะห์บุตร - - - 

6.มาเลเซีย 

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 11.50 13.50 25.00 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 0.00 b 0.00 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.50 1.25 1.75 
ว่างงาน - - - 
สงเคราะห์บุตร - - - 

7.ฟิลิปปินส ์

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 3.63 7.37 11.00 
เจ็บป่วย คลอดบุตร a a a 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 c c 
ว่างงาน - - - 
สงเคราะห์บุตร - - - 

8.เวียดนาม 

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 8.00 14.00 22.00 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 0.00 3.00 3.00 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 1.00 1.00 
ว่างงาน 1.00 1.00 2.00 
สงเคราะห์บุตร 0.00 0.00 0.00 

 
 
 

9.ฮังการ ี
 

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 8.50 27.00 35.50 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 6.00 a 6.00 
ประสบอันตรายจากการท างาน a a a 
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ทวีป ประเทศ สิทธิประโยชน ์
อัตราการจ่ายเงินสมทบในแต่ละสิทธิประโยชน ์

ผู้ประกันตน (%) นายจ้าง (%) รวม (%) 
 

4.ยุโรปกลาง
และตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

 

ว่างงาน 1.50 a 1.50 
สงเคราะห์บุตร 0.00 0.00 0.00 

10.โปแลนด ์

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 11.26 16.26 27.52 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 11.45 0.00 11.45 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 0.67 0.67 
ว่างงาน 0.00 2.45 2.45 
สงเคราะห์บุตร 0.00 0.00 0.00 

11.กรีซ 

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 6.67 13.33 20.00 

เจ็บป่วย คลอดบุตร 2.55 5.10 7.65 
ประสบอันตรายจากการท างาน a a 1.00 1.00 
ว่างงาน 1.83 3.17 5.00 
สงเคราะห์บุตร 1.00 1.00 2.00 

 
 
 
 
 

5.ลาติน
อเมริกา 

 
 
 

12.อาร์เจนตินา 

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 11.00 10.17 21.17 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 0.00 a, b a, b 0.00 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 b 0.00 
ว่างงาน 0.00 0.89 0.89 
สงเคราะห์บุตร 0.00 4.44 4.44 

13.แม็กซิโก 

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 1.75 6.90 8.65 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 0.25 c c 0.25 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 0.50 0.50 
ว่างงาน - - - 
สงเคราะห์บุตร a 0.00 a 1.00 a 1.00 
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ทวีป ประเทศ สิทธิประโยชน ์
อัตราการจ่ายเงินสมทบในแต่ละสิทธิประโยชน ์

ผู้ประกันตน (%) นายจ้าง (%) รวม (%) 

14.เปรู 

ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 13.00 0.00 13.00 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 0.00 9.00 9.00 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 0.63 0.63 
ว่างงาน - - - 
สงเคราะห์บุตร - - - 
ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 13.00 17.00 30.00 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 1.00 4.00 5.00 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 3.00 3.00 
ว่างงาน 0.00 2.00 2.00 
สงเคราะห์บุตร - - - 

15.ตุรก ี ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 9.00 11.00 20.00 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 5.00 8.50 13.50 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 a 0.00 
ว่างงาน 1.00 2.00 3.00 
สงเคราะห์บุตร - - - 

ยุโรปตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 

16.ไอซ์แลนด ์ ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 4.00 15.79 19.79 
เจ็บป่วย คลอดบุตร 0.00 a 0.00 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 a 0.00 
ว่างงาน 0.00 a 0.00 
สงเคราะห์บุตร 0.00 0.00 0.00 

17.โปรตุเกส ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 11.00 23.75 34.75 
เจ็บป่วย คลอดบุตร a a a 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 a, c 0.00 
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ทวีป ประเทศ สิทธิประโยชน ์
อัตราการจ่ายเงินสมทบในแต่ละสิทธิประโยชน ์

ผู้ประกันตน (%) นายจ้าง (%) รวม (%) 
ว่างงาน a a a 
สงเคราะห์บุตร 0.00 0.00 0.00 

18.สเปน ชราภาพ ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในอุปการะ 4.70 23.60 28.30 
เจ็บป่วย คลอดบุตร a a a 
ประสบอันตรายจากการท างาน 0.00 1.98 1.98 
ว่างงาน 1.55 5.55 7.10 
สงเคราะห์บุตร 0.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ  a ผลประโยชน์ท้ังหมดหรือผลประโยชน์บางส่วนไดร้ับเงินภายใต้โครงการอื่น 
  b นายจ้างเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมด หรือให้ประโยชน์โดยตรงกับผู้ประกันตน 
  c การจัดหาเงินทุนท่ีไม่เป็นมาตรฐาน (ดูรายละเอียดรายประเทศส าหรับข้อมลูเฉพาะในส่วนท่ี 2) 
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4) ความผูกพัน ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างาน 
 กลไกในระดับสากลที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านโดยตรงคือ อนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน หรือ Domestic Workers 
Convention, 2011 (No. 189) Convention concerning decent work for domestic workers  ทั้งนี้  
การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับที่ 189 นี้ ก็เพ่ือเป็นหลักประกันให้ทุกประเทศต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างท างาน
บ้าน โดยค านึงถึงการจ้างงานที่เป็นธรรม และมีสภาพการท างานที่มีคุณค่าเช่นเดียวกับผู้ท างานรับค่าจ้างกลุ่ม
อ่ืน โดยในปัจจุบัน (พ.ศ.2559) มีรัฐบาล 22 ประเทศทั่วโลก ที่ได้ตระหนักในการให้ความคุ้มครองสิทธิของ
ลูกจ้างท างานบ้านเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไป และได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับดังกล่าว ส าหรับประเทศที่
ถูกเลือกเป็นตัวอย่างและให้ความส าคัญกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน โดยให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา 
ILO ฉบับที่ 189 มีเพียง 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา และสาธารณรัฐ
โปรตุเกส ซึ่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 
รวมถึงแรงงานกลุ่มอ่ืนๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากเป็นทั้งประเทศผู้รับและผู้ส่ง
แรงงานออกไปท างานนอกประเทศ โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน นอกจากนี้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ยังได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน เพ่ือให้เกิดปฏิบัติที่           
เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานท้องถิ่นและแรงงานย้ายถิ่น (ILO C.97 และ ILO C.143) และการให้ความคุ้มครอง
ทางสังคมกับแรงงานกลุ่มต่างๆ รวมถึงลูกจ้างท างานบ้าน (ILO C.118, ILO C.157 และ ILO C.189)   

อย่างไรก็ตาม บางประเทศที่ถูกเลือกมาเป็นกลุ่มประเทศตัวอย่างในการศึกษาเรื่องระบบความ
คุ้มครองทางสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในการศึกษานี้ ที่แม้จะไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองต่ออนุสัญญา
ดังกล่าว แต่หากพิจารณาถึงกฎหมายภายในประเทศแล้วจะพบว่า มีความก้าวหน้าไปมาก อาทิ ประเทศเคนยา
ที่มีกฎหมายในประเทศที่ให้ความคุ้มครองสิทธิลูกจ้างท างานบ้านโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติลูกจ้างท างาน
บ้าน พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) หรือบางประเทศที่ก าลังแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมกลุ่มลูกจ้าง
ท างานบ้าน อาทิ ประเทศมาเลเซียก าลังพิจารณาร่างแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย The Employment Act 1955 
ซึ่งจะประกาศใช้ในชื่อของ “The Employment Regulations (Terms and Conditions of Employment) 
(Domestic Servants)” ค.ศ.2014 นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าบางประเทศในยุโรปได้ออกแบบระบบ
คุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านไว้อยู่แล้ว อาทิ ประเทศโปรตุเกส และสเปน ก็ยังไม่ได้
ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 เช่นกัน ในขณะที่ ประเทศไทย แม้จะยังไม่ได้ให้การรับรอง
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 แต่ก็ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) เพ่ือคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้านทุกคนในประเทศไทยรวมทั้งที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 
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ตารางท่ี 4.4  สรุปความผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 

  

ทวีป ประเทศ 
การให้สัตยาบันรับรอง

อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 189 
การให้สัตยาบันรับรอง

อนุสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
การเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิลูกจ้างท างานบ้าน

ในประเทศ 

1.แอฟริกา 
1.เคนยา X 

Convention No.19, 97, 
143 

- มีกฎหมายในประเทศที่ให้ความคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง
ท างานบ้านโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติลูกจ้าง
ท างานบ้าน พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) 
- มีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือปกป้องสิทธิลูกจ้างท างาน
บ้าน คือ Kenya Union of Domestic, Hotel, 
Educational Institutions, Hospitals, and Allied 
Workers (KUDHEIHA)  

2.ตูนิเซีย X Convention No.19, 118 - 

2.เอเชียแปซิฟิก 
3.ฮ่องกง X X 

มีกลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง ที่ท า
การเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิให้กับกลุ่มแม่บ้าน รวมถึง
เรียกร้องให้ฮ่องกงลงนามให้สัตยาบันในอนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 

4.เกาหลีใต้ X Convention No.19 - 
3.อาเซียน 
 

5.อินโดนีเซีย X 
Convention No.19 มีความพยายามเรียกร้องให้รับร่างกฎหมายคุ้มครอง

แรงงานที่ครอบคลุมถึงการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 
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ทวีป ประเทศ 
การให้สัตยาบันรับรอง

อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 189 
การให้สัตยาบันรับรอง

อนุสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
การเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิลูกจ้างท างานบ้าน

ในประเทศ 

 
 
 
 
 
 

6.มาเลเซีย X Convention No.19, 97 

รัฐบาลมาเลเซียก าลังพิจารณาร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมาย The Employment Act 1955 ซึ่งจะ
ประกาศใช้ในชื่อของ “The Employment 
Regulations (Terms and Conditions of 
Employment) (Domestic Servants)” ค.ศ.2014 

7.ฟิลิปปินส์ √ (ค.ศ.2012) 
Convention No.19, 97, 
118, 143, 157 

 

8.เวียดนาม X X 

มีความเคลื่อนไหวเพ่ือคุ้มครองสิทธิลูกจ้างท างานบ้าน 
โดยเฉพาะผู้หญิง โดยเวียดนามได้ให้สัตยาบันรับรอง
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ (CEDAW) 

4.ยุโรปกลางและ
ตะวันออก 

9.ฮังการี X Convention No.19 - 
10.โปแลนด์ X Convention No.19, 102 - 
11.กรีซ X Convention No.19, 102 - 
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ทวีป ประเทศ 
การให้สัตยาบันรับรอง

อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 189 
การให้สัตยาบันรับรอง

อนุสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
การเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิลูกจ้างท างานบ้าน

ในประเทศ 

5.ลาตินอเมริกา 

12.อาร์เจนตินา 
√  

(ค.ศ.2015) 
Convention No.19 

มีความพยายามในการแก้ไขกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้คุ้มครองครอบคลุม
ถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของ
ลูกจ้างท างานบา้นด้วย 

13.แม็กซิโก X 
Convention No.19, 102, 
118 

-กลุ่มลูกจ้างท างานและนักเคลื่อนไหวบ้านในเม็กซิโกได้
พยายามที่จะให้รัฐบาลให้สัตยาบันในอนุสัญญา ตลอดจน
ได้ท าการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักของประชาชน
เกี่ยวกับคุณค่าของลูกจ้างท างานบ้านที่ควรจะได้รับการ
คุ้มครองสิทธิ  
-มีการก่อตั้งสหภาพแรงงานของลูกจ้างท างาน มีชื่อว่า  
SINACTTRAHO เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 
2015 สมาชิก่อตั้งจ านวน 60 คน และมีแผนที่จะขยาย
การเข้าร่วมของลูกจ้างท างานบ้านไปทั่วประเทศเรียกร้อง
สิทธิให้กับกลุ่มของตน  

14.เปรู X Convention No.19, 102 

กลุ่มเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิและการคุ้มครองลูกจ้าง
ท างานบ้านและกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านในเปรู ก็ได้
ออกมายื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลของตนลงนามเพ่ือรับ
สัตยาบันต่ออนุสัญญาสัญญา 189 เพ่ือให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านมีสิทธิเช่นเดียวกับแรงงานกลุ่มอ่ืนๆ 
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หมายเหตุ: 1) Convention No.19 คือ Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 

  2) Convention No.97 คือ Migration for Employment Convention (Revised), 1949 
  3) Convention No.102 คือ Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 
  4) Convention No.118 คือ Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 
  5) Convention No.143 คือ Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of  

Opportunity and Treatment of Migrant Workers) 
 6) Convention No.157 คือ Maintenance of Social Security Rights Convention, 1982 (the Establishment of an International System for the Maintenance of  

Rights in Social Securi 
 
 
 

 

 

ทวีป ประเทศ 
การให้สัตยาบันรับรอง

อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 189 
การให้สัตยาบันรับรอง

อนุสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
การเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิลูกจ้างท างานบ้านใน

ประเทศ 
6.ตะวันออกกลาง 15.อียิปต์ X Convention No.19, 118 - 

16.ตุรกี X Convention No.102, 118 - 
7.ยุโรปตะวันตก 17.ไอซ์แลนด์ X Convention No.102 - 

18.โปรตุเกส 
√  

(ค.ศ.2015) 
Convention No.19, 97, 102, 
143 

- 

19.สเปน X 
Convention No.19, 97, 102, 
157 

- 
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4.3 การให้ความคุ้มครองทางสังคมจากประเทศที่เป็นกรณีศึกษาที่สามารถน ามาปรับใช้ในประเทศไทย  
 

การศึกษาระบบความคุ้มครองทางสังคมในต่างประเทศ พบว่าการจัดระบบความคุ้มครองทางสังคม 
แนวทางการจ่ายสมทบ เงื่อนไขการเกิดสิทธิ/สิทธิประโยชน์ของบางประเทศสามารถน ามาเป็นบทเรียนใน            
การปรับใช้ในการจัดระบบความคุ้มครองทางสังคมที่มีความส าคัญต่อกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน ใน 4 กรณี ได้แก่ 
กรณีชราภาพ ประกันการว่างงาน คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร รายละเอียดดังนี้  

กรณีชราภาพ กรณีศึกษาของ ประเทศมาเลเซีย มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม 
โดยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผู้ประกันตนที่มีอายุไม่เกิน 55 ต้องจ่าย 11% ของรายได้ต่อเดือน ผู้ประกันตน อายุ 
55-75 ปี ต้องจ่าย 5.5% ผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระต้องจ่าย 50-5,000 ริงกิตต่อเดือน ส่วนของ
นายจ้างจ่ายเงินสมทบที่ 6-13% ในขณะที่ของรัฐบาล รัฐบาลจ่ายให้ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น ใน
อัตรา 5% ของเงินสมทบโดยไม่เกิด 60 ริงกิตต่อปี ในส่วนของกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตน และนายจ้าง 
ต้องจ่ายฝ่ายละ 0.5% ของรายได้รายเดือน โดยก าหนดรายได้รายเดือนสูงสุดที่ใช้ค านวณ 3,000 ริงกิตต่อ
เดือน โดยรัฐบาลไม่จ่ายสมทบ ทั้งนี้ กรณีชราภาพ สิทธิประโยชน์จาก กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ แยกเป็นสอง
บัญชี และเบิกโดยเงื่อนไขพิเศษ โดยบัญชีที่ 1 : เบิกถอนได้ทั้งหมดเมื่ออายุ 55 ปี หรือเบิกเงินบางส่วนจาก
กองทุนก่อนอายุ 55 ปี เพ่ือน ามาลงทุนในหน่วยลงทุนผ่านสถาบันการจัดการกองทุนภายนอก ซึ่งรับรองโดย
กระทรวงการคลัง สมาชิกต้องมีเงินสะสมอย่างน้อยมากกว่าฐานเงินสะสมที่ก าหนดตามช่วงอายุ 5,000 ริงกิต  
ส่วนบัญชีที่ 2 : เบิกถอนได้ทั้งหมดเมื่ออายุ 55 ปี หรือเบิกเงินออกจากกองทุนก่อนอายุ 55 ปี เพ่ือน ามาซื้อที่
อยู่อาศัย จ่ายเพ่ือการศึกษาส าหรับสมาชิก หรือบุตร และจ่ายค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยที่ร้ายแรง 55 
รายการ ที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีระบบ
ประกันสังคมที่ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนผู้ประกันตนโดยสมัครใจ 
ได้แก่ แรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่ท างานต่างประเทศที่สมัครใจจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนที่ไม่เข้าข่ายได้รับความ
คุ้มครองในระบบประกันสังคมภาคบังคับ และคู่สมรสของผู้ประกันตนที่ไม่ได้ท างาน การจ่ายเงินสมทบ 
ผู้ประกันตนภาคบังคับต้องจ่ายสมทบร้อยละ 3.33 ของรายได้ต่อเดือน ผู้ประกันตนภาคสมัครใจจ่ายเงินสมทบ
ในส่วนของลูกจ้างและนายจ้างในอัตราร้อยละ11 ของรายได้ต่อเดือนโดยรวม เงินสมทบของคู่สมรสที่ไม่ได้
ท างานของผู้ประกันตนโดยสมัครใจ คิดเป็นร้อยละ50 ของรายได้ต่อเดือนของคู่สมรสที่ท างาน ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ จ่ายเงินสมทบร้อยละ 11 ของรายได้ต่อเดือนโดยรวม นายจ้าง จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ7.37 
ของรายได้ต่อเดือนโดยรวมของลูกจ้าง โดย เงินสมทบข้างต้นคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร และเสียชีวิต 
การได้รับสิทธิประโยชน์ก็ต่อเมื่อ อายุ 60 ปี และส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือหยุดการ
ประกอบอาชีพอิสระ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  มีระบบการประกันสังคม และการช่วยเหลือทางด้านสังคม 
โดยระบบประกันสังคมครอบคลุมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงชาวนาและชาวประมง ความคุ้มครองตาม
ความสมัครใจ ผู้ประกันตนจ่ายสมทบอัตราร้อยละ 4.5 ของรายได้รวมต่อเดือน ในขณะที่ผู้ประกันตนแบบ
สมัครใจจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 ของรายได้รวมต่อเดือนของผู้ประกันตนทั้งหมดในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระจ่ายสมทบร้อยละ 9 ของรายได้รวมต่อเดือน นายจ้างจ่ายสมทบร้อยละ 4.5 ของบัญชีเงินเดือนรวม
ต่อเดือน ในขณะที่รัฐจ่ายสมทบทุนส าหรับชาวนา ชาวประมง พนักงานที่มีรายได้น้อย ครอบครัวที่มีบุตร
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มากกว่า 2 คน และผู้ประกันตนที่รับราชการทหาร สวัสดิการชราภาพประกอบด้วย สวัสดิการส าหรับผู้เกษียณ
งาน อัตราร้อยละ 50-90 ของจ านวนสวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนที่ถูกจ่ายไปอย่างน้อย 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี
ของความคุ้มครอง, สวัสดิการชราภาพส าหรับผู้ยังไม่เกษียณงาน และสวัสดิการชราภาพส าหรับผู้เกษียณก่อน
วัย สวัสดิการขึ้นอยู่กับจ านวนสวัสดิการเบื้องต้นต่อเดือนของผู้ประกันตน จ านวนทั้งหมดของปีที่มีความ
คุ้มครอง และอายุของผู้ประกันตนเมื่อเงินสวัสดิการถูกจ่ายครั้งแรก นอกจากนี้ยังมี สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเงิน
ชดเชยบ าเหน็จชราภาพ เงินบ าเหน็จของเงินสมทบทั้งหมดของผู้ประกันตน (รวมถึงเงินสมทบส่วนของบริษัท
ว่าจ้าง) รวมกับดอกเบี้ยซึ่งค านวณจากอัตราพ้ืนฐานของธนาคารในวันที่จ่ายเงินคืน,สวัสดิการหย่าร้าง 
สวัสดิการจ านวนมากถึงอัตราร้อยละ 50 ถูกจ่ายให้กับคู่สมรสของผู้ประกันตนที่หย่าร้าง ตามระยะเวลาการ
แต่งงาน  
  กรณีการประกันการว่างงาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐ
ไอซ์แลนด์ และประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส มีรูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการในกรณีดังกล่าว ดังนี้ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี มีระบบประกันสังคมที่ให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างท างานบ้านในครัวเรือน ซึ่งมีการท างาน
มากกว่า 60 ชั่วโมงต่อเดือน หรือมากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในการจ่ายสมทบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกจ้าง
ท างานบ้านหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระจ่ายสมทบร้อยละ 2.25 ของรายได้ที่ส าแดงซึ่งผ่านบริการจัดหางาน
เท่านั้น ในขณะที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบร้อยละ 0.9 ถึง 1.50 โดยที่รัฐไม่ได้ร่วมจ่าย อย่างไรก็ตามการได้รับ
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวต้องส่งสมทบเข้ากองทุนอย่างน้อย 6  -18 เดือน และผู้ว่างงานต้องไปลงทะเบียน มี
ความสามารถและความพร้อมที่จะเริ่มงาน และการว่างงานต้องไม่ได้เกิดจากการลาออกด้วยตนเอง การ
ลาออกเพราะการประพฤติผิด กรณีพิพาท หรือการปฏิบัติงานในข้อที่ไม่เหมาะสม อนึ่ง ผลประโยชน์ที่ลูกจ้าง
ท างานบ้านจะได้รับอัตราร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ยต่อวันในช่วง 3 เดือนก่อนการว่างงาน (สิทธิประโยชน์ขั้น
ต่ าสุดร้อยละ 90 ของรายได้ขั้นต่ ารายวัน) โดยให้สิทธิประโยชน์การว่างงานเป็นเวลา  90 วัน ส าหรับ
ผู้ประกันตนที่จ่ายสมทบมาแล้ว 6-12 เดือน และให้สิทธิประโยชน์การว่างงานเป็นเวลา 240 วัน ส าหรับ
ส าหรับผู้ประกันตนที่จ่ายสมทบมาแล้วมากกว่า 10 ปี  ประเทศสาธารณรัฐเม็กซิโก มีกฎหมายแรงงานที่ให้
ความคุ้มครองกับลูกจ้างท างานบ้านในครัวเรือน โดยตามกฎหมายแรงงานก าหนดให้นายจ้างต้ องจ่ายเงิน
ชดเชยการเลิกจ้างให้กับลูกจ้างเป็นเงินก้อนจ านวน 3 เดือนของค่าจ้าง และบวกเพ่ิม 20 วัน ส าหรับแต่ละปีที่
ลูกจ้างท างานมาระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ มีระบบประกันสังคมให้ความ
คุ้มครองกับลูกจ้าง โดยนายจ้างจ่ายสมทบร้อยละ 7.79 ของค่าจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องจ่ายเงิน
สมทบ ร้อยละ 7.79 ของรายได้  โดยเงินสมทบครอบคลุมเงินช่วยเหลือบิดา-มารดา เงินชดเชยการบาดเจ็บ
จากการท างาน และเงินชดเชยกรณีว่างงานด้วย โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 
เดือนก่อนการยุติการจ้างงานและมีจ่ายภาษีรายได้อย่างน้อย 3 เดือน  การท างานบางส่วนก็เข้าข่ายได้รับสิทธิ
ประโยชน์ว่างงานด้วย สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เริ่มจาก 8,630 โครนา ต่อวัน จ านวน 10 วัน และอย่างน้อย 
1,725 โครนา ต่อวันส าหรับการว่างงานเต็มเวลาจ านวน 10 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 40 จ่ายในอัตราร้อยละ 
70 ของค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ประกันตน ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์จะลดลงตามส่วน ถ้าผู้ประกันตนท างาน part time 
นอกจากนี้ เงินที่ได้รับเฉลี่ยอยู่บนฐานของรายได้ของผู้ประกันตนในช่วง 6 เดือน ก่อนการว่างงาน 2 เดือน 
ตลอดจนมีเงินเพ่ิมส าหรับเด็กที่จ่ายให้เด็กในอุปการะที่อายุไม่เกิน 18 ปีในอัตราร้อยละ 4 ต่อวันของสิทธิ
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ประโยชน์รวม ในขณะที่ ประเทศประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส มีระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองกับ
ลูกจ้าง ลูกจ้างท างานบ้าน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องจ่ายสมทบร้อยละ 5 ของ
รายได้ที่ได้รับ ในกรณีของนายจ้างและผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบรวมกันเท่ากับ ร้อยละ 34.25 ของ
จ านวนเงินรวมที่มาจากการสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้าง โดยเงินจ านวนนี้น ามาเป็นค่าชดเชยการ
ว่างงาน ร้อยละ 5.14 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 360 วัน ในช่วง 2 ปีก่อน
หนา้การว่างงาน (หรืออาจใช้เกณฑ์ 720 วัน ในช่วง 4 ปีก่อนหน้าการว่างงาน) โดยผู้ว่างงานจะต้องลงทะเบียน 
สามารถท างานได้ และการว่างงานนั้นต้องเป็นไปโดยการบังคับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในช่วง 180 วัน
แรก จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 65 ของรายได้เฉลี่ยต่อปีของผู้ประกันตน และลดลงร้อยละ 10 หลังจากครบ 
180 วัน เป็นต้น 

กรณีคลอดบุตร ประเทศประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา มีการให้ความคุ้มครองและประโยชน์
ทดแทนกรณีคลอดบุตร (เกี่ยวกับการจ้างงาน) ส าหรับลูกจ้างผู้หญิงทุกคน รวมถึงลูกจ้างท างานบ้านทั้งแบบ
ชั่วคราวและเต็มเวลา ทั้งนี้ไม่รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ ด้านการจ่ายสมทบ พบว่า กรณีประโยชน์ทดแทนการ
คลอดบุตรนั้น ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายสมทบ โดยที่เงื่อนไขการเกิดสิทธิ คือ ต้องได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 3 เดือนก่อนลาคลอดบุตร หรือได้รับอันตรายจากการท างาน หรือได้รับสิทธิประโยชน์การประกัน
การว่างงาน โดยการได้รับค่าจ้างระหว่างลาคลอด ลูกจ้างหญิงที่ลาคลอดจะได้รับค่าจ้างเต็มตามรายได้รวม
เฉลี่ยที่ได้รับในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนการลาคลอด และสามารถขยายการจ่ายเงินชดเชยเพ่ิมเป็น 6 เดือน ใน
กรณีบุตรที่คลอดออกมาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นดาวน์ซินโดรม ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ มีการระบุถึง
เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร (Maternity and paternity grant): ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์อย่างน้อย 12 
เดือนก่อนวันที่คาดว่าจะคลอดบุตร โดยจ่ายให้บิดาและ/หรือมารดาที่ก าลังท างานในระยะเวลาไม่ถึงร้อยละ 
25 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 59,137 โครนา ต่อเดือน (เงินช่วยเหลืออาจะให้เป็นก้อนเดียวส าหรับพ่อแม่
รายหนึ่ง หรือแยกจ่ายระหว่างพ่อ-แม่ ส าหรับระยะเวลาที่เพ่ิมจาก 3 เดือน) สิทธิประโยชน์ขั้นต่ าที่สุดคือ 
97,786 โครนา ต่อเดือน และถ้าเป็นการจ้างงาน ร้อยละ 50-100 สิทธิประโยชน์ขั้นต่ าสุดคือ 135,525 โครนา 
ต่อเดือนและขั้นสูงที่สุดคือ 370,000 โครนา ต่อเดือน และมีเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร (Maternity and 
Fraternity Grant): จ่ายให้บิดาและ/หรือมารดาที่ก าลังท างานในระยะเวลาไม่ถึงร้อยละ 25 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้น
ไป จ านวน 59,137 โครนา ต่อเดือน (เงินช่วยเหลืออาจะให้เป็นก้อนเดียวส าหรับพ่อแม่รายหนึ่ง หรือแยกจ่าย
ระหว่างพ่อ-แม่ ส าหรับระยะเวลาที่เพ่ิมจาก 3 เดือน) และ 135,525 โครนา ต่อเดือนส าหรับนักเรียนเต็มเวลา 
 กรณีสงเคราะห์บุตร สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในประเทศที่เป็นกรณีศึกษา
พบว่า มีความแตกต่างจากกรณีของประเทศไทยที่ผู้ประกันจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 
บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จ านวนคราวละไม่เกิน 3 คน โดยในประเทศฮังการี 
ที่ให้เงินอุดหนุนบุตร/สงเคราะห์บุตรในลักษณะดังนี้ 1) เงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรที่บ้าน (Child home care 
allowance): โดยจ่ายให้บิดา-มารดาที่หยุดงานเลี้ยงดูเด็กที่อายุต่ ากว่า 3 ปี (และขยายเป็น 10 ปีถ้าเป็นเด็ก
พิการ) ส าหรับเด็กแฝด จะจ่ายเงินอุดหนุนให้จนกระทั่งเด็กเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6 ปี) 2) เงิน
สนับสนุนการมีลูกมาก (child raising support): จ่ายให้บิดา-มารดาที่มีบุตรตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป โดยคนสุดท้อง
อายุระหว่าง 3-8 ปี 3) เงินอุดหนุนครอบครัว: ส าหรับบุตรคนแรก จ่ายให้เดือนละ 12,200 โฟรินท์ (56.55 
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USD) (ส าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจ่ายให้ 13,700 โฟรินท์ – 63.50 USD) ถ้ามีบุตร 2 คน จ่ายให้คนละ 
13,300 โฟรินท์ (61.65 USD) ต่อคน/เดือน (ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ่ายให้คนละ 14,800 โฟรินท์ – 68.60 
USD) และถ้ามีบุตร 3 คนขึ้นไป จ่ายให้คนละ 16,000 โฟรินท์ – 74.17 USD ต่อเดือน (ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
จ่ายให้คนละ 17,000 โฟรินท์ – 78.80 USD ต่อเดือน) ส าหรับ ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ มีระบบถ้วน
หน้าส าหรับ ผู้อยู่อาศัยในไอซ์แลนด์ทั้งหมด โดยผู้ประกันตน ผู้ประกอบอาชีพอิสระและนายจ้างไม่ต้องสมทบ 
รัฐบาลอุดหนุนทั้งหมด อย่างไรก็ตามก่อนได้รับสวัสดิการดังกล่าวจะค่าลดหย่อนภาษีส าหรับครอบครัวที่มีเด็ก
และรายได้ต่ ากว่าอัตราที่ก าหนด สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับรายได้ในปีที่ผ่านมา โดยสิทธิประโยชน์ได้แก่ สิทธิ
ประโยชน์เด็กต่อปี เด็กอายุต่ ากว่า  7 ปี ได้ลดหย่อน 100,000 โครนา,สิทธิเสริมจ านวน 167,564 โครนา 
ส าหรับคู่สมรส หรือคู่ชีวิตที่มีบุตรคนแรก และ 199,455 โครนา ส าหรับบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป และส าหรับ
กรณีพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว จะได้รับ 279,087 โครนา ส าหรับบุตรคนแรกและ 286,288 โครนา ส าหรับบุตรคนที่ 2 
เป็นต้นไป ด้านเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (child education grant) จ่ายให้เด็กอายุ 18-20 ที่ยังเรียน
หนังสือเต็มเวลา หรือฝึกอาชีพ เดือนละ 25,000 โครนา ในกรณีที่พ่อ/แม่ คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต รับบ านาญ
ชราภาพหรือทุพพลภาพ  มีเงินช่วยเหลือทางสังคมจ่ายค่าครองชีพบางอย่าง เช่น ค่าท่ีอยู่อาศัย 
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ส่วนที่ 5 
ผลการส ารวจเพื่อประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน 

 

การส ารวจเพ่ือประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงาน
ข้ามชาติ ได้ด าเนินการส ารวจใน 19 จังหวัด โดยมีครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างในการส ารวจรวมทั้งสิ้น 6,417 
ครัวเรือน ซึ่งได้จ านวนครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงเพ่ือเก็บข้อมูลได้เท่ากับขนาดตัวอย่างที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ
วิธีในการประมาณการของการวิจัยครั้งนี้ 

ทั้งนี้ การน าเสนอผลการส ารวจเพื่อประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน จ าแนกเป็น 2 
ส่วนคือ 1. ผลการส ารวจครัวเรือนที่มีการรายงานว่ามีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านและลักษณะการจ้างงาน  
และ 2. ผลการส ารวจเพ่ือประมาณการจ านวนนายจ้าง (ครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน) และ
จ านวนลูกจ้างท างานบ้าน  
 
5.1 ผลการส ารวจครัวเรือนที่มีการรายงานว่ามีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านและลักษณะการจ้างงาน 
 

ผลจากการส ารวจในทั้ง 19 จังหวัด พบครัวเรือนที่รายงานว่ามีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน 
จ านวน 258 ครัวเรือน หรือร้อยละ 4.0 ของครัวเรือนตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงทั้งหมด (6,417 ครัวเรือน) 
หากพิจารณาเฉพาะจากจ านวนของครัวเรือนที่มีลูกจ้างท างานบ้านจะพบว่า กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มี
ครัวเรือนประเภทดังกล่าวมากที่สุด 38 ครัวเรือน จังหวัดที่พบว่ามีครัวเรือนที่มีลูกจ้างท างานบ้านรองลงมา คือ 
ขอนแก่น จ านวน 25 ครัวเรือน และนนทบุรี จ านวน 21 ครัวเรือน ในขณะที่ หากพิจารณาจากสัดส่วนของ
ครัวเรือนที่พบว่ามีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านเมื่อเทียบกับจ านวนตัวอย่างที่เข้าถึงแล้วพบว่า จังหวัดที่มี
สัดส่วนสูงเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ (ร้อยละ 9.9) ขอนแก่น (ร้อยละ 7.9) นครสวรรค์ (ร้อยละ 5.8) 
นนทบุรี (ร้อยละ 5.6) และนครราชสีมา (ร้อยละ 5) ดังนั้น จะเห็นว่าการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่
กระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดใหญ่ๆ เป็นหลัก โดยเฉพาะในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

ส าหรับจ านวนของลูกจ้างท างานบ้านทั้งหมดจากการส ารวจในครั้งนี้ คือ 299 คน แบ่งเป็นลูกจ้าง
ท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย จ านวน 260 คน (ร้อยละ 87.0) และลูกจ้างแรงงานข้ามชาติ จ านวน 39 คน 
(ร้อยละ 13.0) โดยพบบ้านที่มีลูกจ้างท างานบ้านสูงสุดถึง 5 คน ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติทั้งหมด เมื่อพิจารณา
เป็นรายจังหวัดพบว่า ในแง่ของจ านวนลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติ พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการจ้างแรงงาน
ข้ามชาติมากที่สุด 7 คน รองลงมา คือ จังหวัดตาก จ านวน 6 คน และจังหวัดลพบุรีกับชลบุรี พบว่ามีการ
รายงานว่าจ้างแรงงาน ข้ามชาติ จ านวน 5 คน เท่ากัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งตามสถิติของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน (2559) แล้ว จังหวัดนี้มีการจ้างงานแรงงาน
ต่างด้าวสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่ในพ้ืนที่ศึกษา กลับไม่พบครัวเรือนที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็น
ลูกจ้างท างานบ้านเลย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะภาคงานที่แรงงานต่างด้าวเข้าไปท างานกระจุกตัวอยู่ในประเภทงาน
อุตสาหกรรม และงานบริการอ่ืนๆ หรือในอีกทางหนึ่งคือ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้านเป็นกลุ่มที่
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ยากแก่การเข้าถึง ซึ่งในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจ าเป็นต้องอาศัยเครือข่ายของหน่วยงานและองค์กรที่
ท างานเก่ียวข้องกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ รายละเอียดดังตารางที่ 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 จ านวนของครัวเรือนตัวอย่าง จ านวนและร้อยละของครัวเรือนที่มีลูกจ้างท างานบ้าน 

จ าแนกตามสัญชาติ  

จังหวัดตัวอย่าง 
จ านวน

ครัวเรือน
ตัวอย่าง 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ส ารวจได้ 

จ านวนและร้อย
ละของครัวเรือน 
ที่มีลูกจ้างท างาน

บ้าน 

จ านวนและร้อยละ 
ของลูกจ้างท างานบ้าน 

ไทย ต่างด้าว รวม 

1. กรุงเทพฯ 383 382 
38 

(9.9) 
36 

(90.0) 
4 

(10.0) 
40 

(100.0) 

2. นนทบุรี 375 375 
21 

(5.6) 
27 

(90.0) 
3 

(10.0) 
30 

(100.0) 

3. ลพบุร ี 327 327 
16 

(4.9) 
16 

(76.2) 
5 

(23.8) 
21 

(100.0) 

4. สมุทรปราการ 366 366 
18 

(4.9) 
19 

(100.0) 
0 

(0.0) 
19 

(100.0) 

5. นครปฐม 332 332 
6 

(1.8) 
8 

(80.0) 
2 

(20.0) 
10 

(100.0) 

6. ประจวบคีรีขันธ์ 337 337 
12 

(3.6) 
9 

(75.0) 
3 

(25.0) 
12 

(100.0) 
7. นครศรีธรรมราช 

346 346 
7 

(2.0) 
7 

(100.0) 
0 

(0.0) 
7 

(100.0) 
8. ภูเก็ต 

332 332 
12 

(3.6) 
15 

(100.0) 
0 

(0.0) 
15 

(100.0) 
9. สงขลา 

332 332 
9 

(2.7) 
11 

(100.0) 
0 

(0.0) 
11 

(100.0) 
10. ชลบุรี 

367 367 
18 

(4.9) 
18 

(78.3) 
5 

(21.7) 
23 

(100.0) 
11. อุดรธาน ี

348 348 
8 

(2.3) 
8 

(100.0) 
0 

(0.0) 
8 

(100.0) 
12. มุกดาหาร 

197 197 
3 

(1.5) 
3 

(100.0) 
0 

(0.0) 
3 

(100.0) 
13. ขอนแก่น 

316 316 
25 

(7.9) 
25 

(100.0) 
0 

(0.0) 
25 

(100.0) 
14. นครราชสีมา 359 359 18 18 0 18 
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จังหวัดตัวอย่าง 
จ านวน

ครัวเรือน
ตัวอย่าง 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ส ารวจได้ 

จ านวนและร้อย
ละของครัวเรือน 
ที่มีลูกจ้างท างาน

บ้าน 

จ านวนและร้อยละ 
ของลูกจ้างท างานบ้าน 

ไทย ต่างด้าว รวม 
(5.0) (100.0) (0.0) (100.0) 

15. อุบลราชธาน ี
326 326 

11 
(3.4) 

9 
(100.0) 

0 
(0.0) 

9 
(100.0) 

16. เชียงใหม ่
364 364 

11 
 (3.0) 

10 
(58.8) 

7 
(41.2) 

17 
(100.0) 

17. เชียงราย 
346 346 

3 
(0.9) 

3 
(60.0) 

2 
(40.0) 

5 
(100.0) 

18. ตาก 
353 353 

4 
(1.1) 

2 
(25.0) 

6 
(75.0) 

8 
(100.0) 

19. นครสวรรค ์
312 312 

18 
(5.8) 

16 
(88.9) 

2 
(11.1) 

18 
(100.0) 

รวม 6,417 6,417 
258 
(4.0) 

260 
(87.0) 

39 
(13.0) 

299 
(100.0) 

 
 ในพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจทั้ง 19 จังหวัด ครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจ้างงานลูกจ้างท างาน
บ้านเป็นเต็มเวลา (full-time employment) ในภาพรวม ส่วนใหญ่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็ม
เวลา หรือมีชั่วโมงการจ้างงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 253 คน หรือประมาณร้อยละ 85 ของ
จ านวนลูกจ้างท างานบ้านทั้งหมด (299 คน) โดยเกือบทุกจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างมีการจ้างงานแรงงานไทย
แบบเต็มเวลาเป็นหลัก มีเพียงจังหวัดตากที่ไม่มีการจ้างแรงงานไทยเป็นลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลาเลย 
ส าหรับการจ้างงานแบบบางเวลา ส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานไทยเป็นหลักเช่นกัน มีเพียงบางจังหวัดที่มีการจ้าง
แรงงานข้ามชาติเป็นลูกจ้างท างานบ้านแบบบางเวลาด้วย ได้แก่ เชียงใหม่ และตาก ในขณะที่ กรุงเทพฯ มีการ
จ้างงานที่หลากหลายมากกว่า โดยสัดส่วนการจ้างงานแบบเต็มเวลาและบางเวลาค่อนข้างใกล้เคียงกันเมื่อ
เปรียบกับจังหวัดอ่ืนๆ กล่าวคือ มีการจ้างงานแบบเต็มเวลาประมาณ ร้อยละ 58 และแบบบางเวลาประมาณ 
ร้อยละ 42 รายละเอียดดังตารางที่ 5.2 
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ตารางท่ี 5.2 จ านวนและร้อยละของลูกจ้างท างานบ้านจากการส ารวจ จ าแนกตามประเภทการจ้างงาน  

จังหวัดตัวอย่าง 
ประเภทการจ้างงาน 

เต็มเวลา บางเวลา 
ไทย ต่างด้าว รวม ไทย ต่างด้าว รวม 

1. กรุงเทพฯ 19 
(82.6) 

4 
(17.4) 

23 
(100.0) 

17 
(100.0) 

0 
(0.0) 

17 
(100.0) 

2. นนทบุรี 22 
(88.0) 

3 
(12.0) 

25 
(100.0) 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

5 
(100.0) 

3. ลพบุร ี 16 
(76.2) 

5 
(23.80) 

21 
(100.0) 

- - - 

4. สมุทรปราการ 19 
(100.0) 

0 
(0.0) 

19 
(100.0) 

- - - 

5. นครปฐม 4 
(66.7) 

2 
(32.3) 

6 
(100.0) 

4 
(100.0) 

0 4 
(100.0) 

6. ประจวบคีรีขันธ์ 9 
(75.0) 

3 
(25.0) 

12 
(100.0) 

- - - 

7. นครศรีธรรมราช 6 
(100.0) 

0 
(0.0) 

6 
(100.0) 

1 
(100.0) 

0 
(0.0) 

1 
(100.0) 

8. ภูเก็ต 15 
(100.0) 

0 
(0.0) 

15 
(100.0) 

- - - 

9. สงขลา 11 
(100.0) 

0 
(0.0) 

11 
(100.0) 

- - - 

10. ชลบุรี 14 
(73.7) 

5 
(26.3) 

19 
(100.0) 

4 
(100.0) 

0 
(0.0) 

4 
(100.0) 

11. อุดรธาน ี 8 
(100.0) 

0 
(0.0) 

8 
(100.0) 

- - - 

12. มุกดาหาร 3 
(100.0) 

0 
(0.0) 

3 
(100.0) 

- - - 

13. ขอนแก่น 23 
(100.0) 

0 
(0.0) 

23 
(100.0) 

2 
(100.0) 

0 
(0.0) 

2 
(100.0) 

14. นครราชสีมา 18 
(100.0) 

0 
(0.0) 

18 
(100.0) 

- - - 

15. อุบลราชธาน ี 9 
(100.0) 

0 
(0.0) 

9 
(100.0) 

- - - 

16. เชียงใหม ่ 4 
(57.1) 

3 
(42.9) 

7 
(100.0) 

6 
(60.0) 

4 
(40.0) 

10 
(100.0) 

17. เชียงราย 3 
(60.0) 

2 
(40.0) 

5 
(100.0) 

- - - 
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จังหวัดตัวอย่าง 
ประเภทการจ้างงาน 

เต็มเวลา บางเวลา 
ไทย ต่างด้าว รวม ไทย ต่างด้าว รวม 

18. ตาก 0 
(0.0) 

5 
(100.0) 

5 
(100.0) 

2 
(66.7) 

1 
(33.3) 

3 
(100.0) 

19. นครสวรรค ์ 16 
(88.9) 

2 
(11.1) 

18 
(100.0) 

- - - 

รวม 219 
(86.6) 

34 
(13.4) 

253 
(100.0) 

41 
(89.1) 

5 
(10.8) 

46 
(100.0) 

 
 ลักษณะงานที่ท าของลูกจ้างท างานบ้าน สามารถแบ่งได้ เป็น 7 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ท าอาหาร 2) 
ซักผ้า รีดผ้า 3) ท าครัว ท าอาหาร 4) ขับรถ 5) ท าสวน 6) ดูแลเด็ก และ 7) ดูแลผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาเฉพาะ
กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลาในภาพรวมทั้ง 19 จังหวัด พบว่า ประเภทงานที่มีการจ้างคนงานมาท า
มากที่สุด คือ งานบ้านพ้ืนฐาน อันได้แก่ งานท าความสะอาด ซักผ้ารีดผ้า และท าครัว ท าอาหาร โดยเฉพาะ
แรงงานไทยมีลักษณะการท างานอยู่ใน 3 ประเภทแรกมากที่สุด มีเพียงบางส่วนที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านเพ่ือ
ท างานลักษณะอ่ืนๆ ด้วย แต่หากเป็นงานลักษณะอ่ืนๆ จาก 3 งานแรก นายจ้างนิยมจ้างให้ท างานเฉพาะงาน
นั้นอย่างเดียว เช่น จ้างเพื่อให้ขับรถเท่านั้น หรือจ้างเพ่ือให้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น         
 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบลักษณะการท างานของลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลาในทิศทาง
เดียวกัน คือ ท างานบ้านพ้ืนฐานเป็นหลัก โดยผลจากการส ารวจในจังหวัดสมุทรปราการที่มีการจ้างแรงงาน
ไทยมาท างานบ้านทั้ง 3 ประเภท ในขณะที่กรุงเทพฯ และชลบุรี มีการจ้างลูกจ้างท างานบ้านในหลากหลาย
ประเภทงาน โดยมีสัดส่วนของค าตอบกระจายไปในทั้ง 7 ประเภทงาน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและ
ความสามารถในการจ้างลูกจ้างท างานบ้านที่สูงกว่าพ้ืนที่ศึกษาอ่ืนๆ นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า งานประเภท
พ่ีเลี้ยงที่ให้การดูแลเด็ก และดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะพบได้ ในจังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรี ขอนแก่น และ
นครสวรรค์ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีสัดส่วนการจ้างลูกจ้างดูแลผู้สูงอายุมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด
ตัวอย่างอ่ืนๆ    
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 ตารางที่ 5.3 ร้อยละของครัวเรือนที่มีลูกจ้างท างานบ้านไทยแบบเต็มเวลาจากการส ารวจ จ าแนกตามลักษณะงาน 
(ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ตอบ n = 196) 

จังหวัดตัวอย่าง 

ลักษณะงาน 

ท าความ

สะอาด 

ซักผ้า  

รีดผ้า 

ท าครัว 

ท าอาหาร 
ขับรถ ท าสวน ดูแลเด็ก 

ดูแล

ผู้สูงอายุ 

1. กรุงเทพฯ 94.7 52.6 42.1 15.8 21.1 10.5 31.6 

2. นนทบุรี 100.0 41.7 83.3 0.0 58.3 16.7 0.0 

3. ลพบุร ี 76.9 30.8 38.5 0.0 7.7 0.0 15.4 

4. สมุทรปราการ 83.3 83.3 83.3 11.1 5.6 0.0 0.0 

5. นครปฐม 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6. ประจวบคีรีขันธ์ 55.6 33.3 77.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

7. นครศรีธรรมราช 83.3 66.7 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8. ภูเก็ต 100.0 16.7 91.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

9. สงขลา 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10. ชลบุรี 100.0 66.7 33.3 16.7 16.7 25.5 25.0 

11. อุดรธาน ี 37.5 12.5 87.5 0.0 0.0 12.5 0.0 

12. มุกดาหาร 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13. ขอนแก่น 56.5 13.0 34.8 0.0 0.0 21.7 26.1 

14. นครราชสีมา 16.7 0.0 61.1 0.0 0.0 22.2 0.0 

15. อุบลราชธาน ี 0.0 11.1 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

16. เชียงใหม ่ 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 

17. เชียงราย 100.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

18. ตาก - - - - - - - 

19. นครสวรรค ์ 8.2 93.8 75.0 0.0 0.0 18.8 6.2 

ภาพรวม  

จ านวน 19 จังหวัด 
70.9 37.8 62.2 4.1 7.7 4.2 9.2 

 
 
 
 
 
 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 5- 7 
 

ส่วนการจ้างงานแรงงานข้ามชาติแบบเต็มเวลา ซึ่งมีการรายงานว่าจ้างลูกจ้างท างานบ้านประเภทนี้
ทั้งสิ้น 26 ครัวเรือน ผลการส ารวจเป็นในทิศทางเดียวกันกับแรงงานไทย คือ มีการจ้างท างานในประเภทงาน
บ้านพ้ืนฐานมากที่สุด ในขณะที่มีการจ้างงานประเภทท าสวน ดูแลเด็ก และดูแลผู้สูงอายุเพียงเล็กน้อย อีกทั้ง
ไม่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติมาท างานขับรถเลย เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่แม้จะอนุญาตให้แรงงาน
ข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนสามารถท าใบขับขี่ได้ แต่ต้องมีหลักฐานส าคัญ
ประกอบหลายประการ อาทิ ใบอนุญาตท างาน ใบอนุญาตขับรถสากลหรือตามความตกลงระหว่างประเทศ 
ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ที่มีความสามารถในการขับรถได้ แต่ก็ไม่ถูกจ้างงานในฐานะคนขับรถอย่าง
เป็นทางการ นอกจากเป็นการจ้างงานหรือมอบหมายให้ท าแบบไม่ถูกกฎหมาย 

เมื่อพิจารณาในระดับจังหวัด พบว่าจังหวัดตาก ลพบุรี และชลบุรีที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติเป็น
ลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลามากที่สุด ส่วนใหญ่ให้ท างานบ้านพ้ืนฐานเหมือนกัน โดยเฉพาะงานท าความ
สะอาด ยกเว้นลพบุรี ที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติมาท างานสวนในบ้านด้วย นอกจากนี้ ส าหรับงานดูแลเด็ ก
และดูแลผู้สูงอายุ ไม่พบว่ามีการจ้างแรงงานข้ามชาติแบบเต็มเวลามาท างานประเภทนี้มากเท่าไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับการจ้างแรงงานไทย แต่จะพบบ้างในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี ที่มีการจ้างพ่ีเลี้ยง                     
ชาวเมียนมาร์เพ่ือท าหน้าทีแ่ลเด็กและผู้สูงอายุ   

ส าหรับกลุ่มลูกจ้างไทยที่ท างานบางเวลา ส่วนใหญ่ก็จะถูกจ้างเพ่ือให้มาท างานบ้านพ้ืนฐาน
เช่นเดียวกันกับลูกจ้างแบบเต็มเวลา มีบางส่วนที่มีการจ้างลูกจ้างแบบบางเวลามาท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุใน
ครัวเรือน ส าหรับกลุ่มลูกจ้างแรงงานข้ามชาติแบบบางเวลา ก็ถูกจ้างในท างานบ้านพ้ืนฐานเช่นกัน และมีบาง
ครัวเรือนเดียวที่รายงานว่าแรงงานข้ามชาติจ้างมาท างานสวนในบ้าน 
 
5.2 ผลการส ารวจเพื่อประมาณการจ านวนนายจ้าง (ครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน) และ
จ านวนลูกจ้างท างานบ้าน 

วิธีการประมาณการ  
การประมาณการจ านวนครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน และการประมาณการจ านวน

ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทยและลูกจ้างท างานที่เป็นแรงงานข้ามชาติในการศึกษานี้ เนื่องจากไม่
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายจ้าง และลูกจ้างท างานบ้านในทุกพ้ืนที่ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
และระยะเวลาในการศึกษา คณะผู้วิจัยจึงก าหนดวิธีการในการคาดประมาณ ไว้ดังนี้  

1. การเลือกจังหวัดตัวอย่างให้มีความกระจายตามกลุ่มจังหวัด โดยใช้ข้อมูลสถิติผู้มีงานท าในกิจกรรม
การจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการส ารวจสภาวะการท างานของประชนไทย โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ และใช้จ าข้อมูลจ านวนลูกจ้างที่จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติของส านักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ 
กระทรวงแรงงาน เป็นแนวทางส าหรับการคาดประมาณการจ านวนลูกจ้างท างานบ้านในครัวเรือนส่วนบุคคล
ในพ้ืนที่ 19 ชั้นภูมิ (18 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) ตลอดจนก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการประมาณ
การเท่ากับ 6,417 ครัวเรือนตัวอย่าง 

2. การสุ่มพ้ืนที่เทศบาลและนอกเขตเทศบาลในจังหวัด (รวม 59 เทศบาล, 18 องค์การบริหารส่วน
ต าบล และ 8 เขตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 85 เขตการปกครองท้องถิ่น) จากนั้นท าการสุ่มพ้ืนที่ชุมชน
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ตามเขตเลือกตั้งในเขตปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเดินส ารวจในชุมชน และเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
ส ารวจเพื่อการประมาณการจ านวนนายจ้างและลูกจ้าง  

3. ผลจากการส ารวจข้อมูลในระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นครัวเรือนส่วนบุคคลที่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่างท าให้ได้
ข้อมูลจ านวนครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน รวม 258 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 4 ของครัวเรือน
ทีท าการส ารวจ) และจ านวนลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย 299 ราย จ านวนลูกจ้างท างานบ้านคนที่เป็น
แรงงานข้ามชาติ 39 ราย  

4. การคาดประมาณจ านวนครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน และจ านวนลูกจ้างท างานบ้าน
ที่เป็นแรงงานไทย และลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติในแต่ละครัวเรือน เป็นการคาดประมาณจาก
ครัวเรือนที่พบลูกจ้างท างานบ้านในระดับชุมชน แล้วจึงค่อยรวบรวมเป็นสัดส่วนขึ้นมาเป็นข้อมูลในระดับเขต
การปกครองท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตามล าดับ สามารถเขียนในรูปแบบของ
สมการได้ดังนี้  
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Y = ค่าประมาณการยอดรวมจากการสุ่มตัวอย่างของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน 
∑𝑦 = ค่าลักษณะที่ต้องการศึกษาท่ีสามารถแจงนับได้ของประชากรที่สุ่มตัวอย่าง 

𝑛1 = จ านวนประชากรที่สุ่มในครัวเรือน, ชุมชน, เขตปกครองท้องถิ่น, จังหวัดและภูมิภาค 

𝑁1 = จ านวนประชากรทั้งหมดในครัวเรือน, ชุมชน, เขตปกครองท้องถิ่น, จังหวัดและภูมิภาค  

𝑃1 = ความน่าจะเป็นท่ีประชากรในครัวเรือนที่ถูกสุ่มจากประชากรในชุมชน 

𝑃2 = ความน่าจะเป็นท่ีประชากรในชุมชนที่ถูกสุ่มจากประชากรในเขตปกครองท้องถิ่น 

𝑃3 = ความน่าจะเป็นท่ีประชากรในเขตปกครองท้องถิ่นที่ถูกสุ่มจากประชากรในจังหวัด 

𝑃4 = ความน่าจะเป็นท่ีประชากรในจังหวัดที่ถูกสุ่มจากประชากรในภูมิภาค 

𝑀1 = จ านวนครัวเรือนท่ีถูกสุ่มในชุมชน 

𝑀2 = จ านวนชุมชนที่ถูกสุ่มในเขตปกครองท้องถิ่น 

𝑀3 = จ านวนเขตปกครองท้องถิ่นที่ถูกสุ่มในจังหวัด 

𝑀4 = จ านวนจังหวัดที่ถูกสุ่มในภูมิภาค 
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สรุปผลการประมาณการ  
เมื่อน าข้อมูลจ านวนครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน และจ านวนลูกจ้างท างานบ้านที่เป็น

แรงงานไทย/ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติในแต่ละครัวเรือน มารวบรวมขึ้นเป็นข้อมูลในระดับ
ท้องถิ่น จังหวัด และภูมิภาค สามารถคาดประมาณจ านวนครัวเรียนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน และ
จ านวนลูกจ้างท างานบ้านทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้ดังนี้  

1. ครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านทั่วประเทศ จ านวน 1,220,000 ครัวเรือน 
2. ลูกจ้างท างานบ้านรวม  1,431,000 คน แบ่งเป็น 
 2.1 ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย      1,220,000 คน 
 2.2 ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ     149,000 คน 

 
ข้อสังเกตและข้อจ ากัด 
เนื่องจากการประมาณจ านวนครัวเรียนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน และจ านวนลูกจ้างท างาน

บ้านทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการรายงานตัวเองของ
ครัวเรือน/นายจ้างที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน ทัง้นี้ ผลการประมาณการจ านวนลูกจ้างท างานบ้านที่เป็น
แรงงานข้ามชาติมีเพียง 149,000 คนนั้น อาจเป็นจ านวนต่ าสุดที่สามารถประมาณการได้ เนื่องจากนายจ้างที่มี
การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติไม่รายงานข้อมูลการจ้างงานตามความเป็นจริง  
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ส่วนที่ 6 
ผลการส ารวจความเปน็ไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสูลู่กจ้างท างานบ้าน 

 การส ารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน เป็นการน าเสนอผลการส ารวจ
กลุ่มนายจ้าง และกลุ่มลูกจ้างแบบภาพรวมในระดับภาค มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมและน ามาวิเคราะห์ซึ่ง
เป็นกลุ่มนายจ้าง 2,964 คน และกลุ่มลูกจ้าง 2,931 คน รายละเอียดดังตารางที่ 6.1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจ 

ภาค จังหวัด 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

นายจ้าง ลูกจ้าง 
 กรุงเทพ   กรุงเทพฯ  230 200 
 ภาคกลาง   นครปฐม  150 150 
  นนทบุร ี 186 153 
  ประจวบคิรีขันธ ์ 142 155 
  ลพบุรี  150 150 
  สมุทรปราการ  165 165 
 ภาคตะวันออก   ชลบุรี  165 165 
 ภาคใต้   นครศรีธรรมราช  160 162 
  ภูเก็ต  149 149 
  สงขลา  149 149 
 ภาคเหนือ   เชียงราย  156 158 
  เชียงใหม่  164 164 
  ตาก  160 160 
  นครสวรรค์  141 153 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ขอนแก่น  142 142 
  นครราชสีมา  162 162 
  มุกดาหาร  89 89 
  อุดรธานี  157 157 
  อุบลราชธานี  147 148 

รวม 2,964 2,931 
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6.1 ผลการส ารวจกลุ่มนายจ้าง 
 

 6.1.1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง 
กลุ่มนายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นนายจ้างเพศหญิง (ร้อยละ 62.57) อายุ

เฉลี่ยประมาณ 47 ปี โดยนายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านเกือบทั้งหมดเป็นนายจ้างคนไทย (ร้อยละ 99.22) มี
สถานภาพสมรสแบบสมรสแล้วอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 82.93) มีการศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 
ถึงปริญญาตรี (ร้อยละ 75.88) และ ในด้านการประกอบอาชีพของนายจ้าง พบว่า นายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้าน
ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 41.97) ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 29.39) และเกษียณอายุ (ร้อยละ 9.38) ตามล าดับ  

 

ด้านจ านวนสมาชิกในบ้านของนายจ้าง พบว่า นายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านมีสมาชิกอยู่ในบ้านตั้งแต่ 
1-12 คน และส่วนใหญ่มีสมาชิกในบ้าน 4 คน (ร้อยละ 34.28) ในขณะที่มีจ านวนลูกจ้างในบ้านตั้งแต่ 1-5 คน และ
ส่วนใหญ่มีลูกจ้างท างานบ้าน 1 คน (ร้อยละ 90.25) รายละเอียดดังตารางที่ 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 6- 3 
  

 
 

ตารางท่ี 6.2 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้างโดยภาพรวม  
ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 

ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 70 30.43 283 35.73 64 38.79 183 39.96 229 36.88 280 40.17 1,109 37.43 

 หญิง 160 69.57 509 64.27 101 61.21 275 60.04 392 63.12 417 59.83 1,854 62.57 

 รวม 230 100.00 792 100.00 165 100.00 458 100.00 621 100.00 697 100.00 2,963 100.00 
อายุ อายุเฉลีย่ 48.22 46.06 48.15 46.29 45.42 48.98 47.19 
สัญชาติของ
นายจ้าง 

ชาวไทย 224 97.39 788 99.37 157 95.15 458 100.00 619 99.68 695 99.71 2,941 99.22 
ชาวต่างชาต ิ 6 2.61 5 0.63 8 4.85 0 0.00 2 0.32 2 0.29 23 0.78 

รวม 230 100.00 793 100.00 165 100.00 458 100.00 621 100.00 697 100.00 2,964 100.00 
สถานภาพ
สมรส 

โสด 23 10.00 71 9.01 7 4.24 27 5.99 36 5.80 24 3.44 188 6.37 
สมรส อยู่ด้วยกัน 176 76.52 653 82.87 133 80.61 396 87.80 475 76.49 615 88.24 2,448 82.93 

 สมรส แยกกันอยู ่ 21 9.13 27 3.43 21 12.73 16 3.55 68 10.95 19 2.73 172 5.83 

 หม้าย 10 4.35 32 4.06 4 2.42 10 2.22 32 5.15 28 4.02 116 3.93 

 หย่าร้าง 0 0.00 5 0.63 0 0.00 2 0.44 10 1.61 11 1.58 28 0.95 

 รวม 230 100.00 788 100.00 165 100.00 451 100.00 621 100.00 697 100.00 2,952 100.00 
ระดับ
การศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 0 0.00 5 0.63 0 0.00 1 0.22 6 0.97 9 1.29 21 0.71 
ประถมศึกษา 16 6.96 32 4.05 12 7.27 40 8.79 32 5.15 76 10.90 208 7.03 
มัธยมต้น 30 13.04 74 9.36 26 15.76 46 10.11 46 7.41 68 9.76 290 9.80 

 มัธยมปลาย/ปวช. 51 22.17 214 27.05 50 30.30 149 32.75 186 29.95 203 29.12 853 28.83 

 อนุปริญญา/ปวส. 23 10.00 101 12.77 21 12.73 65 14.29 108 17.39 103 14.78 421 14.23 

 ปริญญาตร ี 76 33.04 298 37.67 35 21.21 145 31.87 214 34.46 203 29.12 971 32.82 

 สูงกว่าปริญญาตร ี 34 14.78 67 8.47 21 12.73 9 1.98 29 4.67 35 5.02 195 6.59 

 รวม 230 100.00 791 100.00 165 100.00 455 100.00 621 100.00 697 100.00 2,959 100.00 
                

 
 
  

 
 

 
             



 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 6- 4 
  

 
 

ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ ข้าราชการ/
พนักงานราชการ 

17 7.39 15 1.89 1 0.61 2 0.44 8 1.29 21 3.01 64 2.16 

 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

6 2.61 20 2.52 1 0.61 6 1.31 14 2.25 15 2.15 62 2.09 

 พนักงานบริษัท 19 8.26 94 11.85 2 1.21 22 4.80 53 8.53 19 2.73 209 7.05 

 ธุรกิจส่วนตวั 79 34.35 271 34.17 50 30.30 139 30.35 151 24.32 181 25.97 871 29.39 

 เกษตรกรรม 0 0.00 15 1.89 2 1.21 10 2.18 15 2.42 14 2.01 56 1.89 

 ค้าขาย 87 37.83 224 28.25 79 47.88 222 48.47 267 43.00 365 52.37 1,244 41.97 

 เกษียณอาย ุ 21 9.13 77 9.71 21 12.73 29 6.33 56 9.02 74 10.62 278 9.38 
 ว่างงาน/ไม่มีงาน 0 0.00 70 8.83 7 4.24 28 6.11 56 9.02 8 1.15 169 5.70 
 อื่นๆ 1 0.43 7 0.88 2 1.21 0 0.00 1 0.16 0 0.00 11 0.37 

 รวม 230 100.00 793 100.00 165 100.00 458 100.00 621 100.00 697 100.00 2,964 100.00 
จ านวน
สมาชิกใน
บ้าน 

1 คน 0 0.00 19 2.43 0 0.00 2 0.45 19 3.06 9 1.29 49 1.67 
2 คน 22 9.73 53 6.78 12 7.27 27 6.12 94 15.14 57 8.18 265 9.04 
3 คน 37 16.37 147 18.80 32 19.39 94 21.32 196 31.56 158 22.67 664 22.65 
4 คน 74 32.74 281 35.93 55 33.33 157 35.60 164 26.41 274 39.31 1,005 34.28 

 5 คน 50 22.12 170 21.74 33 20.00 109 24.72 105 16.91 117 16.79 584 19.92 

 6 คน 33 14.60 78 9.97 28 16.97 42 9.52 33 5.31 59 8.46 273 9.31 
 7 คน 6 2.65 26 3.32 3 1.82 7 1.59 7 1.13 18 2.58 67 2.29 
 8 คน 3 1.33 5 0.64 2 1.21 2 0.45 2 0.32 4 0.57 18 0.61 
 9 คน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.23 0 0.00 1 0.14 2 0.07 
 10 คน 1 0.44 2 0.26 0 0.00 0 0.00 1 0.16 0 0.00 4 0.14 
 12 คน 0 0.00 1 0.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 

 รวม 226 100.00 782 100.00 165 100.00 441 100.00 621 100.00 697 100.00 2,932 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน
ลูกจ้างท างาน
บ้าน 

1 คน 204 88.70 721 90.92 145 87.88 406 88.65 538 86.63 661 94.84 2,675 90.25 
2 คน 22 9.57 64 8.07 18 10.91 47 10.26 71 11.43 33 4.73 255 8.60 
3 คน 1 0.43 6 0.76 1 0.61 3 0.66 9 1.45 3 0.43 23 0.78 
4 คน 1 0.43 0 0.00 0 0.00 2 0.44 1 0.16 0 0.00 4 0.13 
5 คน 2 0.87 2 0.25 1 0.61 0 0.00 2 0.32 0 0.00 7 0.24 

รวม 230 100.00 793 100.00 165 100.00 458 100.00 621 100.00 697 100.00 2,964 100.00 
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6.1.2 การจ้างงาน ผลประโยชน์ตอบแทน และการดูแลลูกจ้างท างานบ้าน 
 

กลุ่มนายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีการจ้างลูกจ้างท างานบ้านสัญชาติไทย   
(ร้อยละ 92.11) โดยลักษณะงานที่จ้างลูกจ้างท างานบ้าน ได้แก่ งานท าความสะอาด (ร้อยละ 41.60) ท าครัว   
(ร้อยละ 24.92) และซักผ้ารีดผ้า (ร้อยละ 18.85) ตามล าดับ ทั้งนี้ รูปแบบของการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นการจ้าง
งานแบบเต็มเวลา (มากกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์) (ร้อยละ 77.88) และจ้างงานมาแล้ว 1-5 ปี (ร้อยละ 91.05)  

 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาด้านผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากค่าจ้าง และการดูแลลูกจ้าง
ท างานบ้านเมื่อได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน พบว่า นายจ้างส่วนใหญ่มีการจัดอาหาร (ร้อยละ 50.95) 
และจัดที่พักไว้ให้กับลูกจ้างท างานบ้าน (ร้อยละ 17.43) อย่างไรก็ดี มีนายจ้างที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนใดเลย 
คิดเป็นร้อยละ 16.94 โดยนายจ้างที่มีลูกจ้างท างานบ้านในภาคใต้ (ร้อยละ 25.53) และภาคกลาง (ร้อยละ 20.15) 
ถือเป็นภูมิภาคที่นายจ้างไม่ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มากกกว่าภาคอ่ืน  

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุจากการท างานในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา นายจ้างที่
จ้างลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่พบว่าไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน  (ร้อยละ 78.20) อย่างไรก็ตาม
เมื่อลูกจ้างเมื่อบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ นายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่จะให้หยุดงาน (ร้อยละ 35.00) 
นอกจากนี้ ทัศนคติของนายจ้างต่อลูกจ้างท างานบ้าน นายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานมีความเห็นว่า ลูกจ้างท างานบ้าน
คนไทยส่วนใหญ่เปลี่ยนงานบ่อยครั้ง (ร้อยละ 66.27) และลาหยุดบ่อยครั้ง (ร้อยละ 22.06) ในขณะที่ลูกจ้างท างาน
บ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่สื่อสารไม่เข้าใจ (ร้อยละ 39.13) 
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ตารางที่ 6.3 การจ้างงาน ผลประโยชน์ และการดูแลลูกจ้างท างานบ้านโดยภาพรวม 

ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
การจ้างงาน และการดแูลลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สัญชาติของ
ลูกจ้าง 

ไทย 231 89.53 770 88.10 183 98.92 494 97.24 616 85.44 729 99.05 3,023 92.11 
พม่า 18 6.98 85 9.73 2 1.08 14 2.76 56 7.77 2 0.27 177 5.39 

 ลาว 5 1.94 11 1.26 0 0.00 0 0.00 10 1.39 4 0.54 30 0.91 
 กัมพูชา 3 1.16 5 0.57 0 0.00 0 0.00 11 1.53 1 0.14 20 0.61 
 อื่นๆ กระเหรีย่ง 1 0.39 3 0.34 0 0.00 0 0.00 28 3.88 0 0.00 32 0.98 

 รวม 258 100.00 874 100.00 185 100.00 508 100.00 721 100.00 736 100.00 3,282 100.00 
ลักษณะงาน
ของลูกจ้าง 

ท าความสะอาด 213 39.59 692 40.83 158 38.54 442 47.17 576 40.56 560 41.51 2,641 41.60 
ซักผ้ารีดผ้า 113 21.00 361 21.30 89 21.71 155 16.54 272 19.15 207 15.34 1,197 18.85 

 ท าครัว 134 24.91 346 20.41 119 29.02 237 25.29 338 23.80 408 30.24 1,582 24.92 

 ขับรถ 12 2.23 33 1.95 7 1.71 14 1.49 25 1.76 36 2.67 127 2.00 
 ท าสวน 22 4.09 60 3.54 15 3.66 23 2.45 50 3.52 35 2.59 205 3.23 
 ดูแลเด็ก 23 4.28 110 6.49 16 3.90 39 4.16 82 5.77 57 4.23 327 5.15 
 ดูแลผู้สูอาย ุ 21 3.90 80 4.72 6 1.46 26 2.77 70 4.93 38 2.82 241 3.80 

 อื่นๆดูสัตว์เล้ียง  0 0.00 13 0.77 0 0.00 1 0.11 7 0.49 8 0.59 29 0.46 

 รวม 538 100.00 1,695 100.00 410 100.00 937 100.00 1,420 100.00 1,349 100.00 6,349 100.00 
ลักษณะการจ้า
งาน 

เต็มเวลา 
(>40 ชม/week) 

146 57.03 600 68.89 108 58.70 439 87.10 569 79.92 614 83.42 2,476 75.88 

บางเวลา 
(<40 ชม/week) 

110 42.97 271 31.11 76 41.30 65 12.90 143 20.08 122 16.58 787 24.12 

 รวม 256 100.00 871 100.00 184 100.00 504 100.00 712 100.00 736 100.00 3,263 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
การจ้างงาน และการดแูลลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนปีที่จ้าง
งาน 

น้อยกว่า 1 ป ี 24 9.38 92 10.55 6 3.26 0 0.00 70 9.74 3 0.41 195 5.95 
1-5 ป ี 219 85.55 754 86.47 171 92.93 497 97.83 623 86.65 719 97.69 2,983 91.08 
6-10 ปี 8 3.13 15 1.72 5 2.72 11 2.17 22 3.06 10 1.36 71 2.17 
11-15 ป ี 2 0.78 1 0.11 2 1.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.15 

 16-20 ป ี 3 1.17 7 0.80 0 0.00 0 0.00 2 0.28 1 0.14 13 0.40 

 มากกว่า 20 ป ี 0 0.00 3 0.34 0 0.00 0 0.00 2 0.28 3 0.41 8 0.24 

 รวม 256 100.00 872 100.00 184 100.00 508 100.00 719 100.00 736 100.00 3,275 100.00 
ผลประโยชน์
ตอบแทน
นอกเหนือจาก
ค่าจ้าง 

ไม่มผีลประโยชน์อื่น 33 10.71 234 20.51 10 4.72 156 25.53 135 13.71 121 14.94 689 16.94 
มีผลประโยชน์อื่น               
  อาหาร 184 59.74 493 43.21 154 72.64 296 48.45 443 44.97 502 61.98 2,072 50.95 
  ที่พัก 53 17.21 229 20.07 30 14.15 56 9.17 203 20.61 138 17.04 709 17.43 
  เส้ือผ้า 15 4.87 74 6.49 7 3.30 25 4.09 46 4.67 12 1.48 179 4.40 
  ประกันอุบัติเหต ุ 1 0.32 4 0.35 0 0.00 0 0.00 32 3.25 21 2.59 58 1.43 
  ประกันสขุภาพ 1 0.32 6 0.53 1 0.47 1 0.16 2 0.20 6 0.74 17 0.42 

 
  เงินช่วยเหลือตาม
โอกาส 

21 6.82 101 8.85 10 4.72 77 12.60 124 12.59 10 1.23 343 8.43 

 รวม 308 100.00 1,141 100.00 212 100.00 611 100.00 985 100.00 810 100.00 4,067 100.00 
การได้รับ
บาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจาก
การท างาน 
(ในช่วงเวลา 3 
เดือน) 

ไม่เคยได้รับบาดเจ็บ 188 75.20 661 79.07 129 71.67 417 87.97 494 70.07 576 81.47 2,465 78.20 
ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ               
  ของมีคมบาด 41 16.40 80 9.57 35 19.44 9 1.90 76 10.78 96 13.58 337 10.69 
  พลัดตกจากที่สูง 0 0.00 3 0.36 0 0.00 0 0.00 7 0.99 4 0.57 14 0.44 
  ไฟฟ้าซ๊อต 0 0.00 1 0.12 0 0.00 1 0.21 7 0.99 1 0.14 10 0.32 
  ไฟลวก/น้ าร้อนลวก 5 2.00 10 1.20 2 1.11 0 0.00 35 4.96 4 0.57 56 1.78 
  การชน/กระแทก 13 5.20 63 7.54 11 6.11 37 7.81 61 8.65 23 3.25 208 6.60 
  สารเคมี 0 0.00 2 0.24 0 0.00 0 0.00 7 0.99 0 0.00 9 0.29 

    สัตว์เล้ียงกัด 1 0.40 13 1.56 1 0.56 10 2.11 17 2.41 1 0.14 43 1.36 

   อุบัติเหตยุานพาหนะ 2 0.80 3 0.36 2 1.11 0 0.00 1 0.14 2 0.28 10 0.32 

 รวม 250 100.00 836 100.00 180 100.00 474 100.00 705 100.00 707 100.00 3,152 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
การจ้างงาน และการดแูลลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การดูแลลูกจ้าง
เมื่อบาดเจ็บ
หรือได้รับ
อุบัติเหต ุ

ไม่ได้ดูแล 36 11.76 157 13.02 30 12.55 198 27.93 214 20.76 297 37.26 932 21.74 
ดูแลโดย               
   ใหห้ยุดงาน 133 43.46 412 34.16 115 48.12 255 35.97 299 29.00 287 36.01 1,501 35.00 
   ให้เงินส าหรับซ้ือยา 89 29.08 243 20.15 72 30.13 108 15.23 190 18.43 161 20.20 863 20.13 
   น าส่งสถานพยาบาล 12 3.92 186 15.42 6 2.51 97 13.68 143 13.87 21 2.63 465 10.84 
   ออกเงินค่ารักษา 36 11.76 208 17.25 16 6.69 51 7.19 185 17.94 31 3.89 527 12.29 

 รวม 306 100.00 1,206 100.00 239 100.00 709 100.00 1,031 100.00 797 100.00 4,288 100.00 
ปัญหาจากการ
ท างานของ
ลูกจ้าง 
(กรณีแรงงาน
ไทย) 

เปลี่ยนงานบ่อย 77 57.04 239 61.13 62 61.39 121 93.80 107 60.45 70 80.46 676 66.27 
ลาหยุดบ่อย 38 28.15 113 28.90 23 22.77 7 5.43 28 15.82 16 18.39 225 22.06 
งานไม่มีประสิทธิภาพ 15 11.11 24 6.14 12 11.88 0 0.00 21 11.86 0 0.00 72 7.06 
สื่อสารไม่เข้าใจ 1 0.74 4 1.02 0 0.00 0 0.00 2 1.13 0 0.00 7 0.69 
ลักขโมย 4 2.96 11 2.81 4 3.96 1 0.78 19 10.73 1 1.15 40 3.92 

 รวม 135 100.00 391 100.00 101 100.00 129 100.00 177 100.00 87 100.00 1,020 100.00 
ปัญหาจากการ
ท างานของ
ลูกจ้าง 
(กรณีแรงงาน
ข้ามชาติ) 

เปลี่ยนงานบ่อย 2 20.00 18 20.22 1 50.00 0 0.00 13 22.03 0 0.00 34 21.12 
ลาหยุดบ่อย 4 40.00 16 17.98 0 0.00 0 0.00 5 8.47 0 0.00 25 15.53 
งานไม่มีประสิทธิภาพ 2 20.00 15 16.85 1 50.00 0 0.00 9 15.25 0 0.00 27 16.77 
สื่อสารไม่เข้าใจ 2 20.00 31 34.83 0 0.00 1 100.00 29 49.15 0 0.00 63 39.13 
ลักขโมย 0 0.00 9 10.11 0 0.00 0 0.00 3 5.08 0 0.00 12 7.45 

 รวม 10 100.00 89 100.00 2 100.00 1 100.00 59 100.00 0 0.00 161 100.00 
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 6.1.3 สิทธิประโยชน์ แนวทางการร่วมจ่าย และเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์  
 

กลุ่มนายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านที่ให้สัมภาษณ์มีความเห็นต่อสิทธิประโยชน์ที่มีความจ าเป็นต่อลูกจ้าง
ท างานบ้าน 3 อันดับแรก ประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ด้านเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย (ร้อยละ  21.31) สิทธิ
ประโยชน์กรณีทุพพลภาพ (ร้อยละ 16.69) และสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต (ร้อยละ 14.43)  

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มนายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านไม่ยินดีร่วมจ่ายสมทบเพ่ือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ
ประกันสังคม (ร้อยละ 59.11) โดยนายจ้างที่จ้างลูกจ้างท างานบ้านในภาคตะวันออก กรุงเทพ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนของนายจ้างที่ไม่ยินดีร่วมจ่ายสมทบมากกว่าภาคอ่ืนๆ และนายจ้างที่จ้างลูกจ้าง
ท างานบ้านไมย่ินดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 62.18) รายละเอียดดังตารางที่ 6.4 
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ตารางท่ี 6.4 สิทธิประโยชน์ แนวทางการร่วมจ่าย และเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์โดยภาพรวม 
 

ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
แนวทางการร่วมจ่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความเห็นต่อ
สิทธิประโยชน์ที่
มีความจ าเป็น
ต่อลูกจ้างท างาน
บ้าน 

อันดับ 1 เจ็บปว่ย 1,630 22.15 5,761 23.60 1,126 21.34 3,232 20.47 4,445 21.41 4,609 19.17 20,803 21.31 
อันดับ 2 ทุพพลภาพ 1,205 16.37 4,313 17.67 890 16.87 2,708 17.15 3,538 17.04 3,645 15.16 16,299 16.69 
อันดับ 3 เสียชวีิต 1,242 16.88 3,549 14.54 960 18.20 2,210 14.00 2,681 12.91 3,437 14.29 14,079 14.42 
อันดับ 4 วา่งงาน 1,086 14.76 3,293 13.49 926 17.55 1,797 11.38 2,707 13.04 3,182 13.23 12,991 13.30 
อันดับ 5 ชราภาพ 992 13.48 2,814 11.53 760 14.40 1,975 12.51 2,833 13.65 3,159 13.14 12,533 12.84 
อันดับ 6 คลอดบุตร 678 9.21 2,508 10.27 353 6.69 1,997 12.65 2,362 11.38 3,187 13.25 11,085 11.35 
อันดับ 7 สงเคราะห์บุตร 526 7.15 2,172 8.90 261 4.95 1,871 11.85 2,194 10.57 2,827 11.76 9,851 10.09 

 รวม 7,359 100.00 24,410 100.00 5,276 100.00 15,790 100.00 20,760 100.00 24,046 100.00 97,641 100.00 
การยินดีร่วม
จ่ายเพื่อให้
ลูกจ้างได้รับ
ประกันสังคม 

ไม่ยินดีร่วมจ่ายสมทบ 160 69.57 443 55.86 120 72.73 250 54.59 360 57.97 419 60.11 1,752 59.11 
ยินดีร่วมจ่ายสมทบ
ตามที่กฎหมายก าหนด 
(ร้อยละ5ของเงินเดือน) 

70 30.43 350 44.14 45 27.27 208 45.41 261 42.03 278 39.89 1,212 40.89 

รวม 230 100.00 793 100.00 165 100.00 458 100.00 621 100.00 697 100.00 2,964 100.00 
การยินดีให้เข้า
ตรวจสอบบา้น 

ไมย่ินดีให้เข้าตรวจ 145 66.51 426 56.42 124 75.15 240 52.40 386 62.16 491 70.44 1,812 62.18 
ยินดีให้เข้าตรวจ 73 33.49 329 43.58 41 24.85 218 47.60 235 37.84 206 29.56 1,102 37.82 

รวม 218 100.00 755 100.00 165 100.00 458 100.00 621 100.00 697 100.00 2,914 100.00 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 6- 12 
 

 
 

6.2 ผลการส ารวจกลุ่มลูกจ้าง 
6.2.1 ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้างท างานบ้าน 
 

กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างท างานบ้านเพศหญิง (ร้อยละ 84.52) อายุเฉลี่ย
ประมาณ 37 ปี โดยกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างที่เป็นแรงงานไทย (ร้อยละ 91.61) รองลงมาเป็น
ลูกจ้างสัญชาติพม่า (ร้อยละ 7.37) ทั้งนี้ ลูกจ้างท างานบ้านที่ไม่ใช่แรงงานไทย อยู่ในประเทศไทยมาแล้ว 4-6 ปี  
(ร้อยละ 44.23) และเป็นลูกจ้างท างานบ้านที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้ว มีพาสปอร์ตชั่วคราว และมีใบอนุญาต
ท างาน (ร้อยละ 71.95)  

 

ด้านสภาพสมรสของลูกจ้างท างานบ้าน พบว่าส่วนใหญ่สมรสแล้วและอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 61.86) และ
ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 72.02) ด้านการประกอบอาชีพก่อนมา
เป็นลูกจ้างท างานบ้าน พบว่า ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่เคยท างานในภาคบริการ (ร้อยละ 19.52) ท างานใน
โรงงาน (ร้อยละ 16.68) ประกอบอาชีพลูกจ้างท างานบ้านเป็นอาชีพแรก (ร้อยละ 16.10) ตามล าดับ ทั้งนี้ ลูกจ้าง
ท างานบ้านส่วนใหญ่มีบุคคลในอุปการะได้แก่ บิดามารดา (ร้อยละ 41.15) และลูก 1-5 คน (ร้อยละ 23.68)  

 

ด้านการจัดหาที่พักอาศัย และความปลิดภัยของที่พักอาศัยของลูกจ้างท างานบ้าน พบว่า ลูกจ้างท างาน
บ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่อยู่ของตนเอง หรือจัดหาที่พักเอง (ร้อยละ 77.86) มีเพียงร้อยละ 20.30 ที่อาศัยอยู่กับ
นายจ้าง อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในภาคตะวันออกเป็นภาคเดียวที่มีลูกจ้างท างานบ้านที่พักอาศัยอยู่กับ
นายจ้างมากกว่าจัดหาที่อยู่อาศัยเอง และมีลูกจ้างท างานบ้านที่อยู่กับนายจ้างมากกว่าภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 55.15) 
ในด้านความปลอดภัยของที่พักอาศัยของลูกจ้างท างานบ้าน พบว่า ทีพักอาศัยของลูกจ้างท างานมีความปลอดภัย
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.65) รายละเอียดดังตารางที่ 6.5  
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ตารางท่ี 6.5 ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้างโดยภาพรวม  
ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 

ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 35 17.50 88 11.40 30 18.18 97 21.23 65 10.24 138 19.77 453 15.48 

 หญิง 165 82.50 684 88.60 135 81.82 360 78.77 570 89.76 560 80.23 2,474 84.52 

 รวม 200 100.00 772 100.00 165 100.00 457 100.00 635 100.00 698 100.00 2,927 100.00 
อายุ อายุเฉลีย่ 36.62 37.48 38.69 40.41 38.34 36.20 37.96 
สัญชาติของ
ลูกจ้าง 

ไทย 169 84.50 692 89.52 165 100.00 445 96.74 518 81.57 696 99.71 2,685 91.61 
ลาว 3 1.50 8 1.03 0 0.00 3 0.65 2 0.31 2 0.29 18 0.61 
พม่า 27 13.50 71 9.18 0 0.00 12 2.61 106 16.69 0 0.00 216 7.37 
กัมพูชา 0 0.00 2 0.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.07 
อื่นๆ กระเหรีย่ง 1 0.50 - - 0 0.00 0 0.00 9 1.42 0 0.00 10 0.34 

รวม 200 100.00 773 100.00 165 100.00 460 100.00 635 100.00 698 100.00 2,931 100.00 

จ านวนปีที่อยู่
ประเทศไทย 
(เฉพาะ
แรงงานข้าม
ชาติ) 

1 ปี 1 3.57 3 4.41 0 0.00 0 0.00 6 6.98 0 0.00 10 5.03 
2 ปี 7 25.00 6 8.82 0 0.00 0 0.00 7 8.14 0 0.00 20 10.05 
3 ปี 3 10.71 9 13.24 0 0.00 2 13.33 11 12.79 0 0.00 25 12.56 
4 ปี 0 0.00 9 13.24 0 0.00 5 33.33 13 15.12 0 0.00 27 13.57 
5 ปี 4 14.29 12 17.65 0 0.00 6 40.00 12 13.95 0 0.00 34 17.09 

 6 ปี 6 21.43 12 17.65 0 0.00 1 6.67 8 9.30 0 0.00 27 13.57 
 7 ปี 0 0.00 8 11.76 0 0.00 0 0.00 2 2.33 2 100.00 12 6.03 
 8 ปี 0 0.00 2 2.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.01 
 9 ปี 0 0.00 1 1.47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50 
 10 ปี 0 0.00 2 2.94 0 0.00 0 0.00 12 13.95 0 0.00 14 7.04 
 มากกว่า 10 ป ี 7 25.00 4 5.88 0 0.00 1 6.67 15 17.44 0 0.00 27 13.57 
 รวม 28 100.00 68 100.00 0 0.00 15 100.00 86 100.00 2 100.00 199 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การมี
ใบอนุญาต 
ท างาน
(เฉพาะ
แรงงานข้าม
ชาติ) 

ไม่มีใบอนุญาต 4 12.90 6 7.41 0 0.00 0 0.00 5 4.27 0 0.00 15 6.10 
มีใบอนุญาตการท างาน แต่
ยังไม่มีการพิสูจน์สัญชาต ิ

0 0.00 2 2.47 0 0.00 0 0.00 4 3.42 0 0.00 6 2.44 

อยู่ในระหวา่งการพิสจูน์
สัญชาติ 

4 12.90 2 2.47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2.44 

พิสูจน์สัญชาติ, มีpassport
ชั่วคราวและมีใบอนุญาต
ท างาน 

20 64.52 60 74.07 0 0.00 14 93.33 81 69.23 2 100.00 177 71.95 

เข้ามาท างานตาม MOU 0 0.00 1 1.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.41 
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 3 9.68 10 12.35 0 0.00 1 6.67 27 23.08 0 0.00 41 16.67 

 รวม 31 100.00 81 100.00 0 0.00 15 100.00 117 100.00 2 100.00 246 100.00 
สถานภาพ
สมรส 

โสด 68 34.00 211 27.30 55 33.33 72 15.65 101 15.91 105 15.04 612 20.88 
สมรส อยู่ด้วยกัน 85 42.50 436 56.40 71 43.03 332 72.17 356 56.06 533 76.36 1,813 61.86 
สมรส แยกกันอยู ่ 28 14.00 44 5.69 19 11.52 32 6.96 111 17.48 38 5.44 272 9.28 
หม้าย 11 5.50 64 8.28 15 9.09 19 4.13 45 7.09 7 1.00 161 5.49 

 หย่าร้าง 8 4.00 18 2.33 5 3.03 5 1.09 22 3.46 15 2.15 73 2.49 

 รวม 200 100.00 773 100.00 165 100.00 460 100.00 635 100.00 698 100.00 2,931 100.00 
ระดับ
การศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 39 19.50 130 16.82 4 2.42 15 3.26 107 16.88 117 16.76 412 14.06 
ประถมศึกษา 66 33.00 238 30.79 59 35.76 170 36.96 321 50.63 242 34.67 1,096 37.41 
มัธยมต้น 79 39.50 250 32.34 84 50.91 169 36.74 180 28.39 252 36.10 1,014 34.61 

 มัธยมปลาย/ปวช. 12 6.00 143 18.50 17 10.30 105 22.83 24 3.79 75 10.74 376 12.83 

 อนุปริญญา/ปวส. 1 0.50 8 1.03 1 0.61 1 0.22 2 0.32 8 1.15 21 0.72 

 ปริญญาตร ี 3 1.50 4 0.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.57 11 0.38 

 รวม 200 100.00 773 100.00 165 100.00 460 100.00 634 100.00 698 100.00 2,930 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาชีพที่ท า
ก่อนมาเป็น
ลูกจ้างท างาน
บ้าน 

ไม่เคยท า/ว่างงาน 26 13.27 151 19.64 47 28.83 18 3.91 123 19.40 104 14.90 469 16.06 
นักเรียน/นักศึกษา 5 2.55 6 0.78 2 1.23 2 0.43 2 0.32 35 5.01 52 1.78 
ลูกจ้างท างานบา้น 52 26.53 164 21.33 14 8.59 48 10.43 123 19.40 69 9.89 470 16.10 
งานในโรงงาน 21 10.71 110 14.30 28 17.18 39 8.48 101 15.93 187 26.79 486 16.64 

 งานเกษตรกรรม 10 5.10 38 4.94 5 3.07 14 3.04 36 5.68 32 4.58 135 4.62 

 ค้าขาย 18 9.18 101 13.13 25 15.34 90 19.57 62 9.78 51 7.31 347 11.88 

 งานประมง 3 1.53 7 0.91 7 4.29 1 0.22 0 0.00 0 0.00 18 0.62 
 งานก่อสร้าง 33 16.84 55 7.15 10 6.13 30 6.52 105 16.56 125 17.91 358 12.26 
 งานบริการ  28 14.29 133 17.30 25 15.34 217 47.17 78 12.30 89 12.75 570 19.52 
 งานวิชาชีพ  0 0.00 4 0.52 0 0.00 1 0.22 4 0.63 6 0.86 15 0.51 

 รวม 196 100.00 769 100.00 163 100.00 460 100.00 634 100.00 698 100.00 2,920 100.00 
บุคคลใน
ความดูแล
และอุปการะ 

พ่อ 109 22.80 400 20.43 101 28.86 171 14.79 238 14.86 316 21.05 1,335 18.95 
แม่ 126 26.36 473 24.16 103 29.43 213 18.43 329 20.54 320 21.32 1,564 22.20 
สามี/ภรรยา 31 6.49 201 10.27 12 3.43 154 13.32 51 3.18 33 2.20 482 6.84 
ลูก 93 19.46 371 18.95 66 18.86 284 24.57 442 27.59 412 27.45 1,668 23.68 

    1คน 40 8.37 219 11.18 41 11.71 162 14.01 251 15.67 241 16.06 954 13.54 

    2คน 46 9.62 125 6.38 23 6.57 102 8.82 158 9.86 152 10.13 606 8.60 
    3คน 4 0.84 19 0.97 2 0.57 15 1.30 24 1.50 17 1.13 81 1.15 
    4 คน 1 0.21 6 0.31 0 0.00 5 0.43 9 0.56 2 0.13 23 0.33 
    5 คน 2 0.42 2 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.06 
 ญาติ 13 2.72 71 3.63 1 0.29 25 2.16 50 3.12 4 0.27 164 2.33 
    1คน 6 1.26 48 2.45 1 0.29 15 1.30 35 2.18 3 0.20 108 1.53 
    2คน 7 1.46 21 1.07 0 0.00 10 0.87 15 0.94 1 0.07 54 0.77 
    3คน 0 0.00 2 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.03 

 รวม 372 100.00 1,516 100.00 283 100.00 847 100.00 1,110 100.00 1,085 100.00 5,213 100.00 
 ค่าเฉลี่ย 2.23 2.24 1.88 2.18 2.14 1.83 2.08 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การจัดหาที่
พักอาศัย
ปัจจุบัน 

ที่อยู่ของตนเอง/จัดหาเอง 138 69.00 558 72.19 73 44.24 404 87.83 477 75.12 632 90.54 2,282 77.86 
นายจา้งจัดหาให้ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

12 6.00 13 1.68 1 0.61 2 0.43 10 1.57 16 2.29 54 1.84 

อยู่กับนายจ้าง 50 25.00 202 26.13 91 55.15 54 11.74 148 23.31 50 7.16 595 20.30 
รวม 200 100.00 773 100.00 165 100.00 460 100.00 635 100.00 698 100.00 2,931 100.00 

ความ
ปลอดภยัของ
ที่พักปัจจุบัน 

มาก 117 58.50 521 67.40 107 64.85 377 81.96 386 60.79 427 61.17 1,935 66.02 
ปานกลาง 80 40.00 242 31.31 58 35.15 83 18.04 249 39.21 271 38.83 983 33.54 
น้อย 3 1.50 10 1.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 0.44 

รวม 200 100.00 773 100.00 165 100.00 460 100.00 635 100.00 698 100.00 2,931 100.00 
 ค่าเฉลี่ย 2.57 2.66 2.65 2.82 2.61 2.61 2.65 
 แปลความหมาย มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
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6.2.2 ลักษณะการท างาน ค่าตอบแทน และความเจ็บป่วย 
 

กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างท างานบ้านมาแล้วประมาณ 1-5 ปี (ร้อยละ 
83.96) และลูกจ้างส่วนใหญ่ท ากับนายจ้างปัจจุบันมาประมาณ 1-5 ปี (ร้อยละ 87.87) ทั้งนี้ การได้ท างานกับ
นายจ้างในปัจจุบัน ได้งานจากการมาสมัครงานกับนายจ้าง (ร้อยละ 55.37) รองลงมาได้งานจากการแนะน าโดย
ญาติหรือคนรู้จัก (ร้อยละ 41.66) อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าลูกจ้างท างานบ้านในภาคตะวันออกส่วนใหญ่ได้
งานจากการแนะน าโดยญาติหรือคนรู้จัก (ร้อยละ 76.36)  

 

ในส่วนของจ านวนนายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านในปัจจุบันพบว่าลูกจ้าวท างานบ้านสวนใหญ่ท างานงาน
ในบ้านนายจ้าง 1 แห่ง (ร้อยละ 98.84) ด้านลักษณะงานและหน้าที่หลักของลูกจ้างท างานบ้าน ประกอบด้วย ท า
ความสะอาด (ร้อยละ 41.33) ท าครัว ท าอาหาร (ร้อยละ 25.44) ตามล าดับ ทั้งนี้ ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ทาน
โดยมีวันหยุดเดือนละ 4 วัน (ร้อยละ 39.58) มีจ านวนวันท างานเฉลี่ยต่อเดือน เดือนละ 24 วัน มีจ านวนชั่วโมง
ท างานเฉลี่ยวันละ 7 ชั่วโมง และมีค่าตอบแทนเฉลี่ยเดือนละ 9,148 บาท ทั้งนี้ ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ได้รับ
ค่าตอบแทนตรงเวลา (ร้อยละ 92.06) และไม่มีการหักค่าตอบแทนเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ร้อยละ 99.23) 

 

ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าจ้าง พบว่า ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ได้รับ
อาหาร 1-3 มื้อ (ร้อยละ 46.92) นอกจากนี้ ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ
จากการท างาน (ร้อยละ 88.63) แต่มีลูกจ้างท างานบ้านบางส่วนเผชิญการถูกเอาเปรียบโดยท างานเกินเวลาโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง (ร้อยละ 56.52) อย่างไรก็ดีการรักษาเมื่อได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการท างาน ในช่วงเวลา 3 
เดือนที่ผ่านมา พบว่า ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้อันตรายหรืออุบัติเหตุ (ร้อยละ 57.66) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 6.6 
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ตารางท่ี 6.6 ลักษณะการท างาน ค่าตอบแทน และความเจ็บป่วย 
ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 

ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเป็น
ลูกจ้างท างาน
บ้านครั้ง
มาแล้ว 
(จ านวนปีที่
เป็นมาแล้ว) 

ไม่ถึง 1 ป ี 13 6.50 45 5.96 4 2.42 0 0.00 7 1.11 5 0.72 74 2.55 
1-5 ป ี 152 76.00 583 77.22 114 69.09 411 90.33 581 91.79 598 85.80 2,439 83.96 
6-10 ปี 18 9.00 89 11.79 34 20.61 34 7.47 41 6.48 78 11.19 294 10.12 
11-15 ปี 6 3.00 15 1.99 8 4.85 7 1.54 0 0.00 15 2.15 51 1.76 
มากกว่า 15 ป ี 11 5.50 23 3.05 5 3.03 3 0.66 4 0.63 1 0.14 47 1.62 

รวม 200 100.00 755 100.00 165 100.00 455 100.00 633 100.00 697 100.00 2,905 100.00 
จ านวนปีที่
ท างานกับ
นายจ้าง
ปัจจุบัน 

ไม่ถึง 1 ป ี 15 7.50 63 8.21 5 3.03 1 0.22 11 1.74 6 0.86 101 3.46 
1-5 ป ี 165 82.50 622 81.10 139 84.24 387 84.87 592 93.52 659 94.55 2,564 87.87 
6-10 ปี 11 5.50 53 6.91 18 10.91 53 11.62 26 4.11 30 4.30 191 6.55 
11-15 ปี 2 1.00 6 0.78 2 1.21 8 1.75 2 0.32 1 0.14 21 0.72 
มากกว่า 15 ป ี 7 3.50 23 3.00 1 0.61 7 1.54 2 0.32 1 0.14 41 1.41 

รวม 200 100.00 767 100.00 165 100.00 456 100.00 633 100.00 697 100.00 2,918 100.00 
การได้ท างาน
กับนายจ้าง
ปัจจุบัน 

สมัครกับนายจา้ง 99 50.00 372 48.44 38 23.03 275 59.78 353 55.59 482 69.05 1,619 55.37 
ญาติ/คนรู้จักแนะน า 89 44.95 340 44.27 126 76.36 178 38.70 275 43.31 210 30.09 1,218 41.66 
ผ่านนายหนา้จัดหางาน 10 5.05 56 7.29 1 0.61 7 1.52 7 1.10 6 0.86 87 2.98 

รวม 198 100.00 768 100.00 165 100.00 460 100.00 635 100.00 698 100.00 2,924 100.00 
จ านวน
นายจ้าง 

1 แห่ง 196 98.00 765 98.97 164 99.39 455 98.91 624 98.27 693 99.28 2,897 98.84 
2 แห่ง 4 2.00 7 0.91 1 0.61 5 1.09 8 1.26 3 0.43 28 0.96 
3 แห่ง 0 0.00 1 0.13 0 0.00 0 0.00 3 0.47 2 0.29 6 0.20 

รวม 200 100.00 773 100.00 165 100.00 460 100.00 635 100.00 698 100.00 2,931 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ลักษณะงาน
ของลูกจ้าง 

ท าความสะอาด 147 37.22 625 43.31 124 32.55 375 48.26 547 41.10 529 39.16 2,347 41.33 
ซักผ้ารีดผ้า 94 23.80 293 20.30 88 23.10 111 14.29 278 20.89 225 16.65 1,089 19.18 
ท าครัว 95 24.05 325 22.52 119 31.23 169 21.75 296 22.24 441 32.64 1,445 25.45 
ขับรถ 7 1.77 40 2.77 19 4.99 26 3.35 15 1.13 41 3.03 148 2.61 
ท าสวน 27 6.84 43 2.98 24 6.30 35 4.50 44 3.31 52 3.85 225 3.96 
ดูแลเด็ก 12 3.04 71 4.92 6 1.57 37 4.76 93 6.99 34 2.52 253 4.46 
ดูแลผู้สูอาย ุ 12 3.04 44 3.05 1 0.26 24 3.09 54 4.06 29 2.15 164 2.89 
อื่นๆดูสัตว์เล้ียง  1 0.25 2 0.14 0 0.00 0 0.00 4 0.30 0 0.00 7 0.12 

รวม 395 100.00 1,443 100.00 381 100.00 777 100.00 1,331 100.00 1,351 100.00 5,678 100.00 
จ านวน
วันหยุดต่อ
เดือน 

ไม่มีวันหยุด 45 22.50 245 31.69 82 49.70 78 16.96 165 25.98 208 29.80 823 28.08 
2 วัน 3 1.50 6 0.78 2 1.21 0 0.00 7 1.10 9 1.29 27 0.92 
3 วัน 3 1.50 5 0.65 0 0.00 1 0.22 2 0.31 2 0.29 13 0.44 
4 วัน 46 23.00 267 34.54 63 38.18 242 52.61 257 40.47 285 40.83 1,160 39.58 

 5 วัน 34 17.00 1 0.13 3 1.82 0 0.00 93 14.65 54 7.74 185 6.31 

 6 วัน 40 20.00 110 14.23 2 1.21 74 16.09 42 6.61 13 1.86 281 9.59 

 7 วัน 1 0.50 20 2.59 0 0.00 15 3.26 2 0.31 3 0.43 41 1.40 
 8 วัน 6 3.00 33 4.27 1 0.61 35 7.61 18 2.83 8 1.15 101 3.45 
 10 วัน 14 7.00 19 2.46 10 6.06 11 2.39 42 6.61 108 15.47 204 6.96 
 14 วัน 0 0.00 2 0.26 0 0.00 0 0.00 1 0.16 0 0.00 3 0.10 
 15 วัน 1 0.50 3 0.39 1 0.61 2 0.43 3 0.47 4 0.57 14 0.48 
 18 วัน 0 0.00 2 0.26 0 0.00 1 0.22 0 0.00 0 0.00 3 0.10 
 20 วัน 2 1.00 12 1.55 1 0.61 1 0.22 2 0.31 4 0.57 22 0.75 
 22 วัน 2 1.00 12 1.55 0 0.00 0 0.00 1 0.16 0 0.00 15 0.51 
 25 วัน 0 0.00 1 0.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 
 26 วัน 1 0.50 30 3.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 1.06 
 28 วัน 2 1.00 5 0.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.24 

 รวม 196 100.00 769 100.00 163 100.00 460 100.00 634 100.00 698 100.00 2,920 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนวันท างานเฉลีย่/เดือน 23.59 23.47 26.47 24.10 25.11 25.15 24.65 
จ านวนชั่วโมงท างานเฉลีย่/วัน 8.83 9.24 9.14 9.04 8.77 8.16 8.86 
จ านวนค่าตอบแทนเฉลี่ย/เดือน 9,489.34 8,871.29 10,281.71 9,492.73 8,380.17 8,377.65 9,148.81 
การจ่าย
ค่าตอบแทน
ตรงเวลา 

ไม่ตรงเวลา 9 4.41 76 9.72 1 0.60 136 29.12 136 20.96 56 7.94 414 7.94 
ตรงเวลา 195 95.59 706 90.28 165 99.40 331 70.88 513 79.04 649 92.06 2,559 92.06 

รวม 204 100.00 782 100.00 166 100.00 467 100.00 649 100.00 705 100.00 2,973 100.00 
การหัก
ค่าตอบแทน 

ไม่หักค่าตอบแทน ได้รับ
เต็มจ านวน 

198 97.06 775 99.10 165 99.40 467 100.00 649 100.00 695 98.72 2,949 99.23 

 หักค่าตอบแทน 6 2.94 7 0.90 1 0.60 0 0.00 0 0.00 9 1.28 23 0.77 
 รวม 204 100.00 782 100.00 166 100.00 467 100.00 649 100.00 704 100.00 2,972 100.00 
ผลประโยชน์
ตอบแทน
อ่ืนๆ 

ไม่ม ี 77 29.06 250 19.90 22 7.77 134 19.51 183 20.36 141 17.80 807 19.30 
ผลประโยชน์อื่นๆ               
ที่พัก 53 20.00 210 16.72 90 31.80 55 8.01 160 17.80 74 9.34 642 15.35 
อาหาร 103 38.87 470 37.42 143 50.53 319 46.43 407 45.27 520 65.66 1,962 46.92 

    1 มือ้ 31 11.70 137 10.91 12 4.24 147 21.40 182 20.24 144 18.18 653 15.61 
    2 มือ้ 19 7.17 98 7.80 32 11.31 107 15.57 79 8.79 172 21.72 507 12.12 
    3 มือ้ 53 20.00 235 18.71 99 34.98 65 9.46 146 16.24 204 25.76 802 19.18 
 เส้ือผ้า 7 2.64 71 5.65 11 3.89 39 5.68 8 0.89 10 1.26 146 3.49 

 ประกันอุบัติเหต ุ 2 0.75 2 0.16 2 0.71 4 0.58 30 3.34 21 2.65 61 1.46 
 ประกันสุขภาพ 0 0.00 1 0.08 0 0.00 1 0.15 1 0.11 2 0.25 5 0.12 

 เงินพิเศษ  9 3.40 116 9.24 10 3.53 25 3.64 13 1.45 20 2.53 193 4.62 
 เงินช่วยเหลือตามโอกาส  14 5.28 136 10.83 5 1.77 110 16.01 97 10.79 4 0.51 366 8.75 

 รวม 265 100.00 1,256 100.00 283 100.00 687 100.00 899 100.00 792 100.00 4,182 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การได้รับ
บาดเจ็บหรือ
อุบัติเหต ุ
ในช่วงเวลา 3 
เดือนที่ผ่าน
มา 

ไม่เคย 178 87.25 711 89.66 103 55.08 438 93.59 586 90.99 642 91.32 2,658 88.63 
ได้รับบาดเจ็บ               
  ของมีคม 12 5.88 29 3.66 41 21.93 4 0.85 25 3.88 39 5.55 150 5.00 
  พลัดตกจากที่สูง 1 0.49 0 0.00 2 1.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.10 
  ไฟฟ้าซ๊อต 0 0.00 0 0.00 1 0.53 0 0.00 1 0.16 1 0.14 3 0.10 
  ไฟ/น้ าร้อนลวก 2 0.98 2 0.25 5 2.67 0 0.00 2 0.31 2 0.28 13 0.43 
  ชน/กระแทก 8 3.92 38 4.79 30 16.04 19 4.06 23 3.57 19 2.70 137 4.57 
  สารเคมี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  สัตว์เล้ียงกัด 3 1.47 9 1.13 1 0.53 7 1.50 7 1.09 0 0.00 27 0.90 

   อุบัติเหตยุานพาหนะ 0 0.00 4 0.50 4 2.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.27 

 รวม 204 100.00 793 100.00 187 100.00 468 100.00 644 100.00 703 100.00 2,999 100.00 
การท างานใน
สภาวะทีไม่
เหมาะสม 

ท าขณะไม่สบาย 2 100.00 2 11.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 17.39 
สภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสม/อันตราย 

0 0.00 3 17.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 13.04 

ท างานเกินเวลา/ไม่ได้
ค่าตอบแทน 

0 0.00 9 52.94 2 100.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 13 56.52 

ถูกท าร้ายร่างกาย 0 0.00 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.35 
ถูกท าร้ายจิตใจ 0 0.00 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.35 
ถูกละเมิดทางเพศ 0 0.00 1 5.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.35 

 รวม 2 100.00 17 100.00 2 100.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 23 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การรักษาเมื่อ
ได้รับบาดเจบ็ 
ในช่วงเวลา 3 
เดือน 

ไม่เคย 158 63.71 530 53.37 16 5.84 336 58.03 535 71.72 541 65.18 2,116 57.66 
เคย รักษาโดย               
ซ้ือยาและจ่ายเอง 24 9.68 117 11.78 99 36.13 70 12.09 61 8.18 119 14.34 490 13.35 
ซ้ือยาและนายจา่ย 12 4.84 69 6.95 21 7.66 32 5.53 31 4.16 17 2.05 182 4.96 
คลินิกและจ่ายเอง 7 2.82 30 3.02 41 14.96 1 0.17 - - 11 1.33 90 2.45 
คลินิกและนายจ่าย 5 2.02 56 5.64 18 6.57 24 4.15 30 4.02 14 1.69 147 4.01 
ประกันสังคม  
(มีสิทธิ/เคยใช้) 

3 1.21 19 1.91 3 1.09 2 0.35 5 0.67 18 2.17 50 1.36 

ประกันสังคม  
(มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 

0 0.00 2 0.20 1 0.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.08 

ประกันสุขภาพ  
(มีสิทธิ/เคยใช้) 

2 0.81 5 0.50 2 0.73 0 0.00 1 0.13 1 0.12 11 0.30 

ประกันสุขภาพ  
(มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 

0 0.00 1 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.03 

ประกันอุบัติเหต ุ
(มีสิทธิและเคยใช้) 

0 0.00 2 0.20 0 0.00 1 0.17 0 0.00 1 0.12 4 0.11 

สวัสดิการภาครัฐ (มีสิทธิ/
เคยใช้) 

0 0.00 2 0.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.24 4 0.11 

สุขภาพถว้นหนา้ (มีสทิธิ/
เคยใช้) 

29 11.69 131 13.19 64 23.36 95 16.41 60 8.04 97 11.69 476 12.97 

สุขภาพถว้นหนา้ (มีสิทธิ/
ไม่เคยใช้) 

7 2.82 27 2.72 9 3.28 18 3.11 17 2.28 7 0.84 85 2.32 

 

บัตรสุขภาพแรงงานข้าม
ชาติ (มีสิทธิ/เคยใช้) 

1 0.40 2 0.20 0 0.00 0 0.00 6 0.80 2 0.24 11 0.30 

 รวม 248 100.00 993 100.00 274 100.00 579 100.00 746 100.00 830 100.00 3,670 100.00 
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6.2.3 การเป็นสมาชิกประกันสังคม และความเห็นต่อสิทธิประโยชน์ 
 

กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคม (ร้อยละ 96.42) มีสาเหตุที่
ยังไม่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนื่องจากยังไม่ทราบข้อมูล (ร้อยละ 62.80) ในกลุ่มที่เป็นสมาชิกประกันสังคม ส่วน
ใหญ่น าส่งเงินสมทบโดยการหักจากบัญชีเงินฝาก (ร้อยละ 47.06) และท้ังหมดมีความพึงพอใจในช่องทางการน าส่ง
เงินสมทบ (ร้อยละ 100.00) ด้านความพึงพอใจในการติดต่อกับส านักงานประกันสังคม ลูกจ้างท างานบ้านส่วน
ใหญ่ยังไม่เคยติดต่อกับส านักงานประกันสังคม (ร้อยละ 92.28) รายละเอียดดังตารางที่ 6.7 

 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์มาตราที่ 39 และมาตราที่ 40 พบว่า ลูกจ้าง
ท างานบ้านมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อสิทธิประโยชน์มาตรา 39 ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33) 
และลูกจ้างท างานบ้านมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อสิทธิประโยชน์มาตรา 40 ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 
2.54) รายละเอียดดังตารางที่ 6.8 

 

ด้านความเห็นต่อสิทธิประโยชน์ที่มีความจ าเป็นต่อลูกจ้างท างานบ้าน ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย
ส่วนใหญ่ต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย (ร้อยละ 18.99) กรณีเสียชีวิต (ร้อยละ 
16.55) และกรณีชราภาพ (ร้อยละ 15.76) ตามล าดับ ในส่วนของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ส่วน
ใหญ่ต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย (ร้อยละ 21.31) กรณีทุพลภาพ (ร้อยละ 
17.06) และกรณีชราภาพ (ร้อยละ 14.69) ตามล าดับ ด้านความต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม ลูกจ้างท างาน
บ้านส่วนใหญ่ไม่ต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม (ร้อยละ 59.09) แนวทางการร่วมจ่ายที่สนใจ ลูกจ้างท างานบ้าน
ส่วนใหญ่มีความสนใจในสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ 4 โดยที่รัฐ ลูกจ้าง และนายจ้างร่วมกันจ่ายสมทบฝ่ายละร้อยละ 
5 ของเงินเดือน (ร้อยละ 49.37) รายละเอียดดังตารางที่ 6.7 
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ตารางท่ี 6.7 การเป็นสมาชิกประกันสังคม และความเห็นต่อสิทธิประโยชน์ 
ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเป็น
สมาชิก
ประกันสังคม 

ไม่ได้เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 

190 95.00 719 93.01 159 96.36 448 97.39 630 99.21 680 97.42 2,826 96.42 

สมาชิก มาตรา 39 8 4.00 36 4.66 6 3.64 12 2.61 5 0.79 18 2.58 85 2.90 
สมาชิก มาตรา 40 2 1.00 18 2.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 0.68 

รวม 200 100.00 773 100.00 165 100.00 460 100.00 635 100.00 698 100.00 2,931 100.00 
กรณีไม่เป็น
สมาชิก
ประกันสังคม
สาเหตทุี่ยัง
ไม่ได้เป็น
สมาชิก  

ไม่ทราบข้อมูล 146 76.84 412 57.62 79 49.69 273 60.94 474 75.24 387 57.08 1,771 62.80 
ไม่มีสิทธิสมัครบัตร 27 14.21 175 24.48 66 41.51 100 22.32 93 14.76 268 39.53 729 25.85 
สิทธิประโยชน์ไม่ตรง
ตามที่ต้องการ 

12 6.32 50 6.99 13 8.18 52 11.61 6 0.95 8 1.18 141 5.00 

ไม่สามารถจ่ายเงิน
สมทบได ้

5 2.63 78 10.91 1 0.63 23 5.13 57 9.05 15 2.21 179 6.35 

รวม 190 100.00 715 100.00 159 100.00 448 100.00 630 100.00 678 100.00 2,820 100.00 
ช่องทางใน
การน าส่งเงิน
สมทบ 

สนง.ประกันสังคม - - 38 66.67 1 14.29 14 50.00 2 20.00 1 4.55 56 41.18 
หักบัญชีเงินฝาก 7 58.33 13 22.81 5 71.43 14 50.00 5 50.00 20 90.91 64 47.06 
จ่ายดว้ยเงินสด 5 41.67 6 10.53 1 14.29 0 0.00 3 30.00 1 4.55 16 11.76 

รวม 12 100.00 57 100.00 7 100.00 28 100.00 10 100.00 22 100.00 136 100.00 
ความพึงพอใจ
ในการน าส่ง
เงิน 

พอใจ 12 100.00 57 100.00 7 100.00 28 100.00 10 100.00 22 100.00 136 100.00 
ไม่พอใจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 12 100.00 57 100.00 7 100.00 28 100.00 10 100.00 22 100.00 136 100.00 
ความพึงพอใจ
ในการติดต่อ 

ไม่เคยติดต่อ 3 25.00 26 45.61 4 57.14 0 0.00 612 98.55 515 96.80 1,160 92.28 
เคยติดต่อและพอใจ 9 75.00 31 54.39 3 42.86 28 100.00 9 1.45 17 3.20 97 7.72 

รวม 12 100.00 57 100.00 7 100.00 28 100.00 621 100.00 532 100.00 1,257 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สิทธิประโยชน์
ที่ต้องการ 
(คนไทย) 

อันดับ1 เจ็บป่วย 1,076 19.29 4,567 20.44 867 15.56 3,130 20.36 3,563 20.42 4,688 19.41 17,891 19.78 
อันดับ2 ทุพลภาพ 907 16.26 3,879 17.36 862 15.47 2,720 17.69 2,828 16.21 3,653 15.12 14,849 16.41 
อันดับ3 เสียชีวิต 882 15.81 3,426 15.33 856 15.36 2,184 14.21 2,318 13.29 3,273 13.55 12,939 14.30 
อันดับ4 ชราภาพ 726 13.01 2,924 13.09 961 17.24 1,861 12.10 2,465 14.13 3,386 14.02 12,323 13.62 
อันดับ5 ว่างงาน 720 12.91 2,847 12.74 1,041 18.68 1,417 9.22 2,255 12.92 3,441 14.25 11,721 12.96 
อันดับ6 คลอดบุตร 642 11.51 2,424 10.85 523 9.38 2,111 13.73 2,024 11.60 2,979 12.33 10,703 11.83 
อันดับ7 สงเคราะห์บุตร 626 11.22 2,275 10.18 463 8.31 1,951 12.69 1,994 11.43 2,733 11.32 10,042 11.10 

รวม 5,579 100.00 22,342 100.00 5,573 100.00 15,374 100.00 17,447 100.00 24,153 100.00 90,468 100.00 
สิทธิประโยชน์
ที่ต้องการ 
(คนต่างชาติ) 

อันดับ1 เจ็บป่วย 210 19.48 600 24.33 0 0.00 120 21.43 815 19.72 16 57.14 1,761 21.31 
อันดับ2 ทุพพลภาพ 192 17.81 448 18.17 0 0.00 91 16.25 679 16.43 0 0.00 1,410 17.06 
อันดับ3 ชราภาพ 117 10.85 423 17.15 0 0.00 90 16.07 584 14.13 0 0.00 1,214 14.69 
อันดับ4 ว่างงาน 117 10.85 423 17.15 0 0.00 90 16.07 584 14.13 0 0.00 1,214 14.69 
อันดับ5 เสียชีวิต 195 18.09 227 9.21 0 0.00 52 9.29 514 12.44 0 0.00 988 11.96 
อันดับ6 สงเคราะห์บุตร 112 10.39 198 8.03 0 0.00 76 13.57 533 12.90 0 0.00 919 11.12 
อันดับ7 คลอดบุตร 135 12.52 147 5.96 0 0.00 41 7.32 423 10.24 12 42.86 758 9.17 

รวม 1,078 100.00 2,466 100.00 0 0.00 560 100.00 4,132 100.00 28 100.00 8,264 100.00 
ความต้องการ
เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 
(ภาพรวม) 

ไม่ต้องการเป็นสมาชิก 117 58.50 441 57.05 60 36.36 292 63.48 435 68.50 387 55.44 1,732 59.09 
ต้องการเป็นสมาชิก 79 39.50 283 36.61 93 56.36 157 34.13 191 30.08 291 41.69 1,094 37.33 
เป็นสมาชิกแต่ต้องการ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

4 2.00 49 6.34 12 7.27 11 2.39 9 1.42 20 2.87 105 3.58 

รวม 200 100.00 773 100.00 165 100.00 460 100.00 635 100.00 698 100.00 2,931 100.00 
ความต้องการ
เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 
(แรงงานไทย) 

ไม่ต้องการเป็นสมาชิก 94 55.62 385 55.64 60 36.36 289 64.94 356 68.73 385 55.32 1569 58.44 
ต้องการเป็นสมาชิก 72 42.60 260 37.57 93 56.36 145 32.58 155 29.92 291 41.81 1016 37.84 
เป็นสมาชิกแต่ต้องการ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 
 

3 1.78 47 6.79 12 7.27 11 2.47 7 1.35 20 2.87 100 3.72 

รวม 169 100.00 692 100.00 165 100.00 445 100.00 518 100.00 696 100.00 2,685 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความต้องการ
เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 
(แรงงานขา้ม
ชาติ) 

ไม่ต้องการเป็นสมาชิก 23 74.19 56 69.14 0 0.00 3 20.00 79 67.52 2 100.00 163 66.26 
ต้องการเป็นสมาชิก 7 22.58 23 28.40 0 0.00 12 80.00 36 30.77 0 0.00 78 31.71 
เป็นสมาชิกแต่ต้องการ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

1 3.23 2 2.47 0 0.00 0 0.00 2 1.71 0 0.00 5 2.03 

รวม 31 100.00 81 100.00 0 #DIV/0! 15 100.00 117 100.00 2 100.00 246 100.00 
แนวทางการ
ร่วมจ่ายที่
สนใจ (เฉพาะ
ผู้ที่ต้องการ
เป็นสมาชิก: 
ภาพรวม) 

กรณีที่1เดือนละ100บ 
(รัฐ 30 บ/ลูกจ้าง70บ) 

15 18.07 51 15.36 7 6.67 21 12.50 6 3.00 15 4.82 115 9.59 

กรณีที่2เดือนละ150บ 
(รัฐ 50บ/ลูกจ้าง100บ) 

14 16.87 70 21.08 31 29.52 40 23.81 51 25.50 122 39.23 328 27.36 

กรณีที่3จ่ายเงินแรกเข้า 
และเงินสมทบ 

12 14.46 34 10.24 38 36.19 3 1.79 11 5.50 66 21.22 164 13.68 

กรณีที่4รัฐ ลูกจา้งและ
นายจา้งร่วมกันจา่ย 
ฝ่ายละร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนทุกเดือน 

42 50.60 177 53.31 29 27.62 104 61.90 132 66.00 108 34.73 592 49.37 

รวม 83 100.00 332 100.00 105 100.00 168 100.00 200 100.00 311 100.00 1,199 100.00 
แนวทางการ
ร่วมจ่ายที่
สนใจ (เฉพาะ
ผู้ที่ต้องการ
เป็นสมาชิก: 
แรงงานไทย) 

กรณีที่1เดือนละ100บ 
(รัฐ 30 บ/ลูกจ้าง70บ) 

14 18.67 49 15.96 7 6.67 21 13.46 6 3.70 15 4.82 112 10.04 

กรณีที่2เดือนละ150บ 
(รัฐ 50บ/ลูกจ้าง100บ) 

14 18.67 68 22.15 31 29.52 40 25.64 50 30.86 122 39.23 325 29.12 

กรณีที่3จ่ายเงินแรกเข้า 
และเงินสมทบ 

12 16.00 34 11.07 38 36.19 3 1.92 11 6.79 66 21.22 164 14.70 

กรณีที่4รัฐ ลูกจา้งและ
นายจา้งร่วมกันจา่ย 
ฝ่ายละร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนทุกเดือน 

35 46.67 156 50.81 29 27.62 92 58.97 95 58.64 108 34.73 515 46.15 

รวม 75 100.00 307 100.00 105 100.00 156 100.00 162 100.00 311 100.00 1,116 100.00 
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ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แนวทางการ
ร่วมจ่ายที่
สนใจ (เฉพาะ
ผู้ที่ต้องการ
เป็นสมาชิก: 
แรงงานข้าม
ชาติ) 

กรณีที่1เดือนละ100บ 
(รัฐ 30 บ/ลูกจ้าง70บ) 

1 12.50 2 8.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.61 

กรณีที่2เดือนละ150บ 
(รัฐ 50บ/ลูกจ้าง100บ) 

0 0.00 2 8.00 0 0.00 0 0.00 1 2.63 0 0.00 3 3.61 

กรณีที่3จ่ายเงินแรกเข้า 
และเงินสมทบ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

กรณีที่4รัฐ ลูกจา้งและ
นายจา้งร่วมกันจา่ย 
ฝ่ายละร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนทุกเดือน 

7 87.50 21 84.00 0 0.00 12 100.00 37 97.37 0 0.00 77 92.77 

รวม 8 100.00 25 100.00 0 0.00 12 100.00 38 100.00 0 0.00 83 100.00 
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ตารางท่ี 6.8 ความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ 
ภาค กรุงเทพ กลาง ตะวันออก ใต ้ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวม 

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 
สิทธิ
ประโยชน์
มาตรา 39 

รักษาพยาบาล 4.25 มากที่สุด 4.26 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 4.47 มากที่สุด 
ชดเชยรายได้ 3.13 ปานกลาง 4.00 มาก 3.43 มาก 3.33 ปานกลาง 3.40 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 3.44 มาก 
ทุพลภาพ 3.50 มาก 3.88 มาก 3.29 ปานกลาง 2.25 น้อย 2.80 ปานกลาง 1.63 น้อยที่สุด 2.89 ปานกลาง 
เสียชีวิต 3.50 มาก 3.79 มาก 3.29 ปานกลาง 2.17 น้อย 2.80 ปานกลาง 1.21 น้อยที่สุด 2.79 ปานกลาง 
คลอดบุตร 3.75 มาก 3.76 มาก 3.43 มาก 2.83 ปานกลาง 3.40 ปานกลาง 3.32 ปานกลาง 3.42 มาก 
สงเคราะห์บุตร 3.88 มาก 3.71 มาก 3.57 มาก 3.08 ปานกลาง 2.40 น้อย 3.32 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 
ชราภาพ 3.83 มาก 3.85 มาก 3.57 มาก 2.42 น้อย 2.80 ปานกลาง 1.50 น้อยที่สุด 2.99 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.69 มาก 3.89 มาก 3.57 มาก 2.95 ปานกลาง 3.17 ปานกลาง 2.72 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 
สิทธิ
ประโยชน์
มาตรา 40 

รักษา (สปสช.) 4.33 มากที่สุด 3.79 มาก - - - - 5.00 มากที่สุด 4.33 มากที่สุด 4.36 มากที่สุด 
ชดเชยรายได้ 3.00 ปานกลาง 3.32 ปานกลาง - - - - 1.00 น้อยที่สุด 1.33 น้อยที่สุด 2.16 น้อย 
ทุพลภาพ 2.33 น้อย 3.21 ปานกลาง - - - - 1.00 น้อยที่สุด 1.33 น้อยที่สุด 1.97 น้อย 
เสียชีวิต 3.00 ปานกลาง 3.11 ปานกลาง - - - - 1.00 น้อยที่สุด 1.33 น้อยที่สุด 2.11 น้อย 
ชราภาพ  
(150บ/ด) 

3.00 ปานกลาง 2.73 ปานกลาง - - - - 1.00 น้อยที่สุด 1.67 น้อยที่สุด 2.10 น้อย 

ภาพรวม 3.13 ปานกลาง 3.23 ปานกลาง - - - - 1.80 น้อยที่สุด 2.00 น้อย 2.54 น้อย 
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6.3 สรุปประเด็นส าคัญจากการสนทนากลุ่ม 
กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย 
จากการจัดสนทนากลุ่มกับลูกจ้างท างานบ้านทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค พบ

ลักษณะประเด็นที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของลูกจ้างท างานบ้านที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่  
1. การเข้าสู่การท างานหรือการเข้าสู่อาชีพลูกจ้างท างานบ้าน พบว่า ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่มี

การศึกษาน้อย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น และพบว่าลูกจ้างท างานบ้าน
จ านวนหนึ่งไม่ได้รับการศึกษา ทั้งนี้ ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่มักเข้าสู่การท างานหรือการ เข้าสู่อาชีพลูกจ้าง
ท างานบ้านตั้งแต่อายุยังน้อย และพบว่าหลายรายไม่เคยประกอบอาชีพอ่ืนใดมาก่อน จากลักษณะดังกล่าวย่อม
ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่อาชีพอ่ืนที่มีความมั่นคงและมีรายได้มากกว่าได้ยาก 

2. ความไม่ม่ันคงในการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน ลูกจ้างท างานบ้านเกือบทั้งหมดที่มีนายจ้างนายจ้าง
เป็นแรงงานไทยมักจะไม่มีการท าสัญญาจ้าง ส่งผลให้นายจ้างสามารถบอกเลิกการจ้างงานกับลูกจ้างท างานบ้านได้
ตลอด โดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชย อีกท้ังการบอกเลิกจ้างอย่างกะทันหันท าให้ลูกจ้างท างานบ้านไม่มีเวลาเพ่ือเตรียม
ตัวในการจัดหางานใหม่หรือสมัครงานกับนายจ้างคนใหม ่

3. เมื่อลูกจ้างท างานบ้านตั้งครรภ์ ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านเพศหญิงที่สมรสและตั้งครรภ์ เมื่อมีอายุครรภ์
มากขึ้น ใกล้คลอดและระหว่างคลอดลูกจ้างท างานบ้านต้องหยุดงานนั้น พบว่า นายจ้างจะมักจะหักเงินค่าจ้าง หรือ
นายจ้างบางรายจะจ้างลูกจ้างท างานบ้านคนใหม่ให้มาท างานแทน ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านต้องสูญเสียงาน
เนื่องจากการคลอดบุตร ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและเมือง
ใหญ่ ไม่มีนิยมมีบุตร ในกรณีนี้พบว่าลูกจ้างท างานบ้านจ านวนมากในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เช่น  ลูกจ้างใน
เครือข่ายลูกจ้างท างานบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติประมาณ 500 คน ส่วน
ใหญ่จึงเลือกที่จะเป็นโสด ทั้งนี้เพราะ นายจ้างมักจะชอบให้ลูกจ้างอยู่เป็นโสดเพ่ือความสะดวกในการท างานบ้าน 
และกรณีลูกจ้างท างานบ้านโสดที่พักอาศัยอยู่กับนายจ้าง เมื่อลูกจ้างสมรสมักจะต้องแยกออกไปพักอาศัยเองหรือ
ต้องเปลี่ยน/หานายจ้างใหม่ เพราะนายจ้างไม่ต้องการให้คู่สมรสหรือบุตรของลูกจ้างร่วมอาศัยอยู่ในบ้านของ
นายจ้าง 

4. ด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าจ้าง ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่นายจ้างจัดให้
เพ่ิมเติมคือ อาหาร บางส่วนเท่านั้นที่นายจ้างจัดที่พักอาศัยให้ แต่ในภาพรวมแล้วลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้
รับสวัสดิการอื่นใดเพ่ิมเติม 

5. การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย เมื่อลูกจ้างท างานบ้านเจ็บป่วยมักจะต้องจัดการเข้ารับการตรวจรักษา
ในสถานพยาบาลและช าระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง โดยเฉพาะกรณีของลูกจ้างท างานบ้านในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นเนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านในกรุงเทพ เป็นแรงงานอพยพจากต่างจังหวัดและไม่สามารถ
แจ้งย้ายเข้ามาเป็นผู้พักอาศัย/ไม่สามารถย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ท าลูกจ้าง
ท างานบ้านไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลด้วยสิทธิ สปสช. เมื่อเจ็บป่วยขณะท างานอยู่กับนายจ้างที่อยู่นอก
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ภูมิล าเนาของตน ซึ่งท าลูกจ้างท างานบ้านต้องประสบปัญหาไม่มีค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง  หรือเป็นโรคเรื้อรังท่ีต้องเข้ารับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง 

6. การถูกละเมิดจากนายจ้าง เนื่องจากลูกจ้างส่วนใหญ่มีอ านาจการต่อรองกับนายจ้างต่ า ดังนั้นเมื่อถูก
ละเมิดจากนายจ้างทั้งในเรื่องชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน การไม่ได้รับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนล่วงเวลา หรือไม่เป็นไป
ตามที่ตกลงกันไว้ ลูกจ้างก็ไม่กล้าที่จะต่อรองหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มาดูแล เนื่องจากเกรงว่าจะถูก
เลิกจ้าง ท าให้มักไม่มีรายงานเรื่องการละเมิดกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างท างานบ้าน 

7. ความไม่มั่นคงในการได้รับการจ้างงานและการมีรายได้เลี้ยงชีพเมื่อสูงวัยหรือมีอายุมากขึ้น พบว่าเมื่อ
ลูกจ้างท างานบ้านเป็นมีอายุมากขึ้นหรือสูงวัยขึ้นและไม่สามารถท างานบ้านได้อย่างเต็มที่ มักจะถูกเลิกจ้างงาน 
และเนื่องจากผู้ที่เป็นลูกจ้างท างานบ้านมักไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพอ่ืน ตลอดจนไม่มีสวัสดิการรองรับเมื่อ
เกษียณอายุหรือถูกเลิกจ้างจะด าเนินชีวิตด้วยความล าบาก และไม่มีที่พ่ึงพิงเนื่องจากไม่มีครอบครัว   

ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย  
ลูกจ้างท างานบ้านซึ่งท างานแบบเต็มเวลาและมีนายจ้าง/สถานที่ท างานเป็นหลักแหล่ง มีความต้องการเข้า

สู่การคุ้มครองประกันสังคม เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านเป็นแรงงานที่มีรายได้น้อยและมีความเปราะบางในทาง
สวัสดิการทั้งจากนายจ้างและจากเครือข่ายทางสังคมครอบครัวเดิม  จึงมีความจ าเป็นต้องใช้สวัสดิการจากภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน อีกทั้ง ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่านายจ้างจ านวนมากยินดีที่จะร่วมจ่ายสมทบ
ประกันสังคมให้กับลูกจ้างท างานบ้าน เนื่องจากเป็นจ านวนเงินเพียงเล็กน้อยต่อเดือนที่นายจ้างต้องจ่ายเพ่ิม อีกทั้ง
สวัสดิการที่ลูกจ้างท างานบ้านได้รับเมื่อเข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคม ยังเป็นการได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล
เมื่อเจ็บป่วยซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านเห็นร่วมกันว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอันดับแรกของลูกจ้าง
ท างานบ้าน ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆท่ีส าคัญในฐานะที่งานลูกจ้างท างานบ้านเป็นงานที่มีคุณค่า  

 
กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 
สถานการณ์และความต้องการของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ  พบว่า กรณีกลุ่มลูกจ้าง

ท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ  จะมี
บัตรประกันสุขภาพส าหรับแรงงานต่างด้าว ที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ การตรวจ
สุขภาพประจ าปี ด้านการท างานนั้น ลูกจ้างท างานบ้านกลุ่มนี้มักจะท างานระหว่างวันจันทร์-วันเสาร์ และท างาน
วันละประมาณ 7 ชั่วโมง ท าให้การเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยเป็นไปได้ยาก ดังนั้นหากเป็นการ
เจ็บป่วยไม่รุนแรงลูกจ้างท างานบ้านกลุ่มนี้ ก็จะดูแตนเองโดยหาซื้อยามารับประทาน โดยไม่ได้เดินทางไปใช้บริการ
ที่สถานพยาบาล "ปกติก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรง ถ้าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ก็ซ้ือยากินเองบ้าง หรือดื่มน้้ามากๆ แล้ว
พักผ่อน ไม่เคยได้ใช้ประกันสุขภาพเลย ลางานได้ยากมาก" 

ในส่วนของกรณีของลูกจ้างท างานบ้านที่ เป็นแรงงานข้ามชาติที่ เคยใช้บริการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลที่ตนมีสิทธิตามบัตรประกันสุขภาพ มีความเห็นว่ายังไม่ได้รับการบริการที่ดีนัด ทั้งในเรื่องระยะเวลา
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รอการรักษาพยาบาลใช้เวลานาน การบริการของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ดี เป็นต้น "เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ที่ระบุไว้ในบัตร ถ้าไปวันธรรมดา มีคนมารอเยอะมาก พยาบาลก็มักพูดไม่ค่อยดีกับเรา แต่ถ้าไปวันหยุดหมอก็บอก
ว่าถ้าจะหาหมอเฉพาะโรคก็ต้องมาวันธรรมดา" 

ด้านความต้องการสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพ กลุ่มลูกจ้าง
ท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ มีความเห็นว่า สวัสดิการเงินบ าเหน็จ บ านาญชราภาพ การออมเงินที่สามารถ
ถอนคืนได้เมื่อกลับสู่ประเทศบ้านเกิดของตน ตลอดจนสามารถโอนสิทธิประโยชน์ดังกล่าวกลับไปใช้ที่ประเทศต้น
ทางมีความส าคัญ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่จ าเป็นต้องออกแบบให้เหมาะกับรูปแบบการประกอบอาชีพลูกจ้างท างาน
บ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ควรเป็นสิทธิประโยชน์ที่เอ้ือต่อการท างานเป็นลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่ 4-8 ปี เป็นต้น 

 "เงินประกันสุขภาพรายปีนี้ จ่ายแล้วถ้าไม่ได้รักษาก็ไม่ได้คืนอะไรมา อันที่จริงช่วงอายุตอนนี้ก็ไม่ค่อย
เจ็บป่วยอยู่แล้ว แต่น่าจะมีการเก็บเงินให้เรามีเงินก้อนบางส่วนให้เรามีเงินตอนกลับบ้าน หรือส่งต่อที่ประเทศของ
เราต่อได้ก็จะดีมาก" 

"เราไม่ได้คาดว่าจะเจ็บป่วย หรือแก่อยู่ที่ประเทศไทย เพราะพออายุมากขึ้นก็หางานยากขึ้น เดียวนี้
นายจ้างระบุเลยว่ารับแม่บ้าน อายุ25-40 ปี แต่เราหวังจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน เรามีเวลาท างานที่ประเทศไทยตาม
เวลาสั้นๆ หากไม่มีการต่อสัญญา หรืออายุมากแล้วก็อยากมีเงินเก็บ"   

ข้อเสนอจากการสนทนากลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 
เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติอยู่ในสถานภาพเดียวกัน คือ ไม่อยู่

ภายใต้การคุ้มครองประกันสังคม และลูกจ้างท างานบ้านยังไม่มีสิทธิในการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
มาตรา 33 อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติที่ประกอบอาชีพต่างๆ ยกเว้นที่แรงงานภาคเกษตร ประมง งานรับใช้
ตามบ้านเรือน และครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน ต่างก็มีสิทธิในการเข้าเป็นผู้ประกันกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 
จึงมีสิทธิได้รับสวัสดิการชดเชยรายได้ สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และว่างงาน โดยกลุ่มลูกจ้าง
ท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ มีความคิดเห็นต่อแนวทางการขยายความคุ้มครอง ดังนี้  
 - ควรมองว่ากลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน เป็นอาชีพท่ีมีนายจ้างที่ชัดเจน เพ่ือให้มีสิทธิประโยชน์เหมือนกับกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติกลุ่มอ่ืนๆ ที่สามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33  
 - ควรสนับสนุนให้กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่ช่วยดูแลครอบครัวและครัวเรือน  ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่
แรงงานอ่ืนๆ ได้รับ เช่น มีชั่วโมงการท างานอันควร การได้พักผ่อนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน การจ ากัดการชดเชย
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน การระบุข้อมูลและเงื่อนไขการจ้างงานที่ชัดเจน และการเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสิทธิในการ
ท างาน รวมถึงสิทธิในการสมาคม และสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง 
 - ควรออกแบบสิทธิประโยชน์ทดแทนให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เช่นการ
ออกแบบสวัสดิการชราภาพ หรือบ าเหน็จชราภาพที่สอดคล้องกับระยะเวลาการจ้างงานระยะเวลาสั้นๆ ของ
แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น 
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แผนภาพที่ 6.1 ภาพบรรยากาศการจัดสนทนากลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน 
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ส่วนที่ 7 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอ 

 
 จากการศึกษาข้อมูลจ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน โดยไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอ่ืนรวมอยู่
ด้วยทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ การศึกษาข้อมูลการจ้างและการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างาน
บ้านในต่างประเทศ ตลอดจนผลการส ารวจความต้องการของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านทั้งที่เป็นแรงงาน
ไทยและแรงงานข้ามชาติต่อความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน ปัญหาอุปสรรค
และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการให้ความคุ้มครอง
ประกันสังคมต่อลูกจ้างท างานบ้าน และข้อเสนอทางเลือกต่อการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในกรณีที่ไม่สามารถ
ขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน  สามารถสรุปผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะรูปแบบในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน ดังนี้ 
 
7.1 สรุปผลการศึกษา1 
 7.1.1 จ านวนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน โดยไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอ่ืนรวมอยู่ด้วย โดย
จ าแนกเป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ 
 

การส ารวจเพ่ือประมาณการจ านวนนายจ้าง และลูกจ้างท างานบ้านทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงาน
ข้ามชาติ ได้ด าเนินการส ารวจจากจังหวัดตัวอย่างจ านวน 19 จังหวัด ครอบคลุมครัวเรือนที่เป็นตัวอย่างรวม
ทั้งสิ้น 6,417 ครัวเรือน ผลการส ารวจพบว่า มีครัวเรือนที่มีการรายงานว่า มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน
จ านวน 258 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.00 ของครัวเรือนตัวอย่าง โดยครัวเรือนดังกล่าวทั้งหมด มีการจ้าง
งานลูกจ้างท างานบ้านจ านวน 299 คน จ าแนกเป็นลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย จ านวน 260 คน      
(ร้อยละ 87.00) และลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ จ านวน 39 คน (ร้อยละ 13.00)  

เมื่อน าข้อมูลผลการส ารวจหรือการรายงานตนเองของครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน มา
ด าเนินการคาดประมาณเพ่ือรวบรวมข้อมูลจ านวนครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย 
ทั้งจ านวนลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทยและจ านวนลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ขึ้นเป็น
ข้อมูลสัดส่วนในระดับเขตปกครองท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สรุปผลได้ดังนี้  

- ครัวเรือนในประเทศไทยที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน มีจ านวน 1,220,000 ครัวเรือน  
- จ านวนลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทย มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,431,000 คน จ าแนกเป็น  

ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย จ านวน 1,220,000 คน  
ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ จ านวน 149,000 คน 

  

                                                           
1 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1, ข้อ 2 และข้อ 3 
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7.1.2 ข้อมูลการจ้างและการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ 

ข้อมูลการจ้างงานและการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ โดยการศึกษาเอกสาร
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบความคุ้มครองทางสังคมใน 7 กลุ่มภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 19 ประเทศ 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มประเทศภูมิภาค Africa 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเคนยา และสาธารณรัฐตูนิเซีย    2) 
กลุ่มประเทศภูมิภาค Asia and the Pacific (non - Asia) 2 ประเทศ ได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 3) กลุ่มประเทศภูมิภาค Asia 4 ประเทศ ได้แก่ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                    
4) กลุ่มประเทศภูมิภาค Central and Eastern Europe 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฮังการี สาธารณรัฐ
โปแลนด์ และสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 5) กลุ่มประเทศภูมิภาค Latin America and the Caribbean               
3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา สหรัฐเม็กซิโก และสาธารณรัฐเปรู 6) กลุ่มประเทศภูมิภาค Middle 
East 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอียิปต์ สาธารณรัฐตุรกี 7) กลุ่มประเทศภูมิภาค Western Europe                    
3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐโปรตุเกส และราชอาณาจักรสเปน  

ผลการศึกษาพบว่า ระบบการคุ้มครองทางสังคมของประเทศที่เป็นกรณีศึกษาส่วนใหญ่ใช้ระบบ
ประกันสังคม (Social Insurance) ในการจัดระบบความคุ้มครองทางสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน และ
ประชาชนในประเทศ ในขณะที่มีระบบการคุ้มครองทางสังคมบางระบบช่วยคุ้มครองในบางสิทธิประโยชน์ ซึ่ง
เป็นระบบสวัสดิการควบคู่กับสวัสดิการหลักในระบบประกันสังคม ได้แก่ ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า (Universal) 
ครอบคลุมกรณีการสงเคราะห์บุตรในประเทศฮังการี โปแลนด์ ไอซ์แลนด์ โปรตุเกส ระบบโครงการตามความ
รับผิดชอบของนายจ้าง (Employer Liability) ครอบคลุมกรณีการเจ็บป่วยและคลอดบุตรในประเทศฮ่องกง
และอาร์เจนตินา ระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ครอบคลุมกรณีชราภาพและทุพลภาพใน
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ระบบบ านาญอาชีพ (Occupational Pension) ครอบคลุมกรณีชราภาพ
และทุพลภาพในประเทศไอซ์แลนด์ และระบบประกันส่วนบุคคล (Private Insurance) ซึ่งครอบคลุมกรณี
เจ็บป่วยในประเทศเปรู  

ด้านผลการศึกษาระบบความคุ้มครองทางสังคมที่มีการให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงลูกจ้างท างาน
บ้านในประเทศที่เป็นกรณีศึกษา สามารถจ าแนกความคุ้มครองเป็น 5 กรณี ประกอบด้วย กรณีชราภาพและ
ทุพพลภาพ กรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน กรณีการว่างงาน และ 
กรณีการสงเคราะห์บุตร อย่างไรก็ตาม ประเทศที่เป็นกรณีศึกษาทั้ง 19 ประเทศนั้น ส่วนใหญ่มีการจัด
สวัสดิการที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงลูกจ้างท างานใน 3 กรณีเท่านั้น คือ 1) กรณีการเจ็บป่วยและ
คลอดบุตร 2) กรณีชราภาพ ทุพลภาพ และเสียชีวิต และ 3) กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน ในขณะ
ที่สิทธิประโยชน์ด้านการว่างงาน และการสงเคราะห์บุตร มีเพียงบางประเทศ เท่านั้นที่มีการจัดสวัสดิการ
ดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน  

อย่างไรก็ตาม ประเทศท่ีมีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน ร้อยละ 86 ได้ให้ความคุ้มครองทางสังคมกับ
กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ แต่เงื่อนไขการจัดสวัสดิการและการให้ความคุ้มครองทางสังคม
อาจมีความแตกต่างจากลูกจ้างท างานบ้านในประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า  การให้ความคุ้มครองในระบบ
ประกันสังคมภาคบังคับจะใช้กับกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานแบบเต็มเวลาเท่านั้น ส่วนระบบประกันสังคม   
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ภาคสมัครใจจะใช้กับกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานแบบชั่วคราว ทั้งนี้ ลูกจ้างท างานบ้านจ าเป็นต้องมีการขึ้น
ทะเบียน มีการท าสัญญาการจ้างงาน มีการแจ้งจ านวนเงินรายได้ และลักษณะการจ้างงาน  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการคุ้มครองทางสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในประเทศ และลูกจ้างท างานบ้าน
ต่างประเทศ สามารถสรุปเป็นรายกรณีท่ีส าคัญดังนี้  

กรณีการเจ็บป่วยและคลอดบุตร และกรณีประสบอันตรายจากการท างาน ลูกจ้างท างานบ้านใน
ประเทศที่เป็นกรณีศึกษาส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล คลอดบุตร และอุบัติเหตุ ด้วยระบบ
ประกันสังคม ในขณะที่บางประเทศได้รับสวัสดิการในระบบถ้วนหน้าในฐานะพลเมืองของประเทศ หรือได้รับ
การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือทางสังคมเป็นบางกรณี ส่วนลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ เมื่อ
เจ็บป่วยและคลอดบุตรสามารถสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคม ทั้งภาคบังคับ (ส่วนใหญ่ใช้กับกลุ่มที่ท างานแบบ
เต็มเวลา) และประกันสังคมภาคสมัครใจ (ส าหรับกลุ่มท างานแบบชั่วคราว) เช่น ฟิลิปปินส์ ตุรกี อาร์เจนตินา 
ในขณะที่กรณีอันตรายจากการท างานมีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่ขยายความคุ้มครองนี้นี้ไปยังลูกจ้างท างาน
บ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ คือ ฟิลิปปินส์ ตุรกี และอาร์เจนตินา  

กรณีชราภาพและทุพลภาพ พบว่า มีความพยายามขยายสิทธิกรณีชราภาพและทุพลภาพ ไปยังกลุ่ม
ลูกจ้างท างานบ้านทั้งที่เป็นแรงงานท้องถิ่นและแรงงานข้ามชาติเพ่ิมมากขึ้น โดยประเทศที่มีการจัดมีสวัสดิการ
ชราภาพและทุพลภาพส่วนใหญ่ใช้ระบบประกันสังคม ในขณะที่บางประเทศใช้ระบบการสงเคราะห์หรือการ
ช่วยเหลือทางสังคม อย่างไรก็ตามในกรณีของแรงงานข้ามชาติพบว่า มีการตั้งเงื่อนไขเพ่ิมในเรื่องระยะเวลาใน
การจ่ายเงินสมทบ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศปลายทางก่อนที่จะรับสิทธิประโยชน์ด้านบ านาญ    
ชราภาพ  

กรณีการว่างงาน ประเทศที่เป็นกรณีศึกษาที่มีการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมไปถึงกรณีการว่างงาน 
ได้แก่ประเทศเกาหลีใต้ ฮังการี เม็กซิโก ตุรกี ไอซ์แลนด์ และโปรตุเกส โดยเงื่อนไขการได้รับสวัสดิการ นั้น 
ลูกจ้างท างานบ้านจะต้องขึ้นทะเบียน ต้องมีการส าแดงรายได้ และเมื่อลูกจ้างท างานบ้านว่างงานต้องมา
ลงทะเบียนผู้ว่างงาน โดยที่ลูกจ้างท างานบ้านจะต้องอยู่ในสภาวะที่พร้อมเริ่มท างานทันที และไม่ได้ลาออก
เพราะประพฤติผิดหรือลาออกจากงานด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเกือบทุกประเทศได้สงวน
สิทธิ์กรณีว่างงานนี้ไว้ให้เฉพาะพลเมืองของประเทศตัวเองเท่านั้น อีกทั้งหลายประเทศก็ไม่ได้ให้สิทธิดังกล่าว
ครอบคลุมไปถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน แม้ว่าจะเป็นลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นพลเมืองของประเทศตนเองก็ตาม 
อย่างไรก็ตาม มีเพียงประเทศตุรกีเท่านั้นที่ได้มีการให้สิทธิกรณีการว่างงานนี้แก่แรงงานข้ามชาติด้วย แต่ไดร้ะบุ
การให้สิทธินี้เฉพาะกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านทีท่ างานแบบเต็มเวลาเท่านั้น  

กรณีการสงเคราะห์บุตร พบว่าประเทศที่เป็นกรณีศึกษาหลายประเทศได้ขยายสิทธิความคุ้มครอง
กรณีสงเคราะห์บุตรและครอบครัว (Maternity and Family benefit ) ไปยังกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านใน
ประเทศหรือลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นพลเมืองของประเทศตนเองเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ มีเฉพาะสเปนและ
อาร์เจนตินาเท่านั้นที่ได้ระบุว่าให้เงินสงเคราะห์บุตรและครอบครัวกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้าระบบ
ประกันสังคมด้วย อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าวนี้ได้มีการระบุเงื่อนไขเรื่องอายุของบุตรที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ 
และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในประเทศปลายทาง 
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 7.1.3 ความต้องการของนายจ้าง/ลูกจ้างท างานบ้าน และความเป็นไปได้ หากขยายความคุ้มครอง
ไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น  
 

การศึกษาความต้องการของนายจ้าง/ลูกจ้างท างานบ้านทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ  
และความเป็นไปได้ หากขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน ผลการส ารวจข้อมูลจากนายจ้างจ านวน 
2,964 คน และลูกจ้างท างานบ้านจ านวน 2,931 คน รวม 19 พ้ืนที่ ทั้งกรุงเทพมหานครและ 18 จังหวัดใน
ภูมิภาค ประกอบด้วย กรุงเทพฯ, นครปฐม, นนทบุรี, ประจวบคิรีขันธ์, ลพบุรี, สมุทรปราการ, ชลบุรี, 
นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สงขลา, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, นครสวรรค์, ขอนแก่น, นครราชสีมา, มุกดาหาร, 
อุดรธานี และอุบลราชธานี สามารถจ าแนกผลการศึกษาของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) ผลการศึกษา/การส ารวจความต้องการของนายจ้าง  
 การศึกษาความต้องการของนายจ้างในครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน จ านวน                 

2,964 คน ด้วยแบบส ารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน  (ส าหรับกลุ่ม
นายจ้าง) ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง ส่วนที่ 2 ข้อมูลการจ้างงาน
ลูกจ้างท างานบ้าน การบาดเจ็บและได้รับอุบัติเหตุของลูกจ้างท างานบ้าน และปัญหาที่พบจากการจ้างลูกจ้าง
ท างานบ้าน ส่วนที่ 3 ผลประโยชน์ตอบแทน การดูแลและสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ลูกจ้างท างานบ้าน 
และส่วนที่ 4 ความเห็นต่อสิทธิประโยชน์ที่มีความส าคัญต่อลูกจ้างท างานบ้าน การยินยอมร่วมจ่าย
ประกันสังคมของนายจ้างและการยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจหากลูกจ้างท างานบ้านเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
 ผลการศึกษาพบว่า นายจ้างที่ตอบแบบส ารวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นนายจ้างเพศหญิง อายุเฉลี่ย
ประมาณ 47 ปี โดยนายจ้างที่รายงานว่ามีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านเกือบทั้งหมดเป็นนายจ้างที่มีสัญชาติ
ไทย สถานภาพสมรสหรือมีคู่อยู่ด้วยกัน การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. ถึงปริญญาตรี 
โดยนายจ้างส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว และเกษียณอายุแล้ว ตามล าดับ นายจ้างส่วนใหญ่
มีสมาชิกในบ้านหรือในครัวเรือนประมาณ 4 คน และมีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านเพียง 1 คน 
 ลักษณะงานที่จ้างหรือมอบหมายให้ลูกจ้างท างานบ้านรับผิดชอบ ได้แก่ งานท าความสะอาด                 
ท าครัว และซักผ้ารีดผ้า ตามล าดับ ทั้งนี้ รูปแบบของการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานแบบเต็มเวลา 
(มากกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์) และส่วนใหญ่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านมาเป็นเวลาตั้งแต่ 1-5 ปี  
 ด้านผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากค่าจ้าง และการดูแลลูกจ้างท างานบ้านของตน
เมื่อได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน พบว่า นายจ้างส่วนใหญ่มีการจัดอาหาร และจัดที่พักไว้ให้กับ
ลูกจ้างท างานบ้าน อย่างไรก็ดี มีนายจ้างที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนใดเลย คิดเป็นร้อยละ 16.94 เมื่อ
พิจารณาการได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุจากการท างานในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา นายจ้างส่วนใหญ่ระบุว่า
ลูกจ้างท างานบ้านของตนไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีที่ลูกจ้าง
ท างานบ้านได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุจากการท างานบ้าน นายจ้างส่วนใหญ่จะให้ลูกจ้างท างานบ้านหยุด
งานเพ่ือพักรักษาตัว 
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 ด้านทัศนคติของนายจ้างต่อลูกจ้างท างานบ้านและปัญหาที่พบจากการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน 
นายจ้างระบุว่า ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทยมักเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง และลาหยุดบ่อยครั้ง ในขณะที่
ลูกจ้างท างานที่เป็นแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน 
 ความเห็นของนายจ้างต่อสิทธิประโยชน์ที่มีความจ าเป็นต่อลูกจ้างท างานบ้าน นายจ้างให้
ความส าคัญ/จัดอันดับสูงที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย อันดับที่1) สิทธิประโยชน์ด้านเจ็บป่วยหรือประสบ
อันตราย 2) สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ และ 3) สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต  
 ด้านความยินดีของนายจ้างในการร่วมจ่ายเงินเพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านเข้าสู่ประกันสังคม พบว่า 
นายจ้างร้อยละ 59.11 ระบุว่าไม่ยินดีร่วมจ่ายเงินสมทบเพ่ือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประกันสังคม และนายจ้างร้อย
ละ 62.18 ไมย่ินดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจที่อยู่อาศัยของตน 

 2) ผลการศึกษา/การส ารวจความต้องการของลูกจ้างท างานบ้าน 
 การศึกษาความต้องการของลูกจ้างท างานบ้าน จ านวน 2,931 คน ด้วยแบบส ารวจความเป็นไปได้

ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน (ส าหรับกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน) ประกอบด้วยข้อค าถาม 6 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้างท างานบ้าน ส่วนที่ 2 ลักษณะการท างาน ค่าตอบแทนและความ                 
พึงพอใจในการท างาน ส่วนที่ 3 การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างาน การรักษาเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจากการท างานปัจจุบัน และสภาวะการท างาน ส่วนที่ 4 ความเป็นสมาชิกประกันสังคมและความ              
พึงพอใจ ส่วนที่ 5 ความต้องการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม และความต้องการด้านสิทธิประโยชน์ และ
ส่วนที่ 6 แนวทางการร่วมจ่ายและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน 

ผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยประมาณ 37 ปี โดยลูกจ้าง
ท างานที่ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างที่เป็นแรงงานไทย ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้าม
ชาติที่ตอบแบบส ารวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีสัญชาติพม่า อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 4-6 ปี 
ส่วนใหญ่ระบุว่าได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้ว มีพาสปอร์ตชั่วคราวและมีใบอนุญาตท างาน ด้านสถานภาพสมรส
ของลูกจ้างท างานบ้านในภาพรวมส่วนใหญ่สมรสแล้วและอยู่ด้วยกัน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพเดิมก่อนมาเป็นลูกจ้างท างานบ้าน พบว่า ส่วนใหญ่เคยท างานในภาคบริการ ท างาน
ในโรงงาน รวมถึงประกอบอาชีพลูกจ้างท างานบ้านเป็นอาชีพแรก ทั้งนี้ ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่มีบุคคลใน
อุปการะโดยเฉลี่ยประมาณ 2 คน 

 ลูกจ้างท างานบ้านสวนใหญ่ท างานให้กับบ้านนายจ้าง 1 ครอบครัวหรือมีแหล่งงานเดียวเท่านั้น 
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างส่วนใหญ่คือ ท าความสะอาด ท าครัว   

ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่มีจ านวนวันท างานเฉลี่ยต่อเดือนละ 24.65 วัน มีจ านวนชั่วโมงท างาน
นับตั้งแต่เริ่มต้นท างานและสิ้นสุดการท างานในแต่ละวัน เฉลี่ยวันละ 8.86 ชั่วโมง และได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ย
เดือนละ 9,148.81 บาท  

ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนที่ได้รับจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้าง ส่วนใหญ่ระบุว่า
ได้รับอาหารตั้งแต่ 1-3 มื้อ อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างร้อยละ 19.30 ระบุว่านายจ้างของตนไม่เคยให้ผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนใดเลย 
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การเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมในปัจจุบัน ลูกจ้างท างานบ้านที่ตอบแบบส ารวจร้อยละ 96.42 
ระบุว่าไม่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคม โดยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ระบุว่าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตาม
มาตรา 39 และมาตรา 40 

ความเห็นต่อสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญ ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทยส่วนใหญ่ระบุความ
ต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ 
กรณีว่างงาน กรณีคลอดบุตร และกรณีสงเคราะห์บุตรตามล าดับ ในขณะที่ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติ ส่วนใหญ่ต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีทุพลภาพ กรณีชรา
ภาพ กรณีว่างงาน กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีคลอดบุตร ตามล าดับ 

ด้านความต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม ลูกจ้างท างานบ้านที่ตอบแบบส ารวจร้อยละ 59.09 
ระบุว่าไม่ต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มที่ระบุว่าต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคม 
ระบุแนวทางการร่วมจ่ายคือ สิทธิประโยชน์ที่รัฐ ลูกจ้าง และนายจ้างร่วมกันจ่ายสมทบฝ่ายละร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน 

 
7.2 ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม 
ผลกระทบ และข้อเสนอทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปสู่
ลูกจ้างท างานบ้าน2  
 

ส าหรับข้อเสนอต่อรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างาน
บ้านนั้น คณะผู้วิจัยได้จัดท าข้อเสนอโดยอิงข้อมูลผลการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยจ าแนกเป็น
สามส่วนส าคัญ ได้แก่ ส่วนแรก ผลการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการและความเป็นไปได้ในการขยายความ
คุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน ส่วนที่สอง ผลการ
วิเคราะห์ระบบความคุ้มครองทางสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ และส่วนสุดท้ายข้อจ ากัดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่
ลูกจ้างท างานบ้าน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากผลการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการและความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองของ
กองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน พบว่า ลูกจ้างท างานบ้าน ร้อยละ 59.09 ยังไม่มีความต้องการเป็น
สมาชิกกองทุนประกันสังคม เช่นเดียวกับกลุ่มนายจ้างร้อยละ 59.11 ทีร่ะบุว่าไม่ยินดีร่วมจ่ายเงินสมทบเพ่ือให้
ลูกจ้างได้รับสิทธิประกันสังคม อีกทั้งนายจ้างร้อยละ 62.18 ที่ระบุว่าไม่ยินดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจที่
อยู่อาศัยหรือครัวเรือนของตน ความคิดเห็นของทั้งนายจ้างและลูกจ้างดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การ
ขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านด้วยหลักการร่วมจ่ายหรือการประกันสังคม
ภาคบังคับ มาตรา 33 จะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากทั้งนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน

                                                           
2 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 4 และข้อ 5 
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จ านวนมากที่ไม่ต้องการร่วมจ่าย อันจะน ามาซึ่งการไม่แสดงตนและการไม่รายงานตนของทั้งนายจ้างและ
ลูกจ้างในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมในภาคบังคับ   

ด้านผลการศึกษาระบบความคุ้มครองทางสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ พบว่า ระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของ 19 ประเทศที่เป็นกรณีศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระบบประกันสังคม (Social 
Insurance) นั้น โดยมากแล้วมีการจัดสวัสดิการหรือให้สิทธิประโยชน์กับลูกจ้างท างานบ้านเพียง 3 กรณีคือ 
กรณีการเจ็บป่วยและคลอดบุตร กรณีชราภาพและทุพลภาพ และกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 
ในขณะทีส่ิทธิประโยชน์ด้านการว่างงาน และการสงเคราะห์บุตรนั้นก็ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงลูกจ้างท างานบ้าน 

นอกจากนี้ ในกรณีของประเทศไทยยังพบว่า การยกเว้นทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครอง
ประกันสังคม ตามพระราชกฤษฎีกา ก าหนดกิจการหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม พ.ศ.2560  โดยที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมาตรา 4(4) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ตาม มาตรา 1 มาตรา 1 พระกฤษฎีกานี้
เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
พ.ศ. 2560”  (8)  ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจ้างท านั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจ
รวมอยู่ด้วย อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ .ศ .2537 มาตรา 4 )4 ( ที่ระบุว่า ลูกจ้างที่
ท างานให้กับนายจ้างที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรในทางเศรษฐกิจก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายประกันสังคมนี้เช่นกัน ตามการยกเว้นของข้อกฎหมายดังกล่าว ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมนี้ 

ผลการศึกษาและข้อค้นพบทั้งสามส่วนที่  ทั้งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง
ท างานบ้าน ลักษณะการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ ตลอดจนข้อยกเว้นทางด้าน
กฎหมายดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพ่ือเป็น
ทางเลือกในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยไม่ขัดกับข้อกฎหมาย                         
โดยจ าแนกเป็นข้อเสนอส าหรับการด าเนินการเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

7.2.1 ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการในระยะสั้น: การคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างาน
บ้านภาคสมัครใจ มาตรา 40 
  

ผลการศึกษา  
การศึกษาข้อมูลการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ โดยการศึกษาเอกสารและ

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับระบบความคุ้มครองทางสังคมใน 19 ประเทศท่ีท าการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการจัด
สิทธิประโยชน์กรณีการเจ็บป่วยและคลอดบุตร กรณีชราภาพ และทุพลภาพ และกรณีประสบอันตราย
เนื่องจากการท างาน ในขณะที่สิทธิประโยชน์ด้านการว่างงาน และการสงเคราะห์บุตร มีเพียงบางประเทศ
เท่านั้นที่มีการจัดสวัสดิการดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจาก
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เอกสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง Social protection for domestic workers: Key policy 
trends and statistics พบว่า ข้อมูลการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างท างานบ้านในประเทศแถบยุโรป 16 
ประเทศได้ให้ความคุ้มครองครบในทุกด้าน ยกเว้นบางประเทศเท่านั้นที่ไม่ให้ให้สิทธิประโยชน์จากการบาดเจ็บ
จากการจ้างงาน และสิทธิประโยชน์การว่างงาน ส่วนในภูมิภาคที่ก าลังพัฒนาสิทธิประโยชน์หลักครอบคลุ ม
เรื่องการดูแลรักษาทางการแพทย์ ทุพลภาพและชราภาพ การบาดเจ็บจากการท างาน ในขณะที่ผลประโยชน์
ด้านการสงเคราะห์บุตรและครอบครัว และการประกันการว่างงานเป็นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ครอบคลุม  

เมื่อพิจารณาผลการส ารวจข้อมูลลูกจ้างท างานบ้านในกรุงเทพมหานคร และ 18 จังหวัด ครอบคลุม
ลูกจ้างท างานบ้าน 2,931 คน พบว่า สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทยส่วนใหญ่ระบุว่ามี
ความต้องการได้แก่ สิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต 
กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน กรณีคลอดบุตร และกรณีสงเคราะห์บุตรตามล าดับ ในส่วนของลูกจ้างท างานบ้าน
ที่เป็นแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มีความต้องการสิทธิประโยชน์คุ้มครองความเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณี
ทุพลภาพ กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีคลอดบุตร ตามล าดับ ซึ่ง
สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างท างานบ้านมีความต้องการนั้น กล่าวได้ว่ามีความสอดคล้องกับการจัดสิทธิประโยชน์
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 40 ในรูปแบบการประกันตนภาคสมัครใจ ซึ่งมีความครอบคลุมสิทธิ
ประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย  เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ  และเงินค่าท าศพ
ในกรณีส่งเงินสมทบ เดือนละ 100 บาท และเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์เงินบ าเหน็จชราภาพ  หรือเงินออมกรณี
ชราภาพ ในกรณีที่ส่งเงินสมทบ เดือนละ 150 บาท ตลอดจนมีแนวโน้มที่จะขยายความคุ้มครองให้กับ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในสิทธิประโยชน์ด้านเงินสงเคราะห์บุตร และเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้ใกล้เคียงกับ
ผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยผู้ประกันตนต้องจ่ายสมทบเดือนละ 300 บาท อย่างไรก็ตาม สิทธิในการ
รักษาพยาบาลผู้ประกันตนยังคงใช้สิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

นอกจากนี้ ผลการส ารวจข้อมูลลูกจ้างท างานบ้านถึงสถานะของการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
ในปัจจุบัน และความต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคมที่พบว่า ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก
กองทุนประกันสังคม ร้อยละ 96.42 และไม่มีความต้องการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 59.09  
ในขณะที่ลูกจ้างท างานบ้านที่ระบุว่าต้องการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมและต้องการสิทธิประโยชน์
เพ่ิมเติม ร้อยละ 40.91 โดยลูกจ้างท างานบ้านที่มีความต้องการสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมทุกด้านและ
ต้องการให้นายจ้างและรัฐร่วมจ่ายสมทบเช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33 มีร้อยละ 49.37 ผลการส ารวจ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักการของการประกันสังคม ตลอดจน
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ต่อกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านในระยะ
ที่ผ่านมา และมีผลต่อภาพรวมของความต้องการเป็นสมาชิกประกันสังคมในอนาคตของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน  

แนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่ควรด าเนินการในระยะสั้น 
ลูกจ้างท างานบ้านควรเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมภาคสมัครใจ มาตรา 40 ซึ่งกล่าวได้ว่ามีการจัดสิทธิ
ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกจ้างท างานบ้าน อย่างไรก็ตาม ส านักงานประกันสังคมยังมีความ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์หลักการ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิก
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กองทุนประกันสังคม เพ่ือให้กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการประกันสังคมและ
สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนในภาคสมัครใจ  

 
วิธีการด าเนินการ 
แนวทางการด าเนินการระยะสั้น ควรรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างท างานบ้านสมัครเข้าเป็น

ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 40 เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับสิทธิประโยชน์ที่จ าเป็นและส าคัญซึ่ง
เทียบเท่าได้กับสิทธิประโยชน์ที่นานาประเทศให้กับลูกจ้างท างานบ้านเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ทันที โดยลูกจ้างท างานบ้านสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมภาคสมัครใจได้ที่
ส านักงานประกันสังคม เพ่ือรับความคุ้มครองตามเงื่อนไขในแต่ละสิทธิประโยชน์ อย่างไรก็ดี ส านักงาน
ประกันสังคมควรต้องเพ่ิมช่องการการจ่ายเงินสมทบ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
และสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมให้กับกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ลูกจ้าง
ท างานบ้านเข้าเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา 40 แล้ว ส านักงานประกันสังคมยังคงมีบทบาทส าคัญใน
การขยายสิทธิประโยชน์ให้มีความครอบคลุมต่อความต้องการของลูกจ้างท างานบ้าน เพ่ือยกระดับการบริการ 
ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในระบบเศรษฐกิจ  

 
ผลกระทบของต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบต่อนายจ้าง 
ผลกระทบเชิงบวก 
- การเข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 ของลูกจ้างท างานบ้าน ท าให้นายจ้างไม่ต้อง

มีภาระเพ่ิมเติมในด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างท างานบ้าน ซึ่งจะเป็นผลดีช่วย
ให้นายจ้างสามารถจ้างลูกจ้างท างานบ้านได้อย่างต่อเนื่อง และลูกจ้างไม่เกิดคามเสี่ยงในการสูญเสียงาน อัน
เนื่องมาจากความไม่ต้องการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้าง 

- นายจ้างยังคงสงวนสิทธิและเสรีภาพในครัวเรือนหรือบ้านพักอาศัยของตนในฐานะสถานที่
ส่วนบุคคลไว้ได้ดังเดิม เนื่องจากครัวเรือนส่วนบุคคลของนายจ้างไม่ถูกก าหนดให้ต้องมีสถานะเป็นสถาน
ประกอบการที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าตรวจสอบ ซึ่งเป็นการลดความยุ่งยากและลดภาระของทั้งนายจ้างและ
เจ้าหน้าที่ท่ีจะต้องเข้ามาเก่ียวข้อง 

ผลกระทบต่อลูกจ้าง 
ผลกระทบเชิงบวก 
- การเข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 ของลูกจ้างท างานบ้าน ช่วยให้ลูกจ้างท างาน

บ้านได้รับสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของลูกจ้างท างานบ้าน และสิทธิ
ประโยชน์ในการคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรานี้ ยังมีแนวโน้มในการขยายสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
เพ่ิมข้ึน  
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- อัตราการจ่ายเงินสมทบของการคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 มีอัตราคงที่ ไม่เป็นภาระ
ในการจ่ายเงินสมทบที่เพ่ิมมากข้ึนของลูกจ้างท างานบ้านในอนาคต 

- ลูกจ้างท างานบ้านยังคงมีอิสระในการเปลี่ยนนายจ้างได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องความไม่
ต่อเนื่องของการได้รับความคุ้มครองประกันสังคม เนื่องจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับคุ้มครองกรณีการ
ประกันสังคม มาตรา 40 นั้น ไม่ได้เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของนายจ้างแต่อย่างใด   

- ด้านสิทธิการรักษาพยาบาลของการคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 ลูกจ้างท างานบ้าน
ยังคงใช้สิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาพยาบาล ซึ่งยังเปิดโอกาสให้ลูกจ้างท างานบ้าน
ได้รับสิทธิประโยชน์การรักษาจากสถานพยาบาลในสถานพยาบาลตามภูมิล าหนาหรือที่อยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย
ของตน โดยสามารถเข้ารับสิทธิตามทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่จริง เพ่ือลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพที่
หน่วยรับลงทะเบียนใกล้บ้าน  

ผลกระทบเชิงลบ 
- การให้คุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน ยังไม่ช่วยส่งเสริมให้มี

การยกระดับความสัมพันธ์ในการจ้างงานระหว่างนายจ้าและลูกจ้างท างานบ้านจากรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
ไปสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นทางการ หากมีการละเมิดของนายจ้างหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ลูกจ้างท างานบ้าน การเรียกร้องสิทธิของลูกจ้างท างานบ้านจะเป็นไปได้ยาก 

- การคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 อาจยังไม่ใช่เจตนารมณ์ของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่
ต้องการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม แต่เป็นการคุ้มครองทางสังคมในระยะต้นที่มีความจ าเป็นส าหรับ
ลูกจ้างท างานบ้านระหว่างรอให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนการท าความเข้าใจกับกลุ่ม
นายจ้างเพ่ือยกระดับการท างานและสวัสดิการการคุ้มครองประกันสังคมของลูกจ้างท างานบ้านให้เทียบเท่ากับ
แรงงานในระบบกลุ่มอ่ืนๆ  

 
ผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 
ผลกระทบเชิงบวก 
- การเข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 ของลูกจ้างท างานบ้าน ช่วยลดภาระในการ

เข้าตรวจบ้านหรือครัวเรือนส่วนบุคคล ตลอดจนลดภาระในการติดตามเก็บเงินสมทบของลูกจ้างจ างานบ้าน
และนายจ้างที่อาจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจนส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกองทุนได้  

แนวทางด าเนินการส าหรับส านักงานประกันสังคม 
- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านมีความเข้าใจต่อการเข้าสู่การคุ้มครอง

ประกันสังคม มาตรา 40 และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างท างานบ้านจะได้รับ 
- ควรเพ่ิมช่องทางการจ่ายเงินสมทบ เพ่ือรองรับการเข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคม                  

มาตรา 40 ของลูกจ้างท างานบ้านเพื่ออ านวยความสะดวกในการจ่ายเงินสมทบ 
- ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน และหลักการของการประกันสังคม ส านักงานประกันสังคมยังคง

มีบทบาทส าคัญในการยกระดับการให้บริการ ตลอดจนการศึกษาทบวนและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการ
ปรับข้อปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองและการขยายสิทธิประโยชน์การประกันสังคมให้
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สอดคล้องกับสภาพการท างาน โดยตระหนักและให้ความส าคัญกับความต้องการเฉพาะของกลุ่มลูกจ้างท างาน
บ้านและมาตรฐานการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านระดับสากล 

-  ควร เชื่ อมประสานกับองค์กร พัฒนาเอกชนและกลุ่ มลู กจ้ า งท า งานบ้ าน  เ พ่ือ                       
การประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจและการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันสังคมที่จ าเป็นกับท้ังนายจ้าง
และลูกจ้างท างานบ้านอย่างท่ัวถึง 

 
7.2.2 ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการในระยะกลาง: การคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้าง

ท างานบ้านโครงการพิเศษ 
  

ผลการศึกษา 
การศึกษาข้อมูลการให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านในต่างประเทศ โดยการศึกษาเอกสารและ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบความคุ้มครองทางสังคมใน 19 ประเทศ และเอกสารขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ เรื่องการขยายความคุ้มครองทางสังคมสู่ เศรษฐกิจนอกระบบในประเทศไทย และ                  
Social protection for domestic workers: Key policy trends and statistics พบว่า ระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมส าหรับกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านมีการออกแบบเงื่อนไข และสร้างสิทธิประโยชน์ เพ่ือลดข้อจ ากัดและ
เพ่ิมโอกาสที่เอ้ือต่อลูกจ้างท างานบ้าน เช่น การออกแบบให้เงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายสมทบมาเป็นเครื่องมือในการ
สร้างแรงจูงใจในการลงทะเบียนของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน โดยรัฐอาจจ่ายเงินสมทบอุดหนุนให้กับ
ลูกจ้างมีการศึกษาน้อย มีอายุมาก หรือความสามารถในการท างานน้อย หรือลูกจ้างท างานบ้านและ/หรือ
นายจ้างที่มีข้อจ ากัด, การสร้างมาตรการหรือแรงจูงใจให้นายจ้างลงทะเบียน และจ่ายเงินสมทบ ในรูปแบบของ
ลดเปอร์เซ็นต์ของเงินสมทบส าหรับนายจ้างที่ช าระเงินตามเวลาที่ก าหนด หรือการยกเว้นการจ่ายเงินสมทบ
ส าหรับนายจ้างที่อ่อนแอหรือมีภาวะยากล าบาก,  การก าหนดเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ าต่อเดือน เกณฑ์ค่าจ้างราย
ชั่วโมง และอัตราการจ่ายเงินสมทบที่เหมาะสมเพ่ือลดปัญหาการรายงานค่าจ้างและรูปแบบการจ้างงานต่ ากว่า
ความจริงของนายจ้างและลูกจ้าง, การก าหนดเงื่อนไขการจ่ายสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง และการก าหนด
เงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ที่มีความแตกต่างกันตามอายุของลูกจ้างท างานบ้าน กล่าวคือ แรงงานท างานบ้านที่
มีอายุน้อยนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบสูงกว่าการจ้างแรงงานที่มีอายุน้อย และเงินสมทบดังกล่าวจะ
ถูกน ามาเป็นสัดส่วนในการออมยามเกษียณ การใช้เป็นส่วนลดในการซื้อประกันสุขภาพแตกต่างกัน, การ
ก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนตัวเองและคนงานท างานของตนรวมถึงการยกเลิกการ
ลงทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างที่รายงาน, การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานโดยนายจ้าง
มากกว่าหนึ่งคน หรือท างานเฉพาะบางวันได้ลดทะเบียนและได้รับความคุ้มครองทางสังคม, การพัฒนา
วัฒนธรรมการคุ้มครองทางสังคม การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการรักษาความมั่นคง
ทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมอันจะน าไปสู่การปกป้องสิทธิ
แรงงานและความยินดีที่จะลงทะเบียนการจ้างงานมากขึ้น, การพัฒนาหลักสูตรส าหรับนายจ้างของคนท างาน
บ้าน และการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายด้านความมั่นคงทางสังคมฟรีส าหรับคนท างาน
บ้านและนายจ้าง, การจัดตั้งระบบสินเชื่อส่วนบุคคลส าหรับแรงงานที่ลงทะเบียน, การใช้คูปองบริการหรือบัตร
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ก านัลบริการส าหรับการจ้างแบบไม่เต็มเวลาหรือรายชั่วโมง หรือนายจ้างหลายคน โดยนายจ้างจ่ายค่าแรงตาม
ชั่วโมงหรือวันท างานเป็นคูปอง เพ่ือให้คนงานได้รับบัตรและแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  นอกจากนี้ หน่วยงานที่
รับผิดชอบสามารถด าเนินการควบคู่กับการลงทะเบียน และสามารถค านวณค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้าง และ
การจ่ายเงินสมทบได้ถูกต้อง เป็นต้น  

แนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในระยะกลาง เพ่ือการ
ออกแบบการคุ้มครองในรูปของโครงการพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่า
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 ควรมีการทดลองด าเนินการในลักษณะโครงการต่างๆ ดังนี้  

 
1) โครงการส่งเสริมให้ลูกจ้างท างานบ้านรวมกลุ่ม 
วิธีการด าเนินการ 
การส่งเสริมให้ลูกจ้างท างานบ้านรวมกลุ่มในนามบริษัทจัดหา หรือบริษัทจัดส่งแรงงานท างานบ้าน 

เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้ลูกจ้างท างานบ้านบางกลุ่มได้สิทธิประโยชน์เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ของ
กองทุนประกันสังคม มาตรา 33 แม้ในภาพรวมลูกจ้างท างานบ้านยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
แรงงานในระบบเศรษฐกิจ การด าเนินการภายใต้แนวทางดังกล่าวกลุ่มหรือองค์กรลูกจ้างท างานบ้าน
จ าเป็นต้องรวมกลุ่มกันในรูปแบบของนิติบุคคลจัดหาแรงงาน หรือจัดส่งแรงงานท างานบ้านตามรูปแบบงาน
บ้าน รูปแบบการจ้างงาน จัดท าบัญชีการจ้างงาน จัดเก็บค่าจ้างให้ครอบคลุมค่าตอบแทนของลูกจ้างท างาน
บ้าน เงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 ค่าบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดส่งเงินสมทบประกันสังคมใน
ส่วนของลูกจ้างท างานบ้านและของบริษัทในฐานะนายจ้าง ตลอดจนพัฒนาทักษะของลูกจ้างท างานบ้าน 
 

ผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ผลกระทบต่อนายจ้าง  
ผลกระทบเชิงบวก 
- การจ้างลูกจ้างท างานบ้านในรูปแบบของบริษัทจัดส่งแรงงาน ท าให้รูปแบบการจ้างงานของ

นายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านเป็นรูปแบบที่เป็นทางการ หากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างงานหรือ
ละเมิดนายจ้าง นายจ้างสามารถติดตามเรียกร้องความรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายจากบริษัทที่เป็น  
ผู้จัดส่งลูกจ้างท างานบ้านได้  

ผลกระทบเชิงลบ 
- การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านในรูปแบบของบริษัทจัดส่งแรงงานหรือบริษัทตัวแทน 

นายจ้างจ าเป็นต้องยอมรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การก าหนดรายละเอียดของงานที่มอบหมายให้ลูกจ้างท างานบ้าน
รับผิดชอบมีขอบเขตงานที่ชัดเจน ระยะเวลาในการท างานเป็นไปตามที่ตกลงและขาดความยืดหยุ่น ตลอดจน
ไม่สามารถเจาะจงเลือกลูกจ้างท างานบ้านที่ตนมีความคุ้นเคยได้ 

 
 
 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 7- 13 
 

ผลกระทบต่อลูกจ้าง 
ผลกระทบเชิงบวก 
- การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านในรูปแบบของบริษัทจัดส่งแรงงานหรือบริษัทตัวแทน เป็น

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในการจ้างงานจากการพ่ึงพาอาศัยกันไปสู่ความสัมพันธ์แบบเป็นทางการมากขึ้น 
ลูกจ้างท างานบ้านมีสิทธิและโอกาสทางอาชีพเพ่ิมข้ึน  

- การเข้าสังกัดบริษัทจัดส่งแรงงานหรือบริษัทตัวแทนของลูกจ้างท างานบ้าน ท าให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านมีสถานะเป็นแรงงานในระบบตามการก าหนดนิยาม “ลูกจ้าง” ตามมาตรา 4 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ.2545 มาตรา 4 (7) 

- การเข้าสังกัดบริษัทจัดส่งแรงงานหรือบริษัทตัวแทนของลูกจ้างท างานบ้าน ส่งผลให้
มาตรฐานและเงื่อนไขการบริการหรือการท างานให้นายจ้างมีความชัดเจนมากข้ึน ตลอดจนท าให้ลูกจ้างท างาน
มีสถานะในการไดร้ับสิทธิประโยชน์การประกันสังคมเทียบเท่ากับแรงงานในระบบกลุ่มอ่ืนๆ   

ผลกระทบเชิงลบ 
- ความสัมพันธ์ของลูกจ้างท างานบ้านและนายจ้างผ่านคนกลางในรูปแบบบริษัท ท าให้

ความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านแบบเดิมที่อาศัยการพ่ึงพาอาศัยกันเปลี่ยนไปสู่ความสัมพันธ์
แบบเป็นทางการมากขึ้น  

ผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 
- การคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านโครงการพิเศษ  ประเภทโครงการ

ส่งเสริมให้ลูกจ้างท างานบ้านรวมกลุ่มมีส่วนส าคัญที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดการจัดสวัสดิการที่ผู้รับบริการมีส่วน
ในการร่วมจ่าย และแนวคิดการน าเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ในระบบ เพ่ือให้แรงงานนอกระบบอย่างกลุ่ม
ลูกจ้างท างานบ้านได้รับการคุ้มครอง ได้รับสวัสดิการที่ เหมาะสม ไม่ถูกเอกรัดเอาเปรียบ ท างานใน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หรือได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ที่จ าเป็นจากรัฐ เช่น เงินทุนกู้ยืม สัดส่วนการ
จ่ายเงินสมทบ นอกจากนี้ การคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านโครงการพิเศษยังช่วยขยายฐาน
การจัดเก็บภาษีส าหรับกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

 
2) โครงการน าร่องเพื่อการขยายความคุ้มครอง  
วิธีการด าเนินการ 
การด าเนินโครงการน าร่องเพ่ือขยายความคุ้มครอง เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้ลูกจ้างท างาน

บ้านบางกลุ่มได้สิทธิประโยชน์เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 แม้ในภาพรวม
ลูกจ้างท างานบ้านยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในระบบเศรษฐกิจ การด าเนินการภายใต้
แนวทางดังกล่าวเปิดโอกาสให้นายจ้างที่มีความยินดีให้ลูกจ้างท างานบ้านในสังกัดได้รับสิทธิประโยชน์ ยินดี
จ่ายเงินสมทบ ยินดีให้เข้าตรวจที่อยู่อาศัยในฐานะสถานประกอบการได้มาลงทะเบียนรูปแบบการจ้างงานต่อ
ส านักงานประกันสังคม หรือองค์กรภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการจัดหางาน/จัดส่งลูกจ้างท างานบ้าน เพ่ือ
รับรองการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน จดทะเบียนการจ้างงาน จัดท าข้อก าหนดระยะเวลาจ้างงานและค่าจ้าง 
การก าหนดเงื่อนไขจ่ายเงินสมทบ และการเข้าตรวจสอบที่พักอาศัย อย่างไรก็ตามโอกาสจากการเรียนรู้ใน
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รูปแบบของโครงการน าร่องจะช่วยให้ส านักงานประกันสังคม และกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านมีแนวทางร่วมกันใน
การลดข้อจ ากัดด้านการลงทะเบียนของกลุ่มนายจ้างและลูกจ้าง การออกแบบการจ่ายเงินสมทบที่สอดคล้อง
ค่าจ้างรูปแบบการจ้างงาน การติดตามตรวจสอบ และการจ่ายเงินสมทบ ตลอดจนพัฒนาสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน  

 
ผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบต่อนายจ้าง 
ผลกระทบเชิงบวก 
- การจ้างลูกจ้างท างานบ้านในโครงการน าร่องนี้ ช่วยเพิ่มโอกาสให้นายจ้างและลูกจ้างท างาน

บ้านมีความผูกพันกันให้สามารถดูแลกันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากโครงการน าร่องเพ่ือขยายความ
คุ้มครองมีการท าสัญญาการจ้างงานที่ชัดเจน  

ผลกระทบต่อลูกจ้าง 
ผลกระทบเชิงบวก 
- การขยายคุ้มครองประกันสังคมเป็นการพัฒนาต้นแบบการด าเนินงาน ทดลองปฏิบัติ และ

แสวงหาแนวทางในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่สอดคล้องกับ                     
ความต้องการของลูกจ้างท างานบ้านที่ต้องการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมที่ต้องการสิทธิประโยชน์ให้
ครอบคลุมทุกด้านและต้องการให้นายจ้างและรัฐร่วมจ่ายสมทบ 

ผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 
- การขยายคุ้มครองประกันสังคมส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับนายจ้างและ

ลูกจ้างที่มีความพร้อม และเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ลดข้อจ ากัด ทดลองขยายความคุ้มครองของ
ส านักงานประกันสังคม ตลอดจนเป็นบทเรียนส าคัญในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอก
ระบบกลุ่มอ่ืนๆ ในการจดทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง การท าความเข้าในร่วมกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การส าแดงรายได้ รูปแบบและระยะเวลาการจ้างงาน การออกแบบระบบความคุ้มครอง สัดส่วน
การจ่ายเงินสมทบ เงื่อนไขการเกิดสิทธิ การจัดเก็บเงินสมทบ การเข้าตรวจที่อยู่อาศัยในสถานะของสถาน
ประกอบการ ความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคม การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3) ข้อเสนอทางเลือกส าหรับการคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 
สภาพการณ์ และวิธีการด าเนินการ 
กลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ เป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างจากแรงงานไทย ทั้งในด้าน

สถานภาพทางกฎหมาย รูปแบบการท างาน ระยะเวลาการท างานในประเทศไทย วิถีการด าเนินชีวิต ทัศนคติ
ต่อการเก็บออม และการยอมรับต่อความเสี่ยงจากการท างาน ดังนั้น หากจะมีการเสนอให้ขยายความคุ้มครอง
ไปยังลูกจ้างท างานบ้านกลุ่มนี้ จ าเป็นต้องค านึงถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่สอดรับกับสภาพการจ้างงานและการท างาน
ของแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ เพ่ือให้แรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม ดังนี้ 
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สถานภาพทางกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถูกจ้างงานประเภท
ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติจากประเภทจากประเทศเมียนมาร์ ลาว และ
กัมพูชา ซึ่งกลุ่มที่จะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้คือ กลุ่มที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย มีพาสปอร์ตและมี
ใบอนุญาตท างาน หรือได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะจากแรงงานหลบหนีเข้า เมืองเป็นถูกกฎหมาย โดยได้รับ
การพิสูจน์สัญชาติ และได้รับเอกสารรับรองสถานะจากเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทาง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่ม
พิสูจน์สัญชาติที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน และกลุ่มน าเข้าตาม MOU แต่เนื่องด้วยในสภาพความเป็นจริง 
สถานภาพทางกฎหมายของกลุ่มแรงงาน 3 สัญชาตินี้ค่อนข้างอ่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย โดยเฉพาะใน
กรณี หากเกิดการเปลี่ยนนายจ้างหรือเปลี่ยนงานและไม่มีการแจ้งเปลี่ยนอย่างถูกต้อง จะท าให้แรงงานข้าม
ชาติคนนั้นกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายโดยทันที และหลุดจากระบบประกันสังคมในที่สุด ผลจากการศึกษา
พบว่า ลูกจ้างท างานข้ามชาติในปัจจุบันใช้เครือข่ายของกลุ่มตนในการหางานและเปลี่ยนย้ายนายจ้าง เพ่ือให้
ได้ค่าตอบแทนและสภาพการท างานที่ดีกว่า ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงาน และค่าตอบแทนอยู่
ตลอด ดังนั้น การย้ายงานในกลุ่มลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติจึงเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในช่วงที่เพ่ิง
เริ่มเข้ามาท างานในประเทศไทย ซึ่งเป็นช่วงแสวงหานายจ้างที่กลุ่มแรงงานนี้จะสามารถได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม มีสภาพการท างานที่ดี ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ 
สถานภาพทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายดังกล่าว ยังไม่เอ้ือให้แรงงานกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี
การว่างงาน เนื่องจากหากไม่มีงาน ไม่มีนายจ้าง ก็ต้องเดินทางกลับประเทศ  

รูปแบบการจ้างงาน และระยะเวลาการท างานในประเทศไทย แรงงานข้ามชาติกลุ่มพิสูจน์
สัญชาติและกลุ่มน าเข้าตาม MOU จะมีก าหนดระยะเวลาการท างานในประเทศไทย ครั้งละ 2 ปี และสามารถ
ต่อใบอนุญาตได้ 4 ครั้ง รวมเป็น 8 ปี แต่ทั้งนี้ หนังสือเดินทางต้องยังไม่หมดอายุ ได้รับการตรวจลงตราประทับ
วีซ่า และได้รับอนุญาตให้ท างาน แรงงานข้ามชาติต้องเดินทางกลับประเทศ เมื่อครบก าหนดสัญญาการจ้างงาน 
หรือตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ ท าให้ไม่สามารถรับสิทธิกรณีชราภาพได้ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติ
อาจไม่ได้กลับเข้ามาท างานในประเทศไทยอีก หรือหากกลับเข้ามาท างานใหม่อีกครั้งหมายเลขยืนยันตัวตน
อาจจะเปลี่ยนเป็นหมายเลขอ่ืนก็ท าให้ระบุตัวตนเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ ได้ยาก ด้วยปัญหาระบบการจัดท า
ทะเบียนราษฎรของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งปัจจุบันก าลังมีการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ
เช่น สาธารณรัฐเมียนมาร์ หรือหากจะให้แรงงานข้ามชาติรับเงินบ าเหน็จเป็นก้อนเมื่อครบก าหนดที่ต้อง
เดินทางกลับประเทศ ก็มีข้อจ ากัดตามกฎกระทรวงการจ่ายบ าเหน็จชราภาพผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
พ.ศ.2560 “ต้องเป็นผู้ประกันตนของประเทศที่ได้ท าความตกลงด้านการประกันสังคมกรณีชราภาพกับ
ประเทศไทยแล้ว” และแสดงความไม่ประสงค์จะพ านักในประเทศไทยอีก โดยมีเอกสารหรือหลักฐานที่
กฎกระทรวงก าหนด นอกจากนี้ ผลจากการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือจัดมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ  รวมถึงมาตรฐาน 
“ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” โดยจากผลการศึกษาพบว่า มีแรงงานข้ามชาติที่ท างานประเภทผู้ดูแลผู้สูงอายุอยู่ด้วย ดังนั้น 
จึงอาจส่งผลต่อรูปแบบการท างานของลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติกลุ่มนี้ในอนาคต หากไม่ได้การรับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานข้ามชาติจะท างานบ้านได้เพียงประเภท
งานบ้านพื้นฐาน (ท าความสะอาด ซักผ้ารีดผ้า ท าอาหาร) เท่านั้น  
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วิถีการด าเนินชีวิตและทัศนคติต่อการเก็บออม เป้าหมายหลักของแรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาท างานในประเทศไทย คือ เพ่ือเก็บเงินและส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง ดังนั้น 
มากกว่าร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนที่แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านได้รับ จะเป็นเงินออม
หรือส่งกลับไปให้กับครอบครัวของตน แรงงานข้ามชาติบางส่วนยังไม่เข้าใจ หรือไม่ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเก็บออมหรือการจ่ายสมทบเงินเพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงจากการท างานของตนเองในประเทศ
ปลายทางเท่าใดนัก ไม่ได้คาดคิดว่าตนจะเจ็บป่วยหนักหรือได้รับอันตรายจากการท างานจนกระทั่งต้องเข้า
โรงพยาบาลและเสียเงินจ านวนมาก หรือค านึงถึงเงินชดเชยการเสียรายได้เมื่อต้องเข้าไปพักในโรงพยาบาล
หรือไม่ได้ท างานเนื่องจากเจ็บป่วย เงื่อนไขดังกล่าว อาจส่งผลต่อความยินดีในการร่วมจ่ายกรณีต้อ งเข้าเป็น
สมาชิกประกันสังคมทั้งกรณีร่วมจ่ายกับนายจ้างและรัฐตามมาตรา 33 และจ่ายเพ่ือประกันตนตามมาตรา 40    

การยอมรับต่อความเสี่ยงจากการท างาน แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านส่วนใหญ่มี
ความขยัน อดทนและสู้งาน อันเป็นคุณสมบัติส าคัญที่นายจ้างทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมจ้างงาน พวก
เขาจึงมีความมุ่งมั่นที่จะย้ายถิ่นเข้ามาท างานและเก็บเงินให้ได้มากที่สุด ดังนั้น การยอมรับต่อสภาพการท างาน
ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงอันตรายจากการท างานจึงมีมากกว่าแรงงานกลุ่มอ่ืนๆ แรงงานข้ามชาติบางส่วน
ไม่ตระหนักถึงสิทธิที่ตนเองจะได้รับความคุ้มครองและประโยชน์ทดแทนกรณีได้รับอันตรายจากการท างาน 
โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่ให้ข้อมูลว่าไม่ค่อยประสบอุบัติเหตุจากการท างานมากนัก อีกทั้ง แม้การ
ท างานบ้านบางอย่างจะหนัก มีระยะเวลาการท างานยาวนาน แต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานประเภทอ่ืน อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการรักษาสุขภาพ และการได้รับการ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยของแรงงานข้ามชาติ จ าเป็นต้องสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้ตระหนักถึงความ
เสี่ยงดังกล่าว รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิที่แรงงานข้ามชาติพึงได้ และให้ความส าคัญกับการ
เก็บออมและท าหลักประกันเพ่ือตนเองในขณะที่อยู่ในประเทศไทย เพราะในอีกทางหนึ่ง คือ การที่แรงงานข้าม
ชาติมีสุขภาพที่ดีก็ถือเป็นการป้องกันสุขภาพของคนไทยที่อาศัยอยู่ร่วมกันในประเทศปลายทางด้วย  

จากผลการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและการสนทนากลุ่มกับกลุ่มลูกจ้างท างานที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอทางเลือกต่อการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในกรณีท่ีไม่สามารถขยายความคุ้มครองของ
กองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้ การประกันตนของลูกจ้างท างานบ้าน
ข้ามชาติจะช่วยลดภาระการดูแลลูกจ้างของนายจ้างได้เป็นอย่างดี  ในขณะที่ตัวลูกจ้างเองจะให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามสิทธิของตนเมื่อเข้ามาท างานอย่างถูกกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให้ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม อยู่บนพ้ืนฐานที่มีความเหมาะและสมสอดคล้องกับรูปแบบการท างาน 
จึงมีข้อเสนอให้ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมตามมาตรา 40 โดยมีเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. กรณีรักษาพยาบาล ควรให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 40 (1) 
หรือ (2) และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้  

2. กรณีการคลอดบุตร ควรได้รับการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ และเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือ
การคลอดบุตร โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบและเงื่อนไขการเกิดสิทธิเช่นเดียวกับผู้ประกันตนในมาตรา 33 
หรือ 39 และก าหนดการใช้สิทธิได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (เพ่ือจ ากัดจ านวนการคลอดบุตรของแรงงานข้ามชาติใน
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ประเทศไทย ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงความเหมาะสมของการจ ากัดสิทธิในการคลอดบุตร) เพ่ือให้
แรงงานข้ามชาติได้มีการคลอดบุตรอย่างมีมาตรฐาน แม่และเด็กได้รับการดูแลตามหลักการรักษาพยาบาลที่
ถูกต้อง ลดปัญหาการคลอดบุตรไม่มีคุณภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมถึงปัญหาการเสียชีวิตของแม่และ
เด็กจากการคลอดที่ไม่ได้มาตรฐาน   

3. กรณีว่างงาน แรงงานข้ามชาติสามารถรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน หากแรงงานข้ามชาติถูก
เลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามก าหนดระยะเวลา โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย เนื่องจาก
โอกาสในการถูกเลิกจ้าง หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมจากนายจ้างมีมากกว่าแรงงานไทย อย่างไรก็
ตาม อาจก าหนดเงินทดแทนระหว่างการว่างงานอัตราที่ต่ ากว่าเงินทดแทนในมาตรา 33 ด้วยระยะเวลาในการ
จ่ายเงินสมทบของแรงงานข้ามชาตินั้นสั้นกว่า และอาจมีการเปลี่ยนงานบ่อยกว่าแรงงานในระบบปกติ  

4. กรณีชราภาพ แรงงานข้ามชาติควรได้รับเงินบ าเหน็จเมื่อครบก าหนดการท างานและต้องเดินทาง
กลับประเทศ แม้ในปัจจุบันยังไม่มีการท าความตกลงด้านการประกันสังคมกรณีชราภาพระหว่างประเทศไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ควรให้มีการจ่ายเงินบ าเหน็จคืนตามเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่าย ในกรณีจ่ายเงิน
สมทบไม่ต่ ากว่า 12 เดือน ไปก่อนในเบื้องต้นที่ยังไม่มีความตกลงดังกล่าว เพ่ือให้กลุ่มแรงงานข้ามชาตินี้มีเงิน
ออมส าหรับกลับไปตั้งตัว หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครัวในประเทศต้นทาง  
 

ผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ผลกระทบต่อนายจ้าง 

ผลกระทบเชิงบวก 
- โครงการพิเศษส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ท าให้นายจ้างไม่ต้อง

รับภาระในการออกค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้กับลูกจ้างท างานบ้าน และไม่จ าเป็นต้องให้
เข้าตรวจที่พักอาศัย  

ผลกระทบต่อลูกจ้าง 
ผลกระทบเชิงบวก 
- โครงการพิเศษส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ช่วยให้ลูกจ้างท างานบ้านที่

เป็นแรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นด้านสิทธิประโยชน์ซึ่ง
ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันสุขภาพส าหรับแรงงานข้ามชาติอยู่ แล้ว และสอดคล้องกับรูปแบบและ
ลักษณะการจ้างงานของลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่มีระยะเวลาในการท างานในประเทศสั้นกว่า
ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานไทย  

- โครงการพิเศษส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ แม้ยังไม่ใช้สิทธิประโยชน์ที่
ต้องการทั้งหมด และยังไม่ใช่เจตนารมณ์ของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติที่
ต้องการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมในฐานะแรงงานในระบบเศรษฐกิจ แต่เป็นการคุ้มครองทางสังคม
ในระยะต้นที่มีความจ าเป็นส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ก การออกมาตรการให้มีความครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 
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ผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 
- ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน และหลักการของการประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม

จ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ก าหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบในส่วนเพ่ิมในสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง
ท างานบ้านมีความต้องการเพ่ิมเติม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลเพ่ือจ่ายผลักดันให้รัฐบาล
ประเทศต้นทางจ่ายสมทบเพ่ิมเติมให้กับแรงงานในประเทศของตนเอง 
 

7.2.3 ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการในระยะยาว: การขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาค
บังคับส าหรับลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลา  

   
 ผลการศึกษา  
 แม้ว่าผลการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการและความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองของ
กองทุนประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน ทั้งในกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านจะสะท้อนว่า มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของนายจ้างและลูกจ้างที่ตอบแบบส ารวจในครั้งนี้ จะยังไม่มีความพร้อมในการร่วมจ่ายเพ่ือเข้าสู่การ
ประกันสังคมภาคบังคับ อีกทั้ง การยกเว้นทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองประกันสังคม ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก่ลูกจ้างท างานบ้านก็ยังเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม ใน
ฐานะที่ลูกจ้างท างานบ้านเป็นแรงงานประเภทหนึ่งที่ท างานใช้ก าลังกาย ความสามารถในการท างาน ไม่ต่าง
จากแรงงานประเภทอ่ืนๆ แต่ด้วยสภาพการท างานที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากแรงงานกลุ่มอ่ืนๆ การน า
บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ใช้แรงงานทั่วไปมาใช้บังคับแก่ลูกจ้างท างานบ้าน อาจส่งผลให้ไม่
สามารถให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านได้อย่างเหมาะสม จึงควรมีการก าหนดบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้
ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านเป็นการเฉพาะ อันจะท าให้ลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น และได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานในระบบประเภทอ่ืนที่ได้เข้าสู่การประกันสังคมภาค
บังคับ 

ส าหรับผลการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นด้านสิทธิประโยชน์ของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้าน 
และระบบ/ลักษณะการให้ความคุ้มครองทางสังคมของกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นกรณีศึกษา เมื่อน าไป
เทียบเคียงกับการคุ้มครองในระบบประกันสังคม กล่าวได้ว่า ลูกจ้างท างานบ้านเกือบครึ่งหนึ่ ง หรือร้อยละ 
49.37 มีความสนใจในสิทธิประโยชน์การประกันสังคม มาตรา 33 โดยที่รัฐ ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจ่าย
สมทบฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน และเนื่องจากกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานแบบเต็มเวลานั้น เป็นกลุ่ม
ที่มีนายจ้างชัดเจนจึงควรพิจารณาหาแนวทาง มาตรการ ตลอดจนการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายที่
ครอบคลุมกับกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลา หรืออาจพิจารณาขยายความคุ้มครองในบางสิทธิประโยชน์
ของประกันสังคมภาคสมัครใจ ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของลูกจ้างท างานบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
เช่น การได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ด้านการคลอดบุตรและการสงเคราะห์บุตร ซึ่งเป็นสิทธิที่หลาย
ประเทศได้ก าหนดให้ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างท างานบ้านด้วย  

อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านหากมีการขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคบังคับไปสู่
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ลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลา การแก้ไขนิยามของลูกจ้างในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมของส านักงานประกันสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

ผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้าง 

ผลกระทบเชิงบวก 
ส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน หากในอนาคตมีการขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคบังคับ

ไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านแบบเต็มเวลา จะเป็นการให้คุณค่ากับการท างานบ้าน และเป็นการยอมรับว่าลูกจ้าง
ท างานบ้านมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพและได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีชีวิต
และท างานอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเทียบเท่าแรงงานกลุ่มอ่ืน  

ผลกระทบเชิงบวก 
ผลกระทบเชิงลบต่อนายจ้างและลูกจ้าง โดยอ้างอิงผลการศึกษาในปัจจุบันซึ่งพบว่า นายจ้าง

จ านวนมากยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดังมีความเห็นว่าการจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างท างานบ้านของตนนั้นเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น อาจ เป็นสาเหตุที่ท าให้
ลูกจ้างท างานบ้านถูกเลิกจ้างได้ ตลอดจนอาจส่งผลให้นายจ้างหลบเลี่ยงและละเมิดกฎหมายเนื่องจากไม่
ต้องการจ่ายเงินสมทบ ทั้งนี้ กรณีลูกจ้างท างานบ้านที่มีอายุมาก มีการศึกษาน้อย ขาดทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ตลอดจนไม่สามารถหานายจ้างที่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายได้ อาจต้องยินยอมตามความ
ต้องการของนายจ้าง  

ผลกระทบต่อส านักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคม 
  ส านักงานประกันสังคม  
  กรณีที่ลูกจ้างท างานบ้านเข้าสู่การประกันสังคม มาตรา 33 จะส่งผลให้ครัวเรือนส่วนบุคคล 
กลายเป็น “สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรง” ซึ่งเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่จะต้องเข้า
ตรวจสอบนั้น อาจมีข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคด้านการเข้าตรวจอย่างครอบคลุมและทั่วถึงเนื่องจาก
ครัวเรือนที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยมีจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วไปทั้งในเขตเมือง
และเขตชนบท อีกทั้งผลการส ารวจในการศึกษาครั้งนี้ พบว่านายจ้างของลูกจ้างท างานบ้านมีลักษณะการ
ประกอบอาชีพหลากหลาย ซึ่งนายจ้างอาจไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ออกตรวจและการนัดหมายก็ท าได้ยาก 
  กองทุนประกันสังคม  
  หากมีการขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคบังคับไปสู่ลูกจ้างท างานบ้านอาจท าให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันสังคมเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการคาด
ประมาณจ านวนลูกจ้างท างานบ้านในประเทศไทยเป็นครั้งแรก จึงควรน าตัวเลขจ านวนลูกจ้างท างานบ้านใน
ประเทศไทยที่จะเข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคมไปวิเคราะห์ในทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเพ่ือศึกษาผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนในด้านสถานะในรายละเอียดเชิงลึกต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลการส ารวจใน
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าลูกจ้างท างานบ้านมักไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุจากการท างาน ซึ่งการที่ลูกจ้าง
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ท างานบ้านเข้าสู่การคุ้มครองประกันสังคมโดยการจ่ายสมทบจากท้ังลูกจ้างท างานบ้านและนายจ้างท างานบ้าน 
จะเป็นการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขร่วมกับแรงงานกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกในกองทุน  
 

ข้อเสนอแนะและสิ่งท่ีควรพิจารณาด าเนนิการในระยะยาว 
1) ด้านกฎหมาย ส านักงานประกันสังคม เสนอกระทรวงแรงงานให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

ก าหนดนิยาม “ลูกจ้าง” ให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างท างานบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีนายจ้างชัดเจน เพ่ือให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน  

2) ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มนายจ้างที่มีการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้าน
ว่าจะต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 

3) ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักในสิทธิที่ตนเองต้องได้รับให้กับกลุ่มลูกจ้างท างาน
บ้าน โดยลูกจ้างท างานบ้านต้องรักษาสิทธิตามที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยเลือกท างานกับนายจ้างที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเท่านั้น และในกรณีท่ีถูกนายจ้างละเมิดสิทธิต้องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันที 

4) ควรจัดให้มีการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้านอย่างเป็นระบบ เพ่ือยืนยันตัวตนของ
นายจ้างและลูกจ้าง และเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

5) ควรจัดให้มีสัญญาจ้างงานมาตรฐานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างท างานบ้าน เพ่ือเป็นการรักษา
ประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 

6) ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของส านักงานประกันสังคมทุกจังหวัด เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานเมื่อมีการขยายความคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 33 ไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน ตลอดจนการ
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส าหรับการเข้าตรวจครัวเรือนส่วนบุคคลที่จะกลายเป็น “สถานประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรง” อย่างไรก็ตาม การตรวจครัวเรือนส่วนบุคคลในสถานะของสถานประกอบกิจการ
นี้ อาจพิจารณาแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นท่ี 

7) ควรจัดให้มีช่องทางการจ่ายเงินสมทบที่หลากหลายรูปแบบและสะดวกเพ่ิมเติม เช่น การช าระเงิน
ผ่าน Application เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ส าหรับช่องทางการจ่ายเงินสมทบและการติดต่อกับส านักงาน
ประกันสังคมในปัจจุบันนั้น ผลการส ารวจในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ประกันตนมีความพึงพอใจมาก 
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ภาคผนวก ก 

ผลการส ารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 

 การส ารวจความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน เป็นการน าเสนอผลการส ารวจ
กลุ่มนายจ้าง และกลุ่มลูกจ้างในระดับภูมิภาคและจังหวัด ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบเฉพาะ มี
รายละเอียดดังนี้ 
  
 1. กรุงเทพ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
  1.1 กลุ่มนายจ้าง 
  1.2 กลุ่มลูกจ้าง 
 2. ภาคกลาง 
  2.1 กลุ่มนายจ้าง 
  2.2 กลุ่มลูกจ้าง 
 3. ภาคเหนือ 
  3.1 กลุ่มนายจ้าง 
  3.2 กลุ่มลูกจ้าง 
 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  4.1 กลุ่มนายจ้าง 
  4.2 กลุ่มลูกจ้าง 
 5. การเปรียบเทียบเฉพาะกรณี 
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พื้นที่กรุงเทพ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (กลุ่มนายจ้าง) 
 

ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้างพ้ืนที่กรุงเทพ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 

ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 70 30.43 64 38.79 52 32.50 47 31.54 84 56.38 

 หญิง 160 69.57 101 61.21 108 67.50 102 68.46 65 43.62 

 รวม 230 100.00 165 100.00 160 100.00 149 100.00 149 100.00 
อายุ อายุเฉลีย่ 48.22 48.15 47.39 43.47 47.93 
สัญชาติของ
นายจ้าง 

ชาวไทย 224 97.39 157 95.15 160 100.00 149 100.00 149 100.00 
ชาวต่างชาต ิ 6 2.61 8 4.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 230 100.00 165 100.00 160 100.00 149 100.00 149 100.00 
สถานภาพ
สมรส 

โสด 23 10.00 7 4.24 15 9.38 9 6.12 3 2.08 
สมรส อยู่ด้วยกัน 176 76.52 133 80.61 137 85.63 129 87.76 130 90.28 

 สมรส แยกกันอยู ่ 21 9.13 21 12.73 0 0.00 8 5.44 8 5.56 

 หม้าย 10 4.35 4 2.42 7 4.38 1 0.68 2 1.39 

 หย่าร้าง 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 1 0.69 

 รวม 230 100.00 165 100.00 160 100.00 147 100.00 144 100.00 
ระดับ
การศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 0 0.00 
ประถมศึกษา 16 6.96 12 7.27 29 18.13 7 4.70 4 2.74 
มัธยมต้น 30 13.04 26 15.76 20 12.50 16 10.74 10 6.85 

 มัธยมปลาย/ปวช. 51 22.17 50 30.30 63 39.38 53 35.57 33 22.60 

 อนุปริญญา/ปวส. 23 10.00 21 12.73 15 9.38 19 12.75 31 21.23 

 ปริญญาตร ี 76 33.04 35 21.21 32 20.00 53 35.57 60 41.10 

 สูงกว่าปริญญาตร ี 34 14.78 21 12.73 0 - 1 0.67 8 5.48 

 รวม 230 100.00 165 100.00 160 100.00 149 100.00 146 100.00 
อาชีพ ข้าราชการ/

พนักงานราชการ 
17 7.39 1 0.61 0 0.00 1 0.67 1 0.67 

 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

6 2.61 1 0.61 1 0.63 2 1.34 3 2.01 

 พนักงานบริษัท 19 8.26 2 1.21 9 5.63 6 4.03 7 4.70 

 ธุรกิจส่วนตวั 79 34.35 50 30.30 39 24.38 40 26.85 60 40.27 

 เกษตรกรรม 0 0.00 2 1.21 7 4.38 1 0.67 2 1.34 

 ค้าขาย 87 37.83 79 47.88 57 35.63 93 62.42 72 48.32 

 เกษียณอาย ุ 21 9.13 21 12.73 19 11.88 6 4.03 4 2.68 
 ว่างงาน/ไม่มีงาน 0 0.00 7 4.24 28 17.50 0 0.00 0 0.00 
 อื่นๆ 1 0.43 2 1.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 รวม 230 100.00 165 100.00 160 100.00 149 100.00 149 100.00 
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ภาค/จังหวดั กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 
ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน
สมาชิกใน
บ้าน 

1 คน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.67 1 0.69 
2 คน 22 9.73 12 7.27 3 2.04 8 5.37 16 11.03 
3 คน 37 16.37 32 19.39 21 14.29 30 20.13 43 29.66 
4 คน 74 32.74 55 33.33 54 36.73 60 40.27 43 29.66 

 5 คน 50 22.12 33 20.00 54 36.73 32 21.48 23 15.86 

 6 คน 33 14.60 28 16.97 13 8.84 17 11.41 12 8.28 
 7 คน 6 2.65 3 1.82 2 1.36 1 0.67 4 2.76 
 8 คน 3 1.33 2 1.21 0 0.00 0 0.00 2 1.38 
 9 คน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.69 
 10 คน 1 0.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 12 คน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 รวม 226 100.00 165 100.00 147 100.00 149 100.00 145 100.00 
จ านวน
ลูกจ้างท างาน
บ้าน 

1 คน 204 88.70 145 87.88 154 96.25 114 76.51 138 92.62 
2 คน 22 9.57 18 10.91 6 3.75 31 20.81 10 6.71 
3 คน 1 0.43 1 0.61 0 0.00 2 1.34 1 0.67 
4 คน 1 0.43 0 0.00 0 0.00 2 1.34 0 0.00 
5 คน 2 0.87 1 0.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 230 100.00 165 100.00 160 100.00 149 100.00 149 100.00 
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ตารางที ่2 การจ้างงาน ผลประโยชน์ตอบแทน และการดูแลลูกจ้างพ้ืนที่กรุงเทพ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 

การจ้างงาน และการดแูลลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สัญชาติของ
ลูกจ้าง 

ไทย 231 89.53 183 98.92 148 91.36 184 100.00 161 100.00 
พม่า 18 6.98 2 1.08 14 8.64 0 0.00 0 0.00 

 ลาว 5 1.94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 กัมพูชา 3 1.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 อื่นๆ กระเหรีย่ง 1 0.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 รวม 258 100.00 185 100.00 162 100.00 184 100.00 161 100.00 
ลักษณะงาน
ของลูกจ้าง 

ท าความสะอาด 213 39.59 158 38.54 115 33.43 180 51.14 147 61.00 
ซักผ้ารดีผ้า 113 21.00 89 21.71 117 34.01 25 7.10 13 5.39 

 ท าครัว 134 24.91 119 29.02 40 11.63 135 38.35 62 25.73 

 ขับรถ 12 2.23 7 1.71 11 3.20 1 0.28 2 0.83 
 ท าสวน 22 4.09 15 3.66 13 3.78 6 1.70 4 1.66 
 ดูแลเด็ก 23 4.28 16 3.90 30 8.72 4 1.14 5 2.07 
 ดูแลผู้สงูอาย ุ 21 3.90 6 1.46 17 4.94 1 0.28 8 3.32 

 อื่นๆดูสัตว์เล้ียง  0 0.00 0 0.00 1 0.29 0 - 0 - 

 รวม 538 100.00 410 100.00 344 100.00 352 100.00 241 100.00 
ลักษณะการจ้า
งาน 

เต็มเวลา 
(>40 ชม/week) 

146 57.03 108 58.70 102 62.96 178 97.80 159 99.38 

บางเวลา 
(<40 ชม/week) 

110 42.97 76 41.30 60 37.04 4 2.20 1 0.63 

 รวม 256 100.00 184 100.00 162 100.00 182 100.00 160 100.00 
จ านวนปีที่จ้าง
งาน 

น้อยกว่า 1 ป ี 24 9.38 6 3.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
1-5 ป ี 219 85.55 171 92.93 154 95.06 179 98.35 160 100.00 
6-10 ปี 8 3.13 5 2.72 8 4.94 3 1.65 0 0.00 
11-15 ปี 2 0.78 2 1.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 16-20 ปี 3 1.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 มากกว่า 20 ป ี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 รวม 256 100.00 184 100.00 162 100.00 182 100.00 160 100.00 
ผลประโยชน์
ตอบแทน
นอกเหนือจาก
ค่าจ้าง 

ไม่มีผลประโยชน์อื่น 33 10.71 10 4.72 58 19.73 36 22.93 62 38.75 
มีผลประโยชน์อื่น           
  อาหาร 184 59.74 154 72.64 97 32.99 113 71.97 86 53.75 
  ที่พัก 53 17.21 30 14.15 49 16.67 3 1.91 4 2.50 
  เส้ือผ้า 15 4.87 7 3.30 21 7.14 2 1.27 2 1.25 
  ประกันอุบัติเหต ุ 1 0.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  ประกันสขุภาพ 1 0.32 1 0.47 0 0.00 0 0.00 1 0.63 

   เงินช่วยเหลือตามโอกาส 21 6.82 10 4.72 69 23.47 3 1.91 5 3.13 

 รวม 308 100.00 212 100.00 294 100.00 157 100.00 160 100.00 
 
      

      



 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน ก- 5 

ภาค/จังหวดั กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 
การจ้างงาน และการดแูลลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การได้รับ
บาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจาก
การท างาน 
(ในช่วงเวลา 3 
เดือน) 

ไม่เคยได้รับบาดเจ็บ 188 75.20 129 71.67 146 84.88 139 91.45 132 88.00 
ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ           
  ของมีคมบาด 41 16.40 35 19.44 2 1.16 3 1.97 4 2.67 
  พลัดตกจากที่สูง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  ไฟฟ้าซ๊อต 0 0.00 0 0.00 1 0.58 0 0.00 0 0.00 
  ไฟลวก/น้ าร้อนลวก 5 2.00 2 1.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  การชน/กระแทก 13 5.20 11 6.11 14 8.14 9 5.92 14 9.33 
  สารเคมี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

    สัตว์เล้ียงกัด 1 0.40 1 0.56 9 5.23 1 0.66 0 0.00 

   อุบัติเหตยุานพาหนะ 2 0.80 2 1.11 0 - 0 0.00 0 0.00 

 รวม 250 100.00 180 100.00 172 100.00 152 100.00 150 100.00 
การดูแลลูกจ้าง
เมื่อบาดเจ็บ
หรือได้รับ
อุบัติเหต ุ

ไม่ได้ดูแล 36 11.76 30 12.55 4 0.99 95 61.69 99 65.13 
ดูแลโดย           
   ใหห้ยุดงาน 133 43.46 115 48.12 152 37.72 54 35.06 49 32.24 
   ให้เงินส าหรับซ้ือยา 89 29.08 72 30.13 103 25.56 2 1.30 3 1.97 
   น าส่งสถานพยาบาล 12 3.92 6 2.51 94 23.33 2 1.30 1 0.66 
   ออกเงินค่ารักษา 36 11.76 16 6.69 50 12.41 1 0.65 0 - 

 รวม 306 100.00 239 100.00 403 100.00 154 100.00 152 100.00 
ปัญหาจากการ
ท างานของ
ลูกจ้าง 
(กรณีคนไทย) 

เปลี่ยนงานบ่อย 77 57.04 62 61.39 21 72.41 46 100.00 54 100.00 
ลาหยุดบ่อย 38 28.15 23 22.77 7 24.14 0 0.00 0 0.00 
งานไม่มีประสิทธิภาพ 15 11.11 12 11.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
สื่อสารไม่เข้าใจ 1 0.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ลักขโมย 4 2.96 4 3.96 1 3.45 0 0.00 0 0.00 

 รวม 135 100.00 101 100.00 29 100.00 46 100.00 54 100.00 
ปัญหาจากการ
ท างานของ
ลูกจ้าง 
(กรณีคน
ต่างชาติ) 

เปลี่ยนงานบ่อย 2 20.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ลาหยุดบ่อย 4 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
งานไม่มีประสิทธิภาพ 2 20.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
สื่อสารไม่เข้าใจ 2 20.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 
ลักขโมย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 รวม 10 100.00 2 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 
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ตารางที ่3 สิทธิประโยชน์ แนวทางการร่วมจ่าย และเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์พ้ืนที่กรุงเทพ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 

แนวทางการร่วมจ่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความเห็นต่อ

สิทธิประโยชน์ที่
มีความจ าเป็น

ต่อลูกจ้าง
ท างานบา้น 

เจ็บป่วย 1,630 22.15 1,126 21.34 1,203 21.48 1,174 22.77 855 16.98 
ทุพพลภาพ 1,205 16.37 890 16.87 953 17.02 801 15.54 954 18.95 
เสียชีวิต 1,242 16.88 960 18.20 936 16.71 618 11.99 656 13.03 
คลอดบุตร 678 9.21 353 6.69 628 11.21 603 11.70 766 15.21 
สงเคราะห์บุตร 526 7.15 261 4.95 639 11.41 527 10.22 705 14.00 
ชราภาพ 992 13.48 760 14.40 626 11.18 723 14.03 626 12.43 
ว่างงาน 1,086 14.76 926 17.55 615 10.98 709 13.75 473 9.39 

 รวม 7,359 100.00 5,276 100.00 5,600 100.00 5,155 100.00 5,035 100.00 
การยินดีร่วม
จ่ายเพื่อให้
ลูกจ้างได้รับ
ประกันสังคม 

ไม่ยินดีร่วมจ่ายสมทบ 160 69.57 120 72.73 8 5.00 120 80.54 122 81.88 
ยินดีร่วมจ่ายสมทบ
ตามที่กฎหมายก าหนด 
(ร้อยละ5ของเงินเดือน) 

70 30.43 45 27.27 152 95.00 29 19.46 27 18.12 

รวม 230 100.00 165 100.00 160 100.00 149 100.00 149 100.00 
การยินดีให้เข้า
ตรวจสอบบา้น 

ไมย่ินดีให้เข้าตรวจ 145 66.51 124 75.15 1 0.63 120 80.54 119 79.87 
ยินดีให้เข้าตรวจ 73 33.49 41 24.85 159 99.38 29 19.46 30 20.13 

รวม 218 100.00 165 100.00 160 100.00 149 100.00 149 100.00 
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พื้นที่กรุงเทพ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (กลุ่มลูกจ้าง) 
 

ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง พ้ืนที่กรุงเทพ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 

ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 35 17.50 30 18.18 45 27.78 34 22.82 18 12.33 

 หญิง 165 82.50 135 81.82 117 72.22 115 77.18 128 87.67 

 รวม 200 100.00 165 100.00 162 100.00 149 100.00 146 100.00 
อายุ อายุเฉลีย่ 36.62 38.69 41.27 38.21 41.68 
สัญชาติของ
ลูกจ้าง 

ไทย 169 84.50 165 100.00 148 91.36 148 99.33 149 102.05 
ลาว 3 1.50 0 0.00 2 1.23 1 0.67 0 0.00 
พม่า 27 13.50 0 0.00 12 7.41 0 0.00 0 0.00 
กัมพูชา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
อื่นๆ กระเหรีย่ง 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 200 100.00 165 100.00 162 100.00 149 100.00 146 102.05 

จ านวนปีที่อยู่
ประเทศไทย 
(เฉพาะ
แรงงาน
ต่างชาติ) 

1 ป ี 1 3.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 ป ี 7 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 ป ี 3 10.71 0 0.00 2 13.33 0 0.00 0 0.00 
4 ป ี 0 0.00 0 0.00 5 33.33 0 0.00 0 0.00 
5 ป ี 4 14.29 0 0.00 6 40.00 0 0.00 0 0.00 

 6 ป ี 6 21.43 0 0.00 1 6.67 0 0.00 0 0.00 
 7 ป ี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 8 ป ี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 9 ป ี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 10 ป ี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 มากกว่า 10 ป ี 7 25.00 0 0.00 1 6.67 0 0.00 0 0.00 
 รวม 28 100.00 0 0.00 15 100.00 0 0.00 0 0.00 
การมี
ใบอนุญาต 
ท างาน
(เฉพาะ
แรงงาน
ต่างชาติ) 

ไม่มีใบอนุญาต 4 12.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
มีใบอนุญาตการ
ท างาน แต่ยังไม่มี
การพิสูจน์สัญชาต ิ

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

อยู่ในระหวา่งการ
พิสูจน์สัญชาต ิ

4 12.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

พิสูจน์สัญชาติ, 
มีpassport
ชั่วคราวและมี
ใบอนุญาตท างาน 

20 64.52 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 

เข้ามาท างานตาม 
MOU 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 3 9.68 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 
 รวม 31 100.00 0 0.00 14 100.00 1 100.00 0 0.00 
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ภาค กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 
ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ
สมรส 

โสด 68 34.00 55 33.33 55 33.95 11 7.38 6 4.03 
สมรส อยู่ด้วยกัน 85 42.50 71 43.03 79 48.77 124 83.22 129 86.58 
สมรส แยกกันอยู ่ 28 14.00 19 11.52 4 2.47 14 9.40 14 9.40 
หม้าย 11 5.50 15 9.09 19 11.73 0 0.00 0 0.00 

 หย่าร้าง 8 4.00 5 3.03 5 3.09 0 0.00 0 0.00 

 รวม 200 100.00 165 100.00 162 100.00 149 100.00 149 100.00 
ระดับ
การศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 39 19.50 4 2.42 13 8.02 0 0.00 2 1.34 
ประถมศึกษา 66 33.00 59 35.76 51 31.48 45 30.20 74 49.66 
มัธยมต้น 79 39.50 84 50.91 44 27.16 65 43.62 60 40.27 

 มัธยมปลาย/ปวช. 12 6.00 17 10.30 53 32.72 39 26.17 13 8.72 

 อนุปริญญา/ปวส. 1 0.50 1 0.61 1 0.62 0 0.00 0 0.00 

 ปริญญาตร ี 3 1.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 รวม 200 100.00 165 100.00 162 100.00 149 100.00 149 100.00 
อาชีพที่ท า
ก่อนมาเป็น
ลูกจ้างท างาน
บ้าน 

ไม่เคยท า/ว่างงาน 26 13.27 47 28.83 9 5.56 4 2.68 5 3.36 
นักเรียน/นักศึกษา 5 2.55 2 1.23 2 1.23 0 0.00 0 0.00 
ลูกจ้างท างานบา้น 52 26.53 14 8.59 41 25.31 4 2.68 3 2.01 
งานในโรงงาน 21 10.71 28 17.18 7 4.32 0 0.00 32 21.48 

 งานเกษตรกรรม 10 5.10 5 3.07 12 7.41 0 0.00 2 1.34 

 ค้าขาย 18 9.18 25 15.34 11 6.79 30 20.13 49 32.89 

 งานประมง 3 1.53 7 4.29 0 0.00 0 0.00 1 0.67 
 งานก่อสร้าง 33 16.84 10 6.13 7 4.32 9 6.04 14 9.40 
 งานบริการ  28 14.29 25 15.34 73 45.06 102 68.46 42 28.19 
 งานวิชาชีพ  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.67 

 รวม 196 100.00 163 100.00 162 100.00 149 100.00 149 100.00 
บุคคลใน
ความดูแล
และอุปการะ 

พ่อ 109 22.80 101 28.86 79 23.30 35 14.34 57 21.59 
แม่ 126 26.36 103 29.43 105 30.97 34 13.93 74 28.03 
สามี/ภรรยา 31 6.49 12 3.43 80 23.60 61 25.00 13 4.92 
ลูก 93 19.46 66 18.86 50 14.75 114 46.72 120 45.45 

    1คน 40 8.37 41 11.71 22 6.49 85 34.84 55 20.83 

    2คน 46 9.62 23 6.57 27 7.96 29 11.89 46 17.42 
    3คน 4 0.84 2 0.57 1 0.29 0 0.00 14 5.30 
    4 คน 1 0.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 1.89 
    5 คน 2 0.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 ญาติ 13 2.72 1 0.29 25 7.37 0 0.00 0 0.00 
    1คน 6 1.26 1 0.29 15 4.42 0 0.00 0 0.00 
    2คน 7 1.46 0 0.00 10 2.95 0 0.00 0 0.00 
    3คน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 

รวม 372 100.00 283 100.00 339 100.00 244 100.00 264 100.00 
ค่าเฉลี่ย 2.23 1.88 2.33 1.83 2.37 
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ภาค กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 
ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การจัดหาที่
พักอาศัย
ปัจจุบัน 

ที่อยู่ของตนเอง/
จัดหาเอง 

138 69.00 73 44.24 113 69.75 146 97.99 145 97.32 

นายจา้งจัดหาให้ไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

12 6.00 1 0.61 2 1.23 0 0.00 0 0.00 

อยู่กับนายจ้าง 50 25.00 91 55.15 47 29.01 3 2.01 4 2.68 
รวม 200 100.00 165 100.00 162 100.00 149 100.00 149 100.00 

ความ
ปลอดภยัของ
ที่พักปัจจุบัน 

มาก 117 58.50 107 64.85 161 99.38 102 68.46 114 76.51 
ปานกลาง 80 40.00 58 35.15 1 0.62 47 31.54 35 23.49 
น้อย 3 1.50 0 0.00 0 - 0 - 0 - 

รวม 200 100.00 165 100.00 162 100.00 149 100.00 149 100.00 
 ค่าเฉลี่ย 2.57 2.65 2.99 2.68 2.77 
 แปลความหมาย มาก มาก มาก มาก มาก 
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ตารางที ่5 ลักษณะการท างาน ค่าตอบแทน และความเจ็บป่วย พ้ืนที่กรุงเทพ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค/จังหวดั กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 

ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเป็น
ลูกจ้างท างาน
บ้านครั้ง
มาแล้ว 
(จ านวนปีที่
เป็นมาแล้ว) 

ไม่ถึง 1 ป ี 13 6.50 4 2.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
1-5 ป ี 152 76.00 114 69.09 124 77.50 144 96.64 143 97.95 
6-10 ป ี 18 9.00 34 20.61 26 16.25 5 3.36 3 2.05 
11-15 ป ี 6 3.00 8 4.85 7 4.38 0 0.00 0 0.00 
มากกว่า 15 ป ี 11 5.50 5 3.03 3 1.88 0 0.00 0 0.00 

รวม 200 100.00 165 100.00 160 100.00 149 100.00 146 100.00 
จ านวนปีที่
ท างานกับ
นายจ้าง
ปัจจุบัน 

ไม่ถึง 1 ป ี 15 7.50 5 3.03 1 0.62 0 0.00 0 0.00 
1-5 ป ี 165 82.50 139 84.24 95 59.01 146 97.99 146 100.00 
6-10 ป ี 11 5.50 18 10.91 50 31.06 3 2.01 0 0.00 
11-15 ป ี 2 1.00 2 1.21 8 4.97 0 0.00 0 0.00 
มากกว่า 15 ป ี 7 3.50 1 0.61 7 4.35 0 0.00 0 0.00 

รวม 200 100.00 165 100.00 161 100.00 149 100.00 146 100.00 
การได้ท างาน
กับนายจ้าง
ปัจจุบัน 

สมัครกับนายจา้ง 99 50.00 38 23.03 69 42.59 112 75.17 94 63.09 
ญาติ/คนรู้จักแนะน า 89 44.95 126 76.36 86 53.09 37 24.83 55 36.91 
ผ่านนายหนา้จัดหางาน 10 5.05 1 0.61 7 4.32 0 0.00 0 0.00 

รวม 198 100.00 165 100.00 162 100.00 149 100.00 149 100.00 
จ านวน
นายจ้าง 

1 แห่ง 196 98.00 164 99.39 158 97.53 148 99.33 149 100.00 
2 แห่ง 4 2.00 1 0.61 4 2.47 1 0.67 0 0.00 
3 แห่ง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 200 100.00 165 100.00 162 100.00 149 100.00 149 100.00 
ลักษณะงาน
ของลูกจ้าง 

ท าความสะอาด 147 37.22 124 32.55 100 33.22 146 52.90 129 64.50 
ซักผ้ารีดผ้า 94 23.80 88 23.10 77 25.58 23 8.33 11 5.50 
ท าครัว 95 24.05 119 31.23 32 10.63 95 34.42 42 21.00 
ขับรถ 7 1.77 19 4.99 24 7.97 0 0.00 2 1.00 
ท าสวน 27 6.84 24 6.30 23 7.64 8 2.90 4 2.00 
ดูแลเด็ก 12 3.04 6 1.57 30 9.97 3 1.09 4 2.00 
ดูแลผู้สูงอาย ุ 12 3.04 1 0.26 15 4.98 1 0.36 8 4.00 
อื่นๆดูสัตว์เล้ียง  1 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 395 100.00 381 100.00 301 100.00 276 100.00 200 100.00 
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ภาค/จังหวดั กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน
วันหยุดต่อ
เดือน 

ไม่มีวันหยุด 45 22.50 82 49.70 53 32.72 9 6.04 16 10.74 
2 วัน 3 1.50 2 1.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 วัน 3 1.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.67 
4 วัน 46 23.00 63 38.18 6 3.70 136 91.28 100 67.11 

 5 วัน 34 17.00 3 1.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 6 วัน 40 20.00 2 1.21 73 45.06 1 0.67 0 0.00 

 7 วัน 1 0.50 0 0.00 15 9.26 0 0.00 0 0.00 
 8 วัน 6 3.00 1 0.61 9 5.56 1 0.67 25 16.78 
 10 วัน 14 7.00 10 6.06 2 1.23 2 1.34 7 4.70 
 14 วัน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 15 วัน 1 0.50 1 0.61 2 1.23 0 0.00 0 0.00 
 18 วัน 0 0.00 0 0.00 1 0.62 0 0.00 0 0.00 
 20 วัน 2 1.00 1 0.61 1 0.62 0 0.00 0 0.00 
 22 วัน 2 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 25 วัน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 26 วัน 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 28 วัน 2 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 รวม 196 100.00 163 100.00 162 100.00 149 100.00 149 100.00 
จ านวนวันท างานเฉลีย่/เดือน 23.59 26.47 24.37 24.12 23.79 
จ านวนชั่วโมงท างานเฉลีย่/วัน 8.83 9.14 9.56 9.43 8.10 
จ านวนค่าตอบแทนเฉลี่ย/เดือน 9,489.34 10,281.71 8,234.63 11,417.56 8,948.67 
การจ่าย
ค่าตอบแทน
ตรงเวลา 

ไม่ตรงเวลา 9 4.41 1 0.60 2 1.20 66 43.71 68 45.64 
ตรงเวลา 195 95.59 165 99.40 165 98.80 85 56.29 81 54.36 

รวม 204 100.00 166 100.00 167 100.00 151 100.00 149 100.00 
การหัก
ค่าตอบแทน 

ไม่หักค่าตอบแทน ได้รับเต็มจ านวน 198 97.06 165 99.40 167 100.00 151 100.00 149 100.00 
หักค่าตอบแทน 6 2.94 1 0.60 0 - 0 - 0 - 

 รวม 204 100.00 166 100.00 167 100.00 151 100.00 149 100.00 
ผลประโยชน์
ตอบแทน
อ่ืนๆ 

ไม่มี 77 29.06 22 7.77 36 9.68 38 24.05 60 38.22 

ผลประโยชนอ์ื่นๆ           

ที่พัก 53 20.00 90 31.80 48 12.90 3 1.90 4 2.55 

อาหาร 103 38.87 143 50.53 123 33.06 111 70.25 85 54.14 

    1 มื้อ 31 11.70 12 4.24 36 9.68 65 41.14 46 29.30 

    2 มื้อ 19 7.17 32 11.31 34 9.14 39 24.68 34 21.66 

    3 มื้อ 53 20.00 99 34.98 53 14.25 7 4.43 5 3.18 

 เสื้อผ้า 7 2.64 11 3.89 36 9.68 1 0.63 2 1.27 

 ประกนัอุบัติเหต ุ 2 0.75 2 0.71 4 1.08 0 0.00 0 0.00 

 ประกนัสุขภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.64 

 เงินพิเศษ  9 3.40 10 3.53 15 4.03 5 3.16 5 3.18 

 เงินช่วยเหลอืตามโอกาส  14 5.28 5 1.77 110 29.57 0 0.00 0 0.00 

 รวม 265 100.00 283 100.00 372 100.00 158 100.00 157 100.00 
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ภาค/จังหวดั กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การได้รับ
บาดเจ็บหรือ
อุบัติเหต ุ
ในช่วงเวลา 3 
เดือนที่ผ่าน
มา 

ไม่เคย 178 87.25 103 55.08 153 90.53 147 98.00 138 92.62 
ได้รับบาดเจ็บ           
  ของมีคม 12 5.88 41 21.93 0 0.00 2 1.33 2 1.34 
  พลัดตกจากที่สูง 1 0.49 2 1.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  ไฟฟ้าซ๊อต 0 0.00 1 0.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  ไฟ/น้ าร้อนลวก 2 0.98 5 2.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  ชน/กระแทก 8 3.92 30 16.04 9 5.33 1 0.67 9 6.04 
  สารเคมี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  สัตว์เล้ียงกัด 3 1.47 1 0.53 7 4.14 0 0.00 0 0.00 

   อุบัติเหตยุานพาหนะ 0 0.00 4 2.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 รวม 204 100.00 187 100.00 169 100.00 150 100.00 149 100.00 
การท างานใน
สภาวะทีไม่
เหมาะสม 

ท าขณะไม่สบาย 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม/
อันตราย 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ท างานเกินเวลา/ไม่ได้ค่าตอบแทน 0 0.00 2 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 
ถูกท าร้ายร่างกาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ถูกท าร้ายจิตใจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ถูกละเมิดทางเพศ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 รวม 2 100.00 2 100.00 0 #DIV/0! 1 100.00 1 100.00 
การรักษาเมื่อ
ได้รับบาดเจบ็ 
ในช่วงเวลา 3 
เดือน 

ไม่เคย 158 63.71 16 5.84 90 40.00 123 67.96 123 71.10 
เคย รักษาโดย           
ซ้ือยาและจ่ายเอง 24 9.68 99 36.13 17 7.56 27 14.92 26 15.03 
ซ้ือยาและนายจา่ย 12 4.84 21 7.66 32 14.22 0 0.00 0 0.00 
คลินิกและจ่ายเอง 7 2.82 41 14.96 1 0.44 0 0.00 0 0.00 
คลินิกและนายจ่าย 5 2.02 18 6.57 21 9.33 3 1.66 0 0.00 
ประกันสังคม (มีสิทธิ/เคยใช้) 3 1.21 3 1.09 0 0.00 2 1.10 0 0.00 
ประกันสังคม (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 0 0.00 1 0.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ประกันสุขภาพ (มีสิทธิ/เคยใช้) 2 0.81 2 0.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ประกันสุขภาพ (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ประกันอุบัติเหตุ(มีสิทธแิละเคยใช้) 0 0.00 0 0.00 1 0.44 0 0.00 0 0.00 
สวัสดิการภาครัฐ (มีสิทธิ/เคยใช้) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
สุขภาพถว้นหนา้ (มีสิทธิ/เคยใช้) 29 11.69 64 23.36 54 24.00 25 13.81 16 9.25 
สุขภาพถว้นหนา้ (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 7 2.82 9 3.28 9 4.00 1 0.55 8 4.62 

 บัตรสุขภาพแรงงาน (มีสิทธิ/เคยใช้) 1 0.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 รวม 248 100.00 274 100.00 225 100.00 181 100.00 173 100.00 
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ตารางที่ 6 การเป็นสมาชิกประกันสังคม และความเห็นต่อสิทธิประโยชน์พ้ืนทีก่รุงเทพ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค/จังหวดั กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเป็น
สมาชิก
ประกันสังคม 

ไม่ได้เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 

190 95.00 159 96.36 161 99.38 140 93.96 147 98.66 

สมาชิก มาตรา 39 8 4.00 6 3.64 1 0.62 9 6.04 2 1.34 
สมาชิก มาตรา 40 2 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 200 100.00 165 100.00 162 100.00 149 100.00 149 100.00 
กรณีไม่เป็น
สมาชิก
ประกันสังคม
สาเหตทุี่ยัง
ไม่ได้เป็น
สมาชิก  

ไม่ทราบข้อมูล 146 76.84 79 49.69 87 54.04 75 53.57 111 75.51 
ไม่มีสิทธิสมัครบัตร 27 14.21 66 41.51 17 10.56 51 36.43 32 21.77 
สิทธิประโยชน์ไม่ตรง
ตามที่ต้องการ 

12 6.32 13 8.18 40 24.84 11 7.86 1 0.68 

ไม่สามารถจ่ายเงิน
สมทบได ้

5 2.63 1 0.63 17 10.56 3 2.14 3 2.04 

รวม 190 100.00 159 100.00 161 100.00 140 100.00 147 100.00 
ช่องทางใน
การน าส่งเงิน
สมทบ 

สนง.ประกันสังคม - - 1 14.29 14 93.33 0 - 0 - 
หักบัญชีเงินฝาก 7 58.33 5 71.43 1 6.67 11 100.00 2 100.00 
จ่ายดว้ยเงินสด 5 41.67 1 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 12 100.00 7 100.00 15 100.00 11 100.00 2 100.00 
ความพึงพอใจ
ในการน าส่ง
เงิน 

พอใจ 12 100.00 7 100.00 15 100.00 11 100.00 2 100.00 
ไม่พอใจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 12 100.00 7 100.00 15 100.00 11 100.00 2 100.00 
ความพึงพอใจ
ในการติดต่อ 

ไม่เคยติดต่อ 3 25.00 4 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
เคยติดต่อและพอใจ 9 75.00 3 42.86 15 100.00 11 100.00 2 100.00 

รวม 12 100.00 7 100.00 15 100.00 11 100.00 2 100.00 
สิทธิประโยชน์
ที่ต้องการ 
(คนไทย) 

เจ็บป่วย 1,076 19.29 867 15.56 1,129 21.94 1,163 22.93 838 16.26 
ทุพลภาพ 907 16.26 862 15.47 885 17.19 885 17.45 950 18.43 
เสียชีวิต 882 15.81 856 15.36 872 16.94 561 11.06 751 14.57 
คลอดบุตร 642 11.51 523 9.38 623 12.10 725 14.29 763 14.80 
สงเคราะห์บุตร 626 11.22 463 8.31 586 11.39 688 13.56 677 13.14 
ชราภาพ 726 13.01 961 17.24 533 10.36 642 12.66 686 13.31 
ว่างงาน 720 12.91 1,041 18.68 519 10.08 409 8.06 489 9.49 

รวม 5,579 100.00 5,573 100.00 5,147 100.00 5,073 100.00 5,154 100.00 
สิทธิประโยชน์
ที่ต้องการ 
(คนต่างชาติ) 

เจ็บป่วย 210 19.48 0 0.00 112 21.25 8 24.24 0 0.00 
ทุพลภาพ 192 17.81 0 0.00 88 16.70 3 9.09 0 0.00 
เสียชีวิต 195 18.09 0 0.00 50 9.49 2 6.06 0 0.00 
คลอดบุตร 135 12.52 0 0.00 34 6.45 7 21.21 0 0.00 
สงเคราะห์บุตร 112 10.39 0 0.00 71 13.47 5 15.15 0 0.00 
ชราภาพ 117 10.85 0 0.00 86 16.32 4 12.12 0 0.00 
ว่างงาน 117 10.85 0 0.00 86 16.32 4 12.12 0 0.00 

รวม 1,078 100.00 0 0.00 527 100.00 33 100.00 0 0.00 
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ภาค/จังหวดั กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความต้องการ
เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 

ไม่ต้องการเป็นสมาชิก 117 58.50 60 36.36 527 100.00 33 100.00 112 75.17 
ต้องการเป็นสมาชิก 79 39.50 93 56.36 105 64.81 17 11.41 35 23.49 
เป็นสมาชิกแต่ต้องการ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

4 2.00 12 7.27 0 - 9 6.04 2 1.34 

รวม 200 100.00 165 100.00 162 100.00 149 100.00 149 100.00 
แนวทางการ
ร่วมจ่ายที่
สนใจ (เฉพาะ
ผู้ที่ต้องการ
เป็นสมาชิก) 

กรณีที่1เดือนละ100บ 
(รัฐ 30 บ/ลูกจ้าง70บ) 

15 18.07 7 6.67 21 20.00 0 0.00 0 0.00 

กรณีที่2เดือนละ150บ 
(รัฐ 50บ/ลูกจ้าง100บ) 

14 16.87 31 29.52 5 4.76 15 57.69 20 54.05 

กรณีที่3จ่ายเงินแรกเข้า 
และเงินสมทบ 

12 14.46 38 36.19 0 0.00 3 11.54 0 0.00 

กรณีที่4รัฐ ลูกจา้งและ
นายจา้งร่วมกันจา่ย 
ฝ่ายละร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนทุกเดือน 

42 50.60 29 27.62 79 75.24 8 30.77 17 45.95 

รวม 83 100.00 105 100.00 105 100.00 26 100.00 37 100.00 
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  ตารางที่ 7 ความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์พ้ืนทีก่รุงเทพ ภาคตะวันออก และภาคใต้ (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค/จังวดั กรุงเทพ ชลบุร ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา 

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 
สิทธิ
ประโยชน์
มาตรา 39 

รักษาพยาบาล 4.25 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.44 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
ชดเชยรายได้ 3.13 ปานกลาง 3.43 มาก 4.00 มาก 3.44 มาก 2.50 น้อย 
ทุพลภาพ 3.50 มาก 3.29 ปานกลาง 4.00 มาก 2.33 น้อย 1.00 น้อยที่สุด 
เสียชีวิต 3.50 มาก 3.29 ปานกลาง 4.00 มาก 2.22 น้อย 1.00 น้อยที่สุด 
คลอดบุตร 3.75 มาก 3.43 มาก 4.00 มาก 2.89 ปานกลาง 2.00 น้อย 
สงเคราะห์บุตร 3.88 มาก 3.57 มาก 4.00 มาก 3.22 ปานกลาง 2.00 น้อย 
ชราภาพ 3.83 มาก 3.57 มาก 4.00 มาก 2.56 น้อย 1.00 น้อยที่สุด 

ภาพรวม 3.69 มาก 3.57 มาก 4.14 มาก 3.02 ปานกลาง 2.07 น้อย 
สิทธิ
ประโยชน์
มาตรา 40 

รักษา (สปสช.) 4.33 มากที่สุด - - - - - - - - 
ชดเชยรายได้ 3.00 ปานกลาง - - - - - - - - 
ทุพลภาพ 2.33 น้อย - - - - - - - - 
เสียชีวิต 3.00 ปานกลาง - - - - - - - - 
ชราภาพ  
(150บ/ด) 

3.00 ปานกลาง - - - - - - - - 

ภาพรวม 3.13 ปานกลาง - - - - - - - - 
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พื้นที่ภาคกลาง (กลุ่มนายจ้าง) 
 

ตารางที ่8 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้างพ้ืนทีภ่าคกลาง (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 

ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 51 34.00 69 37.30 50 35.21 69 46.00 44 26.67 

 หญิง 99 66.00 116 62.70 92 64.79 81 54.00 121 73.33 

 รวม 150 100.00 185 100.00 142 100.00 150 100.00 165 100.00 
อายุ อายุเฉลีย่ 44.69 48.96 47.43 47.45 41.61 
สัญชาติของ
นายจ้าง 

ชาวไทย 150 100.00 181 97.31 142 100.00 150 100.00 165 100.00 
ชาวต่างชาต ิ 0 - 5 2.69 0 - 0 - 0 - 

รวม 150 100.00 186 100.00 142 100.00 150 100.00 165 100.00 
สถานภาพ
สมรส 

โสด 13 8.67 12 6.59 10 7.09 6 4.00 30 18.18 
สมรส อยู่ด้วยกัน 127 84.67 154 84.62 121 85.82 137 91.33 114 69.09 

 สมรส แยกกันอยู ่ 3 2.00 15 8.24 4 2.84 2 1.33 3 1.82 

 หม้าย 7 4.67 1 0.55 5 3.55 5 3.33 14 8.48 

 หย่าร้าง 0 - 0 - 1 0.71 0 - 4 2.42 

 รวม 150 100.00 182 100.00 141 100.00 150 100.00 165 100.00 
ระดับ
การศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 0 - 0 - 2 1.42 3 2.00 0 - 
ประถมศึกษา 6 4.00 3 1.62 14 9.93 7 4.67 2 1.21 
มัธยมต้น 21 14.00 20 10.81 13 9.22 15 10.00 5 3.03 

 มัธยมปลาย/ปวช. 40 26.67 47 25.41 37 26.24 44 29.33 46 27.88 

 อนุปริญญา/ปวส. 20 13.33 24 12.97 11 7.80 16 10.67 30 18.18 

 ปริญญาตร ี 57 38.00 59 31.89 53 37.59 53 35.33 76 46.06 

 สูงกว่าปริญญาตร ี 6 4.00 32 17.30 11 7.80 12 8.00 6 3.64 

 รวม 150 100.00 185 100.00 141 100.00 150 100.00 165 100.00 
อาชีพ ข้าราชการ/

พนักงานราชการ 
3 2.00 3 1.61 4 2.82 5 3.33 0 0.67 

 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

6 4.00 4 2.15 4 2.82 6 4.00 0 2.01 

 พนักงานบริษัท 22 14.67 6 3.23 10 7.04 3 2.00 53 4.70 

 ธุรกิจส่วนตวั 72 48.00 62 33.33 50 35.21 60 40.00 27 40.27 

 เกษตรกรรม 7 4.67 2 1.08 3 2.11 3 2.00 0 1.34 

 ค้าขาย 22 14.67 74 39.78 48 33.80 51 34.00 29 48.32 

 เกษียณอาย ุ 10 6.67 21 11.29 19 13.38 20 13.33 7 2.68 
 ว่างงาน/ไม่มีงาน 7 4.67 10 5.38 2 1.41 2 1.33 49 - 
 อื่นๆ 1 0.67 4 2.15 2 1.41 0 - 0 - 

 รวม 150 100.00 186 100.00 142 100.00 150 100.00 165 100.00 
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ภาค/จังหวดั นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 
ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน
สมาชิกใน
บ้าน 

1 คน 1 0.67 1 0.55 2 1.47 3 2.01 12 7.27 
2 คน 12 8.00 9 4.95 6 4.41 13 8.72 13 7.88 
3 คน 36 24.00 36 19.78 31 22.79 22 14.77 22 13.33 
4 คน 48 32.00 65 35.71 56 41.18 69 46.31 43 26.06 

 5 คน 37 24.67 33 18.13 25 18.38 28 18.79 47 28.48 

 6 คน 8 5.33 29 15.93 11 8.09 11 7.38 19 11.52 
 7 คน 6 4.00 5 2.75 4 2.94 3 2.01 8 4.85 
 8 คน 1 0.67 2 1.10 1 0.74 0 - 1 0.61 
 9 คน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
 10 คน 0 - 2 1.10 0 - 0 - 0 - 
 12 คน 1 0.67 0 - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 150 100.00 182 100.00 136 100.00 149 100.00 165 100.00 
จ านวน
ลูกจ้างท างาน
บ้าน 

1 คน 138 92.00 164 88.17 131 92.25 139 92.67 149 90.30 
2 คน 9 6.00 19 10.22 10 7.04 10 6.67 16 9.70 
3 คน 1 0.67 3 1.61 1 0.70 1 0.67 0 - 
4 คน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
5 คน 2 1.33 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 150 100.00 186 100.00 142 100.00 150 100.00 165 100.00 
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ตารางที่ 9 การจ้างงาน ผลประโยชน์ตอบแทน และการดูแลลูกจ้างพ้ืนทีภ่าคกลาง (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 

การจ้างงาน และการดแูลลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สัญชาติของ
ลูกจ้าง 

ไทย 145 86.83 203 96.21 152 98.70 156 96.30 114 63.33 
พม่า 22 13.17 7 3.32 1 0.65 4 2.47 51 28.33 

 ลาว 0 - 1 0.47 1 0.65 1 0.62 8 4.44 
 กัมพูชา 0 - 0 - 0 - 1 0.62 4 2.22 
 อื่นๆ กระเหรีย่ง 0 - 0 - 0 - 0 - 3 1.67 

 รวม 167 100.00 211 100.00 154 100.00 162 100.00 180 100.00 
ลักษณะงาน
ของลูกจ้าง 

ท าความสะอาด 133 56.60 165 39.76 113 40.21 132 39.52 149 34.65 
ซักผ้ารีดผ้า 49 20.85 68 16.39 57 20.28 65 19.46 122 28.37 

 ท าครัว 16 6.81 123 29.64 70 24.91 69 20.66 68 15.81 

 ขับรถ 6 2.55 7 1.69 5 1.78 9 2.69 6 1.40 
 ท าสวน 11 4.68 14 3.37 6 2.14 16 4.79 13 3.02 
 ดูแลเด็ก 18 7.66 14 3.37 13 4.63 19 5.69 46 10.70 
 ดูแลผู้สูงอาย ุ 2 0.85 22 5.30 17 6.05 22 6.59 17 3.95 

 อื่นๆดูสัตว์เล้ียง  0 - 2 0.48 0 - 2 0.60 9 2.09 

 รวม 235 100.00 415 100.00 281 100.00 334 100.00 430 100.00 
ลักษณะการจ้า
งาน 

เต็มเวลา 
(>40 ชม/week) 

99 59.28 145 69.38 115 75.16 129 79.63 112 62.22 

บางเวลา 
(<40 ชม/week) 

68 40.72 64 30.62 38 24.84 33 20.37 68 37.78 

 รวม 167 100.00 209 100.00 153 100.00 162 100.00 180 100.00 
จ านวนปีที่จ้าง
งาน 

น้อยกว่า 1 ป ี 42 25.30 7 3.35 2 1.32 4 2.48 37 20.56 
1-5 ป ี 120 72.29 188 89.95 143 94.08 156 96.89 143 79.44 
6-10 ปี 3 1.81 6 2.87 6 3.95 0 - 0 - 
11-15 ปี 0 - 1 0.48 0 - 0 - 0 - 

 16-20 ปี 1 0.60 5 2.39 1 0.66 0 - 0 - 

 มากกว่า 20 ป ี 0 - 2 0.96 0 - 1 0.62 0 - 

 รวม 166 100.00 209 100.00 152 100.00 161 100.00 180 100.00 
ผลประโยชน์
ตอบแทน
นอกเหนือจาก
ค่าจ้าง 

ไม่มีผลประโยชน์อื่น 64 38.32 26 10.24 65 41.40 41 22.91 38 9.90 
มีผลประโยชน์อื่น           
  อาหาร 70 41.92 151 59.45 59 37.58 93 51.96 120 31.25 
  ที่พัก 27 16.17 42 16.54 11 7.01 32 17.88 117 30.47 
  เส้ือผ้า 4 2.40 16 6.30 11 7.01 5 2.79 38 9.90 
  ประกันอุบัติเหต ุ 1 0.60 1 0.39 0 - 2 1.12 0 - 
  ประกันสขุภาพ 0 - 1 0.39 1 0.64 4 2.23 0 - 

   เงินช่วยเหลือตามโอกาส 1 0.60 17 6.69 10 6.37 2 1.12 71 18.49 

 รวม 167 100.00 254 100.00 157 100.00 179 100.00 384 100.00 
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ภาค/จังหวดั นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 
การจ้างงาน และการดแูลลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การได้รับ
บาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจาก
การท างาน 
(ในช่วงเวลา 3 
เดือน) 

ไม่เคยได้รับบาดเจ็บ 149 99.33 158 75.96 109 80.74 134 85.35 111 59.68 
ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ           
  ของมีคมบาด 1 0.67 29 13.94 8 5.93 10 6.37 32 17.20 
  พลัดตกจากที่สูง 0 - 0 - 0 - 1 0.64 2 1.08 
  ไฟฟ้าซ๊อต 0 - 0 - 0 - 1 0.64 0 - 
  ไฟลวก/น้ าร้อนลวก 0 - 6 2.88 4 2.96 0 - 0 - 
  การชน/กระแทก 0 - 12 5.77 14 10.37 9 5.73 28 15.05 
  สารเคมี 0 - 0 - 0 - 1 0.64 1 0.54 

    สัตว์เล้ียงกัด 0 - 1 0.48 0 - 0 - 12 6.45 

   อุบัติเหตยุานพาหนะ 0 - 2 0.96 0 - 1 0.64 0 - 

 รวม 150 100.00 208 100.00 135 100.00 157 100.00 186 100.00 
การดูแลลูกจ้าง
เมื่อบาดเจ็บ
หรือได้รับ
อุบัติเหต ุ

ไม่ได้ดูแล 10 3.11 46 21.70 30 18.07 56 32.00 15 4.53 
ดูแลโดย           
   ใหห้ยุดงาน 134 41.61 95 44.81 83 50.00 65 37.14 35 10.57 
   ให้เงินส าหรับซ้ือยา 73 22.67 43 20.28 28 16.87 35 20.00 64 19.34 
   น าส่งสถานพยาบาล 51 15.84 9 4.25 21 12.65 14 8.00 91 27.49 
   ออกเงินค่ารักษา 54 16.77 19 8.96 4 2.41 5 2.86 126 38.07 

 รวม 322 100.00 212 100.00 166 100.00 175 100.00 331 100.00 
ปัญหาจากการ
ท างานของ
ลูกจ้าง 
(กรณีคนไทย) 

เปลี่ยนงานบ่อย 97 57.40 56 70.89 52 74.29 19 70.37 15 32.61 
ลาหยุดบ่อย 61 36.09 15 18.99 18 25.71 7 25.93 12 26.09 
งานไม่มีประสิทธิภาพ 7 4.14 6 7.59 0 - 0 - 11 23.91 
สื่อสารไม่เข้าใจ 3 1.78 0 - 0 - 0 - 1 2.17 
ลักขโมย 1 0.59 2 2.53 0 - 1 3.70 7 15.22 

 รวม 169 100.00 79 100.00 70 100.00 27 100.00 46 100.00 
ปัญหาจากการ
ท างานของ
ลูกจ้าง 
(กรณีคน
ต่างชาติ) 

เปลี่ยนงานบ่อย 7 24.14 3 60.00 0 - 2 28.57 6 18.75 
ลาหยุดบ่อย 8 27.59 0 - 0 - 1 14.29 7 21.88 
งานไม่มีประสิทธิภาพ 6 20.69 1 20.00 0 - 2 28.57 6 18.75 
สื่อสารไม่เข้าใจ 7 24.14 1 20.00 14 87.50 2 28.57 7 21.88 
ลักขโมย 1 3.45 0 - 2 12.50 0 - 6 18.75 

 รวม 29 100.00 5 100.00 16 100.00 7 100.00 32 100.00 
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ตารางที ่10 สิทธิประโยชน์ แนวทางการร่วมจ่าย และเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์พ้ืนทีภ่าคกลาง (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 

แนวทางการร่วมจ่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความเห็นต่อ
สิทธิประโยชน์ที่
มีความจ าเป็น
ต่อลูกจ้าง
ท างานบา้น 

เจ็บป่วย 1,152 26.57 1,325 21.53 983 22.81 1,049 20.26 1,252 28.24 
ทุพพลภาพ 806 18.59 1,052 17.10 762 17.68 746 14.41 947 21.36 
เสียชีวิต 744 17.16 992 16.12 625 14.50 759 14.66 429 9.68 
คลอดบุตร 196 4.52 573 9.31 566 13.13 693 13.38 480 10.83 
สงเคราะห์บุตร 157 3.62 494 8.03 542 12.58 620 11.97 359 8.10 
ชราภาพ 628 14.49 873 14.19 472 10.95 611 11.80 230 5.19 
ว่างงาน 652 15.04 844 13.72 360 8.35 700 13.52 737 16.62 

 รวม 4,335 100.00 6,153 100.00 4,310 100.00 5,178 100.00 4,434 100.00 
การยินดีร่วม
จ่ายเพื่อให้
ลูกจ้างได้รับ
ประกันสังคม 

ไม่ยินดีร่วมจ่ายสมทบ 48 32.00 143 76.88 79 55.63 96 64.00 77 46.67 
ยินดีร่วมจ่ายสมทบ
ตามที่กฎหมายก าหนด 
(ร้อยละ5ของเงินเดือน) 

102 68.00 43 23.12 63 44.37 54 36.00 88 53.33 

รวม 150 100.00 186 100.00 142 100.00 150 100.00 165 100.00 
การยินดีให้เข้า
ตรวจสอบบา้น 

ไมย่ินดีให้เข้าตรวจ 75 50.00 141 81.98 64 50.39 99 70.21 47 28.48 
ยินดีให้เข้าตรวจ 75 50.00 31 18.02 63 49.61 42 29.79 118 71.52 

รวม 150 100.00 172 100.00 127 100.00 141 100.00 165 100.00 
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พื้นที่ภาคกลาง (กลุ่มลูกจ้าง) 
 

ตารางที่ 11 ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง พ้ืนทีภ่าคกลาง (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 

ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 12 8.00 31 20.26 15 9.68 18 12.08 12 7.27 

 หญิง 138 92.00 122 79.74 140 90.32 131 87.92 153 92.73 

 รวม 150 100.00 153 100.00 155 100.00 149 100.00 165 100.00 
อายุ อายุเฉลีย่ 33.94 40.29 39.01 42.10 32.44 
สัญชาติของ
ลูกจ้าง 

ไทย 133 88.67 152 99.35 146 94.19 143 95.97 118 71.52 
ลาว 0 - 0 - 1 0.65 1 0.67 6 3.64 
พม่า 17 11.33 1 0.65 7 4.52 5 3.36 41 24.85 
กัมพูชา 0 - 0 - 1 0.65 1 0.67 0 - 
อื่นๆ กระเหรีย่ง 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 150 100.00 153 100.00 155 100.00 149 100.67 165 100.00 

จ านวนปีที่อยู่
ประเทศไทย 
(เฉพาะ
แรงงาน
ต่างชาติ) 

1 ป ี 3 33.33 0 - 0 - 0 - 0 - 
2 ป ี 4 44.44 0 - 1 12.50 1 16.67 0 - 
3 ป ี 1 11.11 0 - 1 12.50 1 16.67 6 13.64 
4 ป ี 1 11.11 0 - 0 - 0 - 8 18.18 
5 ป ี 0 - 0 - 2 25.00 1 16.67 9 20.45 

 6 ป ี 0 - 0 - 1 12.50 1 16.67 10 22.73 
 7 ป ี 0 - 0 - 0 - 0 - 8 18.18 
 8 ป ี 0 - 0 - 0 - 0 - 2 4.55 
 9 ป ี 0 - 0 - 0 - 0 - 1 2.27 
 10 ป ี 0 - 0 - 1 12.50 1 16.67 0 - 
 มากกว่า 10 ป ี 0 - 1 100.00 2 25.00 1 16.67 0 - 
 รวม 9 100.00 1 100.00 8 100.00 6 100.00 44 100.00 
การมี
ใบอนุญาต 
ท างาน
(เฉพาะ
แรงงาน
ต่างชาติ) 

ไม่มีใบอนุญาต 2 11.76 0 - 2 22.22 2 28.57 0 - 
มีใบอนุญาตการ
ท างาน แต่ยังไม่มี
การพิสูจน์สัญชาต ิ

2 11.76 0 - 0 - 0 - 0 - 

อยู่ในระหวา่งการ
พิสูจน์สัญชาต ิ

0 - 0 - 1 11.11 1 14.29 0 - 

พิสูจน์สัญชาติ, 
มpีassport
ชั่วคราวและมี
ใบอนุญาตท างาน 

5 29.41 1 100.00 6 66.67 4 57.14 44 93.62 

เข้ามาท างานตาม 
MOU 

1 5.88 0 - 0 - 0 - 0 - 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 7 41.18 0 - 0 - 0 - 3 6.38 
 รวม 17 100.00 1 100.00 9 100.00 7 100.00 47 100.00 
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ภาค นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 
ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ
สมรส 

โสด 28 18.67 32 20.92 29 18.71 17 11.33 105 63.64 
สมรส อยู่ด้วยกัน 92 61.33 100 65.36 121 78.06 112 74.67 11 6.67 
สมรส แยกกันอยู ่ 4 2.67 11 7.19 0 - 16 10.67 13 7.88 
หม้าย 20 13.33 8 5.23 1 0.65 4 2.67 31 18.79 

 หย่าร้าง 6 4.00 2 1.31 4 2.58 1 0.67 5 3.03 

 รวม 150 100.00 153 100.00 155 100.00 150 100.00 165 100.00 
ระดับ
การศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 17 11.33 2 1.31 32 20.65 8 5.33 71 43.03 
ประถมศึกษา 36 24.00 49 32.03 68 43.87 67 44.67 18 10.91 
มัธยมต้น 57 38.00 62 40.52 28 18.06 57 38.00 46 27.88 

 มัธยมปลาย/ปวช. 35 23.33 37 24.18 25 16.13 16 10.67 30 18.18 

 อนุปริญญา/ปวส. 4 2.67 2 1.31 2 1.29 0 - 0 - 

 ปริญญาตร ี 1 0.67 1 0.65 0 - 2 1.33 0 - 

 รวม 150 100.00 153 100.00 155 100.00 150 100.00 165 100.00 
อาชีพที่ท า
ก่อนมาเป็น
ลูกจ้างท างาน
บ้าน 

ไม่เคยท า/ว่างงาน 46 30.67 42 27.63 13 8.39 15 10.07 35 21.47 
นักเรียน/นักศึกษา 1 0.67 3 1.97 0 - 2 1.34 0 - 
ลูกจ้างท างานบา้น 18 12.00 30 19.74 21 13.55 7 4.70 88 53.99 
งานในโรงงาน 11 7.33 14 9.21 51 32.90 26 17.45 8 4.91 

 งานเกษตรกรรม 16 10.67 5 3.29 12 7.74 4 2.68 1 0.61 

 ค้าขาย 24 16.00 15 9.87 18 11.61 43 28.86 1 0.61 

 งานประมง 0 - 6 3.95 0 - 1 0.67 0 - 
 งานก่อสร้าง 13 8.67 1 0.66 24 15.48 17 11.41 0 - 
 งานบริการ  21 14.00 36 23.68 14 9.03 32 21.48 30 18.40 
 งานวิชาชีพ  0 - 0 - 2 1.29 2 1.34 0 - 

 รวม 150 100.00 152 100.00 155 100.00 149 100.00 163 100.00 
บุคคลใน
ความดูแล
และอุปการะ 

พ่อ 57 16.96 81 29.45 86 31.50 73 26.35 103 29.01 
แม่ 61 18.15 82 29.82 105 38.46 80 28.88 145 40.85 
สามี/ภรรยา 82 24.40 58 21.09 34 12.45 12 4.33 15 4.23 
ลูก 108 32.14 52 18.91 46 16.85 108 38.99 57 16.06 

    1คน 72 21.43 30 10.91 30 10.99 45 16.25 42 11.83 

    2คน 31 9.23 20 7.27 14 5.13 45 16.25 15 4.23 
    3คน 4 1.19 2 0.73 1 0.37 12 4.33 0 - 
    4 คน 0 - 0 - 1 0.37 5 1.81 0 - 
    5 คน 1 0.30 0 - 0 - 1 0.36 0 - 
 ญาติ 28 8.33 2 0.73 2 0.73 4 1.44 35 9.86 
    1คน 16 4.76 2 0.73 1 0.37 1 0.36 28 7.89 
    2คน 10 2.98 0 - 1 0.37 3 1.08 7 1.97 
    3คน 2 0.60 0 - 0 - 0 - 0 - 
 
 
 

รวม 336 100.00 275 100.00 273 100.00 277 100.00 355 100.00 

ค่าเฉลี่ย 2.63 1.95 1.89 2.46 2.28 
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ภาค นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 
ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การจัดหาที่
พักอาศัย
ปัจจุบัน 

ที่อยู่ของตนเอง/
จัดหาเอง 

115 76.67 100 65.36 150 96.77 131 87.33 62 37.58 

นายจา้งจัดหาให้ไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

5 3.33 0 - 1 0.65 6 4.00 1 0.61 

อยู่กับนายจ้าง 30 20.00 53 34.64 4 2.58 13 8.67 102 61.82 
รวม 150 100.00 153 100.00 155 100.00 150 100.00 165 100.00 

ความ
ปลอดภยัของ
ที่พักปัจจุบัน 

มาก 49 32.67 107 69.93 147 94.84 106 70.67 112 67.88 
ปานกลาง 97 64.67 45 29.41 7 4.52 43 28.67 50 30.30 
น้อย 4 2.67 1 0.65 1 0.65 1 0.67 3 1.82 

รวม 150 100.00 153 100.00 155 100.00 150 100.00 165 100.00 
 ค่าเฉลี่ย 2.30 2.69 2.94 2.70 2.66 
 แปลความหมาย ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 
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ตารางที ่12 ลักษณะการท างาน ค่าตอบแทน และความเจ็บป่วย พ้ืนที่ภาคกลาง (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค/จังหวดั นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 

ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเป็น
ลูกจ้างท างาน
บ้านครั้ง
มาแล้ว 
(จ านวนปีที่
เป็นมาแล้ว) 

ไม่ถึง 1 ป ี 28 20.59 11 7.24 1 0.65 3 2.04 2 1.21 
1-5 ป ี 95 69.85 101 66.45 134 86.45 124 84.35 129 78.18 
6-10 ป ี 10 7.35 26 17.11 13 8.39 8 5.44 32 19.39 
11-15 ป ี 1 0.74 9 5.92 3 1.94 1 0.68 1 0.61 
มากกว่า 15 ป ี 2 1.47 5 3.29 4 2.58 11 7.48 1 0.61 

รวม 136 100.00 152 100.00 155 100.00 147 100.00 165 100.00 
จ านวนปีที่
ท างานกับ
นายจ้าง
ปัจจุบัน 

ไม่ถึง 1 ป ี 40 27.21 11 7.19 1 0.65 3 2.04 8 4.85 
1-5 ป ี 104 70.75 107 69.93 126 81.29 129 87.76 156 94.55 
6-10 ป ี 2 1.36 25 16.34 21 13.55 4 2.72 1 0.61 
11-15 ป ี - - 3 1.96 2 1.29 1 0.68 - - 
มากกว่า 15 ป ี 1 0.68 7 4.58 5 3.23 10 6.80 - - 

รวม 147 100.00 153 100.00 155 100.00 147 100.00 165 100.00 
การได้ท างาน
กับนายจ้าง
ปัจจุบัน 

สมัครกับนายจา้ง 96 65.31 48 31.58 122 78.71 82 55.03 24 14.55 
ญาติ/คนรู้จักแนะน า 46 31.29 104 68.42 32 20.65 64 42.95 94 56.97 
ผ่านนายหนา้จัดหางาน 5 3.40 0 - 1 0.65 3 2.01 47 28.48 

รวม 147 100.00 152 100.00 155 100.00 149 100.00 165 100.00 
จ านวน
นายจ้าง 

1 แห่ง 148 98.67 152 99.35 155 100.00 148 98.67 162 98.18 
2 แห่ง 1 0.67 1 0.65 0 - 2 1.33 3 1.82 
3 แห่ง 1 0.67 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 150 100.00 153 100.00 155 100.00 150 100.00 165 100.00 
ลักษณะงาน
ของลูกจ้าง 

ท าความสะอาด 127 60.77 100 35.59 124 46.44 128 55.17 146 32.16 
ซักผ้ารีดผ้า 42 20.10 51 18.15 26 9.74 32 13.79 142 31.28 
ท าครัว 11 5.26 82 29.18 90 33.71 41 17.67 101 22.25 
ขับรถ 3 1.44 16 5.69 8 3.00 5 2.16 8 1.76 
ท าสวน 10 4.78 15 5.34 4 1.50 5 2.16 9 1.98 
ดูแลเด็ก 13 6.22 14 4.98 5 1.87 6 2.59 33 7.27 
ดูแลผู้สงูอาย ุ 2 0.96 3 1.07 10 3.75 15 6.47 14 3.08 
อื่น ๆ ดูสัตว์เล้ียง  1 0.48 0 - 0 - 0 - 1 0.22 

รวม 209 100.00 281 100.00 267 100.00 232 100.00 454 100.00 
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ภาค/จังหวดั นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน
วันหยุดต่อ
เดือน 

ไม่มีวันหยุด 31 20.67 50 32.68 57 36.77 20 13.33 87 52.73 
2 วัน 0 - 4 2.61 0 - 1 0.67 1 0.61 
3 วัน 0 - 1 0.65 1 0.65 3 2.00 0 - 
4 วัน 60 40.00 50 32.68 59 38.06 89 59.33 9 5.45 

 5 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0.61 

 6 วัน 0 - 23 15.03 25 16.13 1 0.67 61 36.97 

 7 วัน 0 - 11 7.19 8 5.16 0 - 1 0.61 
 8 วัน 3 2.00 2 1.31 2 1.29 24 16.00 2 1.21 
 10 วัน 5 3.33 4 2.61 1 0.65 8 5.33 1 0.61 
 14 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 2 1.21 
 15 วัน 0 - 2 1.31 1 0.65 0 - 0 - 
 18 วัน 2 1.33 0 - 0 - 0 - 0 - 
 20 วัน 8 5.33 3 1.96 1 0.65 0 - 0 - 
 22 วัน 8 5.33 2 1.31 0 - 2 1.33 0 - 
 25 วัน 1 0.67 0 - 0 - 0 - 0 - 
 26 วัน 28 18.67 1 0.65 0 - 1 0.67 0 - 
 28 วัน 4 2.67 0 - 0 - 1 0.67 0 - 

 รวม 150 100.00 153 100.00 155 100.00 150 100.00 165 100.00 
จ านวนวันท างานเฉลีย่/เดือน 18.39 24.33 25.51 23.59 25.31 
จ านวนชั่วโมงท างานเฉลีย่/วัน 8.69 9.17 8.88 8.87 10.46 
จ านวนค่าตอบแทนเฉลี่ย/เดือน 6,109.47 9,583.20 8,372.13 9,555.30 10,586.06 
การจ่าย
ค่าตอบแทน
ตรงเวลา 

ไม่ตรงเวลา 0 - 3 1.95 19 12.26 54 35.53 0 - 
ตรงเวลา 153 100.00 151 98.05 136 87.74 98 64.47 168 100.00 

รวม 153 100.00 154 100.00 155 100.00 152 100.00 168 100.00 
การหัก
ค่าตอบแทน 

ไม่หักค่าตอบแทน ได้รับเต็มจ านวน 153 100.00 153 99.35 154 99.35 148 97.37 167 99.40 
หักค่าตอบแทน 0 - 1 0.65 1 0.65 4 2.63 1 0.60 

 รวม 153 100.00 154 100.00 155 100.00 152 100.00 168 100.00 
ผลประโยชน์
ตอบแทน
อ่ืนๆ 

ไม่มี 72 39.78 37 14.34 28 14.29 57 30.81 56 12.84 

ผลประโยชนอ์ื่น ๆ           

ที่พัก 35 19.34 52 20.16 5 2.55 16 8.65 102 23.39 

อาหาร 59 32.60 111 43.02 121 61.73 83 44.86 96 22.02 

    1 มื้อ 28 15.47 28 10.85 41 20.92 34 18.38 6 1.38 

    2 มื้อ 3 1.66 25 9.69 38 19.39 30 16.22 2 0.46 

    3 มื้อ 28 15.47 58 22.48 42 21.43 19 10.27 88 20.18 

 เสื้อผ้า 2 1.10 16 6.20 13 6.63 8 4.32 32 7.34 

 ประกนัอุบัติเหต ุ 0 - 2 0.78 0 - 0 - 0 - 

 ประกนัสุขภาพ 0 - 0 - 0 - 1 0.54 0 - 

 เงินพิเศษ  4 2.21 16 6.20 6 3.06 17 9.19 73 16.74 

 เงินช่วยเหลอืตามโอกาส  9 4.97 24 9.30 23 11.73 3 1.62 77 17.66 

 รวม 181 100.00 258 100.00 196 100.00 185 100.00 436 100.00 
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ภาค/จังหวดั นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การได้รับ
บาดเจ็บหรือ
อุบัติเหต ุ
ในช่วงเวลา 3 
เดือนที่ผ่าน
มา 

ไม่เคย 148 98.67 123 75.46 151 96.79 139 92.67 150 86.21 
ได้รับบาดเจ็บ  -  -  -  -  - 
  ของมีคม 2 1.33 18 11.04 2 1.28 2 1.33 5 2.87 
  พลัดตกจากที่สูง 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
  ไฟฟ้าซ๊อต 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
  ไฟ/น้ าร้อนลวก 0 - 2 1.23 0 - 0 - 0 - 
  ชน/กระแทก 0 - 14 8.59 3 1.92 9 6.00 12 6.90 
  สารเคมี 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
  สัตว์เล้ียงกัด 0 - 2 1.23 0 - 0 - 7 4.02 

   อุบัติเหตยุานพาหนะ 0 - 4 2.45 0 - 0 - 0 - 

 รวม 150 100.00 163 100.00 156 100.00 150 100.00 174 100.00 
การท างานใน
สภาวะทีไม่
เหมาะสม 

ท าขณะไม่สบาย 0 - 0 - 0 - 1 16.67 1 16.67 
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม/
อันตราย 

0 - 1 25.00 0 - 1 16.67 1 16.67 

ท างานเกินเวลา/ไม่ได้ค่าตอบแทน 0 - 3 75.00 1 100.00 4 66.67 1 16.67 
ถูกท าร้ายร่างกาย 0 - 0 - 0 - 0 - 1 16.67 
ถูกท าร้ายจิตใจ 0 - 0 - 0 - 0 - 1 16.67 
ถูกละเมิดทางเพศ 0 - 0 - 0 - 0 - 1 16.67 

 รวม 0 - 4 100.00 1 100.00 6 100.00 6 100.00 
การรักษาเมื่อ
ได้รับบาดเจบ็ 
ในช่วงเวลา 3 
เดือน 

ไม่เคย 123 66.13 56 25.69 119 63.64 124 70.06 108 48.00 
เคย รักษาโดย  -  -  -  -  - 
ซ้ือยาและจ่ายเอง 6 3.23 60 27.52 20 10.70 25 14.12 6 2.67 
ซ้ือยาและนายจา่ย 16 8.60 9 4.13 6 3.21 1 0.56 37 16.44 
คลินิกและจ่ายเอง 0 - 28 12.84 1 0.53 1 0.56 0 - 
คลินิกและนายจ่าย 3 1.61 12 5.50 3 1.60 1 0.56 37 16.44 
ประกันสังคม (มีสิทธิ/เคยใช้) 6 3.23 2 0.92 3 1.60 0 - 8 3.56 
ประกันสังคม (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 0 - 0 - 0 - 0 - 2 0.89 
ประกันสุขภาพ (มีสิทธิ/เคยใช้) 3 1.61 2 0.92 0 - 0 - 0 - 
ประกันสุขภาพ (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 0 - 0 - 0 - 1 0.56 0 - 
ประกันอุบัติเหตุ(มีสิทธแิละเคยใช้) 2 1.08 0 - 0 - 0 - 0 - 
สวัสดิการภาครัฐ (มีสิทธิ/เคยใช้) 2 1.08 0 - 0 - 0 - 0 - 
สุขภาพถว้นหนา้ (มีสิทธิ/เคยใช้) 23 12.37 47 21.56 34 18.18 15 8.47 12 5.33 
สุขภาพถว้นหนา้ (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 1 0.54 2 0.92 0 - 9 5.08 15 6.67 

 บัตรสุขภาพแรงงาน (มีสิทธิ/เคยใช้) 1 0.54 0 - 1 0.53 0 - 0 - 
 รวม 186 100.00 218 100.00 187 100.00 177 100.00 225 100.00 
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ตารางที่ 13 การเป็นสมาชิกประกันสังคม และความเห็นต่อสิทธิประโยชน์พ้ืนทีภ่าคกลาง (กลุ่มลูกจ้าง) 

ภาค/จังหวดั นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การเป็น
สมาชิก
ประกันสังคม 

ไม่ได้เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 

126 84.00 147 96.08 153 98.71 142 94.67 151 91.52 

สมาชิก มาตรา 39 15 10.00 6 3.92 2 1.29 5 3.33 8 4.85 
สมาชิก มาตรา 40 9 6.00 0 - 0 - 3 2.00 6 3.64 

รวม 150 100.00 153 100.00 155 100.00 150 100.00 165 100.00 
กรณีไม่เป็น
สมาชิก
ประกันสังคม
สาเหตทุี่ยัง
ไม่ได้เป็น
สมาชิก  

ไม่ทราบข้อมูล 40 32.26 71 48.30 49 32.03 101 72.14 151 100.00 
ไม่มีสิทธิสมัครบัตร 30 24.19 37 25.17 77 50.33 31 22.14 0 - 
สิทธิประโยชน์ไม่ตรง
ตามที่ต้องการ 

2 1.61 27 18.37 17 11.11 4 2.86 0 - 

ไม่สามารถจ่ายเงิน
สมทบได ้

52 41.94 12 8.16 10 6.54 4 2.86 0 - 

รวม 124 100.00 147 100.00 153 100.00 140 100.00 151 100.00 
ช่องทางใน
การน าส่งเงิน
สมทบ 

สนง.ประกันสังคม 19 76.00 4 66.67 0 - 2 25.00 13 92.86 
หักบัญชีเงินฝาก 6 24.00 0 - 3 75.00 3 37.50 1 7.14 
จ่ายดว้ยเงินสด 0 - 2 33.33 1 25.00 3 37.50 0 - 

รวม 25 100.00 6 100.00 4 100.00 8 100.00 14 100.00 
ความพึงพอใจ
ในการน าส่ง
เงิน 

พอใจ 25 100.00 6 100.00 4 100.00 8 100.00 14 100.00 
ไม่พอใจ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 25 100.00 6 100.00 4 100.00 8 100.00 14 100.00 
ความพึงพอใจ
ในการติดต่อ 

ไม่เคยติดต่อ 22 88.00 2 33.33 1 25.00 1 12.50 0 - 
เคยติดต่อและพอใจ 3 12.00 4 66.67 3 75.00 7 87.50 14 100.00 

รวม 25 100.00 6 100.00 4 100.00 8 100.00 14 100.00 
สิทธิประโยชน์
ที่ต้องการ 
(คนไทย) 

เจ็บป่วย 1,031 26.63 965 19.10 938 18.63 866 17.62 767 22.12 
ทุพลภาพ 659 17.02 820 16.23 874 17.36 879 17.89 647 18.66 
เสียชีวิต 653 16.87 789 15.61 769 15.27 696 14.16 519 14.97 
คลอดบุตร 152 3.93 552 10.92 649 12.89 688 14.00 383 11.04 
สงเคราะห์บุตร 142 3.67 489 9.68 568 11.28 622 12.66 454 13.09 
ชราภาพ 634 16.38 735 14.55 639 12.69 660 13.43 256 7.38 
ว่างงาน 600 15.50 703 13.91 599 11.89 503 10.24 442 12.75 

รวม 3,871 100.00 5,053 100.00 5,036 100.00 4,914 100.00 3,468 100.00 
สิทธิประโยชน์
ที่ต้องการ 
(คนต่างชาติ) 

เจ็บป่วย 132 28.14 8 38.10 61 20.13 45 19.40 354 24.57 
ทุพลภาพ 77 16.42 7 33.33 55 18.15 43 18.53 266 18.46 
เสียชีวิต 106 22.60 - - 38 12.54 34 14.66 49 3.40 
คลอดบุตร 38 8.10 6 28.57 37 12.21 34 14.66 32 2.22 
สงเคราะห์บุตร 60 12.79 - - 34 11.22 22 9.48 82 5.69 
ชราภาพ 28 5.97 - - 39 12.87 27 11.64 329 22.83 
ว่างงาน 28 5.97 - - 39 12.87 27 11.64 329 22.83 

รวม 469 100.00 21 100.00 303 100.00 232 100.00 1,441 100.00 
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ภาค/จังหวดั นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความต้องการ
เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 

ไม่ต้องการเป็นสมาชิก 65 43.33 81 52.94 106 68.39 109 72.67 80 48.48 
ต้องการเป็นสมาชิก 64 42.67 60 39.22 45 29.03 39 26.00 75 45.45 
เป็นสมาชิกแต่ต้องการ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

21 14.00 12 7.84 4 2.58 2 1.33 10 6.06 

รวม 150 100.00 153 100.00 155 100.00 150 100.00 165 100.00 
แนวทางการ
ร่วมจ่ายที่
สนใจ (เฉพาะ
ผู้ที่ต้องการ
เป็นสมาชิก) 

กรณีที่1เดือนละ100บ 
(รัฐ 30 บ/ลูกจ้าง70บ) 

17 20.00 18 25.00 4 8.16 2 4.88 10 11.76 

กรณีที่2เดือนละ150บ 
(รัฐ 50บ/ลูกจ้าง100บ) 

15 17.65 12 16.67 17 34.69 23 56.10 3 3.53 

กรณีที่3จ่ายเงินแรกเข้า 
และเงินสมทบ 

6 7.06 18 25.00 7 14.29 1 2.44 2 2.35 

กรณีที่4รัฐ ลูกจา้งและ
นายจา้งร่วมกันจา่ย 
ฝ่ายละร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนทุกเดือน 

47 55.29 24 33.33 21 42.86 15 36.59 70 82.35 

รวม 85 100.00 72 100.00 49 100.00 41 100.00 85 100.00 
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์พ้ืนทีภ่าคกลาง (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค/จังวดั นครปฐม นนทบุรี ประจวบคิรีขันธ ์ ลพบุรี สมุทรปราการ 

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 
สิทธิ
ประโยชน์
มาตรา 39 

รักษาพยาบาล 4.36 มากที่สุด 4.20 มาก 5.00 มากที่สุด 4.40 มากที่สุด 3.88 มาก 
ชดเชยรายได้ 4.43 มากที่สุด 4.20 มาก 3.00 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 3.88 มาก 
ทุพลภาพ 4.50 มากที่สุด 4.20 มาก 1.00 น้อยที่สุด 3.25 ปานกลาง 3.63 มาก 
เสียชีวิต 4.36 มากที่สุด 4.20 มาก 1.00 น้อยที่สุด 3.25 ปานกลาง 3.50 มาก 
คลอดบุตร 4.29 มากที่สุด 4.20 มาก 1.00 น้อยที่สุด 3.60 มาก 3.38 ปานกลาง 
สงเคราะห์บุตร 4.29 มากที่สุด 4.20 มาก 1.00 น้อยที่สุด 3.40 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 
ชราภาพ 4.36 มากที่สุด 4.20 มาก 1.00 น้อยที่สุด 3.00 ปานกลาง 3.88 มาก 

ภาพรวม 4.37 มากที่สุด 4.20 มาก 1.86 น้อย 3.44 มาก 3.63 มาก 
สิทธิ
ประโยชน์
มาตรา 40 

รักษา (สปสช.) 4.00 มาก - - 4.50 มากที่สุด 3.33 ปานกลาง 3.50 มาก 
ชดเชยรายได้ 3.50 มาก - - 1.00 น้อยที่สุด 3.33 ปานกลาง 3.83 มาก 
ทุพลภาพ 3.38 ปานกลาง - - 1.00 น้อยที่สุด 3.00 ปานกลาง 3.83 มาก 
เสียชีวิต 3.00 ปานกลาง - - 1.00 น้อยที่สุด 3.33 ปานกลาง 3.83 มาก 
ชราภาพ  
(150บ/ด) 

2.63 ปานกลาง - - 1.00 น้อยที่สุด 3.50 มาก 3.67 มาก 

ภาพรวม 3.30 ปานกลาง - - 1.70 น้อยที่สุด 3.30 ปานกลาง 3.73 มาก 
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พื้นที่ภาคเหนือ (กลุ่มนายจ้าง) 
 

ตารางที ่15 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้างพ้ืนทีภ่าคเหนือ (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค์ 

ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 40 25.64 67 40.85 54 33.75 68 48.23 

 หญิง 116 74.36 97 59.15 106 66.25 73 51.77 

 รวม 156 100.00 164 100.00 160 100.00 141 100.00 
อายุ อายุเฉลีย่ 45.65 45.93 43.71 46.52 
สัญชาติของ
นายจ้าง 

ชาวไทย 156 100.00 162 98.78 160 100.00 141 100.00 
ชาวต่างชาต ิ 0 - 2 1.22 0 - 0 - 

รวม 156 100.00 164 100.00 160 100.00 141 100.00 
สถานภาพ
สมรส 

โสด 3 1.92 11 6.71 3 1.88 19 13.48 
สมรส อยู่ด้วยกัน 134 85.90 130 79.27 129 80.63 82 58.16 

 สมรส แยกกันอยู ่ 18 11.54 18 10.98 22 13.75 10 7.09 

 หม้าย 1 0.64 4 2.44 6 3.75 21 14.89 

 หย่าร้าง 0 - 1 0.61 0 - 9 6.38 

 รวม 156 100.00 164 100.00 160 100.00 141 100.00 
ระดับ
การศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 1 0.64 0 - 0 - 5 3.55 
ประถมศึกษา 11 7.05 6 3.66 12 7.50 3 2.13 
มัธยมต้น 13 8.33 8 4.88 18 11.25 7 4.96 

 มัธยมปลาย/ปวช. 44 28.21 37 22.56 70 43.75 35 24.82 

 อนุปริญญา/ปวส. 29 18.59 31 18.90 18 11.25 30 21.28 

 ปริญญาตร ี 55 35.26 75 45.73 39 24.38 45 31.91 

 สูงกว่าปริญญาตร ี 3 1.92 7 4.27 3 1.88 16 11.35 

 รวม 156 100.00 164 100.00 160 100.00 141 100.00 
อาชีพ ข้าราชการ/

พนักงานราชการ 
0 - 3 1.83 1 0.63 4 2.84 

 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3 1.92 4 2.44 1 0.63 6 4.26 

 พนักงานบริษัท 10 6.41 9 5.49 4 2.50 30 21.28 

 ธุรกิจส่วนตวั 51 32.69 47 28.66 29 18.13 24 17.02 

 เกษตรกรรม 2 1.28 3 1.83 0 - 10 7.09 

 ค้าขาย 83 53.21 79 48.17 80 50.00 25 17.73 

 เกษียณอาย ุ 7 4.49 18 10.98 11 6.88 20 14.18 
 ว่างงาน/ไม่มีงาน 0 - 1 0.61 33 20.63 22 15.60 
 อื่น ๆ 0 - 0 - 1 0.63 0 - 

 รวม 156 100.00 164 100.00 160 100.00 141 100.00 
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ภาค/จังหวดั เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค์ 
ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน
สมาชิกใน
บ้าน 

1 คน 0 - 1 0.61 2 1.25 16 11.35 
2 คน 16 10.26 18 10.98 15 9.38 45 31.91 
3 คน 70 44.87 70 42.68 36 22.50 20 14.18 
4 คน 43 27.56 56 34.15 40 25.00 25 17.73 

 5 คน 13 8.33 16 9.76 51 31.88 25 17.73 

 6 คน 8 5.13 2 1.22 13 8.13 10 7.09 
 7 คน 5 3.21 0 - 2 1.25 0 - 
 8 คน 1 0.64 0 - 1 0.63 0 - 
 9 คน 0 - 0 - 0 - 0 - 
 10 คน 0 - 1 0.61 0 - 0 - 
 12 คน 0 - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 156 100.00 164 100.00 160 100.00 141 100.00 
จ านวน
ลูกจ้างท างาน
บ้าน 

1 คน 143 91.67 140 85.37 140 87.50 115 81.56 
2 คน 11 7.05 18 10.98 17 10.63 25 17.73 
3 คน 2 1.28 4 2.44 2 1.25 1 0.71 
4 คน 0 - 1 0.61 0 - 0 - 
5 คน 0 - 1 0.61 1 0.63 0 - 

รวม 156 100.00 164 100.00 160 100.00 141 100.00 
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ตารางที่ 16 การจ้างงาน ผลประโยชน์ตอบแทน และการดูแลลูกจ้างพ้ืนทีภ่าคเหนือ (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค ์

การจ้างงาน และการดแูลลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สัญชาติของ
ลูกจ้าง 

ไทย 168 98.25 164 83.25 143 77.30 141 83.93 
พม่า 3 1.75 31 15.74 13 7.03 9 5.36 

 ลาว 0 - 2 1.02 1 0.54 7 4.17 
 กัมพูชา 0 - 0 - 0 - 11 6.55 
 อื่นๆ กระเหรีย่ง 0 - 0 - 28 15.14 0 - 

 รวม 171 100.00 197 100.00 185 100.00 168 100.00 
ลักษณะงาน
ของลูกจ้าง 

ท าความสะอาด 152 52.60 159 44.17 146 38.02 119 30.75 
ซักผ้ารีดผ้า 23 7.96 39 10.83 95 24.74 115 29.72 

 ท าครัว 87 30.10 110 30.56 80 20.83 61 15.76 

 ขับรถ 0 - 6 1.67 12 3.13 7 1.81 
 ท าสวน 6 2.08 20 5.56 6 1.56 18 4.65 
 ดูแลเด็ก 11 3.81 11 3.06 26 6.77 34 8.79 
 ดูแลผู้สูงอาย ุ 10 3.46 13 3.61 19 4.95 28 7.24 

 อื่นๆดูสัตว์เล้ียง  0 - 2 0.56 0 - 5 1.29 

 รวม 289 100.00 360 100.00 384 100.00 387 100.00 
ลักษณะการจ้า
งาน 

เต็มเวลา 
(>40 ชม/week) 

148 89.16 161 82.56 169 91.35 91 54.82 

บางเวลา 
(<40 ชม/week) 

18 10.84 34 17.44 16 8.65 75 45.18 

 รวม 166 100.00 195 100.00 185 100.00 166 100.00 
จ านวนปีที่จ้าง
งาน 

น้อยกว่า 1 ป ี 0 - 28 14.66 0 - 42 25.45 
1-5 ป ี 151 89.35 155 81.15 180 100.00 123 74.55 
6-10 ปี 18 10.65 4 2.09 0 - 0 - 
11-15 ปี 0 - 0 - 0 - 0 - 

 16-20 ปี 0 - 2 1.05 0 - 0 - 

 มากกว่า 20 ป ี 0 - 2 1.05 0 - 0 - 

 รวม 169 100.00 191 100.00 180 100.00 165 100.00 
ผลประโยชน์
ตอบแทน
นอกเหนือจาก
ค่าจ้าง 

ไม่มีผลประโยชน์อื่น 35 22.44 48 24.12 17 5.33 35 11.25 
มีผลประโยชน์อื่น         
  อาหาร 121 77.56 112 56.28 117 36.68 93 29.90 
  ที่พัก 0 - 21 10.55 89 27.90 93 29.90 
  เส้ือผ้า 0 - 6 3.02 9 2.82 31 9.97 
  ประกันอุบัติเหต ุ 0 - 0 - 29 9.09 3 0.96 
  ประกันสขุภาพ 0 - 1 0.50 1 0.31 0 - 

   เงินช่วยเหลือตามโอกาส 0 - 11 5.53 57 17.87 56 18.01 

 รวม 156 100.00 199 100.00 319 100.00 311 100.00 
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ภาค/จังหวดั เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค ์
การจ้างงาน และการดแูลลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การได้รับ
บาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจาก
การท างาน 
(ในช่วงเวลา 3 
เดือน) 

ไม่เคยได้รับบาดเจ็บ 149 94.90 146 87.43 132 77.65 67 31.75 
ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ         
  ของมีคมบาด 3 1.91 10 5.99 9 5.29 54 25.59 
  พลัดตกจากที่สูง 0 - 0 - 0 - 7 3.32 
  ไฟฟ้าซ๊อต 0 - 0 - 0 - 7 3.32 
  ไฟลวก/น้ าร้อนลวก 1 0.64 0 - 0 - 34 16.11 
  การชน/กระแทก 4 2.55 11 6.59 19 11.18 27 12.80 
  สารเคมี 0 - 0 - 0 - 7 3.32 

    สัตว์เล้ียงกัด 0 - 0 - 10 5.88 7 3.32 

   อุบัติเหตยุานพาหนะ 0 - 0 - 0 - 1 0.47 

 รวม 157 100.00 167 100.00 170 100.00 211 100.00 
การดูแลลูกจ้าง
เมื่อบาดเจ็บ
หรือได้รับ
อุบัติเหต ุ

ไม่ได้ดูแล 102 64.56 68 33.83 29 8.26 15 4.67 
ดูแลโดย         
   ใหห้ยุดงาน 46 29.11 87 43.28 98 27.92 68 21.18 
   ให้เงินส าหรับซ้ือยา 10 6.33 15 7.46 68 19.37 97 30.22 
   น าส่งสถานพยาบาล 0 - 19 9.45 69 19.66 55 17.13 
   ออกเงินค่ารักษา 0 - 12 5.97 87 24.79 86 26.79 

 รวม 158 100.00 201 100.00 351 100.00 321 100.00 
ปัญหาจากการ
ท างานของ
ลูกจ้าง 
(กรณีคนไทย) 

เปลี่ยนงานบ่อย 17 89.47 39 95.12 19 100.00 32 32.65 
ลาหยุดบ่อย 2 10.53 2 4.88 0 - 24 24.49 
งานไม่มีประสิทธิภาพ 0 - 0 - 0 - 21 21.43 
สื่อสารไม่เข้าใจ 0 - 0 - 0 - 2 2.04 
ลักขโมย 0 - 0 - 0 - 19 19.39 

 รวม 19 100.00 41 100.00 19 100.00 98 100.00 
ปัญหาจากการ
ท างานของ
ลูกจ้าง 
(กรณีคน
ต่างชาติ) 

เปลี่ยนงานบ่อย 0 - 3 23.08 2 13.33 8 25.81 
ลาหยุดบ่อย 0 - 0 - 0 - 5 16.13 
งานไม่มีประสิทธิภาพ 0 - 2 15.38 1 6.67 6 19.35 
สื่อสารไม่เข้าใจ 0 - 7 53.85 12 80.00 10 32.26 
ลักขโมย 0 - 1 7.69 0 - 2 6.45 

 รวม 0 - 13 100.00 15 100.00 31 100.00 
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ตารางที ่17 สิทธิประโยชน์ แนวทางการร่วมจ่าย และเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์พ้ืนทีภ่าคเหนือ (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค ์

แนวทางการร่วมจ่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความเห็นต่อ
สิทธิประโยชน์ที่
มีความจ าเป็น
ต่อลูกจ้าง
ท างานบา้น 

เจ็บป่วย 1,008 19.27 1,236 22.75 1,189 22.05 1,012 21.52 
ทุพพลภาพ 941 17.99 840 15.46 909 16.86 847 18.01 
เสียชีวิต 594 11.35 738 13.58 672 12.46 677 14.40 
คลอดบุตร 648 12.39 604 11.12 514 9.53 596 12.68 
สงเคราะห์บุตร 650 12.42 494 9.09 528 9.79 522 11.10 
ชราภาพ 760 14.53 807 14.85 759 14.08 507 10.78 
ว่างงาน 631 12.06 714 13.14 821 15.23 541 11.51 

 รวม 5,232 100.00 5,433 100.00 5,392 100.00 4,702 100.00 
การยินดีร่วม
จ่ายเพื่อให้
ลูกจ้างได้รับ
ประกันสังคม 

ไม่ยินดีร่วมจ่ายสมทบ 143 91.67 102 62.20 55 34.38 60 42.55 
ยินดีร่วมจ่ายสมทบ
ตามที่กฎหมายก าหนด 
(ร้อยละ5ของเงินเดือน) 

13 8.33 62 37.80 105 65.63 81 57.45 

รวม 156 100.00 164 100.00 160 100.00 141 100.00 
การยินดีให้เข้า
ตรวจสอบบา้น 

ไม่ยินดีให้เข้าตรวจ 148 94.87 127 77.44 56 35.00 55 39.01 
ยินดีให้เข้าตรวจ 8 5.13 37 22.56 104 65.00 86 60.99 

รวม 156 100.00 164 100.00 160 100.00 141 100.00 
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พื้นที่ภาคเหนือ (กลุ่มลูกจ้าง) 
 

ตารางที่ 18 ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง พ้ืนทีภ่าคเหนือ (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค์ 

ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 3 1.90 37 22.56 15 9.38 10 6.54 

 หญิง 155 98.10 127 77.44 145 90.63 143 93.46 

 รวม 158 100.00 164 100.00 160 100.00 153 100.00 
อายุ อายุเฉลีย่ 42.66 37.98 35.19 37.55 
สัญชาติของ
ลูกจ้าง 

ไทย 154 97.47 137 83.54 113 70.63 114 74.51 
ลาว 0 - 0 - 1 0.63 1 0.65 
พม่า 4 2.53 27 16.46 40 25.00 35 22.88 
กัมพูชา 0 - 0 - 0 - 0 - 
อื่นๆ กระเหรีย่ง 0 - 0 - 6 3.75 3 1.96 

รวม 158 100.00 164 100.00 160 100.00 153 100.00 

จ านวนปีที่อยู่
ประเทศไทย 
(เฉพาะ
แรงงาน
ต่างชาติ) 

1 ปี 0 - 0 - 2 4.55 4 36.36 
2 ปี 0 - 0 - 5 11.36 2 18.18 
3 ปี 0 - 0 - 9 20.45 2 18.18 
4 ปี 0 - 1 3.70 12 27.27 0 - 
5 ปี 2 50.00 3 11.11 5 11.36 2 18.18 

 6 ปี 0 - 5 18.52 2 4.55 1 9.09 
 7 ปี 0 - 2 7.41 0 - 0 - 
 8 ปี 0 - 0 - 0 - 0 - 
 9 ปี 0 - 0 - 0 - 0 - 
 10 ปี 0 - 7 25.93 5 11.36 0 - 
 มากกว่า 10 ป ี 2 50.00 9 33.33 4 9.09 0 - 
 รวม 4 100.00 27 100.00 44 100.00 11 100.00 
การมี
ใบอนุญาต 
ท างาน
(เฉพาะ
แรงงาน
ต่างชาติ) 

ไม่มีใบอนุญาต 0 - 0 - 4 8.51 1 2.56 
มีใบอนุญาตการ
ท างาน แต่ยังไม่มี
การพิสูจน์สัญชาต ิ

0 - 1 3.70 3 6.38 0 - 

อยู่ในระหวา่งการ
พิสูจน์สัญชาต ิ

0 - 0 - 0 - 0 - 

พิสูจน์สัญชาติ, 
มีpassport
ชั่วคราวและมี
ใบอนุญาตท างาน 

4 100.00 26 96.30 16 34.04 35 89.74 

เข้ามาท างานตาม 
MOU 

0 - 0 - 0 - 0 - 

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 0 - 0 - 24 51.06 3 7.69 
 รวม 4 100.00 27 100.00 47 100.00 39 100.00 
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ภาค เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค์ 
ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ
สมรส 

โสด 6 3.80 8 4.88 48 30.00 39 25.49 
สมรส อยู่ด้วยกัน 151 95.57 106 64.63 65 40.63 34 22.22 
สมรส แยกกันอยู ่ 0 - 49 29.88 19 11.88 43 28.10 
หม้าย 1 0.63 0 - 20 12.50 24 15.69 

 หย่าร้าง 0 - 1 0.61 8 5.00 13 8.50 

 รวม 158 100.00 164 100.00 160 100.00 153 100.00 
ระดับ
การศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 11 6.96 10 6.13 40 25.00 46 30.07 
ประถมศึกษา 121 76.58 63 38.65 61 38.13 76 49.67 
มัธยมต้น 22 13.92 82 50.31 50 31.25 26 16.99 

 มัธยมปลาย/ปวช. 4 2.53 7 4.29 8 5.00 5 3.27 

 อนุปริญญา/ปวส. 0 - 1 0.61 1 0.63 0 - 

 ปริญญาตร ี 0 - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 158 100.00 163 100.00 160 100.00 153 100.00 
อาชีพที่ท า
ก่อนมาเป็น
ลูกจ้างท างาน
บ้าน 

ไม่เคยท า/ว่างงาน 23 14.56 13 7.98 37 23.13 50 32.68 
นักเรียน/นักศึกษา 0 - 1 0.61 1 0.63 0 - 
ลูกจ้างท างานบา้น 15 9.49 25 15.34 13 8.13 70 45.75 
งานในโรงงาน 43 27.22 30 18.40 24 15.00 4 2.61 

 งานเกษตรกรรม 32 20.25 0 - 3 1.88 1 0.65 

 ค้าขาย 20 12.66 23 14.11 18 11.25 1 0.65 

 งานประมง 0 - 0 - 0 - 0 - 
 งานก่อสร้าง 12 7.59 65 39.88 27 16.88 1 0.65 
 งานบริการ  10 6.33 5 3.07 37 23.13 26 16.99 
 งานวิชาชีพ  3 1.90 1 0.61 0 - 0 - 

 รวม 158 100.00 163 100.00 160 100.00 153 100.00 
บุคคลใน
ความดูแล
และอุปการะ 

พ่อ 52 19.92 59 24.18 75 24.04 52 17.75 
แม่ 85 32.57 61 25.00 101 32.37 82 27.99 
สามี/ภรรยา 1 0.38 8 3.28 10 3.21 32 10.92 
ลูก 123 47.13 114 46.72 97 31.09 108 36.86 

    1คน 60 22.99 83 34.02 59 18.91 49 16.72 

    2คน 44 16.86 30 12.30 37 11.86 47 16.04 
    3คน 14 5.36 1 0.41 1 0.32 8 2.73 
    4 คน 5 1.92 0 - 0 - 4 1.37 
    5 คน 0 - 0 - 0 - 0 - 
 ญาต ิ 0 - 2 0.82 29 9.29 19 6.48 
    1คน 0 - 2 0.82 19 6.09 14 4.78 
    2คน 0 - 0 - 10 3.21 5 1.71 
    3คน 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

รวม 261 100.00 244 100.00 312 100.00 293 100.00 
ค่าเฉลี่ย 2.20 1.68 2.26 2.46 
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ภาค เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค์ 
ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การจัดหาที่
พักอาศัย
ปัจจุบัน 

ที่อยู่ของตนเอง/
จัดหาเอง 

158 100.00 144 87.80 78 48.75 97 63.40 

นายจา้งจัดหาให้ไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

0 - 2 1.22 7 4.38 1 0.65 

อยู่กับนายจ้าง 0 - 18 10.98 75 46.88 55 35.95 
รวม 158 100.00 164 100.00 160 100.00 153 100.00 

ความ
ปลอดภยัของ
ที่พักปัจจุบัน 

มาก 148 93.67 102 62.20 90 56.25 46 30.07 
ปานกลาง 10 6.33 62 37.80 70 43.75 107 69.93 
น้อย 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 158 100.00 164 100.00 160 100.00 153 100.00 
 ค่าเฉลี่ย 2.94 2.62 2.56 2.30 
 แปลความหมาย มาก มาก มาก ปานกลาง 
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ตารางที ่19 ลักษณะการท างาน ค่าตอบแทน และความเจ็บป่วย พ้ืนที่ภาคเหนือ (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค/จังหวดั เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค ์

ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเป็น
ลูกจ้างท างาน
บ้านครั้ง
มาแล้ว 
(จ านวนปีที่
เป็นมาแล้ว) 

ไม่ถึง 1 ปี - - 1 0.61 - - 6 3.95 

1-5 ป ี 135 85.44 152 92.68 153 96.23 141 92.76 

6-10 ปี 21 13.29 9 5.49 6 3.77 5 3.29 

11-15 ปี - - - - - - - - 

มากกว่า 15 ป ี 2 1.27 2 1.22 - - - - 

รวม 158 100.00 164 100.00 159 100.00 152 100.00 

จ านวนปีที่
ท างานกับ
นายจ้าง
ปัจจุบัน 

ไม่ถึง 1 ปี - - 1 0.61 - - 10 6.58 

1-5 ป ี 139 87.97 156 95.12 159 100.00 138 90.79 

6-10 ปี 19 12.03 5 3.05 - - 2 1.32 

11-15 ปี - - - - - - 2 1.32 

มากกว่า 15 ป ี - - 2 1.22 - - - - 

รวม 158 100.00 164 100.00 159 100.00 152 100.00 

การได้ท างาน
กับนายจ้าง
ปัจจุบัน 

สมัครกับนายจา้ง 131 82.91 131 79.88 87 54.38 4 2.61 

ญาติ/คนรู้จักแนะน า 27 17.09 32 19.51 72 45.00 144 94.12 

ผ่านนายหนา้จัดหางาน 0 - 1 0.61 1 0.63 5 3.27 

รวม 158 100.00 164 100.00 160 100.00 153 100.00 

จ านวน
นายจ้าง 

1 แห่ง 156 98.73 162 98.78 156 97.50 150 98.04 

2 แห่ง 2 1.27 1 0.61 3 1.88 2 1.31 

3 แห่ง 0 - 1 0.61 1 0.63 1 0.65 

รวม 158 100.00 164 100.00 160 100.00 153 100.00 

ลักษณะงาน
ของลูกจ้าง 

ท าความสะอาด 142 48.80 118 44.70 141 39.94 146 34.52 

ซักผ้ารีดผ้า 36 12.37 36 13.64 82 23.23 124 29.31 

ท าครัว 83 28.52 69 26.14 74 20.96 70 16.55 

ขับรถ 0 - 5 1.89 9 2.55 1 0.24 

ท าสวน 7 2.41 23 8.71 4 1.13 10 2.36 

ดูแลเด็ก 12 4.12 7 2.65 27 7.65 47 11.11 

ดูแลผู้สงูอาย ุ 11 3.78 6 2.27 16 4.53 21 4.96 

อื่นๆ ดูสัตว์เล้ียง  0 - 0 - 0 - 4 0.95 

รวม 291 100.00 264 100.00 353 100.00 423 100.00 
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ภาค/จังหวดั เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค ์
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน
วันหยุดต่อ
เดือน 

ไม่มีวันหยุด 27 17.09 15 9.15 83 51.88 40 26.14 

2 วัน 1 0.63 6 3.66 0 - 0 - 

3 วัน 1 0.63 1 0.61 0 - 0 - 

4 วัน 99 62.66 80 48.78 57 35.63 21 13.73 

 5 วัน 8 5.06 51 31.10 5 3.13 29 18.95 

 6 วัน 5 3.16 6 3.66 7 4.38 24 15.69 

 7 วัน 1 0.63 0 - 1 0.63 0 - 

 8 วัน 11 6.96 1 0.61 5 3.13 1 0.65 

 10 วัน 4 2.53 3 1.83 2 1.25 33 21.57 

 14 วัน 0 - 1 0.61 0 - 0 - 

 15 วัน 1 0.63 0 - 0 - 2 1.31 

 18 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 

 20 วัน 0 - 0 - 0 - 2 1.31 

 22 วัน 0 - 0 - 0 - 1 0.65 

 25 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 

 26 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 

 28 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 158 100.00 164 100.00 160 100.00 153 100.00 

จ านวนวันท างานเฉลีย่/เดือน 24.80 24.49 27.08 24.07 

จ านวนชั่วโมงท างานเฉลีย่/วัน 8.50 8.01 9.33 9.28 

จ านวนค่าตอบแทนเฉลี่ย/เดือน 7,528.35 8,650.61 8,799.19 8,531.76 

การจ่าย
ค่าตอบแทน
ตรงเวลา 

ไม่ตรงเวลา 51 31.88 47 28.14 34 20.61 4 2.55 

ตรงเวลา 109 68.13 120 71.86 131 79.39 153 97.45 

รวม 160 100.00 167 100.00 165 100.00 157 100.00 

การหัก
ค่าตอบแทน 

ไม่หักค่าตอบแทน ได้รับเต็มจ านวน 160 100.00 167 100.00 165 100.00 157 100.00 

หักค่าตอบแทน 0 - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 160 100.00 167 100.00 165 100.00 157 100.00 

ผลประโยชน์
ตอบแทน
อ่ืนๆ 

ไม่มี 29 18.13 44 24.31 14 4.42 96 39.83 

ผลประโยชนอ์ื่น ๆ         

ที่พัก 2 1.25 22 12.15 84 26.50 52 21.58 

อาหาร 129 80.63 109 60.22 125 39.43 44 18.26 

    1 มื้อ 101 63.13 44 24.31 28 8.83 9 3.73 

    2 มื้อ 13 8.13 28 15.47 37 11.67 1 0.41 

    3 มื้อ 15 9.38 37 20.44 60 18.93 34 14.11 

 เสื้อผ้า 0 - 2 1.10 4 1.26 2 0.83 

 ประกนัอุบัติเหต ุ 0 - 1 0.55 29 9.15 0 - 

 ประกนัสุขภาพ 0 - 0 - 1 0.32 0 - 

 เงินพิเศษ  0 - 3 1.66 1 0.32 9 3.73 

 เงินช่วยเหลอืตามโอกาส  0 - 0 - 59 18.61 38 15.77 

 รวม 160 100.00 181 100.00 317 100.00 241 100.00 
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ภาค/จังหวดั เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค ์
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การได้รับ
บาดเจ็บหรือ
อุบัติเหต ุ
ในช่วงเวลา 3 
เดือนที่ผ่าน
มา 

ไม่เคย 148 92.50 151 91.52 141 86.50 146 93.59 

ได้รับบาดเจ็บ  -  -  -  - 

  ของมีคม 8 5.00 7 4.24 10 6.13 0 - 

  พลัดตกจากที่สูง 0 - 0 - 0 - 0 - 

  ไฟฟ้าซ๊อต 0 - 1 0.61 0 - 0 - 

  ไฟ/น้ าร้อนลวก 2 1.25 0 - 0 - 0 - 

  ชน/กระแทก 1 0.63 6 3.64 9 5.52 7 4.49 

  สารเคมี 0 - 0 - 0 - 0 - 

  สัตว์เล้ียงกัด 1 0.63 0 - 3 1.84 3 1.92 

   อุบัติเหตยุานพาหนะ 0 - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 160 100.00 165 100.00 163 100.00 156 100.00 

การท างานใน
สภาวะทีไม่
เหมาะสม 

ท าขณะไม่สบาย 0  0  0  0  

สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม/
อันตราย 

0  0  0  0  

ท างานเกินเวลา/ไม่ได้ค่าตอบแทน 0  0  0  0  

ถูกท าร้ายร่างกาย 0  0  0  0  

ถูกท าร้ายจิตใจ 0  0  0  0  

ถูกละเมิดทางเพศ 0  0  0  0  

 รวม 0  0  0  0  

การรักษาเมื่อ
ได้รับบาดเจบ็ 
ในช่วงเวลา 3 
เดือน 

ไม่เคย 136 75.56 136 70.83 120 58.82 143 84.12 

เคย รักษาโดย  -  -  -  - 

ซ้ือยาและจ่ายเอง 17 9.44 26 13.54 18 8.82 0 - 

ซ้ือยาและนายจา่ย 3 1.67 0 - 19 9.31 9 5.29 

คลินิกและจ่ายเอง 0 - 0 - 0 - 0 - 

คลินิกและนายจ่าย 0 - 1 0.52 19 9.31 10 5.88 

ประกันสังคม (มีสิทธิ/เคยใช้) 2 1.11 3 1.56 0 - 0 - 

ประกันสังคม (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 0 - 0 - 0 - 0 - 

ประกันสุขภาพ (มีสิทธิ/เคยใช้) 0 - 0 - 1 0.49 0 - 

ประกันสุขภาพ (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 0 - 0 - 0 - 0 - 

ประกันอุบัติเหตุ(มีสิทธแิละเคยใช้) 0 - 0 - 0 - 0 - 

สวัสดิการภาครัฐ (มีสิทธิ/เคยใช้) 0 - 0 - 0 - 0 - 

สุขภาพถว้นหนา้ (มีสิทธิ/เคยใช้) 19 10.56 22 11.46 19 9.31 0 - 

สุขภาพถว้นหนา้ (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 1 0.56 2 1.04 6 2.94 8 4.71 

 บัตรสุขภาพแรงงาน (มีสิทธิ/เคยใช้) 2 1.11 2 1.04 2 0.98 0 - 

 รวม 180 100.00 192 100.00 204 100.00 170 100.00 
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ตารางที่ 20 การเป็นสมาชิกประกันสังคม และความเห็นต่อสิทธิประโยชน์พ้ืนทีภ่าคเหนือ  (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค/จังหวดั เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค์ 

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเป็น
สมาชิก
ประกันสังคม 

ไม่ได้เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 

158 100.00 163 99.39 158 98.75 151 98.69 

สมาชิก มาตรา 39 0 - 1 0.61 2 1.25 2 1.31 
สมาชิก มาตรา 40 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 158 100.00 164 100.00 160 100.00 153 100.00 
กรณีไม่เป็น
สมาชิก
ประกันสังคม
สาเหตทุี่ยัง
ไม่ได้เป็น
สมาชิก  

ไม่ทราบข้อมูล 101 63.92 110 67.48 112 70.89 151 100.00 
ไม่มีสิทธิสมัครบัตร 38 24.05 37 22.70 18 11.39 0 - 
สิทธิประโยชน์ไม่ตรง
ตามที่ต้องการ 

3 1.90 2 1.23 1 0.63 0 - 

ไม่สามารถจ่ายเงิน
สมทบได ้

16 10.13 14 8.59 27 17.09 0 - 

รวม 158 100.00 163 100.00 158 100.00 151 100.00 
ช่องทางใน
การน าส่งเงิน
สมทบ 

สนง.ประกันสังคม 0 - 0 - 0 - 2 100.00 
หักบัญชีเงินฝาก 0 - 3 75.00 2 100.00 0 - 
จ่ายดว้ยเงินสด 2 100.00 1 25.00 0 - 0 - 

รวม 2 100.00 4 100.00 2 100.00 2 100.00 
ความพึงพอใจ
ในการน าส่ง
เงิน 

พอใจ 2 100.00 4 100.00 2 100.00 2 100.00 
ไม่พอใจ 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 2 100.00 4 100.00 2 100.00 2 100.00 
ความพึงพอใจ
ในการติดต่อ 

ไม่เคยติดต่อ 155 98.73 161 98.17 158 98.75 138 98.57 
เคยติดต่อและพอใจ 2 1.27 3 1.83 2 1.25 2 1.43 

รวม 157 100.00 164 100.00 160 100.00 140 100.00 
สิทธิประโยชน์
ที่ต้องการ 
(คนไทย) 

เจ็บป่วย 877 17.29 998 22.42 791 20.14 897 22.45 
ทุพลภาพ 919 18.12 719 16.15 608 15.48 582 14.56 
เสียชีวิต 676 13.33 584 13.12 533 13.57 525 13.14 
คลอดบุตร 578 11.40 489 10.99 431 10.97 526 13.16 
สงเคราะห์บุตร 519 10.23 497 11.17 420 10.69 558 13.96 
ชราภาพ 836 16.48 631 14.18 554 14.10 444 11.11 
ว่างงาน 667 13.15 533 11.97 591 15.05 464 11.61 

รวม 5,072 100.00 4,451 100.00 3,928 100.00 3,996 100.00 
สิทธิประโยชน์
ที่ต้องการ 
(คนต่างชาติ) 

เจ็บป่วย 32 22.54 171 19.00 375 22.39 237 16.75 
ทุพลภาพ 24 16.90 184 20.44 282 16.84 189 13.36 
เสียชีวิต 8 5.63 198 22.00 141 8.42 167 11.80 
คลอดบุตร 6 4.23 126 14.00 112 6.69 179 12.65 
สงเคราะห์บุตร 24 16.90 89 9.89 235 14.03 185 13.07 
ชราภาพ 24 16.90 66 7.33 265 15.82 229 16.18 
ว่างงาน 24 16.90 66 7.33 265 15.82 229 16.18 

รวม 142 100.00 900 100.00 1,675 100.00 1,415 100.00 
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ภาค/จังหวดั เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค์ 
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความต้องการ
เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 

ไม่ต้องการเป็นสมาชิก 104 65.82 139 84.76 79 49.38 113 73.86 
ต้องการเป็นสมาชิก 52 32.91 21 12.80 79 49.38 39 25.49 
เป็นสมาชิกแต่ต้องการ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

2 1.27 4 2.44 2 1.25 1 0.65 

รวม 158 100.00 164 100.00 160 100.00 153 100.00 
แนวทางการ
ร่วมจ่ายที่
สนใจ (เฉพาะ
ผู้ที่ต้องการ
เป็นสมาชิก) 

กรณีที่1เดือนละ100บ 
(รัฐ 30 บ/ลูกจ้าง70บ) 

5 9.26 1 4.00 0 - 0 - 

กรณีที่2เดือนละ150บ 
(รัฐ 50บ/ลูกจ้าง100บ) 

22 40.74 12 48.00 17 20.99 0 - 

กรณีที่3จ่ายเงินแรกเข้า 
และเงินสมทบ 

0 - 7 28.00 4 4.94 0 - 

กรณีที่4รัฐ ลูกจา้งและ
นายจา้งร่วมกันจา่ย 
ฝ่ายละร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนทุกเดือน 

27 50.00 5 20.00 60 74.07 40 100.00 

รวม 54 100.00 25 100.00 81 100.00 40 100.00 
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ตารางที่ 21 ความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์พ้ืนทีภ่าคเหนือ (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค/จังวดั เชียงราย เชียงใหม ่  ตาก นครสวรรค ์

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 
สิทธิ
ประโยชน์
มาตรา 39 

รักษาพยาบาล - - 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 4.00 มาก 
ชดเชยรายได้ - - 2.00 น้อย 3.50 มาก 4.00 มาก 
ทุพลภาพ - - 1.00 น้อยที่สุด 2.50 น้อย 4.00 มาก 
เสียชีวิต - - 1.00 น้อยที่สุด 2.50 น้อย 4.00 มาก 
คลอดบุตร - - 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 4.00 มาก 
สงเคราะห์บุตร - - 2.00 น้อย 2.00 น้อย 3.00 ปานกลาง 
ชราภาพ - - 1.00 น้อยที่สุด 2.50 น้อย 4.00 มาก 

ภาพรวม - - 2.14 น้อย 3.00 ปานกลาง 3.86 มาก 
สิทธิ
ประโยชน์
มาตรา 40 

รักษา (สปสช.) 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด - - - - 
ชดเชยรายได้ 1.00 น้อยที่สุด 1.00 น้อยที่สุด - - - - 
ทุพลภาพ 1.00 น้อยที่สุด 1.00 น้อยที่สุด - - - - 
เสียชีวิต 1.00 น้อยที่สุด 1.00 น้อยที่สุด - - - - 
ชราภาพ  
(150บ/ด) 

1.00 น้อยที่สุด 1.00 น้อยที่สุด - - - - 

ภาพรวม 1.80 น้อยที่สุด 1.80 น้อยที่สุด - - - - 
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พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มนายจ้าง) 
 

ตารางที ่22 ข้อมูลทั่วไปของนายจ้างพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 

ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 70 49.30 90 55.56 34 38.20 63 40.13 23 15.65 

 หญิง 72 50.70 72 44.44 55 61.80 94 59.87 124 84.35 

 รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 147 100.00 
อายุ อายุเฉลีย่ 47.31 48.45 48.34 48.08 52.52 
สัญชาติของ
นายจ้าง 

ชาวไทย 142 100.00 162 100.00 88 98.88 156 99.36 147 100.00 
ชาวต่างชาต ิ 0 - - - 1 1.12 1 0.64 0 - 

รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 147 100.00 
สถานภาพ
สมรส 

โสด 3 2.11 6 3.70 2 2.25 2 1.27 11 7.48 
สมรส อยู่ด้วยกัน 134 94.37 149 91.98 78 87.64 143 91.08 111 75.51 

 สมรส แยกกันอยู ่ 2 1.41 - - 2 2.25 6 3.82 9 6.12 

 หม้าย 3 2.11 7 4.32 4 4.49 5 3.18 9 6.12 

 หย่าร้าง 0 - - - 3 3.37 1 0.64 7 4.76 

 รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 147 100.00 
ระดับ
การศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 1 0.70 3 1.85 1 1.12 3 1.91 1 0.68 
ประถมศึกษา 9 6.34 45 27.78 6 6.74 14 8.92 2 1.36 
มัธยมต้น 20 14.08 13 8.02 3 3.37 14 8.92 18 12.24 

 มัธยมปลาย/ปวช. 48 33.80 41 25.31 13 14.61 57 36.31 44 29.93 

 อนุปริญญา/ปวส. 12 8.45 4 2.47 13 14.61 27 17.20 47 31.97 

 ปริญญาตร ี 37 26.06 54 33.33 47 52.81 32 20.38 33 22.45 

 สูงกว่าปริญญาตร ี 15 10.56 2 1.23 6 6.74 10 6.37 2 1.36 

 รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 147 100.00 
อาชีพ ข้าราชการ/

พนักงานราชการ 
3 2.11 7 4.32 9 10.11 2 1.27 0 - 

 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4 2.82 4 2.47 2 2.25 4 2.55 1 0.68 

 พนักงานบริษัท 3 2.11 2 1.23 6 6.74 5 3.18 3 2.04 

 ธุรกิจส่วนตวั 51 35.92 31 19.14 22 24.72 42 26.75 35 23.81 

 เกษตรกรรม 3 2.11 9 5.56 1 1.12 1 0.64 0 - 

 ค้าขาย 61 42.96 89 54.94 35 39.33 77 49.04 103 70.07 

 เกษียณอาย ุ 15 10.56 18 11.11 14 15.73 23 14.65 4 2.72 
 ว่างงาน/ไม่มีงาน 2 1.41 2 1.23 0 - 3 1.91 1 0.68 
 อื่นๆ 0 - - - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 147 100.00 
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ภาค/จังหวดั ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 
ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน
สมาชิกใน
บ้าน 

1 คน 0 - 1 0.62 3 3.37 0 - 5 3.40 
2 คน 9 6.34 8 4.94 2 2.25 10 6.37 28 19.05 
3 คน 24 16.90 27 16.67 17 19.10 30 19.11 60 40.82 
4 คน 63 44.37 75 46.30 33 37.08 67 42.68 36 24.49 

 5 คน 31 21.83 34 20.99 14 15.73 31 19.75 7 4.76 

 6 คน 13 9.15 13 8.02 15 16.85 16 10.19 2 1.36 
 7 คน 2 1.41 3 1.85 2 2.25 2 1.27 9 6.12 
 8 คน 0 - 1 0.62 2 2.25 1 0.64 0 - 
 9 คน 0 - - - 1 1.12 0 - 0 - 

 รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 147 100.00 
จ านวน
ลูกจ้างท างาน
บ้าน 

1 คน 131 92.25 158 97.53 89 100.00 144 91.72 139 94.56 
2 คน 10 7.04 4 2.47 0 - 13 8.28 6 4.08 
3 คน 1 0.70 - - 0 - 0 - 2 1.36 
4 คน 0 - - - 0 - 0 - 0 - 
5 คน 0 - - - 0 - 0 - 0 - 

รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 147 100.00 
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ตารางที่ 23 การจ้างงาน ผลประโยชน์ตอบแทน และการดูแลลูกจ้างพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 

การจ้างงาน และการดแูลลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สัญชาติของ
ลูกจ้าง 

ไทย 154 100.00 160 96.39 89 100.00 170 100.00 156 99.36 
พม่า 0 - 2 1.20 0 - 0 - 0 - 

 ลาว 0 - 3 1.81 0 - 0 - 1 0.64 
 กัมพูชา 0 - 1 0.60 0 - 0 - 0 - 
 อื่นๆ กระเหรีย่ง 0 - - - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 154 100.00 166 100.00 89 100.00 170 100.00 157 100.00 
ลักษณะงาน
ของลูกจ้าง 

ท าความสะอาด 121 41.02 128 44.60 65 32.50 122 40.94 124 46.10 
ซักผ้ารีดผ้า 48 16.27 41 14.29 51 25.50 32 10.74 35 13.01 

 ท าครัว 60 20.34 88 30.66 70 35.00 100 33.56 90 33.46 

 ขับรถ 9 3.05 9 3.14 1 0.50 5 1.68 12 4.46 
 ท าสวน 15 5.08 12 4.18 2 1.00 5 1.68 1 0.37 
 ดูแลเด็ก 20 6.78 8 2.79 5 2.50 20 6.71 4 1.49 
 ดูแลผู้สูงอาย ุ 18 6.10 1 0.35 6 3.00 10 3.36 3 1.12 

 อื่นๆดูสัตว์เล้ียง  4 1.36 - - 0 - 4 1.34 0 - 

 รวม 295 100.00 287 100.00 200 100.00 298 100.00 269 100.00 
ลักษณะการจ้า
งาน 

เต็มเวลา 
(>40 ชม/week) 

130 84.42 134 80.72 80 89.89 152 89.41 118 75.16 

บางเวลา 
(<40 ชม/week) 

24 15.58 32 19.28 9 10.11 18 10.59 39 24.84 

 รวม 154 100.00 166 100.00 89 100.00 170 100.00 157 100.00 
จ านวนปีที่จ้าง
งาน 

น้อยกว่า 1 ป ี 0 - 3 1.81 0 - 0 - 0 - 
1-5 ป ี 153 100.00 160 96.39 87 97.75 166 97.65 150 96.77 
6-10 ปี 0 - 2 1.20 1 1.12 4 2.35 3 1.94 
11-15 ปี 0 - - - 0 - 0 - 0 - 

 16-20 ปี 0 - 1 0.60 0 - 0 - 0 - 

 มากกว่า 20 ป ี 0 - - - 1 1.12 0 - 2 1.29 

 รวม 153 100.00 166 100.00 89 100.00 170 100.00 155 100.00 
ผลประโยชน์
ตอบแทน
นอกเหนือจาก
ค่าจ้าง 

ไม่มีผลประโยชน์อื่น 38 24.36 27 13.99 10 8.85 31 17.71 15 8.67 
มีผลประโยชน์อื่น           
  อาหาร 86 55.13 114 59.07 76 67.26 117 66.86 109 63.01 
  ที่พัก 20 12.82 50 25.91 22 19.47 22 12.57 24 13.87 
  เส้ือผ้า 5 3.21 1 0.52 4 3.54 2 1.14 0 - 
  ประกันอุบัติเหต ุ 2 1.28 - - 0 - 0 - 19 10.98 
  ประกันสขุภาพ 4 2.56 - - 0 - 1 0.57 1 0.58 

   เงินช่วยเหลือตามโอกาส 1 0.64 1 0.52 1 0.88 2 1.14 5 2.89 

 รวม 156 100.00 193 100.00 113 100.00 175 100.00 173 100.00 
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ภาค/จังหวดั ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 
การจ้างงาน และการดแูลลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การได้รับ
บาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุจาก
การท างาน 
(ในช่วงเวลา 3 
เดือน) 

ไม่เคยได้รับบาดเจ็บ 121 82.88 107 64.46 73 82.02 131 82.39 144 97.96 
ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ           
  ของมีคมบาด 13 8.90 47 28.31 12 13.48 23 14.47 1 0.68 
  พลัดตกจากที่สูง 0 - 2 1.20 2 2.25 0 - 0 - 
  ไฟฟ้าซ๊อต 0 - 1 0.60 0 - 0 - 0 - 
  ไฟลวก/น้ าร้อนลวก 0 - 2 1.20 1 1.12 1 0.63 0 - 
  การชน/กระแทก 11 7.53 5 3.01 1 1.12 4 2.52 2 1.36 
  สารเคมี 0 - - - 0 - 0 - 0 - 

    สัตว์เล้ียงกัด 0 - 1 0.60 0 - 0 - 0 - 

   อุบัติเหตยุานพาหนะ 1 0.68 1 0.60 0 - 0 - 0 - 

 รวม 146 100.00 166 100.00 89 100.00 159 100.00 147 100.00 
การดูแลลูกจ้าง
เมื่อบาดเจ็บ
หรือได้รับ
อุบัติเหต ุ

ไม่ได้ดูแล 59 32.07 59 30.73 27 27.84 51 29.14 101 67.79 
ดูแลโดย           
   ใหห้ยุดงาน 62 33.70 72 37.50 60 61.86 72 41.14 21 14.09 
   ให้เงินส าหรับซ้ือยา 44 23.91 60 31.25 8 8.25 45 25.71 4 2.68 
   น าส่งสถานพยาบาล 15 8.15 1 0.52 1 1.03 4 2.29 0 - 
   ออกเงินค่ารักษา 4 2.17 - - 1 1.03 3 1.71 23 15.44 

 รวม 184 100.00 192 100.00 97 100.00 175 100.00 149 100.00 
ปัญหาจากการ
ท างานของ
ลูกจ้าง 
(กรณีคนไทย) 

เปลี่ยนงานบ่อย 22 70.97 2 50.00 9 81.82 23 85.19 14 100.00 
ลาหยุดบ่อย 9 29.03 2 50.00 1 9.09 4 14.81 0 - 
งานไม่มีประสิทธิภาพ 0 - - - 0 - 0 - 0 - 
สื่อสารไม่เข้าใจ 0 - - - 0 - 0 - 0 - 
ลักขโมย 0 - - - 1 9.09 0 - 0 - 

 รวม 31 100.00 4 100.00 11 100.00 27 100.00 14 100.00 
ปัญหาจากการ
ท างานของ
ลูกจ้าง 
(กรณีคน
ต่างชาติ) 

เปลี่ยนงานบ่อย 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
ลาหยุดบ่อย 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
งานไม่มีประสิทธิภาพ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
สื่อสารไม่เข้าใจ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
ลักขโมย 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
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ตารางที ่24 สิทธิประโยชน์ แนวทางการร่วมจ่าย และเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์พ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มนายจ้าง) 
ภาค/จังหวดั ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 

แนวทางการร่วมจ่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความเห็นต่อ
สิทธิประโยชน์ที่
มีความจ าเป็น
ต่อลูกจ้าง
ท างานบา้น 

เจ็บป่วย 1,039 20.95 1,041 18.41 513 16.81 1,145 21.29 871 17.41 
ทุพพลภาพ 707 14.25 887 15.69 437 14.32 824 15.32 790 15.79 
เสียชีวิต 704 14.19 797 14.10 445 14.58 790 14.69 701 14.01 
คลอดบุตร 652 13.15 764 13.51 437 14.32 634 11.79 700 13.99 
สงเคราะห์บุตร 565 11.39 709 12.54 362 11.86 559 10.39 632 12.63 
ชราภาพ 568 11.45 699 12.36 462 15.14 760 14.13 670 13.39 
ว่างงาน 725 14.62 757 13.39 396 12.98 666 12.38 638 12.75 

 รวม 4,960 100.00 5,654 100.00 3,052 100.00 5,378 100.00 5,002 100.00 
การยินดีร่วม
จ่ายเพื่อให้
ลูกจ้างได้รับ
ประกันสังคม 

ไม่ยินดีร่วมจ่ายสมทบ 94 66.20 66 40.74 25 28.09 112 71.34 122 82.99 
ยินดีร่วมจ่ายสมทบ
ตามที่กฎหมายก าหนด 
(ร้อยละ5ของเงินเดือน) 

48 33.80 96 59.26 64 71.91 45 28.66 25 17.01 

รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 147 100.00 
การยินดีให้เข้า
ตรวจสอบบา้น 

ไมย่ินดีให้เข้าตรวจ 98 69.01 90 55.56 43 48.31 138 87.90 122 82.99 
ยินดีให้เข้าตรวจ 44 30.99 72 44.44 46 51.69 19 12.10 25 17.01 

รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 147 100.00 
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พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มลูกจ้าง) 
 

ตารางที่ 25 ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 

ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 27 19.01 54 33.33 21 23.60 24 15.29 12 8.11 

 หญิง 115 80.99 108 66.67 68 76.40 133 84.71 136 91.89 

 รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 
อายุ อายุเฉลีย่ 31.82 39.57 38.76 36.32 35.03 
สัญชาติของ
ลูกจ้าง 

ไทย 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 146 98.65 
ลาว 0 - 0 - 0 - 0 - 2 1.35 
พม่า 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
กัมพูชา 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
อื่นๆ กระเหรีย่ง 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 
ปีที่อยู่ไทย 
(แรงงาน
ต่างชาติ) 

7 ป ี 0 - 0 - 0 - 0 - 2 100.00 

รวม 
0 - 0 - 0 - 0 - 2 100.00 

ใบอนุญาต 
ท างาน
(เฉพาะ
ต่างชาติ) 

พิสูจน์สัญชาติ, 
มpีassport
ชั่วคราวและมี
ใบอนุญาตท างาน 

0 - 0 - 0 - 0 - 2 100.00 

 รวม 0 - 0 - 0 - 0 - 2 100.00 
สถานภาพ
สมรส 

โสด 20 14.08 33 20.37 7 7.87 17 10.83 28 18.92 
สมรส อยู่ด้วยกัน 112 78.87 123 75.93 76 85.39 127 80.89 95 64.19 
สมรส แยกกันอยู ่ 6 4.23 2 1.23 4 4.49 5 3.18 21 14.19 
หม้าย 1 0.70 2 1.23 1 1.12 3 1.91 0 - 

 หย่าร้าง 3 2.11 2 1.23 1 1.12 5 3.18 4 2.70 

 รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 
ระดับ
การศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 12 8.45 34 20.99 29 32.58 5 3.18 37 25.00 
ประถมศึกษา 29 20.42 60 37.04 37 41.57 43 27.39 73 49.32 
มัธยมต้น 81 57.04 55 33.95 16 17.98 68 43.31 32 21.62 

 มัธยมปลาย/ปวช. 18 12.68 9 5.56 5 5.62 39 24.84 4 2.70 

 อนุปริญญา/ปวส. 2 1.41 1 0.62 1 1.12 2 1.27 2 1.35 

 ปริญญาตร ี 0 - 3 1.85 1 1.12 0 - 0 - 

 รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 
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ภาค ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 
ข้อมูลทั่วไปของลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาชีพที่ท า
ก่อนมาเป็น
ลูกจ้างท างาน
บ้าน 

ไม่เคยท า/ว่างงาน 20 14.08 27 16.67 27 30.34 18 11.46 12 8.11 
นักเรียน/นักศึกษา 10 7.04 4 2.47 16 17.98 5 3.18 0 - 
ลูกจ้างท างานบา้น 26 18.31 6 3.70 8 8.99 23 14.65 6 4.05 
งานในโรงงาน 37 26.06 36 22.22 11 12.36 46 29.30 57 38.51 

 งานเกษตรกรรม 8 5.63 13 8.02 2 2.25 3 1.91 6 4.05 

 ค้าขาย 4 2.82 9 5.56 7 7.87 17 10.83 14 9.46 

 งานประมง 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
 งานก่อสร้าง 8 5.63 43 26.54 5 5.62 19 12.10 50 33.78 
 งานบริการ  28 19.72 24 14.81 11 12.36 25 15.92 1 0.68 
 งานวิชาชีพ  1 0.70 0 - 2 2.25 1 0.64 2 1.35 

 รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 
บุคคลใน
ความดูแล
และอุปการะ 

พ่อ 63 27.75 71 28.29 51 38.64 34 16.19 97 36.60 
แม่ 58 25.55 72 28.69 40 30.30 35 16.67 115 43.40 
สามี/ภรรยา 9 3.96 9 3.59 2 1.52 7 3.33 6 2.26 
ลูก 96 42.29 99 39.44 37 28.03 134 63.81 46 17.36 

    1คน 48 21.15 59 23.51 27 20.45 79 37.62 28 10.57 

    2คน 44 19.38 37 14.74 10 7.58 49 23.33 12 4.53 
    3คน 4 1.76 3 1.20 0 - 5 2.38 5 1.89 
    4 คน 0 - 0 - 0 - 1 0.48 1 0.38 
    5 คน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
 ญาติ 1 0.44 0 - 2 1.52 0 - 1 0.38 
    1คน 0 - 0 - 2 1.52 0 - 1 0.38 
    2คน 1 0.44 0 - 0 - 0 - 0 - 
    3คน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

รวม 227 100.00 251 100.00 132 100.00 210 100.00 265 100.00 
ค่าเฉลี่ย 1.97 1.82 1.60 1.73 1.96 

การจัดหาที่
พักอาศัย
ปัจจุบัน 

ที่อยู่ของตนเอง/
จัดหาเอง 

135 95.07 147 90.74 76 85.39 148 94.27 126 85.14 

นายจา้งจัดหาให้ไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

0 - 1 0.62 5 5.62 0 - 10 6.76 

อยู่กับนายจ้าง 7 4.93 14 8.64 8 8.99 9 5.73 12 8.11 
รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 

ความ
ปลอดภยัของ
ที่พักปัจจุบัน 

มาก 91 64.08 74 45.68 15 16.85 122 77.71 125 84.46 
ปานกลาง 51 35.92 88 54.32 74 83.15 35 22.29 23 15.54 
น้อย 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 
 ค่าเฉลี่ย 2.64 2.46 2.17 2.78 2.84 
 แปลความหมาย มาก มาก ปานกลาง มาก มาก 
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ตารางที ่26 ลักษณะการท างาน ค่าตอบแทน และความเจ็บป่วย พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค/จังหวดั ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 

ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเป็น
ลูกจ้างท างาน
บ้านครั้ง
มาแล้ว 
(จ านวนปีที่
เป็นมาแล้ว) 

ไม่ถึง 1 ป ี - - 4 2.47 - - 1 0.64 - - 
1-5 ป ี 121 85.21 129 79.63 65 73.86 139 88.54 144 97.30 
6-10 ป ี 15 10.56 21 12.96 23 26.14 15 9.55 4 2.70 
11-15 ป ี 6 4.23 7 4.32 - - 2 1.27 - - 
มากกว่า 15 ป ี - - 1 0.62 - - - - - - 

รวม 142 100.00 162 100.00 88 100.00 157 100.00 148 100.00 
จ านวนปีที่
ท างานกับ
นายจ้าง
ปัจจุบัน 

ไม่ถึง 1 ป ี - - 6 3.70 - - - - - - 
1-5 ป ี 140 98.59 145 89.51 81 92.05 148 94.27 145 97.97 
6-10 ป ี 2 1.41 9 5.56 7 7.95 9 5.73 3 2.03 
11-15 ป ี - - 1 0.62 - - - - - - 
มากกว่า 15 ป ี - - 1 0.62 - - - - - - 

รวม 142 100.00 162 100.00 88 100.00 157 100.00 148 100.00 
การได้ท างาน
กับนายจ้าง
ปัจจุบัน 

สมัครกับนายจา้ง 93 65.49 103 63.58 41 46.07 104 66.24 141 95.27 
ญาติ/คนรู้จักแนะน า 48 33.80 58 35.80 45 50.56 52 33.12 7 4.73 
ผ่านนายหนา้จัดหางาน 1 0.70 1 0.62 3 3.37 1 0.64 0 - 

รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 
จ านวน
นายจ้าง 

1 แห่ง 139 97.89 161 99.38 89 100.00 157 100.00 147 99.32 
2 แห่ง 2 1.41 1 0.62 0 - 0 - 0 - 
3 แห่ง 1 0.70 0 - 0 - 0 - 1 0.68 

รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 
ลักษณะงาน
ของลูกจ้าง 

ท าความสะอาด 121 42.16 111 33.74 67 32.84 107 40.07 123 46.59 
ซักผ้ารีดผ้า 49 17.07 68 20.67 51 25.00 30 11.24 27 10.23 
ท าครัว 81 28.22 99 30.09 72 35.29 93 34.83 96 36.36 
ขับรถ 8 2.79 15 4.56 2 0.98 5 1.87 11 4.17 
ท าสวน 15 5.23 28 8.51 3 1.47 6 2.25 0 - 
ดูแลเด็ก 7 2.44 7 2.13 2 0.98 15 5.62 3 1.14 
ดูแลผู้สงูอาย ุ 6 2.09 1 0.30 7 3.43 11 4.12 4 1.52 
อื่นๆ ดูสัตว์เล้ียง  0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 287 100.00 329 100.00 204 100.00 267 100.00 264 100.00 
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ภาค/จังหวดั ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน
วันหยุดต่อ
เดือน 

ไม่มีวันหยุด 34 23.94 25 15.43 55 61.80 24 15.29 70 47.30 

2 วัน 4 2.82 0 - 0 - 1 0.64 4 2.70 

3 วัน 0 - 0 - 0 - 1 0.64 1 0.68 

4 วัน 42 29.58 75 46.30 24 26.97 77 49.04 67 45.27 

 5 วัน 24 16.90 5 3.09 1 1.12 22 14.01 2 1.35 

 6 วัน 6 4.23 0 - 0 - 5 3.18 2 1.35 

 7 วัน 1 0.70 0 - 0 - 2 1.27 0 - 

 8 วัน 3 2.11 0 - 1 1.12 3 1.91 1 0.68 

 10 วัน 26 18.31 53 32.72 8 8.99 21 13.38 0 - 

 14 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 15 วัน 1 0.70 2 1.23 0 - 1 0.64 0 - 

 18 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 20 วัน 1 0.70 2 1.23 0 - 0 - 1 0.68 

 22 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 25 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 26 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 28 วัน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 
จ านวนวันท างานเฉลีย่/เดือน 25.00 23.59 27.26 24.19 26.75 
จ านวนชั่วโมงท างานเฉลีย่/วัน 7.50 8.20 7.76 8.25 8.88 
จ านวนค่าตอบแทนเฉลี่ย/เดือน 8,072.82 8,797.78 8,265.17 7,766.92 8,921.62 
การจ่าย
ค่าตอบแทน
ตรงเวลา 

ไม่ตรงเวลา 22 15.07 0 - 2 2.25 13 8.28 19 12.67 
ตรงเวลา 124 84.93 163 100.00 87 97.75 144 91.72 131 87.33 

รวม 146 100.00 163 100.00 89 100.00 157 100.00 150 100.00 
การหัก
ค่าตอบแทน 

ไม่หักค่าตอบแทน ได้รับเต็มจ านวน 143 97.95 157 96.91 88 98.88 157 100.00 150 100.00 
หักค่าตอบแทน 3 2.05 5 3.09 1 1.12 0 - 0 - 

 รวม 146 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 150 100.00 
ผลประโยชน์
ตอบแทน
อ่ืนๆ 

ไม่มี 47 30.72 21 12.07 17 15.45 36 20.57 20 11.11 

ผลประโยชนอ์ื่นๆ           

ที่พัก 8 5.23 14 8.05 19 17.27 9 5.14 24 13.33 

อาหาร 92 60.13 136 78.16 66 60.00 116 66.29 110 61.11 

    1 มื้อ 44 28.76 19 10.92 12 10.91 54 30.86 15 8.33 

    2 มื้อ 26 16.99 42 24.14 23 20.91 45 25.71 36 20.00 

    3 มื้อ 22 14.38 75 43.10 31 28.18 17 9.71 59 32.78 

 เสื้อผ้า 1 0.65 3 1.72 5 4.55 1 0.57 0 - 

 ประกนัอุบัติเหต ุ 0 - 0 - 0 - 0 - 21 11.67 

 ประกนัสุขภาพ 1 0.65 0 - 0 - 1 0.57 0 - 

 เงินพิเศษ  4 2.61 0 - 2 1.82 9 5.14 5 2.78 

 เงินช่วยเหลือตามโอกาส  0 - 0 - 1 0.91 3 1.71 0 - 

 รวม 153 100.00 174 100.00 110 100.00 175 100.00 180 100.00 
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ภาค/จังหวดั ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 
ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การได้รับ
บาดเจ็บหรือ
อุบัติเหต ุ
ในช่วงเวลา 3 
เดือนที่ผ่าน
มา 

ไม่เคย 114 78.62 156 96.30 85 94.44 144 91.72 143 95.97 
ได้รับบาดเจ็บ  -  -  -  -  - 
  ของมีคม 22 15.17 6 3.70 3 3.33 6 3.82 2 1.34 
  พลัดตกจากที่สูง 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
  ไฟฟ้าซ๊อต 0 - 0 - 0 - 1 0.64 0 - 
  ไฟ/น้ าร้อนลวก 0 - 0 - 1 1.11 1 0.64 0 - 
  ชน/กระแทก 9 6.21 0 - 1 1.11 5 3.18 4 2.68 
  สารเคมี 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
  สัตว์เล้ียงกัด 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

   อุบัติเหตยุานพาหนะ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 145 100.00 162 100.00 90 100.00 157 100.00 149 100.00 
การท างานใน
สภาวะทีไม่
เหมาะสม 

ท าขณะไม่สบาย 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม/
อันตราย 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

ท างานเกินเวลา/ไม่ได้ค่าตอบแทน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
ถูกท าร้ายร่างกาย 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
ถูกท าร้ายจิตใจ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
ถูกละเมิดทางเพศ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

 รวม 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
การรักษาเมื่อ
ได้รับบาดเจบ็ 
ในช่วงเวลา 3 
เดือน 

ไม่เคย 86 45.50 151 89.35 62 65.96 111 52.86 131 77.98 
เคย รักษาโดย  -  -  -  -  - 
ซ้ือยาและจ่ายเอง 45 23.81 4 2.37 15 15.96 38 18.10 17 10.12 
ซ้ือยาและนายจา่ย 5 2.65 5 2.96 0 - 7 3.33 0 - 
คลินิกและจ่ายเอง 2 1.06 0 - 2 2.13 7 3.33 0 - 
คลินิกและนายจ่าย 1 0.53 3 1.78 1 1.06 8 3.81 1 0.60 
ประกันสังคม (มีสิทธิ/เคยใช้) 7 3.70 0 - 3 3.19 5 2.38 3 1.79 
ประกันสังคม (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
ประกันสุขภาพ (มีสิทธิ/เคยใช้) 1 0.53 0 - 0 - 0 - 0 - 
ประกันสุขภาพ (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
ประกันอุบัติเหตุ(มีสิทธแิละเคยใช้) 0 - 1 0.59 0 - 0 - 0 - 
สวัสดิการภาครัฐ (มีสิทธิ/เคยใช้) 0 - 0 - 1 1.06 1 0.48 0 - 
สุขภาพถว้นหนา้ (มีสิทธิ/เคยใช้) 37 19.58 4 2.37 9 9.57 33 15.71 14 8.33 
สุขภาพถว้นหนา้ (มีสิทธิ/ไม่เคยใช้) 5 2.65 1 0.59 1 1.06 0 - 0 - 

 บัตรสุขภาพแรงงาน (มีสิทธิ/เคยใช้) 0 - 0 - 0 - 0 - 2 1.19 
 รวม 189 100.00 169 100.00 94 100.00 210 100.00 168 100.00 
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ตารางที่ 27 การเป็นสมาชิกประกันสังคม และความเห็นต่อสิทธิประโยชน์พ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค/จังหวดั ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเป็น
สมาชิก
ประกันสังคม 

ไม่ได้เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 

135 95.07 161 99.38 87 97.75 151 96.18 146 98.65 

สมาชิก มาตรา 39 7 4.93 1 0.62 2 2.25 6 3.82 2 1.35 
สมาชิก มาตรา 40 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 
กรณีไม่เป็น
สมาชิก
ประกันสังคม
สาเหตทุี่ยัง
ไม่ได้เป็น
สมาชิก  

ไม่ทราบข้อมูล 94 70.68 100 62.11 59 67.82 92 60.93 42 28.77 
ไม่มีสิทธิสมัครบัตร 36 27.07 57 35.40 27 31.03 48 31.79 100 68.49 
สิทธิประโยชน์ไม่ตรง
ตามที่ต้องการ 

1 0.75 3 1.86 0 - 2 1.32 2 1.37 

ไม่สามารถจ่ายเงิน
สมทบได ้

2 1.50 1 0.62 1 1.15 9 5.96 2 1.37 

รวม 133 100.00 161 100.00 87 100.00 151 100.00 146 100.00 
ช่องทางใน
การน าส่งเงิน
สมทบ 

สนง.ประกันสังคม 0 - 0 - 0 - 1 16.67 0 - 
หักบัญชีเงินฝาก 8 100.00 1 100.00 3 100.00 5 83.33 3 75.00 
จ่ายดว้ยเงินสด 0 - 0 - 0 - 0 - 1 25.00 

รวม 8 100.00 1 100.00 3 100.00 6 100.00 4 100.00 
ความพึงพอใจ
ในการน าส่ง
เงิน 

พอใจ 8 100.00 1 100.00 3 100.00 6 100.00 4 100.00 
ไม่พอใจ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 8 100.00 1 100.00 3 100.00 6 100.00 4 100.00 
ความพึงพอใจ
ในการติดต่อ 

ไม่เคยติดต่อ 136 95.77 162 100.00 72 96.00 1 16.67 144 97.96 
เคยติดต่อและพอใจ 6 4.23 0 - 3 4.00 5 83.33 3 2.04 

รวม 142 100.00 162 100.00 75 100.00 6 100.00 147 100.00 
สิทธิประโยชน์
ที่ต้องการ 
(คนไทย) 

เจ็บป่วย 1,050 21.14 1,012 17.80 529 17.26 1,179 21.81 918 18.25 
ทุพลภาพ 647 13.03 855 15.04 477 15.56 787 14.56 887 17.63 
เสียชีวิต 584 11.76 791 13.91 472 15.40 682 12.62 744 14.79 
คลอดบุตร 591 11.90 764 13.44 394 12.85 596 11.03 634 12.60 
สงเคราะห์บุตร 549 11.05 722 12.70 365 11.91 525 9.71 572 11.37 
ชราภาพ 701 14.11 774 13.61 452 14.75 833 15.41 626 12.44 
ว่างงาน 845 17.01 767 13.49 376 12.27 803 14.86 650 12.92 

รวม 4,967 100.00 5,685 100.00 3,065 100.00 5,405 100.00 5,031 100.00 
สิทธิประโยชน์
ที่ต้องการ 
(คนต่างชาติ) 

เจ็บป่วย - - - - - - - - 16 57.14 
ทุพลภาพ - - - - - - - - - - 
เสียชีวิต - - - - - - - - - - 
คลอดบุตร - - - - - - - - 12 42.86 
สงเคราะห์บุตร - - - - - - - - - - 
ชราภาพ - - - - - - - - - - 
ว่างงาน - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 28 100.00 
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ภาค/จังหวดั ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความต้องการ
เป็นสมาชิก
ประกันสังคม 

ไม่ต้องการเป็นสมาชิก 66 46.48 72 44.44 25 28.09 109 69.43 115 77.70 
ต้องการเป็นสมาชิก 68 47.89 90 55.56 63 70.79 41 26.11 29 19.59 
เป็นสมาชิกแต่ต้องการ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

8 5.63 0 - 1 1.12 7 4.46 4 2.70 

รวม 142 100.00 162 100.00 89 100.00 157 100.00 148 100.00 
แนวทางการ
ร่วมจ่ายที่
สนใจ (เฉพาะ
ผู้ที่ต้องการ
เป็นสมาชิก) 

กรณีที่1เดือนละ100บ 
(รัฐ 30 บ/ลูกจ้าง70บ) 

3 3.95 4 4.44 7 10.94 1 2.08 0 - 

กรณีที่2เดือนละ150บ 
(รัฐ 50บ/ลูกจ้าง100บ) 

25 32.89 28 31.11 37 57.81 15 31.25 17 51.52 

กรณีที่3จ่ายเงินแรกเข้า 
และเงินสมทบ 

21 27.63 9 10.00 9 14.06 17 35.42 10 30.30 

กรณีที่4รัฐ ลูกจา้งและ
นายจา้งร่วมกันจา่ย 
ฝ่ายละร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนทุกเดือน 

27 35.53 49 54.44 11 17.19 15 31.25 6 18.18 

รวม 76 100.00 90 100.00 64 100.00 48 100.00 33 100.00 
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   ตารางที่ 28 ความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์พ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มลูกจ้าง) 
ภาค/จังหวดั ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี 

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 
สิทธิ
ประโยชน์
มาตรา 39 

รักษาพยาบาล 4.71 มากที่สุด 4.00 มาก 5.00 มากที่สุด 4.50 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
ชดเชยรายได้ 3.29 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.67 มาก 3.50 มาก 3.00 ปานกลาง 
ทุพลภาพ 1.86 น้อย 2.00 น้อย 1.00 น้อยที่สุด 1.83 น้อย 1.00 น้อยที่สุด 
เสียชีวิต 1.14 น้อยที่สุด 2.00 น้อย 1.00 น้อยที่สุด 1.33 น้อยที่สุด 1.00 น้อยที่สุด 
คลอดบุตร 4.14 มาก 2.00 น้อย 3.00 ปานกลาง 3.50 มาก 1.00 น้อยที่สุด 
สงเคราะห์บุตร 4.00 มาก 2.00 น้อย 3.00 ปานกลาง 3.67 มาก 1.00 น้อยที่สุด 
ชราภาพ 1.67 น้อยที่สุด 2.00 น้อย 1.33 น้อยที่สุด 1.50 น้อยที่สุด 1.00 น้อยที่สุด 

ภาพรวม 2.97 ปานกลาง 2.43 น้อย 2.57 น้อย 2.83 ปานกลาง 1.86 น้อย 
สิทธิ
ประโยชน์
มาตรา 40 

รักษา (สปสช.) 4.00 มาก - - - - - - 4.50 มากที่สุด 
ชดเชยรายได้ 2.00 น้อย - - - - - - 1.00 น้อยที่สุด 
ทุพลภาพ 2.00 น้อย - - - - - - 1.00 น้อยที่สุด 
เสียชีวิต 2.00 น้อย - - - - - - 1.00 น้อยที่สุด 
ชราภาพ  
(150บ/ด) 

3.00 ปานกลาง - - - - - - 1.00 น้อยที่สุด 

ภาพรวม 2.60 น้อย - - - - - - 1.70 น้อยที่สุด 
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การเปรียบเทียบเฉพาะกรณี: จ านวนนายจ้าง วันท างาน และช่ัวโมงท างาน 
 

ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบเฉพาะกรณี ด้านจ านวนนายจ้าง วันท างาน และชั่วโมงท างาน 

การเปรยีบเทยีบเฉพาะกรณี 
จ านวนนายจ้าง วันท างาน และ

ชั่วโมงท างาน 

จ านวนนายจ้าง จ านวนวันท างานต่อเดือน จ านวนชั่วโมงท างานต่อวัน 
1 คน มากกว่า 1 คน น้อยกว่า 24 วัน มากกว่า 24 วัน ไม่เกิน 8 ชั่วโมง เกิน 8 ชั่วโมง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภาค กรุงเทพ 196 6.77 4 11.76 147 7.13 49 5.71 112 8.74 88 5.34 
 กลาง 765 26.41 8 23.53 511 24.79 256 29.84 253 19.73 520 31.53 
 ตะวันออก 164 5.66 1 2.94 81 3.93 83 9.67 55 4.29 110 6.67 
 ใต้ 455 15.71 5 14.71 379 18.39 80 9.32 187 14.59 273 16.56 
 เหนือ 624 21.54 11 32.35 463 22.46 172 20.05 281 21.92 354 21.47 
 อีสาน 693 23.92 5 14.71 480 23.29 218 25.41 394 30.73 304 18.44 
 รวม 2897 100.00 34 100.00 2061 100.00 858 100.00 1282 100.00 1649 100.00 
เพศ ชาย 446 15.42 7 20.59 341 16.58 112 13.05 250 19.55 203 12.32 

หญิง 2447 84.58 27 79.41 1716 83.42 746 86.95 1029 80.45 1445 87.68 
รวม 2893 100.00 34 100.00 2057 100.00 858 100.00 1279 100.00 1648 100.00 

ชว่งอาย ุ 18-25 ปี 271 9.35 1 2.94 135 6.55 135 15.73 78 6.08 194 11.76 
26-30 ปี 457 15.77 2 5.88 340 16.50 118 13.75 222 17.32 237 14.37 

 31-35 ปี 544 18.78 3 8.82 393 19.07 154 17.95 257 20.05 290 17.59 
 36-40 ปี 564 19.47 9 26.47 388 18.83 185 21.56 244 19.03 329 19.95 
 41-45 ปี 451 15.57 9 26.47 296 14.36 159 18.53 216 16.85 244 14.80 
 46-50 ปี 350 12.08 4 11.76 291 14.12 63 7.34 148 11.54 206 12.49 
 51-55 ปี 181 6.25 6 17.65 150 7.28 33 3.85 85 6.63 102 6.19 
 56-60 ปี 73 2.52 0 - 62 3.01 11 1.28 29 2.26 44 2.67 
 60 ปีขึ้นไป 6 0.21 0 - 6 0.29 0 - 3 0.23 3 0.18 

 
รวม 2897 100.00 34 100.00 2061 100.00 858 100.00 1282 100.00 1649 100.00 

อายุเฉลีย่ 37.78 41.71 38.55 36.05 38.07 37.64 
สัญชาต ิ ไทย 2652 91.54 33 97.06 1937 93.98 737 85.90 1227 95.71 1458 88.42 

ลาว 18 0.62 0 - 4 0.19 14 1.63 0 - 18 1.09 
พม่า 215 7.42 1 2.94 118 5.73 97 11.31 55 4.29 161 9.76 

 กัมพูชา 2 0.07 0 - 2 0.10 0 - 0 - 2 0.12 
 อื่นๆ 10 0.35 0 - 0 - 10 1.17 0 - 10 0.61 
 รวม 2897 100.00 34 100.00 2061 100.00 858 100.00 1282 100.00 1649 100.00 
สถานภาพ
สมรส 

โสด 604 20.85 8 23.53 362 17.56 250 29.14 230 17.94 382 23.17 
สมรสอยู่ด้วยกัน 1789 61.75 24 70.59 1396 67.73 410 47.79 847 66.07 966 58.58 

 สมรสแยกกันอยู ่ 272 9.39 0 - 203 9.85 64 7.46 153 11.93 119 7.22 
 หม้าย 159 5.49 2 5.88 60 2.91 101 11.77 32 2.50 129 7.82 
 หย่าร้าง 73 2.52 0 - 40 1.94 33 3.85 20 1.56 53 3.21 
 รวม 2897 100.00 34 100.00 2061 100.00 858 100.00 1282 100.00 1649 100.00 
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การเปรยีบเทยีบเฉพาะกรณี 
จ านวนนายจ้าง วันท างาน และ

ชั่วโมงท างาน 

จ านวนนายจ้าง จ านวนวันท างานต่อเดือน จ านวนชั่วโมงท างานต่อวัน 
1 คน มากกว่า 1 คน น้อยกว่า 24 วัน มากกว่า 24 วัน ไม่เกิน 8 ชั่วโมง เกิน 8 ชั่วโมง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับ
การศึกษา 

ไม่ได้เรียน 408 14.09 4 11.76 189 9.17 222 25.90 142 11.08 270 16.38 
ประถมศึกษา 1084 37.43 12 35.29 840 40.76 247 28.82 490 38.22 606 36.77 
ม.ต้น 999 34.50 15 44.12 709 34.40 305 35.59 496 38.69 518 31.43 
ม.ปลาย/ปวช. 373 12.88 3 8.82 296 14.36 78 9.10 147 11.47 229 13.90 

 อนุปริญญา/ปวส. 21 0.73 0 - 16 0.78 5 0.58 3 0.23 18 1.09 
 ปริญญาตร ี 11 0.38 0 - 11 0.53 0 - 4 0.31 7 0.42 

 รวม 2896 100.00 34 100.00 2061 100.00 857 100.00 1282 100.00 1648 100.00 
อาชีพที่ท า
มาก่อน 

ไม่เคยท างาน 467 16.17 2 6.25 219 10.67 250 29.24 146 11.43 323 19.66 
นักเรียนนักศึกษา 52 1.80 0 - 27 1.32 25 2.92 30 2.35 22 1.34 
ลูกจ้างท างานบา้น 459 15.89 11 34.38 368 17.92 101 11.81 267 20.91 203 12.36 
งานในโรงงาน 481 16.66 5 15.63 355 17.29 128 14.97 203 15.90 283 17.22 
งานเกษตรกรรม 133 4.61 2 6.25 112 5.46 23 2.69 41 3.21 94 5.72 
ค้าขาย 345 11.95 2 6.25 289 14.08 58 6.78 187 14.64 160 9.74 
งานประมง 18 0.62 0 - 6 0.29 8 0.94 10 0.78 8 0.49 
งานก่อสร้าง 356 12.33 2 6.25 276 13.44 82 9.59 177 13.86 181 11.02 
งานบริการ  562 19.46 8 25.00 387 18.85 179 20.94 211 16.52 359 21.85 
งานวิชาชีพ  15 0.52 0 - 14 0.68 1 0.12 5 0.39 10 0.61 

รวม 2888 100.00 32 100.00 2053 100.00 855 100.00 1277 100.00 1643 100.00 
จ านวนบุคคลในอุปการะเฉลี่ย 2.09 2.62 2.07 2.14 1.97 2.19 
จ านวนปีที่
เป็นลูกจ้าง
ครั้งแรก 

1-5 ป ี 2417 86.35 22 68.75 1730 86.80 700 84.75 1077 86.16 1362 86.15 
6-10 ปี 284 10.15 10 31.25 189 9.48 102 12.35 125 10.00 169 10.69 
11-15 ปี 51 1.82 0 - 39 1.96 12 1.45 22 1.76 29 1.83 
มากกว่า 15 ป ี 47 1.68 0 - 35 1.76 12 1.45 26 2.08 21 1.33 

 รวม 2799 100.00 32 100.00 1993 100.00 826 100.00 1250 100.00 1581 100.00 
จ านวนปีที่
เป็นลูกจ้าง
ปจัจุบัน 

1-5 ป ี 2536 91.06 28 87.50 1778 89.93 778 93.85 1143 92.18 1421 90.11 
6-10 ปี 187 6.71 4 12.50 147 7.44 41 4.95 74 5.97 117 7.42 
11-15 ปี 21 0.75 0 - 20 1.01 1 0.12 12 0.97 9 0.57 
มากกว่า 15 ป ี 41 1.47 0 - 32 1.62 9 1.09 11 0.89 30 1.90 

 รวม 2785 100.00 32 100.00 1977 100.00 829 100.00 1240 100.00 1577 100.00 
การได้
ท างานกับ
นายจ้าง 

สมัครโดยตรง 1598 55.24 21 67.74 1237 60.14 378 44.06 733 57.36 886 53.83 
การแนะน า 1208 41.76 10 32.26 795 38.65 418 48.72 537 42.02 681 41.37 
นายหนา้จัดหางาน 87 3.01 0 - 25 1.22 62 7.23 8 0.63 79 4.80 

 รวม 2893 100.00 31 100.00 2057 100.00 858 100.00 1278 100.00 1646 100.00 
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน 8,858.49 9,496.13 8,225.71 10,393.29 8,316.54 9,288.52 
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การเปรยีบเทยีบเฉพาะกรณี 
จ านวนนายจ้าง วันท างาน และ

ชั่วโมงท างาน 

จ านวนนายจ้าง จ านวนวันท างานต่อเดือน จ านวนชั่วโมงท างานต่อวัน 
1 คน มากกว่า 1 คน น้อยกว่า 24 วัน มากกว่า 24 วัน ไม่เกิน 8 ชั่วโมง เกิน 8 ชั่วโมง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สิทธิ
ประโยชน์ที่
ต้องการ 

เจ็บป่วย 19389 19.95 263 23.67 13826 19.92 5730 20.11 8499 19.53 11153 20.37 
ทุพลภาพ 16066 16.53 193 17.37 11415 16.45 4778 16.77 6919 15.90 9340 17.06 
เสียชีวิต 13785 14.19 142 12.78 10269 14.80 3608 12.66 6289 14.45 7638 13.95 
คลอดบุตร 11390 11.72 71 6.39 8591 12.38 2845 9.98 5482 12.60 5979 10.92 

 สงเคราะห์บุตร 10710 11.02 89 8.01 7819 11.27 2957 10.38 5034 11.57 5765 10.53 
 ชราภาพ 13072 13.45 170 15.30 9283 13.38 3906 13.71 5900 13.56 7342 13.41 

 
ว่างงาน 12752 13.12 183 16.47 8201 11.82 4671 16.39 5393 12.39 7542 13.77 

รวม 97164 100.00 1111 100.00 69404 100.00 28495 100.00 43516 100.00 54759 100.00 
ความ
ต้องการ
ประกันสังคม 

ไม่ต้องการ 1721 59.41 11 32.35 1359 65.94 366 42.66 814 63.49 918 55.67 
ต้องการ 1077 37.18 17 50.00 639 31.00 450 52.45 426 33.23 668 40.51 
ต้องการสิทธิเพิ่ม 99 3.42 6 17.65 63 3.06 42 4.90 42 3.28 63 3.82 

รวม 2897 100.00 34 100.00 2061 100.00 858 100.00 1282 100.00 1649 100.00 
แนวทางการ
ร่วมจ่ายที่
สนใจ 

กรณีที่ 1 114 9.69 1 4.35 86 12.25 29 5.89 54 11.54 61 8.34 
กรณีที่ 2 324 27.55 4 17.39 200 28.49 125 25.41 147 31.41 181 24.76 
กรณีที่ 3 161 13.69 3 13.04 96 13.68 68 13.82 79 16.88 85 11.63 
กรณีที่ 4 577 49.06 15 65.22 320 45.58 270 54.88 188 40.17 404 55.27 

รวม 1176 100.00 23 100.00 702 100.00 492 100.00 468 100.00 731 100.00 
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การเปรียบเทียบเฉพาะกรณี: สัญชาติของลูกจ้างท างานบ้านต่างชาติ 
 

ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบเฉพาะกรณี ด้านสัญชาติของลูกจ้าท างานบ้านต่างชาติ 

สัญชาต ิ
พม่า กระเหรี่ยง ลาว กัมพูชา ภาพรวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 18 8.33 0 - 0 - 0 - 18 7.32 

หญิง 198 91.67 10 100.00 18 100.00 2 100.00 228 92.68 
รวม 216 100.00 10 100.00 18 100.00 2 100.00 246 100.00 

ช่วงอาย ุ 18-25 ปี 110 50.93 8 80.00 8 44.44 0 - 126 51.22 
26-30 ปี 59 27.31 2 20.00 3 16.67 0 - 64 26.02 
31-35 ปี 20 9.26 0 - 6 33.33 0 - 26 10.57 
36-40 ปี 5 2.31 0 - 0 - 0 - 5 2.03 
41-45 ปี 16 7.41 0 - 0 - 2 100.00 18 7.32 
46-50 ปี 4 1.85 0 - 1 5.56 0 - 5 2.03 
51 ปีขึ้นไป 2 0.93 0 - 0 - 0 - 2 0.81 

รวม 216 100.00 10 100.00 18 100.00 2 100.00 246 100.00 
อายุเฉลีย่ 27.61 24.80 29.00 42.00 30.85 

ภูมิภาคที่
ท างาน 

กรุงเทพ 27 12.50 1 10.00 3 16.67 0 - 31 12.60 
กลาง 71 32.87 0 - 8 44.44 2 100.00 81 32.93 
ตะวันออก 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
ใต้ 12 5.56 0 - 3 16.67 0 - 15 6.10 
เหนือ 106 49.07 9 90.00 2 11.11 0 - 117 47.56 
อีสาน 0 - 0 - 2 11.11 0 - 2 0.81 

รวม 216 100.00 10 100.00 18 100.00 2 100.00 246 100.00 
สถานภาพ
สมรส 

โสด 136 62.96 9 90.00 10 55.56 0 - 155 63.01 
สมรส อยู่ด้วยกัน 39 18.06 0 - 1 5.56 2 100.00 42 17.07 
สมรส แยกกันอยู ่ 31 14.35 0 - 2 11.11 0 - 33 13.41 
หม้าย 9 4.17 0 - 4 22.22 0 - 13 5.28 
หย่าร้าง 1 0.46 1 10.00 1 5.56 0 - 3 1.22 

รวม 216 100.00 10 100.00 18 100.00 2 100.00 246 100.00 
งานที่เคยท า
มาก่อน 

ไม่เคยท างาน/ว่างงาน 102 47.22 6 60.00 5 27.78 0 - 113 45.93 
ลูกจ้างท างานบา้น 37 17.13 3 30.00 4 22.22 0 - 44 17.89 
งานเกษตรกรรม 1 0.46 0 - 0 - 0 - 1 0.41 
ค้าขาย 12 5.56 0 - 1 5.56 0 - 13 5.28 
งานก่อสร้าง 46 21.30 0 - 1 5.56 2 100.00 49 19.92 
งานบริการ  18 8.33 1 10.00 7 38.89 0 - 26 10.57 

รวม 216 100.00 10 100.00 18 100.00 2 100.00 246 100.00 
จ านวนบุคคลในอุปการะเฉลี่ย 2.22 3.20 1.89 4.00 2.83 
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สัญชาต ิ
พม่า กระเหรี่ยง ลาว กัมพูชา ภาพรวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
จ านวนปีที่
เป็นลูกจ้าง
ครั้งแรก 

1-5 ป ี 157 81.35 10 100.00 14 77.78 2 100.00 183 82.06 
6-10 ป ี 27 13.99 0 - 4 22.22 0 - 31 13.90 
11-15 ปี 1 0.52 0 - 0 - 0 - 1 0.45 
มากกว่า 15 ป ี 8 4.15 0 - 0 - 0 - 8 3.59 

รวม 193 100.00 10 100.00 18 100.00 2 100.00 223 100.00 
จ านวนปีที่
เป็นลูกจ้าง
ปัจจุบัน 

1-5 ป ี 183 97.34 10 100.00 15 83.33 2 100.00 210 96.33 
6-10 ป ี 3 1.60 0 - 3 16.67 0 - 6 2.75 
11-15 ปี 2 1.06 0 - 0 - 0 - 2 0.92 

รวม 188 100.00 10 100.00 18 100.00 2 100.00 218 100.00 
จ านวน
นายจ้างที่
ท างาน
ปัจจุบัน 

1 คน 215 99.54 10 100.00 18 100.00 2 100.00 245 99.59 
2 คน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
3 คน  1 0.46 0 - 0 - 0 - 1 0.41 

รวม 216 100.00 10 100.00 18 100.00 2 100.00 246 100.00 
การได้งานกับ
นายจ้าง
ปัจจุบัน 

สมัครโดยตรง 79 36.57 0 - 4 22.22 2 100.00 85 34.55 
การแนะน า 83 38.43 10 100.00 9 50.00 0 - 102 41.46 
นายหนา้จัดหางาน 54 25.00 0 - 5 27.78 0 - 59 23.98 

รวม 216 100.00 10 100.00 18 100.00 2 100.00 246 100.00 
จ านวนวันท างานเฉลีย่/เดือน 26.03 30.00 28.67 24.00 27.17 
จ านวนชั่วโมงท างานเฉลีย่/วัน 10.08 12.10 11.67 11.00 11.21 
จ านวนค่าตอบแทนเฉลี่ย/เดือน 9,520.37 9,400.00 9,788.89 9,000.00 9,427.31 
การได้รับ
บาดเจ็บจาก
การท างาน 

ไม่เคย 208 95.85 6 54.55 15 75.00 2 100.00 231 92.40 
เคยจากของมีคม 2 0.92 0 - 1 5.00 0 - 3 1.20 
เคยจากการชนกระแทก 5 2.30 4 36.36 3 15.00 0 - 12 4.80 
เคยจากสัตว์เล้ียงกัด 2 0.92 1 9.09 1 5.00 0 - 4 1.60 

รวม 217 100.00 11 100.00 20 100.00 2 100.00 250 100.00 
รักษาพยาบาล
เมื่อเจ็บป่วย 

ไม่เคย 167 69.01 4 26.67 10 41.67 2 100.00 183 64.66 
ซ้ือยาและจ่ายเอง 6 2.48 0 - 2 8.33 0 - 8 2.83 
ซ้ือยาและนายจา่ย 33 13.64 5 33.33 4 16.67 0 - 42 14.84 
เข้าคลินิกและนายจ่าย 27 11.16 6 40.00 6 25.00 0 - 39 13.78 
ใชบ้ัตรสุขภาพแรงงานฯ 9 3.72 0 - 2 8.33 0 - 11 3.89 

รวม 242 100.00 15 100.00 24 100.00 2 100.00 283 100.00 
สิทธิประโยชน์
ที่ต้องการ 

เจ็บป่วย 1541 22.51 80 22.86 124 22.92 16 22.86 1761 22.56 
ทุพลภาพ 1244 18.17 59 16.86 93 17.19 14 20.00 1410 18.06 
เสียชีวิต 888 12.97 32 9.14 64 11.83 4 5.71 988 12.66 
คลอดบุตร 661 9.66 22 6.29 63 11.65 12 17.14 758 9.71 
สงเคราะห์บุตร 643 9.39 36 10.29 68 12.57 10 14.29 757 9.70 
ชราภาพ 813 11.88 51 14.57 47 8.69 8 11.43 919 11.77 
ว่างงาน 1056 15.43 70 20.00 82 15.16 6 8.57 1214 15.55 

รวม 6846 100.00 350 100.00 541 100.00 70 100.00 7807 100.00 
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สัญชาต ิ
พม่า กระเหรี่ยง ลาว กัมพูชา ภาพรวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความต้องการ
ประกันสังคม 

ไมต่้องการ 150 69.44 0 - 11 61.11 2 100.00 163 66.26 
ต้องการ 61 28.24 10 100.00 7 38.89 0 - 78 31.71 
ต้องการสิทธิเพิ่ม 5 2.31 0 - 0 - 0 - 5 2.03 

รวม 216 100.00 10 100.00 18 100.00 2 100.00 246 100.00 
แนวทางการ
ร่วมจ่ายที่
สนใจ 

กรณีที่ 1 3 4.55 0 - 0 - 0 - 3 3.61 
กรณีที่ 2 3 4.55 0 - 0 - 0 - 3 3.61 
กรณีที่ 4 60 90.91 10 100.00 7 100.00 0 - 77 92.77 

รวม 66 100.00 10 100.00 7 100.00 0 - 83 100.00 
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ภาคผนวก ข. 

สไลด์การน าเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างท างานบ้าน 
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