
 

 

ถอดบทเรยีนการใชส้ทิธปิระโยชนท์ดแทนการวา่งงานของแรงงานกมัพชูา1 

โดย วภิาวด ีพันธุย์างน้อย  

1. สรุปประเด็นหลักจากประสบการณ์ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของ

แรงงานกัมพูชา 

รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมให้นายจ้างน าลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติซึ่ง

ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีเอกสารประจ าตัวครบ นอกจากเป็นลูกจ้างในกิจการที่

กฎหมายได้ยกเว้นไว้ ไปขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 

2537 และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.25332 

เพื่อให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนในฐานะผู้ประกันตนเช่นเดียวกับ

ลูกจ้างคนไทย ขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน เมื่อปี พ.ศ.  2553 

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ได้จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับแรงงานข้ามชาติ ส าหรบั

ใช้เป็นกรอบในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวแรงงานข้ามชาติที่ประสงค์ใช้สิทธิ

ประโยชน์ทดแทนการว่างงาน แม้มีกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติรองรับชัดเจน แต่

ในทางปฏิบัติตามประสบการณ์ของแรงงานกัมพูชา 2 กลุ่ม ที่ใช้สิทธิประโยชน์

ทดแทนการว่างงาน ณ ส านักงานจัดหางานและส านักงานประกันสังคมจังหวัดแห่ง

หนึ่ง ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2563 คงพบอุปสรรคหลายอย่างที่ท าให้

แรงงานกัมพูชาได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนล่าช้า หรืออาจไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ

ประโยชน์ทดแทนการว่างงานได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของ

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา อุปสรรคที่พบในกรณีศึกษานี้ ได้แก่  

1.1 อุปสรรคที่เกิดจากตัวลูกจ้าง 

แรงงานข้ามชาติขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

ทดแทนของผู้ประกันตน แรงงานไม่ทราบมาก่อนว่า มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

การว่างงานเมื่อถูกเลิกจ้างและยังหางานใหม่ท ายังไม่ได้ เนื่องจากแรงงานไม่เคย

ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้ประกันตนโดยละเอียดมาก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อแรงงานรู้

ถึงสิทธิที่พึงมีแล้ว การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานยังมีอุปสรรคหลายอย่าง

ที่ท าให้แรงงานไม่อาจด าเนินการส าเร็จได้ด้วยตัวเอง กรณีแรงงานกัมพูชาที่น ามา

                                                           

1 เอกสารฉบับนี้จ ากัดขอบเขตเนื้อหาเฉพาะประสบการณ์แรงงานกัมพูชาในกรณีศึกษานี้เท่านั้น 

ไม่ได้พาดพึงถึงการท างานและแนวปฏิบัติในกรณีอื่น  

2 มีการปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว 3 ครั้ง พ.ศ. 2537, พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2558  
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ถอดบทเรียนเพิ่งทราบว่าตัวเองมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการว่างงาน เมื่อเจ้าหน้าที่

มูลนิธิฯ ได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับแรงงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน 

และเจ้าหน้ามูลนิธิฯ ได้สังเกตการณ์และให้ความช่วยเหลือแรงงานในการด าเนินการ

ตลอดกระบวนการใช้สิทธิทดแทนการว่างงาน3 

1.2 อุปสรรคที่เกิดจากตัวนายจ้างละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

(1) นายจ้างได้หักเงินค่าประกันสังคมจากค่าจ้างของแรงงานกัมพูชาไปแล้ว 

แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประตนให้กับลูกจ้างและไม่ได้น าเงินส่งสมทบเข้ากองทุน

ประกันสังคม เมื่อมีการเลิกจ้างเกิดขึ้น แรงงานกัมพูชาจึงไม่สามารถขึ้นทะเบียนใช้

สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานได้ และมีภาระด าเนินการตามขั้นตอนราชการ

เพื่อให้เจ้าพนักงานติดตามนายจ้างมาจ่ายสมทบย้อนหลังให้ก่อนถึงจะสามารถใช้

สิทธิได้  

(2) เมื่อมีการเลิกจ้างแล้ว นายจ้างไม่แจ้งออกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ

จ้าง และ/หรือแจ้งออกไม่ตรงกับวันที่มีการเลิกจ้างจริง กรณีนี้ แรงงานกัมพูชากลับ

เป็นฝ่ายหลักที่มีภาระด าเนินการและแสวงหาเอกสารหลักฐานที่ราชการยอมรับเพื่อ

ยืนยันว่า มีการเลิกจ้างตามวันที่แรงงานกัมพูชาได้ให้ข้อเท็จจริงไว้  

1.3 อุปสรรคที่เกิดจากประสิทธิภาพเชิงระบบงานบริการและแนวปฏิบัติ

ภายในหน่วยงานภาครัฐ ความรู้ความเชี่ยวชาญและทัศนคติของเจ้าพนักงาน  

(1) ส านักงานจัดหางานและส านักงานประกันสังคมไม่มีล่ามช่วยสื่อสาร

ระหว่างแรงงานกัมพูชากับเจ้าพนักงาน ไม่มีล่ามช่วยแปลเอกสารราชการให้แรงงาน

เข้าใจข้อความก่อนกรอกข้อมูลและลงรายมือชื่อในเอกสาร ไม่มีล่ามช่วยแรงงาน

กรอกเอกสาร และไม่มีคู่มือแสดงขั้นตอนด าเนินการในภาษาของแรงงาน 

(2) กรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานกลางมีแนวทางปฏิบัติในการรับ

รายงานใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานส าหรับแรงงานข้ามชาติ แต่ส านักงาน

ในระดับจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องกรณีที่น ามาถอดบทเรียนน้ี รวมไปถึงเจ้าพนักงาน

กลับดูเหมือนไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ในระยะแรกที่แรงงานกัมพูชาไปรายงานตัวเพ่ือ

รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน มักต้องเผชิญกับการปฏิบัติในแต่ละครั้งจากเจ้า

                                                           

3 แรงงานกัมพูชาสองกลุ่มน้ีได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายจากมูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการ

พัฒนา (HRDF) ในการยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน กรณีถูกนายจ้างบอกเลิกจ้างโดยไม่

จ่ายชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  

แรงงานได้ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานระหว่างด าเนินการยื่นค าร้องดังกล่าว 
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พนักงานแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันและเปลี่ยนแปลงตลอด โดยที่เจ้าพนักงานแทบไม่

สามารถชี้แจงท าความเข้าใจได้ชัดเจนถึงแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน และในระยะแรกที่

แรงงานกัมพูชาไปรายงานตัวตามก าหนดในใบนัดหมาย เจ้าพนักงานมักปฏิเสธไม่รับ

รายงานตัวเป็นอันดับแรก บางครั้งอ้างเงื่อนไขตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการ

การท างานของคนต่างด้าว บางครั้งอ้างเงื่อนไขตามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

บางครั้งอ้างกฎหมายทั้งสองฉบับในลักษณะที่จะท าให้คนงานขอเงินทดแทนการ

ว่างงานไม่ได้ แต่สุดท้าย เจ้าพนักงานได้รับรายงานตัวให้แก่แรงงานกัมพูชาภายหลัง

จากที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ที่ไปสังเกตการณ์การรายงานตัวได้ขอหารือกับเจ้าพนักงาน

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรับรายงานตัว และการรายงานครัวครั้งหลัง ๆ เจ้าพนักงาน

รับรายงานตัวโดยแทบไม่อ้างข้อกฎหมายใด ๆ  

(3) เมื่อได้รับการอนุมัติสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนแล้ว ปรากฏว่า ส านักงาน

ประกันสังคมไม่สามารถสั่งจ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของแรงงานกัมพูชาบาง

คนได้ ส านักงานประกันสังคมแทบไม่มีค าชี้แจงถึงสาเหตุที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ 

แจ้งเพียงว่า การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มักพบกับ

ปัญหาลักษณะนี้ เมื่อระบบประกันสังคมโอนเงินผ่านระบบเข้าบัญชีธนาคารของ

แรงงานข้ามชาติไปแล้วมักถูกตีกลับจากทางธนาคาร ด้านเจ้าหน้าท่ีของธนาคารแห่ง

หนึ่งที่แรงงานกัมพูชาได้ไปติดต่อสอบถามได้ชี้แจงว่า เกิดจากแรงงานข้ามชาติเปิด

บัญชีโดยใช้หนังสือเดินทางเป็นเอกสารประจ าตัว แต่ประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชี

โดยใช้ใบอนุญาตท างานเป็นเอกสารประจ าตัว เลขประจ าตัวของแรงงานข้ามชาติใน

เอกสารประจ าตัวสองประเภทไม่ตรงกัน ท าให้ส านักงานประกันสังคมโอนเงินเข้า

บัญชีของแรงงานข้ามชาติไม่ได้ แนวทางแก้ไขคือ ให้ธนาคารแก้ไขข้อมูลให้

แรงงานข้ามชาติท าธุรกรรมโดยใช้เอกสารประจ าตัวได้ทั้งสองประเภท 

1.4 ความย้อนแย้งระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน กับการ

อนุญาตการท างานและการอนุญาตให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร รวมถึงการไม่มีแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจนของหน่วยงานรัฐ  

 (1) กรณีถูกเลิกจ้างหรือเลิกท างานกับนายจ้างเดิม แรงงานข้ามชาติกลุ่ม

น าเข้าตาม MOU ที่มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้าง ต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 30 วัน 

กรณีแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้ท างานตามมติคณะรัฐมนตรีหรือกลุ่ม

บัตรสีชมพู ต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 15 วัน หากหานายจ้างใหม่ไม่ได้ตาม

เวลาที่ก าหนด ให้ใบอนุญาตท างานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง

หรือแล้วแต่กรณี หากอ้างอิงตามกฎหมายนี้ แรงงานข้ามชาติไม่มีระยะเวลาว่างงาน

เพียงพอให้เกิดสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน ค าถามเชิงนโยบายและกฎหมายท่ี
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ตามมา คือ แรงงานข้ามชาติมีสิทธิไดป้ระโยชน์ทดแทนการว่างงานหรือไม่ เพราะเจ้า

พนักงานจัดหางานเคยใช้ข้อกฎหมายนี้ปฏิเสธไม่รับรายงานตัวให้กับแรงงานกัมพูชา  

(2) ประเด็นต่อเนื่องกับข้อ (1) การอนุญาตให้อยู่อาศัยและการเดิน

ทางเข้าออกราชอาณาจักร แรงงานข้ามชาติที่ว่างงานและไม่สามารถหางานใหม่ได้

ตามเวลาที่กฎหมายก าหนด หากแรงงานข้ามชาติมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงาน การอนุญาตให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรชั่วคราวจะสิ้นสุดลงระหว่างใช้สทิธิ

ประโยชน์ทดแทนการว่างงานหรือไม่ แนวปฏิบัติในการอยู่อาศัยและ/หรือเดิน

ทางเข้าออกราชอาณาจักรระหว่างรายงานตัวใช้สิทธิทดแทนการว่างงานควรเป็น

อย่างไร  

แนวปฏิบัติการของส านักงานหางานในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว

ผู้ใช้สิทธิทดแทนการว่างงานไม่ได้ระบุถึงเรื่องการอนุญาต/ผ่อนผันให้อยู่อาศัยและ

การเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไว้ จากประสบการณ์ของแรงงานกัมพูชา 

ส านักงานจัดหางานไม่มีแนวปฏิบัติชัดเจน เจ้าพนักงานจัดหางานได้น าเงื่อนไขการ

อนุญาตให้อยู่อาศัยและ/หรือการขออนุญาตกลับเข้าในราชอาณาจักร (Re-Entry 

Visa) มาเป็นข้ออ้างในการรับหรือไม่รับรายงานตัว การอ้างใช้เงื่อนไขนี้ของเจ้า

พนักงานแต่ละคนในแต่ละครั้งยังมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้  เจ้าพนักงานจัดหา

งานและต ารวจตรวจคนเข้าเมืองยงัมีความเข้าใจและแนวปฏิบัติในประเด็นน้ีแตกต่าง

กันด้วย 
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2. กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติ ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของ

แรงงานข้ามชาติ  

 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้นายจ้างขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับลูกจ้าง ซึ่ง

เป็นแรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มีใบอนุญาตท างาน มีหนังสือเดินทาง

หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง  

มาตรา 34 พระราชบัญญัติประกันสังคม ก าหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างซึ่งมี

คุณสมบตัิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ขึ้นทะเบียนผู้ประกันให้กับลูกจ้าง นายจ้างมี

หน้าที่ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกัน อัตราค่าจ้าง และข้อความอื่นตามแบบที่

เลขาธิการก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าท างาน สิทธิประกันสังคม

ไม่ครอบคลุมลูกจ้าง (1) กิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้

ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีลักษณะงานที่เป็นกิจการนอกเหนือกิจการดังกล่าวรวมอยู่ด้วย 

(2) ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพ่ือท างานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร หรือ

เป็นไปตามฤดูกาล (3) ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจ้างท าน้ัน

มิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย เช่น แม่บ้าน (4) ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบ

การค้าเร่หรือการค้าแผงลอย4 

แรงงานข้ามชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบตามกฎหมาย

ก าหนด มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนตามมาตรา 54 เช่นเดียวกันกับ

แรงงานไทย ดังน้ี  

(1) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  

(2) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  

(3) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  

(4) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย  

(5) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร  

(6) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  

(7) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 

                                                           

4 มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคม พ.ศ. 2560 เล่ม 134 ตอนที่ 21 ก ประกาศวันที่ 18  กุมภาพันธ์2560 สืบค้นได้ใน: 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/021/35.PDF 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/021/35.PDF


 

6 
 

การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของแรงงานข้ามชาติ ที่ประชุม

คณะกรรมร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 

2553 ได้มีหารือระหว่างกรมการจัดหางานและส านักงานประกันสังคมถึงแนวปฏิบัติ

ในการขึ้นทะเบียนและรับรายงานตัวผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติ น าไปสู่การ

จัดท า ‘แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับรายงานตัวผู้ประกันตน (ต่างด้าว)’ เริ่มใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ตามที่ปรากฎรายละเอียดในบันทึกส่วนราชการ กรมการ

จัดหางาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน เลขที่ รง 0304/รง ว 20383 ลงวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2553 เรื่อง ‘การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ของผู้ประตนซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว’5 ต่อมากองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ได้

จัดท าบันทึกข้อความส่วนราชการ ‘เลขที่ รง 0304/ว 1481 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 

2558 เรื่อง ‘ซักซ้อมแนวปฏิบัติการให้บริการจัดหางานในประเทศ’ ที่อ้างถึงแนว

ปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับรายงานตัวผู้ประกันตน (ต่างด้าว) ข้างต้น ส่งถึง

ส านักงานจัดหางานจังหวัดและผู้อ านวยการส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1– 10 

เพื่อให้มีความชัดเจนในแนวปฏิบัติภายในหน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางาน มี

สาระส าคัญคือ กรมการจัดหางานมีแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว

แรงงานข้ามชาติแตกต่างกับคนไทย ให้ส านักงานจัดหางานด าเนินการทางเอกสาร 

(Manual) เท่านั้น และแรงงานข้ามชาติที่ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานจะยัง

ไม่ต้องเข้ารับการฝึกงานและยังไม่ได้รับบริการจัดหางาน จนกว่าส านักงาน

ประกันสังคมด าเนินการแก้ไขกฎหมายและพิจารณามาตรการอื่นที่เหมาะสมต่อไป 

เพราะกรมการจัดหางานไม่ได้มีภารกิจจัดหางานให้แก่แรงงานข้ามชาติ  

ทั้งนี้ ลูกจ้างซึ่งแรงงานข้ามชาติที่ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 

นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาดังเช่นลูกจ้างคนไทย แรงงานยัง

ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยถูกต้องตาม

กฎหมาย ให้เจ้าพนักงานจัดหางานตรวจสอบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่

                                                           

5 แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับรายงานตัวผู้ประกันตน (ต่างด้าว) สืบค้นได้ใน:  

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER055/GENERAL/DATA000

0/00000325.PDF ; และ https://bit.ly/3bUv2m8 

 

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000325.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/DRAWER055/GENERAL/DATA0000/00000325.PDF
https://bit.ly/3bUv2m8
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ในราชอาณาจักร วันสิ้นสุดของใบอนุญาตการท างาน และหลักฐานใบแจ้งยกเลิก

การอนุญาตท างาน หากพบว่าผู้ประกันตนไม่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ใน

ราชอาณาจักร ให้พิจารณาปฏิเสธการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตั้งแต่วันที่

หลักฐานการได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักสิ้นสุดลง อย่างในก็ตาม 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสถานะเข้าเมืองไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้

ชัดเจนว่า หากการอนุญาตนี้เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อแรงงานไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้

ตามกรอบเวลาที่กฎหมาย แต่แรงงานดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประสงคจ์ะขอรบั

ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแล้ว แรงงานยังคงสามารถเข้าเมืองด้วยเงื่อนไขการ

อนุญาตเข้าเมืองประเภทอื่น เช่น การอนุญาตเดินทางเข้าเมืองในกลุ่มประเทศ

อาเซียนส าหรับพลเมืองของประสมาชิก เพื่อรายงานตัวรับสิทธิทดแทนการว่างงาน

ได้หรือไม่6 

แนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนและการรายงานตัวของแรงงานข้ามชาติ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ขึ้นทะเบียนว่างงาน ณ ส านักงานจัดหางาน  

 1. ลูกจ้างไปขึ้นทะเบียน เจ้าพนักงานจัดหางานจะให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้

สิทธิและขั้นตอนด าเนินการ และให้แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ต่างด้าว) ที่ประสงค์

จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (กกจ. ผตด.1) พร้อมแนบค าขอรับประโยชน์

ทดแทนกรณีว่างงาน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01/7) ให้ลูกจ้างน าไปพบเจ้า

พนักงานประกันสังคมเพื่อตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน  

เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้ลูกจ้างรับเอกสารยืนยันการตรวจสอบสิทธิและการขอรับ

สิทธิจากประกันสังคม  แล้วน าเอกสารดังกล่าวไปยื่นให้พนักงานจัดหางาน  

 2. เจ้าหน้าที่จัดหางานให้ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนว่างงานกรอก

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ต่างด้าว) ที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี

ว่างงาน (กกจ. ผตด. 1)  

เมื่อลูกจ้างกรอกเอกสารเสร็จแล้ว ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานจัดหางาน พร้อมแนบ

เอกสารประกอบ 

- ส าเนาพร้อมแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริง และหลักฐานการได้รับ

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย (Visa)  

- หนังสือหรือค าสั่งของนายจ้างท่ีให้ออกจากงาน (ถ้ามี) 

                                                           
6 ดูรายละเอียดในหลักเกณฑ์และการพิจารณาคณุสมบัติผู้ประกันตนต่างด้าวที่มีสิทธิได้รับ

ประโยชน์ทดแทนการว่างงาน สืบค้นใน: https://bit.ly/3bUv2m8 
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- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ยื่นค า

ขอรับสิทธิประโยชน์ ส าหรับใช้รับเงินทดแทนการว่างงาน 

 ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่จัดหางานรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน(ต่างด้าว) ที่

ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ ส่งต้นฉบับ 

กกจ.ผตด. 1 ให้ส านักงานประกันสังคม และส าเนาไว้เป็นหลักฐานที่ส านักงานจัดหา

งาน  

เจ้าพนักงานจัดหางานออกใบนัดรายงานตัว (กกจ.ผตด. 2) ให้กับลูกจ้าง 

ขั้นตอนที่ 3  ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้รายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 

สามารถรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานจัดหางานได้ 3 ครั้งกรณีลาออกจากงานด้วย

ตัวเอง และ 6 ครั้งกรณีถูกเลิกจ้าง  

ในการรายงานตัวทุกรอบ ให้ลูกจ้างยื่นใบนัดรายงานตัว (กกจ. ผตด. 2) แบบ

รายงานตัว (กกจ. ผตด.3) พร้อมส าเนาเอาสารประจ าตัว ณ ส านักงานจัดหางาน เจ้า

พนักงานจัดหางานตรวจรับรายงานตัวพร้อมลงรายมือชื่อก ากับในเอกสาร ให้เก็บ

ส าเนาแบบรับรายงานตัวไว้เป็นหลักฐานที่ส านักงานจัดหางาน และส่งต้นฉบับให้

ประกันสังคม ใบนัดรายงานตัวให้แรงงานข้ามชาติไว้น ามารายงานตัวครั้งต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 ลูกจ้างที่ได้รับเงินทดแทนการว่างงาน โดยประกันสังคมจะโอนเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนภายใน 7 วัน 

ตามการอธิบายข้างต้น สรุปได้ว่า แรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นผู้ประกันตนตาม

มาตรา 33 มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 54 ซึ่งรวมถึงกรณีว่างงานด้วย 

แรงงานข้ามชาติที่ใช้ประโยชน์ทดแทนการว่างงานไม่ต้องเข้ารับการฝึกอาชีพและ

ไม่ได้รับบริการจัดหางาน การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของแรงงานข้าม

ชาติให้ด าเนินการโดยยึดตามแนวปฏิบัติตามบันทึกฯ ของกองพัฒนาระบบบริการ

จัดหางานข้างต้นไปจนกว่าส านักงานประกันสังคมจะแก้ไขกฎหมาย และ/หรือออก

มาตราอื่นในอนาคต 

3. ประสบการณ์การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของแรงงานกัมพูชา  

 ประสบการณ์แรงงานกัมพูชา 2 กลุ่ม กลุ่มแรกท างานในโรงงานผลิตชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มที่สองผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์พลาสติก ลูกจ้างทั้งสองกลุ่ม

ท างานในกิจการที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เมื่อแรงงาน
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กัมพูชาสองกลุ่มนี้ถูกเลิกจ้างได้ไปขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน

การว่างงาน ณ ส านักงานจัดหางานและส านักงานประกันสังคมจังหวัดแห่งหนึ่ง 

ในช่วงปลายปี 2562 ต่อเน่ืองต้นปี 2563 ปัญหาหลักอันดับแรกที่พบว่าและอาจท าให้

แรงงานกัมพูชาเสียโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน คือ แรงงานกัมพูชาไม่มี

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 54 และ

ไม่รู้จักวิธีการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ยกเว้นสิทธิการรักษาพยาบาล เนื่องจากแรงงานทั้ง

กลุ่มน าเข้าตาม MOU กลุ่มบัตรสีชมพู ที่เป็นผู้ประกันตน แทบไม่เคยได้รับข้อมูล

เกี่ยวกับสิทธิและวิธีการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทดแทนอย่างละเอียด  

อย่างไรก็ตาม เมื่อแรงงานกัมพูชาเข้าใจสิทธิประโยชน์ทดแทนของ

ผู้ประกันตนมากขึ้น และประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน กลับพบว่า 

การด าเนินการต่าง ๆ มีอุปสรรคหลายอย่างท่ีท าให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์

ทดแทนล่าช้า หรืออาจเสียโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์จาก 2 สาเหตุหลัก สาเหตุแรก 

นายจ้างได้ละเมิดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม สาเหตุที่สอง แนวปฏิบัติ

ของหน่วยงานราชการและเจ้าพนักงานขาดความชัดเจนในการให้บริการ ความย้อน

แย้งของข้อกฎหมาย การตีความและการอ้างใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานที่มีลักษณะ

ไม่เอื้อต่อการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของแรงงาน  

3.1 นายจ้างละเมิดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

แรงงานกัมพูชากลุ่มแรก 5 คน ถูกเลิกจ้างวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ขึ้นทะเบียน

ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานวันที่ 11 กันยายน 2562 แต่เพิ่งได้เงินทดแทน

โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เหตุที่ล่าช้าเพราะนายจ้างไม่แจ้ง

ออก/เลิกจ้างในระบบจัดหางานและประกันสังคม ท าให้ลูกจ้างต้องมีภาระและเสียเวลา

ด าเนินการยื่นเรื่องต่อประกันสังคมให้ติดตามตรวจสอบนายจ้าง และแสวงหา

หลักฐานที่ราชการยอมรับมายืนยันการเลิกจ้าง  

 แรงงานกัมพูชากลุ่มที่สอง จ านวน 2 คน ท างานวันสุดท้ายวันที่ 12 กันยายน 

2562 แต่เพิ่งขึ้นทะเบียนใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 

2562 เพราะนายจ้างได้หักเงินค่าประกันสังคมจากค่าจ้างไปแล้ว แต่ไม่น าเงินส่ง

สมทบเข้ากองทุนและไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้ ลูกจ้างจึงไม่สามารถขึ้นทะเบียนผู้

ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานได้ ต้องมีภาระด าเนินการยื่นค าร้อง

ให้มีการตรวจสอบและติดตามให้นายจ้างมาจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง แต่เมื่อนายจ้าง

มาจ่ายเงินสมทบย้อนหลังแล้วก็ปรากฏว่า นายจ้างได้แจ้งออกหรือแจ้งเลิกจ้างไม่ตรง
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กับข้อเท็จจริงท่ีแรงงานได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ แรงงานจึงไม่สามารถใช้สิทธิได้ และมี

ภาระต่อเนื่องต้องประสานงานทั้งกับเจ้าพนักงานประกันสังคมและติดต่อนายจ้างให้

ด าเนินการแก้ไขข้อมูล แต่ไม่มีความคืบหน้านัก สุดท้ายได้ติดต่อขอความช่วยเหลือ

จากมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มูลนิธิฯ ได้ท าจดหมายหารือไปยังหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เร่งรัดด าเนินการจ่ายเงินผู้ประกันตนกรณีว่างงงาน กระทั่งน าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลิกจ้าง ท าให้ลูกจ้างได้เงินทดแทนการว่างงานโดยสั่ง

จ่ายผ่านเช็ควันที่ 9 มกราคม 2563 

3.2 แนวปฏิบัติภายในหน่วยงานรัฐไม่มีความชัดเจน การเลือกอ้างกฎหมาย

และการปฏิบัติของเจ้าพนักงานรัฐที่มีลักษณะไม่เอื้อต่อการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน

การว่างงานของแรงงานกัมพูชา 

(1) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน 

 เมื่อแรงงานกัมพูชาไปขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงาน และตรวจสอบสิทธิที่ส านักงานประกันสังคม พบว่า การด าเนินการต่าง ๆ ใน

ขั้นตอนนี้โดยภาพรวมค่อนข้างราบรื่นไม่มีอุปสรรคในเชิงข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติ

นัก จะมีข้อจ ากัดอยู่บ้างในเรื่องการสื่อสารและการจัดการเอกสารราชการ ทั้งแบบขึ้น

ทะเบียนผู้ประกันตน (ต่างด้าว) ที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

(กกจ. ผตด.1) และค าขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน กองทุนประกันสังคม 

(สปส. 2-01/7) ที่เป็นภาษาราชการไทย แต่ส านักงานจัดหางานและส านักงาน

ประกันสังคมไม่มีล่ามช่วยสื่อสารและช่วยในการจัดการเอกสาร ไม่มีคู่มือแสดง

ขั้นตอนด าเนินการในภาษาของแรงงานกัมพูชา แม้แรงงานสามารถสื่อสารภาษาไทย

ได้ แต่ไม่เพียงพอจะเข้าใจภาษาราชการและภาษาเขียน แรงงานทั้งสองกลุ่มได้รับ

ความช่วยเหลือในการอ่านท าความเข้าใจเอกสารและกรอกเอกสารจากเจ้าหน้าที่

ของมูลนิธฯิ  

 แรงงานกัมพูชากลุ่มแรก ติดต่อส านักงานจัดหางานในวันที่ 11 กันยายน 2562 

ด าเนินการตามขั้นตอนที่เจ้าพนักงานจัดหางานให้ค าแนะน า ยื่นแบบ กกจ. ผตด.1 

และสปส. 2-01/7 ต่อเจ้าพนักงาน พร้อมแนบเอกสารส่วนตัว ประกอบด้วย ส าเนา

หนังสือเดินทางและหลักฐานการตรวจลงตราวีซ่า และส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารประเภทออมทรัพย์ของตนเอง เมื่อแรงงานผ่านการตรวจสอบสิทธิ

ผู้ประกันตนแล้วได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงานในวันดังกล่าว เจ้าพนักงานจัดหางานออกใบนัดรายงานตัวของผู้ประกันตน 

(ต่างด้าว) (กกจ. ผตด. 2) ลงก าหนดนัดหมายรายงานตัว ณ ส านักงานจัดหางาน
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เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 6 ครั้ง พร้อมกับให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการขั้นตอนการรายงาน

ตัว แต่เมื่อให้แนะน าเสร็จได้แจ้งกับแรงงานว่า ให้รีบหานายจ้างใหม่ให้ได้เร็วที่สุด 

กลุ่มบัตรสีชมพูหานายจ้างใหม่ให้ภายใน 15 วัน ส่วนกลุ่ม MOU หานายจ้างใหม่ให้

ได้ภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้น ใบอนุญาตท างานและวีซ่าหรือการอนุญาตให้อยู่อาศัย

ในราชอาณาจักจะถูกยกเลิก 

 แรงงานกัมพูชากลุ่มที่สอง ติดต่อส านักงานจัดหางานในวันที่ 24 กันยายน 

2562 ด าเนินการเช่นเดียวกันกับแรงงานกัมพูชากลุ่มแรก แต่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานในวันดังกล่าว เพราะเมื่อไป

ตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน ปรากฏว่า นายจ้างได้หักค่าประกันสังคมจากค่าจ้างของ

ลูกจ้างมาตลอด แต่ไม่ได้น าเงินส่งสมทบเข้ากองทุนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

ให้กับลูกจ้าง แรงงานจึงต้องยื่นแบบค าร้องให้ตรวจสอบสถานประกอบการ (สปส. 5-

01) ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 เพื่อให้ส านักงานประกันสังคมติดตามตรวจสอบให้

นายจ้างมาจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง แรงงานถึงสามารถขึ้นทะเบียนใช้สิทธิประโยชน์

ทดแทนการว่างงานได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก็

ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานจัดหางานเช่นเดียวกับแรงงานกลุ่มแรกว่า ให้รีบหา

นายจ้างใหม่ให้ได้ก่อนที่ใบอนุญาตท างานและการอนุญาตให้อยู่อาศัยใน

ราชอาณาจักรจะถูกยกเลิก 

 (2) ขั้นตอนการรายงานตัวเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน 

 การรายงานตัวของผู้ประกันตนในระยะแรกมีปัญหามาก และเห็นได้ว่าปัญหา

ต่าง ๆ เกิดจากความไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติของส านักงานจัดหางาน การขาดความรู้

ความเข้าใจของเจ้าพนักงานจัดหางานเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงานส าหรับแรงงานข้ามชาติ ดังเห็นว่า เจ้าพนักงานทุกคนที่แรงงานกัมพูชาไป

ติดต่อได้แสดงออกถึงความสับสนว่า แรงงานข้ามชาติใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงานได้จริงหรือไม่ แนวปฏิบัติส าหรับแรงงานข้ามชาติที่รายงานตัวเพื่อใช้สิทธิ

ประโยชน์เป็นอย่างไร และท่ามกลางความสับสนนี้ เจ้าพนักงานจัดหางานหลายคน

เลือกปฏิเสธไม่รับรายงานตัวให้แก่แรงงานข้ามชาติเป็นอันดับแรก เป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯตัดสินใจติดตามสังเกตการณ์การรายงานตัวของแรงงานใน

ระยะแรกโดยตลอด เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานในการจัดการเอกสาร รวมถึงเพื่อ

ช่วยหารือกับเจ้าพนักงานถึงแนวปฏิบัติของหน่วยงาน และเหตุผลที่เจ้าพนักงานแต่

ละคนใช้ในการปฏิเสธในแต่ละครั้งมักมีความแตกต่างกันและมีการเปลีย่นแปลงตลอด 

โดยที่เจ้าพนักงานแต่ละคนแทบไม่สามารถชี้แจงถึงแนวปฏิบัติและการให้เหตุผลที่ให้
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แตกต่างกันได้ แม้ว่าท้ายที่สุด แรงงานกัมพูชาทุกคนได้รับการรายงานตัวและได้รับ

สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน 

 ประสบการณ์รายงานตัวครั้งที่ 1 ของแรงงานกัมพูชากลุ่มแรก วันที่ 11 ตุลาคม 

2562 แรงงานไปรายงานตัวครั้งที่ 1 ตามก าหนดนัดหมายในแบบ กกจ. ผตด. 2 ณ 

ส านักงานจัดหางาน โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ติดตามไปสังเกตการณ์และช่วยเตรียม

เอกสารเนื่องจากเป็นการรายงานตัวรอบแรก แต่เพื่อให้แรงงานมีประสบการณ์

สามารถด าเนินการครั้งต่อไปได้เอง จึงให้แรงงานติดต่อรายงานตัวด้วยตัวเองก่อน 

ปรากฏว่า เจ้าพนักงานจัดหางานปฏิเสธไม่รับรายงานตัวโดยให้เหตุผลกับแรงงานว่า 

‘เป็นแรงงานข้ามชาติใช้สิทธิว่างงานไม่ได้ ถ้าถูกเลิกจ้างก็ต้องหางานใหม่ให้ได้ 

กรณีที่ถูกเลิกจ้างมาเป็นเดือนแล้วยังหางานใหม่ท าไม่ได้ ต้องกลับประเทศตัวเอง 

ไม่เช่นน้ันจะมีความผิดตามกฎหมาย’  

 แรงงานข้ามชาติกลุ่มน าเข้าตาม MOU พระราชก าหนดการบริหารจัดการการ

ท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 52 ก าหนดให้ผู้ที่มีสิทธิเปลี่ยน

นายจ้างได้ตามมาตรา 51 ต้องท างานกับนายจ้างคนใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

เลิกท างานกับนายจ้างคนเดิม แต่หากหานายจ้างใหม่ไม่ได้ตามก าหนด มาตรา 53 ให้

การอนุญาตท างานสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ออกจากงาน หรือพ้นก าหนดเวลาตามมาตรา 

52 แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงตาม

กฎหมายคนเข้าเมือง  

 แรงงานข้ามชาติกลุ่มบัตรสีชมพู ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ

อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ข้อ 4 (5) ก าหนดให้ผู้ที่ถูกนายจ้าง

เดิมเลิกจ้าง ต้องมีนายจ้างใหม่รับเข้าท างานและให้แรงงานข้ามชาติยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ไม่ได้ท างานอยู่กับนายจ้างเดิม 

 หากยึดกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตการท างานของแรงงานข้ามชาตินี้ แรงงาน

ข้ามชาติกลุ่ม MOU ที่มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงานได้เพียง 1 เดือนใช่หรือไม่ เพราะมีเวลาหานายจ้างใหม่ภายใน 30 วัน ส่วน

กลุ่มบัตรสีชมพู ใช้สิทธิไม่ได้เพราะไม่มีระยะเวลาว่างเพียงพอให้เกิดสิทธิประโยชน์

ทดแทนการว่างงาน เน่ืองจากต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตาม 

แรงงานกัมพูชาทั้งกลุ่มน าเข้าตาม MOU และบัตรสีชมพูต่างถูกปฏิเสธไม่ได้รับ

รายงานตัวด้วยเหตุผลเดียวกันว่า เป็นแรงงานข้ามชาติมีระยะเวลาการว่างงานตาม
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กฎหมายไม่เพียงพอให้ขอใช้สิทธิทดแทนการว่างงานได้ ประเด็นนี้น าไปสู่ค าถาม

ส าคัญว่า แรงงานข้ามชาติใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานได้ตามที่รัฐบาลไทย

ประกาศจริงหรือไม่ กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตการท างานของแรงงานข้ามชาติมี

ความขัดแย้งกับการใช้สิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของ

กฎหมายประกันสังคมหรือไม่ 

 เมื่อแรงงานกัมพูชาไม่สามารถติดต่อขอรายงานตัวได้  เจ้าหน้าที่ และ

ทนายความของมูลนิธิฯ ที่ติดตามไปสังเกตการณ์ได้ขอหารือกับเจ้าพนักงานที่ปฏิเสธ

ไม่รับรายงานตัวให้กับแรงงานว่า ‘มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน กฎกระทรวง หรือ

กฎหมายใดรับรองการปฏิเสธไม่รับรายงานหรือไม่ ’ น่าสนใจว่าเจ้าพนักงานไม่

สามารถตอบค าถามได้ และได้น าค าถามนี้ไปหารือกับเจ้าพนักงานคนอื่น ๆ เพิ่มเติม 

แต่คงไม่มีค าตอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรับรายงานตัวของแรงงานข้ามชาติที่

ชัดเจนนัก เจ้าพนักงานคงให้เหตุผลตามเดิมว่า ‘แรงงานข้ามชาติไม่สามารถใช้สิทธิ

ว่างงานได้ เพราะกฎหมายเกี่ยวกับการท างานของแรงงานข้ามชาติระบุว่า เมื่อ

ว่างงาน ไม่ว่ากรณีใด ต้องหางานใหม่ให้ได้ตามกรอบเวลาที่กฎหมายก าหนดซึ่งท า

ให้มีระยะไม่เพียงพอให้ใช้สิทธิว่างงานได้’  

 อย่างไรก็ตาม ทนายความไม่ได้โต้แย้งกับเจ้าพนักงานในข้อกฎหมายเกี่ยวกับ

เงื่อนไขการหานายจ้างใหม่เมื่อถูกเลิกจ้าง หรือเมื่อเลิกท างานกับนายจ้างเดิม ตามท่ี

พนักงานหยิบยกมาเป็นเหตุผล แต่คงหารือถึงแนวปฏิบัติในการรับรายงานตัวแรงงาน

ข้ามชาติ ว่า ‘ส านักงานจัดหางานมีแนวปฏิบัติในการรับรายตัวแรงงานแรงงานข้าม

ชาติหรือไม่ มีประกาศหรือกฎหมายใดห้ามไม่ให้รับรายงานตัวแรงงานข้ามชาติ และ

ห้ามด้วยเหตุผลใดบ้าง เพราะกฎหมายเกี่ยวกับการท างานของแรงงานข้ามชาติและ

ประกันสังคมไม่ได้ห้ามไว้ และหากเจ้าพนักงานยืนยันจะไม่รับรายงานตัว ขอให้ท า

หนังสือชี้แจงการปฏิเสธเป็นลายลักอักษร’  

 เจ้าพนักงานคงไม่มีค าตอบในประเด็นที่หารือ และยอมรับรายงานตัวให้ พร้อม

กับแจ้งกับแรงงานกัมพูชาว่า ‘ถ้ายังหางานใหม่ไม่ได้ ก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้ ให้กลับ

ประเทศตัวเอง และเมื่อกลับเข้ามารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานจัดหางานครั้งต่อไป ต้อง

มีตราประทับวีซ่าเข้าออกประเทศเป็นหลักฐานเท่านั้น’ 

  ประสบการณ์รายงานตัวครั้งที่ 2 ของแรงงานกัมพูชากลุ่มแรก วันที่ 11 

พฤศจิกายน 2562 แรงงานกัมพูชา 3 คน ไปติดต่อรายงานตัวตามก าหนดนัดหมาย

ในแบบ กกจ. ผตด. 2 ณ ส านักงานจัดหางาน โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ไป

สังเกตการณ์ด้วย และแรงงานถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับรายงานตัว โดยเหตุผลว่า 

‘นายจ้างเดิมยังไม่ได้แจ้งออก และบอกให้แรงงานกัมพูชาหางานใหม่ท าให้ได้ภายใน 
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15 วัน ถ้าหานายจ้างใหม่ไม่ได้จะกลายเป็นผู้ท าผิดตามกฎหมาย’ เมื่อได้รับค าชี้แจง

เช่นนี้ แรงงานได้เดินทางออกจากส านักงานจัดหางานทันที เนื่องจากกังวลว่าตัวเอง

อาจถูกจับกุมด าเนินคดีตามที่เจ้าพนักงานแจ้ง จากนั้นแรงงานได้ติดต่อมาเล่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้ทราบ มูลนิธิฯ จึงได้ขอให้แรงงาน

กลับไปรายงานตัวใหม่ พร้อมได้ประสานงานแรงงานอีก 2 คนที่ไม่ได้ไปรอบที่แล้ว 

ให้ไปรายงานตัวพร้อมกัน และหลังจากครั้งน้ี แรงงานและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตกลงกัน

ว่า ให้ทุกคนที่ต้องการรายงานตัวพยายามนัดหมายไปด าเนินการในวันเดียวกัน เพื่อ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ติดตามมาสังเกตการณ์ได้ ในกรณีเกิดข้อติดขัดประการใด จะได้

ประสานงานหาทางแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนได้ในคราวเดียว 

 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 แรงงานกัมพูชาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เดินทาง

ไปรายงานตัวครั้งที่ 2 ใหม่7 เมื่อไปถึงส านักงานจัดหางาน แรงงานกัมพูชาได้

ด าเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวโดยยื่นแบบ กกจ. ผตด. 2 และแบบ กกจ. 

ผตด. 3 พร้อมแนบส าเนาเอกสารเอกสารส่วนตัวประกอบ เจ้าพนักงานจัดหางานที่

ให้บริการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะรับรายงานตัวให้หรือไม่ 

พร้อมทั้งพยายามหารือกับเจ้าพนักงานคนอื่น ๆ ที่นั่งอยู่โต๊ะท างานด้านข้างและ

ด้านหลังถึงแนวทางด าเนินการกับแรงงานกลุ่มนี้ ระหว่างรอค าตอบ เจ้าพนักงานได้

ตรวจสอบหนังสือเดินทางของแรงงานว่าผ่านการลงตราตรวจวีซ่าหรือไม่ มีเจ้า

พนักงานคนหนึ่งซึ่งแรงงานที่มารายงานตัวเมื่อวันที่ 11 จ าได้ว่าเป็นผู้ปฏิเสธไม่รับ

รายงานให้ ได้พูดขึ้นมาว่า ‘รับรายงานตัวไปก็ไม่ได้รับสิทธิทดแทนการว่างงาน 

เพราะนายจ้างยังไม่แจ้งออก ท าไมไม่เอาเวลานี้ไปหางานใหม่ หรือไม่ก็ไปบอกให้

นายจ้างมาแจ้งออกให้ แต่ต้องหานายจ้างใหม่อยู่ดี ใช้สิทธิว่างงานไม่ได้หรอก ’ 

เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ จึงได้สอบถามเจ้าพนักงานคนดังกล่าวว่า ‘การติดตามให้นายจ้างมา

แจ้งออกเป็นหน้าที่ของแรงงาน หรือเจ้าพนักงานจัดหางาน แล้วเมื่อแรงงานถูกเลิก

จ้างได้สองเดือนแล้ว แต่นายจ้างไม่มาแจ้งออกถือเป็นความรับผิดใคร แรงงานมี

ความผิดในฐานท่ีนายจ้างไม่มาแจ้งออกหรือไม่’ เมื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พูดจบ ได้มีเจ้า

พนักงานคนหนึ่งถามขึ้นมาว่า ‘คุณเป็นใคร มารายงานตัวกับเขาด้วยเหรอ’ เจ้าหน้าที่

มูลนิธิฯ จึงตอบกลับไปว่า ‘เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่ท างานด้านสิทธิแรงงาน และ

ท างานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานกลุ่มนี้อยู่’ หลังจากนั้นไม่มีเจ้า

                                                           

7 เพ่ือให้ได้สิทธิรับเงินค่าชดเชยการว่างงานอย่างต่อเนื่อง กรณีลูกจ้างมีธุระหรือไม่สะดวกตาม

ก าหนดนัดหมาย ลูกจ้างสามารถไปรายงานได้ก่อนหรือหลังวันนัดไม่เกิน 7 วัน และสามารถไป

รายงานตัวที่ส านักงานจัดหางานใดก็ได้  
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พนักงานคนใดมีค าถามและการแสดงความเห็นอ่ืนเพิ่มเติมอีก และเจ้าพนักงานทุกคน

ได้แสดงท่าทีไม่ให้ความสนใจต่อแรงงานและเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ  

 ด้านเจ้าพนักงานที่ก าลังให้บริการแรงงานอยู่นั้น ซึ่งมีท่าทีไม่แน่ใจว่าการรับ

รายงานตัวแรงงานข้ามชาติท าได้หรือไม่ และต้องท าอย่างไรได้บ่นพึมพ ากับตัวเอง 

ซึ่งคงมีเพียงแรงงานข้ามชาติและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามได้ยิน มี

ความหมายท านองว่า ‘เมื่อขอค าปรึกษา (กับเจ้าพนักงานคนอื่น ๆ) ไปแล้วว่ารับ

รายงานตัวได้หรือไม่ แต่ไม่มีเจ้าพนักงานคนไหนให้ความเห็นหรือตอบอะไรกลับมา 

(เจ้าพนักงานที่ให้บริการ) ก็จะรับรายงานตัวให้กับทุกคน’ จากนั้นแรงงานกัมพูชาที่

ไม่มีตราประทับวีซ่าเข้าออกประเทศ ซึ่งดูเหมือนจะไม่ได้รับรายงานตัวในตอนแรก

โดยเจ้าหน้าท่ีอ้างว่าผิดระเบียบ แต่ไม่ได้ชี้แจงว่าระเบียบอะไร ก็ได้รับการรายงานตัว

โดยอนุโลมในครั้งน้ี 

 ประสบการณ์รายงานตัวของแรงงานกัมพูชากลุ่มแรก ครั้ง 3 วันที่ 13 ธันวาคม 

2562 และครั้งที่ 4 วันที่ 10 มกราคม 2563  ในการรายงานตัวครั้งที่ 4 มีแรงงาน

กัมพูชาหนึ่งคนไม่ได้มารายงานตัวเนื่องจากหางานใหม่ได้ ส่วนคนที่เหลือที่ไป

รายงานตัวยังคงเผชิญกับแนวปฏิบัติที่ไม่มีชัดเจนในลักษณะเดิม คงมีการหารือกันใน

ประเด็นเดิม ๆ บ้าง แต่ในสองรอบน้ีเจ้าพนักงานไม่ได้บอกปฏิเสธไม่รับรายงานตัวเป็น

อันดับแรกดังเกิดในครั้งที่ 1 และครั้ง 2 และเจ้าพนักงานได้ตั้งข้อสงสัยว่า ‘ท าไม

แรงงานกัมพูชายังคงเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเดินทางมารายงานอยู่อีก ในเมื่อ

รายงานตัวแล้วก็ไม่ได้รับเงินทดแทนการว่างงาน เพราะนายจ้างยังไม่ได้แจ้งออก’ ใน

ประเด็นน้ีเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ ได้สอบถามกลับไปยังเจ้าพนักงานว่า ‘นายจ้างมีความผิด

ตามกฎหมายหรือไม่ที่ไม่แจ้งออกหลังจากที่เลิกจ้างลูกจ้างมานานกว่าสองเดือนแล้ว 

ส านักงานจัดหางานมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบนายจ้างหรือไม่’ ค าถามของเจ้าหน้าที่

มูลนิธิฯ นี้คงไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าพนักงานจัดหางานดังเดิม  

 ในการรายงานตัวครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 แม้เจ้าพนักงานมีข้อค าถามบ้าง แต่

แรงงานกัมพูชาทุกคนได้รับการรายงานตัว รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ลงตราตรวจวีซ่าเข้าออก

ประเทศตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานแจ้งก าหนดไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่มีหลักฐาน

การลงตราตรวจวีซ่าได้ถูกแจ้งเตือนว่า ในครั้งต่อไป จะไม่รับรายงานตัวให้อีก 

 ประสบการณ์รายงานตัวของแรงงานกัมพูชากลุ่มแรก ครั้งที่  5 วันที่  11 

กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 6  วันที่ 10 มีนาคม 2563 ในการรายงานตัวสองรอบนี้

แทบไม่มีข้อติดขัดนัก และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ไม่ได้ติดตามไปสังเกตการณ์ด้วย เพราะ

เห็นว่าส านักงานจัดหางานเริ่มมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการรับรายงานตัวแรงงานข้าม
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ชาติ เจ้าพนักงานเริ่มมีความคุ้นเคยกับการให้บริการแรงงาน  เริ่มปรับท่าทีการ

ให้บริการไปในลักษณะที่เป็นมิตรกับแรงงานมากขึ้น  

 ในการรายงานตัวสองรอบหลังน้ี แรงงานกัมพูชาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ 

ว่า แม้ยังคงมีเจ้าพนักงานบางคนที่แสดงออกว่า ‘แรงงานข้ามชาติรายงานตัวรับสิทธิ

ประโยชน์ทดแทนการว่างงานไม่ได้’ และกล่าวว่า ‘นายจ้างยังไม่แจ้งออก ใช้สิทธิ

ว่างงานไม่ได้’ แต่เจ้าพนักงานก็รับรายงานตัวให้กับทุกคนโดยอิงตามแนวปฏิบัติที่

เคยท ามาครั้งก่อน ๆ เจ้าพนักงานจัดหางานบางคนที่เคยให้บริการรับรายงานตัว

ให้กับแรงงานมาแล้วได้ให้ค าแนะน าเจ้าพนักงานที่ก าลังให้บริการแรงงานอยู่

ขณะนั้น เช่น ‘รับรายงานได้’ และ ‘ให้รับรายงานไปก่อน’    

 ในการรายงานตัวสองรอบหลังนี้ ได้มีแรงงานกัมพูชาคนหนึ่งที่เคยปฏิบัติตาม

ค าแนะน าของ เจ้าพนักงานจัดหางาน โดยการลงตราตรวจวีซ่ า เข้ าออก

ราชอาณาจักรเมื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางและเมื่อกลับเข้ามารายงานตัวต่อเนื่อง 

3 ครั้ง คือครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 แต่ในการรายงานตัวครั้งที่ 5 และ 6 เขา

ตัดสินใจไม่ข้ามแดนด้วยวิธีการที่ต้องลงตราตรวจวีซ่า เน่ืองจากเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายสูง

กว่าช่องทางที่ใช้เป็นประจ า และเห็นว่า ที่ผ่านมาเจ้าพนักงานจัดหางานไม่ได้

เคร่งครัดตรวจสอบและรับรายงานตัวให้ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจลงตราวีซ่าตลอดมา อีก

ทั้ง เขาเคยได้รับการค าแนะน าแจ้งเจ้าพนักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมืองว่า ‘ไม่ต้อง

ขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือตรวจลงตราวีซ่า เพราะเขาเดินทางเข้า

ออกประเทศไทยเพื่อรายงานตัวเพียงเพียงไม่กี่วัน และเขาสามารถอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยได้เพราะการอนุญาตชั่วคราวยังไม่หมดอายุ (หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 

2563)’ เมื่อเป็นเช่นนี้ แรงงานกัมพูชาจึงเชื่อว่าตัวเองไม่น่ามีปัญหาเรื่องสถานะทาง

กฎหมาย และจะได้รับรายงานตัวแม้ไม่ผ่านการตรวจลงตราวีซ่า และในทางปฏิบัติ 

เจ้าพนักงานจัดหางานท่ีรับรายงานตัวให้สองรอบหลังก็ไม่ได้สอบถามหรือตรวจสอบ

การลงตรวจลงตราวีซ่าแต่อย่างใด  

 ประสบการณ์รายงานของแรงงานกัมพูชากลุ่มสอง จ านวน 2 คน ในการ

รายงานครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 แรงงานกลุ่มนี้ยังคงเผชิญกับอุปสรรคที่

เกิดจากความไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติของส านักงานและท่าทีของเจ้าพนักงานใน

ลักษณะเดียวกันกับที่แรงงานกลุ่มแรกเผชิญในระยะแรก โดยเฉพาะการพยายาม

ชี้แจงให้แรงงานฟังว่า ‘เป็นแรงงานข้ามชาติไม่สามารถใช้สิทธิว่างงานได้ กฎหมาย

ไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติที่ถือบัตรสีชมพูว่างงานได้เกิน 15 วัน แนะน าให้

แรงงานกัมพูชารีบหานายจ้างใหม่ไม่เช่นนั้นอยู่ประเทศไทยไม่ได้’ แต่สุดท้ายแรงงาน

ก็ได้รับการรายงานตัว และการรายงานตัวครั้งหลัง ๆ แทบไม่มีข้อติดขัดประการใด  
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 ความคล่องตัวในด าเนินการและการให้บริการที่เอื้อประโยชน์กับแรงงานกลุม่ที่

สองดังที่เกิดขึ้นกับการรายงานตัวครั้งหลัง ๆ ของแรงงานกลุ่มแรก อาจเพราะ 

ส านักงานจัดหางานและเจ้าพนักงานเริ่มมีประสบการณ์ในการรับรายงานให้แก่

แรงงานข้ามชาติมากขึ้น บวกกับการมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ติดตามสังเกตการณ์และ

หารือในข้อกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงานและการรับรายงานตัวของแรงงานข้ามชาติในระยะแรกอย่างต่อเนื่อง  

 นอกจากนี้ กรณีกลุ่มที่สอง นายจ้างยังได้แจ้งเลิกจ้างในระบบของจัดหางาน

และประกันสังคมก่อนที่แรงงานจะขึ้นทะเบียนผู้ใช้สิทธิทดแทนการว่างงาน เจ้า

พนักงานจัดหางานจึงไม่สามารถใช้เหตุผลว่า ‘นายจ้างยังไม่แจ้งออก’ มาเป็นข้ออ้าง

ในการปฏิเสธไม่รับรายงานตัวได้เหมือนกรณีกลุ่มแรก แต่ประเด็นนี้ในตอนแรกมีข้อ

กังวลอยู่ว่า การอนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดลง

หรือไม่ เมื่อแรงงานสองคนนี้ไม่สามารถหานายจ้างได้ภายใน 15 วันหลังถูกเลิกจ้าง 

และหากการอนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศไทยสิ้นสุด จะผลให้แรงงานถูกพิจารณา

ปฏิเสธการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหรือไม่ อย่างไรก็ตาม แรงงานยังคงใช้

การอนุญาตอาศัยชั่วคราวซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในการเดิน

ทางเข้าออกราชอาณาจักรเพื่อรายงานตัวได้ และแรงงานกลุ่มที่สองได้รับการ

รายงานตัวโดยแทบไม่ถูกเจ้าพนักงานส านักงานจัดหางานตรวจสอบหลักฐานขอ

อนุญาตเข้าออก-ราชอาณาจักรดังที่แรงงานกลุ่มแรกถูกตรวจสอบ  

 (3) ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาตให้อยู่อาศัยและการเดินทางเข้าออก

ราชอาณาจักร 

 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ก าหนดให้

แรงงานข้ามชาติที่น าเข้าตาม MOU ที่ถูกเลิกจ้างหรือผู้มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้าง ต้องหา

นายจ้างใหม่ภายใน 30 วัน ส่วนแรงงานข้ามชาติกลุ่มบัตรสีชมพู ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้หานายจ้างใหม่ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถหา

นายจ้างใหม่ได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้การอนุญาตท างานและการอยู่อาศัยใน

ราชอาณาจักรสิ้นสุดลง ข้อก าหนดนี้ ขัดแย้งกับการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงานของแรงงานข้ามชาติหรือไม่อย่างไร และแนวปฏิบัติของกรมการจัดการว่า

ด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานไม่ได้กล่าวถึงประเด็นการอนุญาตให้

อยู่อาศัยและเข้าออกราชอาณาจักรไว้ แต่จากประสบการณ์ของแรงงานกัมพูชา เจ้า

พนักงานจัดหางานมักอ้างเงื่อนไขเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและ เดินทางเข้า-ออก

ราชอาณาจักรในการพิจารณารับหรือไม่รับรายงานตัวให้กับแรงงาน แต่การอ้าง
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เงื่อนไขตามกฎหมายของเจ้าพนักงานมีแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลง

ตลอด  

 ในการรายงานตัวเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานครั้งแรก เจ้า

พนักงานจัดหางานได้ปฏิเสธไม่รับรายงานตัวให้กับแรงงานกัมพูชา โดยอ้างว่าการ

อนุญาตให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติจะสิ้นสุด

เมื่อถูกเลิกจ้างและไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้ตามกรอบกฎหมายก าหนด เมื่อไม่มี

สิทธิอยู่อาศัยในราชอาณาจักรไทย จึงรายงานตัวเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงานไม่ได้ แต่ภายหลังการหารือระหว่างเจ้าพนักงานจัดหางานและทนายความ

ของมูลนิธิฯ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวได้มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า ไม่มีกฎหมายหรือ

ประกาศใดที่ห้ามไม่ให้รับรายงานตัวให้แรงงานข้ามชาติ ตรงกันข้าม กรมการจัดหา

งานได้จัดท าแนวปฏิบัติและแบบรับขึ้นทะเบียนและรับรายงานตัวให้แก่แรงงานข้าม

ชาติที่ใช้สิทธิประโยชน์การว่างงานไว้เป็นการเฉพาะ เจ้าพนักงานจัดหางานจึงต้อง

รับรายงานตัวให้แก่แรงงานกัมพูชา แต่กระนั้น เงื่อนไขตามกฎหมายข้างต้นยังคงถูก

เจ้าพนักงานบางคนอ้างใช้เพื่อปฏิเสธไม่รับรายงานตัวในครั้งต่อ ๆ ไปให้กับแรงงาน

กัมพูชา  

 ประเด็นต่อเนื่องที่ย้อนแย้งกันและแสดงถึงความไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติของ

หน่วยงานราชการ คือ เมื่อไม่สามารถปฏิเสธรายงานตัวโดยอ้างการอนุญาตให้อยู่ใน

การราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ เจ้าพนักงานจัดหางานได้แจ้งกับแรงงาน

กัมพูชาว่า ในการรายงานตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะรับรายงานตัวให้เฉพาะผู้ที่เดินทางกลับ

ประเทศต้นในระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานเท่านั้น ในการ

เดินทางกลับประเทศต้นทางและกลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อรายงานตัว แรงงาน

ต้องขออนุญาตกลับเข้าในราชอาณาจักร (Re-Entry Visa) ตามมาตรา 39 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และให้แสดงการลงตราตรวจวีซ่าเป็น

หลักฐานประกอบการรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานหางานด้วย  

 ค าถามต่อแนวปฏิบัติข้างต้น คือ หากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

สิ้นสุดเมื่อถูกเลิกจ้างและไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้ตามกฎหมายก าหนด แรงงาน

กัมพูชาจะด าเนินการตามมาตรา 39 ได้อย่างไร เพราะผู้ที่จะขออนุญาตตามกฎหมาย

นี้ได้ ต้องเป็นผู้ที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่สิ้นสุด 

‘มาตรา 39 คนต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

หากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด แต่ถ้าก่อนเดินทางออกไปนอก

ราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้

อีก และคนต่างชาตินั้นได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เป็นผู้ต้องห้ามตาม
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มาตรา 12 ถ้าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู่ ให้อยู่ใน

ราชอาณาจักรต่อไปได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่นั้น  

การขออนุญาตเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ให้คนต่างชาติยื่นค าขอตาม

แบบและเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง’ 

 ยังมีความย้อนแย้งในแนวปฏิบัติและข้อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวกับสิทธิการอยูอ่าศยั

และการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร เช่น เจ้าพนักงานจัดหางานยังคงรับรายงาน

ตัวให้กับแรงงานกัมพูชาที่ไม่ผ่านการตรวจลงตรา Re-Entry Visa การรับรายงานตัว

ครั้งแรก ๆ เจ้าพนักงานให้เหตุผลว่า เป็นการรับรายงานตัวให้โดยอนุโลม แต่การรับ

รายงานตัวครั้งหลัง ๆ เจ้าพนักงานไม่ได้ตรวจสอบการตรวจลงตราวีซ่าดังกล่าว 

 อีกทั้ งยั งดู เหมื อนไม่มี ความชัด เจนว่ า  การอนุญาตให้อยู่ อาศัยใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติจะสิ้นสุดหรือไม่ เมื่อถูกเลิกจ้าง

และหานายจ้างใหม่ได้ตามกฎหมายก าหนด ดังปรากฏในกรณีแรงงานกัมพูชากลุ่มที่

สองซึ่งนายจ้างได้แจ้งเลิกจ้างในระบบไปแล้ว แต่การอนุญาตให้อยู่อาศัยใน

ราชอาณาจักรของแรงงานไม่ได้สิ้นสุดลงตามไปด้วย และอ้างตามถ้อยค าของเจ้า

พนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผ่านแดนถาวรแห่งหนึ่งที่ได้ตั้งค าถามกับแรงงาน

กลุ่มแรกคนหนึ่งว่า ‘ไปประเทศไทยเพียงไม่กี่วันท าไมต้องท า Re-Entry Visa ท าไม

ไม่ใช้วิธีการเดินทางแบบธรรมดาที่มีจ่ายเงินถูกกว่า’8 แรงงานกัมพูชาตอบกลับว่า 

‘เจ้าพนักงานจัดหางานให้ท า เพราะตนถูกเลิกจ้างแล้วไม่สามารถอยู่ในประเทศไทย

ได้ ถ้ายังอยู่จะผิดกฎหมายคนเข้าเมือง ให้เดินทางกลับประเทศต้นทาง เมื่อเดินทาง

กลับเข้ามารายงานตัว ต้องมีการตรวจลงตาวีซ่าเข้าออกราชอาจักรเป็นหลักฐาน’ เจ้า

พนักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีความเห็นแย้งในเรื่องการอนุญาตให้อยู่อาศัย

                                                           

8 แรงงานกัมพูชาให้ข้อมูลว่า ณ จุดผ่านแดนถาวร มีระบบข้ามแดนซึ่งแรงงานกัมพูชาที่การอนุญาต

ให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวยังไม่หมดอายุสามารถเลือกใช้ได้ 2 รูปแบบ รูปแบบแรก 

ขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-Entry-Visa) ตามมาตรา 39 ข้ามผ่าน ณ จุดข้ามแดน

ใหญ่ มีค่าธรรมเนียมถูกเรียกเก็บจากทางการไทย 1,000 บาทส าหรับการขออนุญาต 1 ครั้ง และ 

3,800 บาทส าหรับการข้ามแดนหลายครั้งภายในระยะเวลาการอนุญาตที่ยังเหลืออยู่ อัตราการเรียก

เก็บนี้ถือว่าสูงมากส าหรับแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ว่างงาน แรงงานกัมพูชาเลือกท าประเภท

ใช้ได้ครั้งเดียว เพราะมีก าลังจ่ายเพียงเท่านั้น รูปแบบที่สอง เดินทางข้ามแดนผ่านจุดข้ามเล็ก (ค า

เรียกโดยผู้ให้ข้อมูล) ซึ่งอยู่ติดกับจุดข้ามแดนทางการ โดยไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 39 แต่มี

เจ้าพนักงานไทยและกัมพูชาควบคุมการเดินทางเข้าออก และมีค่าใช้จ่ายที่ทั้งสองฝั่งรวม 500 บาท

ต่อครั้ง 
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ชั่วคราวดังกล่าว โดยตอบกลับว่า ‘การอนุญาตท าให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรไม่ได้

สิ้นสุดเมื่อถูกเลิกจ้าง แรงงานข้ามชาติยังสามารถอยู่อาศัยในราชอาณาจักรได้

จนกว่าการให้อนุญาตที่เหลืออยู่จะหมดอายุ และหากอยู่ในประเทศไทย ต้องไป

รายงานต่อเจ้าพนักงานทุก 90 วัน’ 

 ตามการอภิปรายในประเด็นข้างต้น จะเห็นว่า กรมการจัดหางานได้มีแนว

ปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับรายงานตัวผู้ประกันตน (ต่างด้าว) แต่ในทางปฏิบัติกลับ

มีความชัดเจนเพียงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ของผู้ประตนเท่านั้น ส่วนขั้นตอนการรับรายงานตัว ดูเหมือนเจ้าพนักงานไม่ได้

ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่กรมการจัดหางานจัดท าขึ้นนัก เจ้าพนักงานแต่ละคนมี

แนวปฏิบัติในการรับรายงานตัวที่แตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงตลอด มีการอ้างถึง

เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง การอนุญาตให้อยู่อาศัย และการเข้าออกราชอาณาจักร 

ความไม่ชัดเจนนี้ น าไปสู่ค าถามว่า  

(1) แรงงานข้ามชาติที่ถูกเลิกจ้างและไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้ตาม

เวลาที่ กฎหมายก าหนด  จ ะมี ผลใ ห้การอนุญาตอยู่ อ าศั ย ใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของผู้นั้นถูกยกเลิกหรือไม่ โดยเฉพาะผู้

ที่ได้ขึ้นทะเบียนประสงค์ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานแล้ว และ

หากการอนุญาตอยู่อาศัยในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงหลังจากขึ้นทะเบียน

ประสงค์ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานแล้ว แรงงานสามารถเข้า

เมืองไทยด้วย Visa ประเภทอื่น เพื่อรายงานตัวเรับเงินทดแทนได้อยู่

หรือไม่  

(2) หากมีทางเลือกอื่นในการเดินทางข้ามแดน แรงงานข้ามชาติที่มีนัด

หมายรายงานตัวต่อส านักงานจัดหางานเพื่อรับประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงาน จ าเป็นต้องขออนุญาตกลับเข้าในราชอาณาจักรตามมาตรา 39 

หรือไม่ เพราะการด าเนินการนี้มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสูงซึ่งเป็นการ

เพ่ิมภาระการเงินให้กับผู้ว่างงาน 

3)   กรมการจัดหางานได้มีการหารือกับส านักงานต ารวจตรวจคนเข้า

เมืองในเรื่องการอนุญาตให้อยู่อาศัยและเข้าออกราชอาณาจักร ดังเช่น

มีการหารือระหว่างกรมการจัดหางานกับประกันสังคมถึงแนวปฏิบัติใน

การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน

หรือไม่ มีแนวปฏิบัติในเรื่องการอนุญาตให้อยู่อาศัยและเข้าออก

ราชอาณาจักรส าหรับแรงงานข้ามชาติที่ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงานอย่างชัดเจนหรือไม่ 
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 (4) การแจ้งออกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจ้าง และโอนเงินทดแทนการ

ว่างงานเข้าบัญช ี

ในเชิงหลักการ เมื่อแรงงานข้ามชาติไปรายงานตัวตามใบนัดรายงานตัว 

(กกจ.ผตด.๒) จะได้รับเงินทดแทนการว่างโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง

ภายใน 7 วันหลังการรายงานตัวทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม การอนุมัติสิทธิทดแทนการ

ว่างงานและการโอนเงินเข้าบัญชีของแรงงานกัมพูชาสองกลุ่มนี้มีข้อติดขัดท าให้

ด าเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากนายจ้างไม่แจ้งออกตามกฎหมาย การขาดประสิทธิภาพ

ในการติดตามเร่งรัดให้นายจ้างแจ้งออก การขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายลูกจ้าง และมีปัญหาเชิงเทคนิค

ในการโอนเงินเข้าบัญชีของแรงงานข้ามชาติ 

แรงงานกัมพูชากลุ่มแรก ท างานวันสุดท้ายวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ต่อมาวันที่ 

11 กันยายน 2562 ได้ไปขึ้นทะเบียนใช้สิทธิทดแทนการว่างงาน เจ้าพนักงาน

ประกันสังคมที่ได้แจ้งกับแรงงานกัมพูชาว่า นายจ้างยังไม่ได้แจ้งออกในระบบ ด้าน

แรงงานได้แสดง ‘บันทึกค าให้การ (แบบ กร. 3) ลงวันที่ 4 และ 10 กันยายน 2562 ท่ี

ยื่นข้อร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงานส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ในกรณีถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกล่วงหน้า’ ตอ่

เจ้าพนักงานประกันสังคมเพื่อเป็นหลักฐานการถูกเลิกจ้าง แต่เจ้าพนักงานฯ ชี้แจง

กลับว่า บันทึกค าให้การนี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน เพราะเป็นการให้ถ้อยค าของ

ลูกจ้างเพียงฝ่ายเดียว พร้อมแนะน าให้แรงงานติดต่อให้นายจ้างแจ้งออกผ่านระบบ

ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงานประสังคมแจ้งกับว่า เมื่อแรงงานมารายงานตัว

ในเดือนหน้านายจ้างอาจแจ้งออกให้แล้ว แต่ตอนนี้นายจ้างยังไม่แจ้งออกให้อาจ

เพราะยังไม่พ้นก าหนดเวลาด าเนินการตามที่พระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 44 

ให้นายจ้างแจ้งเลิกจ้างหรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดจากเดือนที่มีการเลิกจ้าง  

เมื่อแรงงานมารายงานตัวครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 พบว่า นายจ้างยัง

ไม่แจ้งออกให้ เจ้าพนักงานประกันสังคมให้ค าแนะน ากับแรงงานกัมพูชาเช่นเดิมว่า 

ให้ติดต่อนายจ้างให้มาแจ้งออกเพ่ือจะได้รับสิทธิประโยชน์การว่างงานโดยเร็ว 

ในรายงานตัวครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายจ้างยังคงไม่แจ้งดังเดิม 

เจ้าหน้ามูลนิธิฯ ที่เดินทางไปกับแรงงานกัมพูชาได้ขอหารือกับฝ่ายนิติกรของ

ส านักงานประกันสังคมถึงแนวทางอื่นในการแก้ไขข้อมูล เพื่อให้ลูกจ้างใช้สิทธิ

ทดแทนการว่างโดยเร็ว พร้อมแสดงบันทึกการข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมกรณีถูกเลิกจ้างโดย
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ไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกล่วงหน้า ที่แรงงานกัมพูชาได้ยื่นต่อเจ้า

พนักงานพนักงานตรวจแรงงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เป็นหลักฐานการเพิ่มเติม

ในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจ้าง แต่เจ้าพนักงานประกันสังคมชี้แจงดังเดิมว่า 

บันทึกค าให้การนี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน เพราะมีเพียงฝ่ายลูกจ้างที่ให้ถ้อยค า 

ส านักงานประกันสังคมจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ได้ก็ต่อเมื่อมีค าสั่งพนักงานตรวจ

แรงงานแล้วเท่าน้ัน 

ในการหารือกันรอบนี้ แรงงานได้ขอให้เจ้าพนักงานประกันสังคมติดต่อ

นายจ้างให้มาแก้ไขข้อมูลให้ เพราะไม่สามารถติดต่อขอนายจ้างมาด าเนินการได้

ด้วยตัวเอง เนื่องจากก าลังมีข้อพิพาทแรงงานกับนายจ้างอยู่  เจ้าพนักงาน

ประกันสังคมได้พยายามติดต่อนายจ้างตามหมายเลขโทรศัพท์ที่นายจ้างแจ้งไว้ใน

ฐานข้อมูล แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ในวันเดียวกันนี้ เจ้าพนักงานประกันสังคมจึงให้

แรงงานเขียนค าร้องให้ตรวจสถานประกอบการ เพื่อให้ส านักงานประกันสังคม

ด าเนินการตรวจสอบและเร่งรัดให้นายจ้างด าเนินการแจ้งออกให้ 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เมื่อแรงงานไปรายงานตัวครั้งที่ 3 พบว่า นายจ้างยัง

ไม่แจ้งออกให้ดังเดิม แรงงานได้สอบถามถึงความก้าวหน้าในด าเนินการตามค าร้อง

ให้ตรวจสถานประกอบการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ได้ค าตอบกลับจากเจ้าพนักงาน

ว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ และเจ้าพนักงานได้รับปากว่าจะเร่งติดตามนายจ้างให้มา

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลการจ้างให้โดยเร็ว 

วันที่ 10 มกราคม 2563 เมื่อแรงงานไปรายงานตัวครั้งที่ 4 พบว่า นายจ้าง

ยังคงไม่แจ้งออก ด้านส านักงานประกันสังคมกล่าวว่าอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข

ข้อมูลตามค าร้องฯ ที่แรงงานยื่นไว้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน แต่การด าเนินการมีความ

ล่าช้าเพราะไม่สามารถติดตามนายจ้างให้มาแก้ไขข้อมูลได้ และไม่สามารถติดต่อ

แรงงานกัมพูชาผู้ยื่นค าร้องเพื่อยืนยันตัวบุคคลและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่าย

ลูกจ้างได้เช่นกัน เพราะแรงงานได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในประเทศไทยไว้ แต่

ระหว่างที่ว่างงาน แรงงานได้เดินทางกลับประเทศต้นทางจึงติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

ไม่ได้ แต่เมื่อแรงงานได้ยืนยันตัวตนกับเจ้าพนักงานประกันสังคมแล้ว และได้ยื่นค าสั่ง

พนักงานตรวจแรงงานฯ ที่ระบุว่าถูกเลิกจ้างตามค าร้องจริงเป็นหลักฐานประกอบ9 เจ้า

พนักงานประกันสังคมได้แจ้งกับแรงงานว่า ต้องส่งเรื่องไปยังส านักงานส่วนกลาง

เพื่อให้แก้ไขข้อมูลและอนุมัติสั่งจ่ายเงินทดแทนการว่างงานย้อนหลังให้กับทุกคน 

                                                           

9 ค าส่ังพนักงานตรวจแรงงาน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ระบุว่า ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายจ้าง

ได้บอกเลิกจ้างแรงงานกัมพูชาโดยไม่จ่ายชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 
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เพราะส านักงานจังหวัดไม่สามารถด าเนินการย้อนหลังได้ การด าเนินการนี้น่าจะใช้

เวลาประมาณ 30 วัน หลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทน  

กระทั่งวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แรงงานกัมพูชายังไม่รับการโอนเงินทดแทน

การว่างงานเข้าบัญชีและในวันดังกล่าว แรงงานบางคนได้ไปรายงานตัวครั้งที่ 5 และ

ได้สอบถามเจ้าพนักงานประกันสังคมว่า ‘แก้ไขข้อมูลการจ้างงานได้หรือยัง และ

เมื่อไหร่จะได้รับเงินทดแทนการว่างงาน’ ได้รับค าตอบกลับจากเจ้าพนักงานคนหนึ่ง

ว่า ‘จะได้รับเงินทดแทนก็ต่อเมื่อนายจ้างแจ้งออกให้แล้ว’ พร้อมกับแสดงรายงาน

ละเอียดในฐานข้อมูลการท างานของคนต่างด้าว ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ให้

แรงงานดูว่า นายจ้างยังไม่มีการแจ้งออก  

ค าตอบของเจ้าพนักงานข้างต้นสร้างความสับสนให้กับแรงงานกัมพูชาอย่าง

มาก เนื่องจากในการรายงานตัวรอบก่อนหน้าเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เจ้า

พนักงานได้แจ้งว่า ส านักงานประกันสังคมจะด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ แต่เหตุใดมา

วันนี้ถึงยังคงต้องรอให้นายจ้างมาด าเนินการให้อยู่ แรงงานได้ติดต่อสอบถามมายัง

เจ้าหน้าที่หน้าที่มูลนิธิฯ ซึ่งไม่ได้ติดตามไปสังเกตการณ์ด้วยในทันทีถึงในแนวทาง

ด าเนินการต่อไป ระหว่างก าลังหารือหานี้ได้มีเจ้าพนักงานคนหนึ่ง ซึ่งอาจได้ยินการ

หารือบ้างเพราะนั่งอยู่ตรงกันข้ามกับแรงงาน และอาจจ าแรงงานกลุ่มนี้ได้ เพราะ

แรงงานก็จ าเจ้าพนักงานคนน้ีได้เช่นกัน ได้เข้ามาแจ้งกับแรงงานว่า การเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลและการสั่งจ่ายเงินทดแทนย้อนหลังได้รับการอนุมัติแล้ว ส านักงานประกันสังคม

เพิ่งได้รับหนังสือกลับจากส่วนกลาง จึงยังไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจ้างใน

ระบบและยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้ เพื่อให้ได้รับเงินทดแทนโดยเร็ว ส าหรับ

แรงงานที่มารายงานตัวในวันนี้ ส านักงานประกันสังคมจะสั่งจ่ายเงินทดแทนเป็นเช็ค

ประเภท ‘A/C PAYEE ONLY’ เพื่อให้สามารถน าไปขึ้นเงินได้ทัน ส่วนคนที่เหลือจะ

ได้รับการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีภายในสัปดาห์นี้ การนี้ จากประสบการณ์ของแรงงาน

กลุ่มที่สอง แรงงานกัมพูชาแรกได้ติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ให้สามารถรับการโอนเงินจากส านักงานประกันสังคมได้แล้ว 

กรณีแรงงานกัมพูชากลุ่มที่สอง หลังจากถูกเลิกจ้างในวันที่ 12 กันยายน 2562 

แรงงานเพิ่งขึ้นทะเบียนใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 

2562 ภายหลังการยื่นค าร้องให้ส านักงานประกันสังคมติดตามนายจ้างให้มาจ่ายเงิน

สมทบย้อนหลังให้แล้ว ต่อในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เมื่อไปรายงานตัวตามนัด
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ครั้งที่ 1 ได้ทราบว่า นายจ้างได้แจ้งออกหรือแจ้งเลิกจ้างเป็นวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม 

2562 แต่ข้อเท็จจริงแล้วแรงงานท างานวันสุดท้ายถึงวันที่ 12 กันยายน 2562  

การแจ้งออกไม่ตรงกับข้อเท็จจริงดังกล่าว ท าให้ลูกจ้างเสียประโยชน์ได้รับเงิน

ทดแทนการว่างงานน้อยกว่าที่พึงได้อีก 2 เดือน หรือได้รับสิทธิทดแทนเพียง 4 เดือน 

แทนที่จะเป็น 6 เดือน เพราะหากอ้างอิงตามวันที่นายจ้างแจ้งออกถือว่า ลูกจ้างขึ้น

ทะเบียนใช้สิทธิหลังจากถูกเลิกจ้างล่าช้าไปสองเดือน แรงงานได้พยายามแสดง

เอกสารเป็นหลักฐานโต้แย้งข้อมูลของนายจ้าง 2 ฉบับ คือ (1) ‘บันทึกค าให้การ (แบบ 

กร. 3) กรณีลูกจ้างร้องเรียนนายจ้างที่เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทน

การบอกล่วงหน้า’ และ (2) ‘บันทึกข้อตกลงระหว่างลูกจ้างและนายจ้างเพื่อยุติการ

ร้องเรียนดังกล่าว’ เอกสารทั้งสองฉบับจัดท าขึ้น ณ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง 

เอกสารสองฉบับข้างต้นระบุชัดว่า แรงงานกัมพูชาท างานวันสุดท้ายถึงวันที่ 12 

กันยายน 2562 และเอกสารฉบับที่ (2) มีตัวแทนนายจ้างลงลายมือชื่อด้วย แต่เจ้า

พนักงานประกันสังคมยืนยันว่า เอกสารสองฉบับน้ีไม่สามารถใช้เปลี่ยนข้อมูลการเลิก

จ้าง เนื่องจากเอกสารทั้งสองฉบับไม่ใช่ค าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน อีกทั้งการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นหน้าที่ของนายจ้าง ต้องให้นายจ้างด าเนินการเปลี่ยนวันที่เลิก

จ้างใหม่ด้วยตัวเอง  

เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ  6 เดือน เจ้าพนักงานประกันสังคมแนะน าแรงงาน

กัมพูชาให้ติดต่อนายจ้างแก้ไขข้อมูลการเลิกจ้างใหม่ แต่ระหว่างที่นายจ้างยังไม่

แก้ไขข้อมูลใหม่ เจ้าพนักงานแจ้งว่า ลูกจ้างจะได้รับสิทธิช่วยเหลือ 4 เดือนไปก่อน 

โดยเงินทดแทนการว่างงานงวดแรกจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกจ้างให้ไว้ภายใน 

7 วัน และหากลูกจ้างติดต่อนายจ้างให้มาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ลูกจ้างจะได้รับ

เงินทดแทนเพิ่มเป็น 6 เดือนเต็ม อย่างไรก็ตาม หนึ่งสัปดาห์หลังจากการรายงานตัว

รอบแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 แรงงานทั้งสองคนยังคงไม่ได้รับการโอนเงิน

เข้าบัญชี แรงงานจึงติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ทราบว่า ส านักงานฯ 

ไม่สามารถสั่งจ่ายเงินทดแทนการว่างงานให้ได้ เนื่องจากข้อมูลการแจ้งออกของ

แรงงานไม่ตรงกับข้อมูลที่นายจ้างแจ้งเลิกจ้างไว้ เจ้าพนักงานแจ้งให้แรงงานกัมพูชา

ติดต่อกับนายจ้างด้วยตัวเองอีกครั้ง เพื่อขอให้แก้ไขข้อมูลการเลิกจากวันที่ 10 

กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่ 12 กันยายน 2562  
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ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน -  2 ธันวาคม 2562 แรงงานได้พยายามติดต่อ

นายจ้างให้แก้ไขข้อมูลการเลิกจ้างใหม่ แต่ถูกนายจ้างปฏิเสธไม่ด าเนินการให้ เมื่อ

แรงงานไม่สามารถขอความร่วมมือให้นายจ้างแก้ไขข้อมูลได้ ด้านเจ้าพนักงาน

ประกันสังคมยืนยันว่า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลแทนนายจ้างได้ และแจ้งว่า 

แรงงานจะได้รับเงินทดแทนก็ต่อเมื่อมีแก้ไขข้อมูลให้ตรงกันทั้งของฝ่ายลูกจ้างและ

นายจ้างเท่านั้น เมื่อไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง แรงงานกัมพูชาจึง

ประสานงานขอความช่วยเหลือมาที่มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทางมูลนิธิฯ 

ได้ท าจดหมาย ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562  ส่งถึงหัวหน้าส านักงานประกันสังคมประจ า

จังหวัดแห่งหนึ่ง ส าเนาถึงผู้อ านวยการส านักสิทธิประโยชน์ส านักงานประกันสังคม 

เรื่อง ขอให้เร่งรัดด าเนินการจ่ายเงินผู้ประกันตนกรณีว่างงาน พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบ เอกสารหลักคือ ‘บันทึกค าให้การ (แบบ กร. 3)’ และ ‘บันทึก

ข้อตกลงระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง’  

หลังจากส่งจดหมายไปแล้ว เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์

จากเจ้าพนักงานแจ้งว่า ส านักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบหลักฐานตามที่แนบมากบั

จดหมายของมูลนิธิฯ คือ บันทึกค าให้การร่วมกับบันทึกข้อตกลงระหว่างลูกจ้างและ

นายจ้าง ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่แรงงานกัมพูชาได้แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานว่าถูก

เลิกจ้างเลิกวันที่ 12 กันยายน 2562 ส านักงานประกันสังคมจึงได้ประสานงานกับ

นายจ้างให้แก้ไขข้อมูลการจ้าง พร้อมกับให้นายจ้างมาจ่ายเงินสมทบย้อนหลังใน

ส่วนเหลือ และเสียค่าเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย เจ้าพนักงานยังกล่าวเพิ่มเติมว่า 

หากแรงงานกัมพูชาได้แสดงเอกสารสองฉบับนี้ในวันที่มาติดต่อที่ส านักงาน เจ้า

พนักงานสามารถตั้งเรื่องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ได้เช่นกัน แต่ในข้อเท็จจริง คือ 

แรงงานได้แสดงเอกสารทั้งสองฉบับนี้ต่อเจ้าพนักงานประกันสังคมแล้ว แต่ถูกปฏิเสธ

ดังที่อธิบายไปข้างต้น 

เมื่อด าเนินการต่าง ๆ จนสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลิกจ้างและอนุมัติสั่ง

จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนได้แก่แรงงานแล้ว กลับปรากฎว่า ส านักงานประกันสังคม

ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แรงงานได้ แรงงานจึงยังไม่ได้รับเงินทดแทน

การว่างงาน กระทั่งแรงงานคนหนึ่งเดินทางมารายงานตัวครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 มกราคม 

2563 ถึงได้รับการสั่งเงินย้อนหลังในรูปแบบเช็คประเภท ‘A/C PAYEE ONLY’ โดย

เจ้าพนักงานประกันสังคมแทบไม่มีค าชี้แจงถึงสาเหตุที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ แจ้ง

เพียงว่า การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มักพบกับปัญหา

ว่า เมื่อประกันสังคมสั่งโอนเงินผ่านระบบไปแล้วจะถูกตีกลับจากทางธนาคาร และแม้

พบปัญหาเชิงระบบที่ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขใด ๆ  เจ้าพนักงานยังคงแจ้งว่า การสั่ง
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จ่ายเงินทดแทนการว่างงานรอบต่อไป จะโอนผ่านระบบธนาคารดังเดิม หากไม่ได้รับ

เงินภายใน  7 วัน ให้มาติดต่อรับเช็คที่ส านักงานประกันสังคม  

การน าเช็คไปขึ้นเงินไม่มีข้อติดขัดประการใด เพราะเช็คเขียนระบุชื่อผู้รับเงิน

ไว้ชัดเจน แรงงานสามารถน าเอกสารประจ าตัวที่ทางการออกให้กับบัญชีธนาคาร

ของตัวเองไปขึ้นเงินได้เลย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่แรงงานน าเช็คไปขึ้น

เงินได้ชี้แจงถึงปัญหาการโอนเงินของระบบประกันสังคมข้างต้นว่า เกิดจากแรงงาน

ข้ามชาติเปิดบัญชีโดยใช้หนังสือเดินทางเป็นเอกสารประจ าตัว แต่ส านักงาน

ประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชีโดยใช้ใบอนุญาตท างานเป็นเอกสารประจ าตัว เลข

ประจ าตัวของแรงงานข้ามชาติในเอกสารประจ าตัวสองประเภทไม่ตรงกัน ท าให้

ส านักงานประกันสังคมไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของแรงงานข้ามชาติได้ และ

ธนาคารได้แก้ไขข้อมูลให้สามารถท าธุรกรรมโดยใช้เอกสารประจ าตัวได้ทั้งสอง

ประเภท หลังจากนั้นส านักงานประกันสังคมสามารถโอนเงินทดแทนการว่างงานเข้า

บัญชีธนาคารของแรงงานได้ปกติ 

ปัญหาเชิงเทคนิคในการโอนเงินดังกล่าวข้างต้น ท าให้หนึ่งในแรงงานกลุ่มนี้

ไม่มารายงานตัวครั้งที่ 3 เพราะคิดว่าตัวเองคงไม่ได้รับเงินทดแทนการว่างงานแล้ว 

และบ้านอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทย การเดินทางมารายงานตัวแต่ละครั้งมี

ค่าใช้จ่ายไม่ต่ ากว่าสองพันบาท อย่างไรก็ตาม ประกันสังคมได้อนุมัติสั่งจ่ายเงิน

ทดแทนการว่างงานย้อนหลังสองงวดให้กับแรงงานดังกล่าวแล้ว  

4. สรุปการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของแรงงานกัมพูชา  

เมื่อพิจารณาการประกาศนโยบายของรัฐบาล แนวปฏิบัติของส านักงานจัดหา

งานในการรับขึ้นทะเบียนและรับรายงานตัว สิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน 

รวมถึงประสบการณ์ใช้สิทธิประกันสังคมของแรงงานกัมพูชาที่น ามาถอดบทเรียนนี้ 

ชัดเจนว่า แรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิตามตามมาตรา 33 มีสิทธิได้รับ

ประโยชน์ทดแทนการว่างงาน หากแต่การใช้สิทธิประโยชน์มีอุปสรรคหลายอย่างที่

เกิดจากความบกพร่องของภาครัฐในการติดตามตรวจสอบให้นายจ้างปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด ความขัดกันเองของกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิทดแทนการ

ว่างงาน การอนุญาตท างาน และการอยู่อาศัยในราชอาณาจักร รวมถึงเจ้าพนักงาน

ของรัฐขาดความเข้าใจในแนวปฏิบัติและขาดประสบการณ์ในการให้บริการแรงงาน

ข้ามชาติ รวมถึงเจ้าพนักงานบางคนอาจมีทัศนคติที่น าไปสู่การปฏิบัติงานที่ไม่เอื้อ

ประโยชน์ต่อการใช้สิทธิของแรงงานข้ามชาติ 

ในเชิงนโยบาย รัฐบาลไทยส่งเสริมให้นายจ้างน าลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้าม

ชาติ ที่มีใบอนุญาตท างานและหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง และ
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ไม่ได้ท างานในกิจการท่ีประกันสังคมไม่ครอบคลุม ไปขึ้นทะเบียนผู้ปะกันตน แต่จาก

ประสบการณ์ของแรงงานกัมพูชาซึ่งท างานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ

พลาสติกซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พบว่า ยังคงมี

นายจ้างหลบเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยแทบไม่มีหน่วยงานรัฐใด ๆ เข้าไป

ตรวจสอบอย่างจริงจัง ท าให้นโยบายส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายเข้าถึง

สิทธิประกันสังคมตามที่รัฐบาลประกาศไว้ คงเป็นเพียงแค่นโยบายที่ขาดความชัดเจน

ในการบังคับใช้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ดังเห็นในกรณีแรงงานกลุ่มแรกที่นายจ้าง

ไม่แจ้งออกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจ้าง แม้กระทั่งแรงงานกัมพูชาได้ขึ้นทะเบียนผู้

ประสงค์จะสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างและได้รายงานตัวต่อเนื่องแล้วก็ตาม และไม่

ทราบชัดเจนว่า เจ้าพนักงานได้มีการลงโทษนายจ้างในกรณีไม่แจ้งเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการจ้างนี้หรือไม่อย่างไร และในแรงงานกัมพูชากลุ่มที่สอง ที่นายจ้างไม่ได้ขึ้น

ทะเบียนผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างทั้งที่มีการหักเงินประกันสังคมจากค่าจ้างมาตลอด 

ในกรณีเจ้าพนักงานได้ติดตามนายจ้างให้มาจ่ายเงินสมทบย้อนหลังตามกฎหมาย 

ในเชิงปฏิบัติ กรณีที่นายจ้างละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้างต้น ส านักงาน

ประกันสังคมควรต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบ บังคับ และไล่เบี้ยให้

นายจ้างมาปฏิบัติตามกฎหมาย โดยที่ลูกจ้างไม่ควรต้องมาแบกรับภาระด าเนินการ

ด้วยตนเอง ส านักงานประกันสังคมควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการลงโทษ

นายจ้างที่หลบเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเมื่อมีข้อเท็จจริงของฝ่ายลูกจ้าง

ปรากฏชัดแล้ว ส านักงานประกันสังคมควรมีมาตรการเฉพาะหน้าเพื่อช่วยให้แรงงาน

ข้ามชาติได้รับสิทธิเร็วที่สุด โดยไม่ต้องรอกระบวนการติดตามตรวจสอบให้นายจ้าง

มาปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเสร็จ 

ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน 

โดยเฉพาะการรายงานตัว แสดงให้เห็นชัดถึงปัญหาและช่องว่างของระบบการใช้

สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานกับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ส านักงาน

ประกันสังคม ส านักงานจัดหางาน และส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ควรมีการ

หารือเพื่อจัดท าแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างแรงงาน

ชาติโดยไม่ให้ขัดกับการอนุญาตท างานและการอยู่อาศัยในราชอาณาจักร เช่น 

ปรับแก้กฎหมายที่ขัดกันเองนี้ หรือออกประกาศ/กฎกระทรวงเป็นการแฉพาะ เพื่องด

เว้นการบังคับใช้กฎหมายบางมาตราที่ขัดกับการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการ

ว่างงานของแรงงานชาติ ดังกรณีการหารือระหว่างกรมการจัดหางานและส านักงาน

ประกันสังคมที่น าไปสู่การยกเว้นไม่ให้แรงงานข้ามชาติไม่เข้ากระบวนการฝึกอาชีพ

ระหว่างการว่างงาน และการจัดหางานของกรมการจัดหางาน เป็นต้น 
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