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บทคัดยอ 

 

จากการท่ีแรงงานนอกระบบมีรูปแบบการจางงานแตกตางจากท่ีกฎหมายกําหนดทําให
ไมไดรับคุมครองภายใตกฎหมายแรงงานรวมถึงไมไดรับความคุมครองทางสุขภาพในฐานะท่ีเปน
แรงงาน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบกฎหมายหลักประกันสุขภาพสําหรับแรงงาน
นอกระบบและสํารวจรูปแบบหรือวิธีการท่ีเหมาะสมของการใหหลักประกันสุขภาพแรงงานนอก
ระบบในประเทศไทย ซ่ึงจากการวิจัยพบวา มีขอจํากัดทางกฎหมายท่ีทําใหแรงงานนอกระบบหลุด
ออกมาจากกรอบการคุมครองทางสุขภาพจากกฎหมายแรงงานท่ีเกี่ยวของอยู 3 ประการ คือ 1) การ
ไมอยูภายใตคํานิยามลูกจางเพราะรูปแบบการทํางานเปนการจางทําของ 2) คาตอบแทนในการ
ทํางานไมอยูในความหมายของคาจาง และ 3) การไมไดข้ึนทะเบียนสถานประกอบการหรือไมได
ข้ึนทะเบียนนายจาง – ลูกจาง ในขณะท่ีแรงงานนอกระบบมีสิทธิอันชอบธรรมในการไดรับ
หลักประกันทางสุขภาพในฐานะผูใชแรงงานภายใตมาตรฐานแรงงานท่ีกําหนดข้ึนท้ังใน
ระดับประเทศและระดับสากล  

สําหรับความเคลื่อนไหวของหลักประกันสุขภาพแรงงานนอกระบบไทยปจจุบัน 
ประกอบไปดวย 3 โครงการหลัก ไดแก โครงการประกันสังคม ภายใตพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ภายใตพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 และโครงการสวัสดิการชุมชน ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ซ่ึงโครงการประกันสังคมเปนโครงการท่ีปรากฏความตองการและความ



จ 

 

เคล่ือนไหวจากแรงงานนอกระบบมากที่สุดเพราะนอกจากโครงการประกันสังคมจะใหสิทธิ
ประโยชนในการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชนกรณีชดเชยการขาดรายไดแลว ยังเปนสวัสดิการ
ท่ีใหแกผูรับในฐานะแรงงานโดยตรงท่ีไมใชเพียงสวัสดิการในรูปแบบสังคมสงเคราะหท่ีใหแก
พลเมืองท่ัวไปเทานั้น แมวาโครงการประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบในปจจุบันจะยังไมมี
สิทธิประโยชนทางดานสุขภาพเทียบเทากับแรงงานในระบบก็ตาม 

ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีหลักประกันทางสุขภาพท่ีเหมาะสมตอแรงงานนอกระบบ
โดยเฉพาะภายใตรูปแบบการเสริมสรางสุขภาพและการปองกันมิใหเกิดอันตรายจากการทํางาน 
รวมถึงระบบการรักษาพยาบาลและการชดเชยทางดานคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการเจ็บปวย โดย
เร่ิมตนจากการแกไขขอจํากัดตางๆทางกฎหมายจนถึงการใหสิทธิประโยชนภายใตโครงการ
ประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบเพ่ือใหเกิดความม่ันคงตอชีวิตของแรงงานนอกระบบใน
ฐานะแรงงงานอยางเทาเทียม 
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ABSTRACT 

 
Since the employment pattern of informal workers is not related with the prescribed law. 

Therefore, the informal workers are not protected by the Labor law and are not received health 
security as labors. The first objective is to study health security law for informal workers.  The 
second objective is to investigate the appropriate strategy of health security for informal workers 
in Thailand. 

The study reveals that there are 3 limitations which cause informal workers not having 
health protection under the Labor law consisting of 1) Informal worker does not include in the 
definition of labor since the pattern of informal worker is to hire of work; 2) The earnings of 
informal workers do not include in the definition of wages; 3) The establishment or company is 
not registered or the employer and employee are not registered by government. However, the 
informal workers have legitimate right to be guaranteed health security as labors under National 
and International Labor Rights and Standards. 

For the Thai health security movement for informal workers, currently there are 3 main 
schemes which are Social Security Scheme under Social Security Act, B.E. 2533, Universal 
Health Coverage Scheme under National Health Insurance Act, B.E. 2545 and Community 
Welfare Scheme under Promotion of Social Welfare Act, B.E. 2546. Social Security Scheme is 
the most demand and rapid movement from informal workers because Social Security Scheme 
provides sickness benefits and compensation income benefits Moreover, it gives worker welfare 
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which is not social welfare for citizens. Thus, informal workers desire to obtain benefits from 
Social Security Scheme as formal workers. 

To sum up, effective health security requires supportive laws for informal workers. 
Furthermore, the informal workers should be guaranteed health security by Social Security. 
Informal workers should be encouraged to gain competence in preventive health care and health 
risk protection from working.               
 


