
 

ก 

 

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
กระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขยายความคุ้มครองกองทุนประกันสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ (3)การสัมภาษณ์
เชิ งลึก  ( In-depth Interview)  กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  รวมทั้ งผู้ เชี่ ยวชาญด้านการ
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 กรณีท่ี 3) ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน กรณีท่ี 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 1,220,000 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
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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
ท างานบ้าน จากผลการศึกษาทั้งหมดเมื่อน 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
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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  

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. 
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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 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 1,220,000 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. 
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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 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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


