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บทคัดยอ 
 

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ไดเปดโอกาสใหแรงงานนอกระบบสามารถ
สมัครเขาสูระบบประกันสังคมไดตามมาตรา 40 แตในปจจุบันมีแรงงานนอกระบบจํานวนนอยมาก
เมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานนอกระบบทั้งหมดทั่วประเทศที่สมัครเขาสูระบบประกันสังคมดังกลาว 
ทั้ งนี้ก็ เนื่องมาจากปญหา  จากหลักเกณฑ  เงื่ อนไข  และสิทธิประโยชนที่กํ าหนดไวใน
พระราชบัญญัติดังกลาว 
 วิทยานิพนธฉบับนี้  จึงมีความมุงหมายที่จะศึกษาถึงรูปแบบประกันสังคมที่จะนํามาใช
กับแรงงานนอกระบบดังกลาว  เพื่อใหแรงงานนอกระบบไดรับการคุมครองจากพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยมุงเนนที่จะศึกษาถึงการจัดเก็บเงินสมทบ  
รวมทั้งสิทธิประโยชนที่แรงงานนอกระบบควรจะไดรับ  เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 ผลของการศึกษาพบวา  เมื่อพิจารณาถึงการจัดเก็บเงินสมทบ รวมทั้งสิทธิประโยชนที่
แรงงานนอกระบบของประเทศไทยจะไดรับจะมีความแตกตางจากประเทศโปรตุเกสโดยสิ้นเชิง 
อยางเชน สิทธิประโยชนที่แรงงานนอกระบบของประเทศไทยจะไดรับจะมี 3 ประเภท คือ 
ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ และตายเทานั้น แตในประเทศโปรตุเกสจะมี 5 
ประเภทคือ ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย เจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน และ
ชราภาพ ทั้งหลักเกณฑในการใหประโยชนทดแทนในกรณีตาง ๆ ดังกลาวยังแตกตางกันอยาง
ชัดเจนอีกดวย การจัดเก็บเงินสมทบของประเทศไทยจายเปนอัตราคงที่คือปละ 3360 บาท แตของ
ประเทศโปรตุเกสจะจายเปนอัตรารอยละของรายได คือ เปนอัตราเสมอภาค ซ่ึงจะทําใหแรงงาน
นอกระบบทุกกลุมอาชีพมีความสามารถในการจายเงินสมทบที่เทากัน รวมทั้งสิทธิประโยชนที่พึง
ไดรับของประเทศไทยจะกําหนดไวแบบเดียว ซ่ึงจะไดรับประโยชนทดแทน 3 กรณี แตของ
ประเทศโปรตุเกสจะกําหนดรูปแบบของประโยชนทดแทนไว 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ใหสิทธิ
ประโยชน 5 กรณี คือประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย เจ็บปวยเนื่องจากการ 
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ทํางาน และชราภาพ รูปแบบที่ 2 ใหสิทธิประโยชน 1 กรณี คือ ประโยชนทดแทนในรูปตัวเงินเมื่อ
เจ็บปวย รูปแบบที่ 3 ใหสิทธิประโยชน 4 กรณี เชน การใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและการศึกษา ซ่ึง
แรงงานนอกระบบสามารถเลือกสมัครไดวา จะขอคุมครองในรูปแบบใด  

 วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเสนอใหกําหนดรูปแบบของสิทธิประโยชนไว 3 รูปแบบ โดย
รูปแบบที่ 1 ใหประโยชนทดแทน 5 กรณี ไดแก กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยและชราภาพ รูปแบบที่ 2 ใหประโยชนทดแทน 2 กรณี ไดแก กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย ชราภาพ ทั้งรูปแบบที่ 1 และ 2 เปนรูปแบบที่ตองจายเงินสมทบ รูปแบบที่ 3 ให
สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ที่อยูอาศัย และการศึกษา โดยรูปแบบที่ 3 ไมตองจายเงินสมทบ แต
ตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยเปดโอกาสใหแรงงานนอกระบบสามารถเลือกสมัครได
วาจะขอคุมครองในรูปแบบใด ทั้งการจายเงินสมทบ ควรกําหนดเปนอัตรารอยละของรายได และ
ใหรัฐบาลมาชวยออกเงินสมทบดวย และกําหนดผลประโยชนทดแทนเปนอัตรารอยละของรายได 
เพื่อใหมีความสัมพันธกับการสงเงินสมทบ และควรตราพระราชบัญญัติกฎหมายประกันสังคม
สําหรับแรงงานนอกระบบขึ้น โดยเฉพาะแยกตางหากจากพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับ
ปจจุบันรวมทั้ง ควรแยก กองทุนสําหรับแรงงานนอกระบบออกจากแรงงานในระบบและใน
ทายที่สุดจะทําให พระราชบัญญัติประกันสังคม สําหรับแรงงานนอกระบบฉบับใหมสามารถให
ความคุมครองแรงงานนอกระบบทุกกลุมอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบัน  
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ABSTRACT 
 
 Social Security Act B.E.2533 have been given opportunity for informal workers. 
Thus they could participated applying into system due to section 40. However, not many of them 
able to get along with the act Basicly those problems base on criterions, conditions and benefits 
that determined with in the above act. 
 The aim of this thesis title was studied to find out social security formats that would 
get together with informal workers. In order to defend them better than present act with the 
purpose to emphasis on the study playment of constributions and benefit of informal workers 
compared with foreign countries. 
 Results of study were found on considerable of contributions as well as benefits of 
informal workers in Thailand different from Portugal country for example, Thailand has 3 kinds 
of benefits such as matenity, disability, and death only. But in Portugal country there are 5 kinds 
in case of matenity, disability, death, employment injury and old-age. Also criteria for every 
benefits would be separated distinctively. Thailand contribution rate as 3,360 baht per year but 
Portugal has unequintable rate in percentage dealing with income. Those informal workers in 
each career group are capable to pay for equal contributhon and There are 3 kinds of benefit in 
Thailand but in Portugal has 3 program.The first program consisted 5 kinds of benefit such as. 
Matenity, disability, death, employment injury , and old-age. The second program has only one 
kind, just medical payment when get sick. The third program provided in 4 kinds for instance 
money credit to buy houses and educations which they could apply for the coveraged programmes 
of any program. 
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 In accordance of this thesis would like to suggest the determined benefits with 
3program. The first program consisted of 5 kinds of benefit such as matenity, disability,  death, 
accident or Sickness and old-age. The second program consisted of 2 kinds of benefits such as 
accident or Sickness and old-age. These 2 program would have contributed payments. The third 
program provided in 2 kinds for instance money credit to buy houese and educations. In addition 
to the third program has an exemption for any contribution. When should have many 
specifications base on the determined laws. And also giving opportunity for informal workers 
apply to any  program for playment of contributions. Also determine the contribution rate related 
to incomes in percentage. And the government should pay some contribution, also determine the 
benefit in percentage rate of income. In case of related to contributions. There should be enacted 
social security act in order to defend informal workers. Especially it should be separated of 
contemporary social security act, also should distinguished contribution fund of informal and 
formal worker. Finally, the new social security act able to covered all of informal workers in 
every career group, efficiently. Which is better than the contemporary one. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การประกอบอาชีพในปจจุบันอาจกลาวไดวามีมากมายหลายรูปแบบอาทิเชน การ
ประกอบอาชีพเปนลูกจางของบุคคลอื่น การรับงานไปทําที่บาน การขับขี่มอเตอรไซดรับจาง การ
ทําเกษตร ฯจากรูปแบบการประกอบอาชีพดังกลาวอาจแบงออกไดเปน 2 รูปแบบใหญๆ คือ 1.
บุคคลซึ่งเปนลูกจางของบุคคลอื่น 2. บุคคลที่ไมไดเปนลูกจางของบุคคลอื่น 
 แมวากฎหมายประกันสังคมในปจจุบันไดเปดโอกาสใหบุคคลที่มิไดเปนลูกจางของ
บุคคลอื่น (แรงงานนอกระบบ) สามารถสมัครเขาสูระบบประกันสังคมได แตในปจจุบันมีแรงงาน
นอกระบบที่สมัครเขาสูระบบประกันสังคมเพียง 4 คนจากจํานวนแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ
ประมาณ 24.9 ลานคน ทั้งนี้ก็เพราะกฎหมายประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบในปจจุบัน
ของประเทศไทยไมสามารถจูงใจใหแรงงานนอกระบบดังกลาวสมัครเขาระบบประกันสังคม อัน
เนื่องมาจากปญหาตาง ๆ อาทิเชน ปญหาจากการกําหนดสิทธิประโยชน การที่พระราชบัญญัติ
ประกันสังคมไดกําหนดสิทธิประโยชนสําหรับแรงงานนอกระบบไวเพียง 3 ประการ คือ 

1. ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
2. ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
3. ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 

 การกําหนดสิทธิประโยชนไวเพียง 3 ประการ จึงเปนปญหาอยางมากในการจูงใจให
แรงงานนอกระบบในปจจุบันสมัครเขาสูระบบประกันสังคมดังกลาว 
 เพราะ การกําหนดสิทธิประโยชน 3 ประการ ดังกลาวยังไมครอบคลุมถึงความจําเปน 
และความตองการของมนุษยที่แทจริง ยังขาดสิทธิประโยชนที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพของ
มนุษย เชน ก) ดานการบริการทางการแพทย เพราะคนเรามีโอกาสที่จะเจ็บปวยได เมื่อคนเรา
เจ็บปวย ก็มีความตองการที่จะรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ตนพึงพอใจ  เพื่อที่จะหายจาก
อาการเจ็บปวยโดยเร็ว เมื่อแรงงานนอกระบบสงเงินสมทบก็มีความตองการที่จะไดรับประโยชน
ทดแทนในสวนนี้ แมวา บุคคลดังกลาว จะสามารถใชบริการของหลักประกันสุขภาพแหงชาติได 
แตก็ปฏิเสธไมไดเลยวา การบริการของสถานพยาบาลดังกลาว ตัวยาที่ใชรักษา ความสะดวกสบาย
ในการรักษาพยาบาลยังแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจนในสภาพของความเปนจริง   ข)  ประโยชน
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ทดแทนในดานชราภาพ คนเราเมื่อประกอบอาชีพไปสักระยะหนึ่งก็จะมีอายุมากขึ้น ประสิทธิภาพ
ในการหารายไดมาจุนเจือตัวเอง และครอบครัวก็จะลดลงจนถึงชวงอายุหนึ่ง ก็ตองเลิกประกอบ
อาชีพ ดังนั้น ถาบุคคลดังกลาว ไมมีบํานาญชราภาพก็จะเปนปญหาอยางมากในการดํารงชีพในชวง
ชีวิตดังกลาว เพราะเมื่อไมไดประกอบอาชีพก็ไมมีรายไดในการที่จะมาจุนเจือตัวเอง เพื่อใหมีชีวิตที่
ดีในยามชราภาพได เชน การรักษาพยาบาล การหาอาหารมารับประทาน เปนตน ดังนั้น บํานาญ 
ชราภาพ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับบุคคลดังกลาว เพื่อดํารงชีพในยามชราภาพ ทั้งประโยชน
ทดแทนดังกลาวเปนการ สงเสริมใหคนออมเงินประเภทหนึ่ง เพื่อใชในยามชราภาพดวย ดังนั้น การ
ที่กฎหมายประกันสังคมของประเทศไทยสําหรับแรงงานนอกระบบ กําหนดประโยชนทดแทนไว
เพียง 3 ประการ คือ ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
ประโยชนทดแทนในกรณีตาย โดยไมมีการกําหนด สิทธิประโยชนดานการรักษาพยาบาล กับสิทธิ
ประโยชนดานชราภาพ จึงเปนปญหาอยางมากในการจูงใจใหแรงงานนอกระบบในปจจุบัน สมัคร
เขาสูระบบประกันสังคมดังกลาว 

 ปญหาจากการกําหนดเงินสมทบซึ่งกําหนดในอัตราคงที่ปละ 3360 บาทจึงทําให
ความสามารถในการจายเงินสมทบของแรงงานนอกระบบไมเทากันทําใหแรงงานนอกระบบที่มี
รายไดนอยไมมีความสามารถในการจายเงินสมทบดังกลาว ทั้งนี้ยังไมรวมถึงปญหาโครงสรางของ
กฎหมายประกันสังคมดังกลาวอีกดวย 

 จากสถิติจํานวนประชากรทั้งส้ิน 64.2 ลานคน ในจํานวนนี้เปนจํานวนแรงงานในระบบ 
9.6 ลานคน แตเปนแรงงานนอกระบบถึง 24.9 ลานคนและในอนาคตมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น
เร่ือยๆอันเนื่องมาจาก มีการแขงขันทางการคาที่รุนแรง และการลดตนทุนการผลิตทําใหมีการจาง
งานแบบไมเปนทางการเพิ่มมากขึ้น ทั้งมีการยายถ่ินฐานเขามาประกอบอาชีพในเขตเมืองสูงขึ้น ทํา
ใหผูมีการ ศึกษาต่ําขาดทักษะฝมือตองแสวงหาแหลงงานที่รองรับได เชนการประกอบอาชีพหาบเร 
แผงลอย การขับรถมอเตอรไซดรับจาง และ แรงงานรับจางทั่วไปประกอบกับผลกระทบวิกฤต
เศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 สงผลใหมีการปรับตัวขององคกรธุรกิจ เปนเหตุใหแรงงานดังกลาวถูกเลิก
จาง จึงทําใหแรงงานดังกลาวตองแสวงหางานใหมๆเพื่อความอยูรอด 

 ดังนั้นจึงกลาวไดวา พระราชบัญญัติประกันสังคมในปจจุบันดังกลาวยังไมเหมาะสมกบั
แรงงานนอกระบบ ทั้งไมสอดคลองกับรูปแบบการใชแรงงานในปจจุบัน และในอนาคต 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของการประกันสังคมที่นํามาใชกับแรงงานนอกระบบ  
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 1.2.2 เพื่อศึกษากฎหมายประกันสังคมของประเทศไทยกับตางประเทศที่เกี่ยวของกับแรงงาน
นอกระบบ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาถึงวิธี การจัดเก็บเงินสมทบ  ของแรงงานนอกระบบและสิทธิประโยชนที่
แรงงานนอกระบบจะไดรับ 
 1.2.4 เพื่อเปนแนวทางในการออกกฎหมายประกันสังคมเปนการเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงาน
นอกระบบ 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 แรงงานนอกระบบเปนแรงงานที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาประเทศและเปนแรงงาน
สวนใหญของประเทศ  ในอนาคตมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แตพระราชบัญญัติประกันสังคม
ในปจจุบันยังมีขอบกพรองอยูมากที่จะคุมครองแรงงานนอกระบบ ไมวาจะเปนเรื่องสิทธิประโยชน
ที่แรงงานนอกระบบจะไดรับ หลักเกณฑการจายเงินสมทบของแรงงานนอกระบบ จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑดังกลาวขางตนใหคุมครองแรงงานนอก
ระบบเพิ่มมากขึ้นกวาปจจุบันที่เปนอยูหรือยกเลิกมาตรา 40 และออกกฎหมายพิเศษประกันสังคมผู
ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบเปนการเฉพาะ 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้จะศึกษาเกี่ยวกับ ปญหาการเปนผูประกันตนของแรงงานนอกระบบ
ตามกฎหมายประกันสังคมของประเทศไทยโดยเนนศึกษาปญหาในเรื่องสิทธิประโยชนที่พึงไดรับ 
การจายเงินสมทบเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
 วิทยานิพนธฉบับนี้เปน การวิจัยทางกฎหมาย (legal Research) ที่ศึกษาวิจัย ทางเอกสาร 
(Document Research) ที่เกี่ยวกับการประกันสังคม กฎหมายประกันสังคมฉบับตางๆ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงรูปแบบการประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานนอกระบบดังกลาว 
 1.6.2 ทําใหทราบถึง วิธีการจัดเก็บเงินสมทบ และสิทธิประโยชนที่แรงงานนอกระบบจะไดรับ 
 1.6.3 ทําใหมีการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบหรือออก
กฎหมายพิเศษสําหรับแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
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บทที่ 2 
ความหมาย  ความเปนมา  วิวัฒนาการของระบบประกันสังคม  และการศึกษา
ความเปนไปไดในการขยายกฎหมายประกันสังคมเพื่อใหครอบคลุมแรงงาน

นอกระบบ 
 
2.1  ความหมายของประกันสังคม 

 ความหมายของประกันสังคมความหมายของประกันสังคม การประกันสังคม หมายถึง 
โครงการที่รัฐบาลไดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นคง และหลักประกันใหแก
ประชาชน มีการเก็บเงินสวนหนึ่งจากประชาชนที่มีรายได นํามาสมทบกันเปนกองทุนกลางเพื่อ
นําไปชวยเหลือประชาชนในกรณีประสบเคราะหกรรม เมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ็บปวย พิการ ทุพลภาพ 
วางงาน และชราภาพ 1 

 การใหความคุมครอง ในโครงการประกันสังคมของประเทศตางๆ อาจแบงเปน 8 
ประเภทคือ 

- ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 
- การประกันการเจ็บปวย 
- ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร 
- ประโยชนทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บปวยจากการทํางาน 
- ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ 
- ประโยชนทดแทนกรณีผูประกันตนตาย 
- ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
- การสงเคราะหครอบครัว 

 ซ่ึงจาก 8 ประเภทดังกลาว อาจแบงเปนหลักใหญๆ ไดดังนี้2 
 การประกันสุขภาพ ซ่ึงจะครอบคลุมการประกันการเจ็บปวย รวมถึงการคลอดบุตร ดวย 

                                                 
 1 บัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ.   (2538).  สภาพการบังคับใชกฎหมายประกันสังคม. หนา 1. 
 2 ศักดิ์ศรี  บริบาลบรรพตเขตต.  (2538).  ระบบความมั่นคงทางสังคม. หนา 37.  
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 การประกันบํานาญ จะใหหลักประกันแกผูประกันตนและครอบครัวกรณีผูประกันตน 
ไมสามารถประกอบอาชีพได การประกันบํานาญที่สําคัญไดแก บํานาญชราภาพ บํานาญทางชีวิต
ของผูประกันตน และบํานาญทุพลภาพ 

 การประกันการวางงาน จะมีการจัดตั้งกองทุน เพื่อใหบริการและชวยเหลือ เงิน ยังชีพ
แกผูประกันตนที่ตองออกจากงาน 

 การประกันอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทํางาน โปรแกรมนี้โดยทั่วไปจะใหการคุมครอง 
เฉพาะลูกจาง ซ่ึงฝายนายจางมักจะรับภาระคาใชจายเปนสวนใหญ ภัยที่อยูในความคุมครอง จะ
ไดแก การเจ็บปวยเสียชีวิต และทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการทํางาน 

 
 และองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดกําหนดหลักประกันขั้นต่ํา (The Social 

Security Minimum Standard Convention 1952) ใหมีความครอบคลุมประโยชนทดแทนใน 9 
ประเภทดวยกัน คือ3 

- คารักษาพยาบาลยามเจ็บปวย (Medical Care) 
- ประโยชนทดแทน ยามเจ็บปวย (Sickness benefit) 
- ประโยชนทดแทน กรณีวางงาน (Unemployment benefit) 
- ประโยชนทดแทน ยามชราภาพ (Old age benefit) 
- ประโยชนทดแทน เมื่อเจ็บปวยจากการทํางาน (employment Injury benefit)  
- ประโยชนทดแทนเปนคายังชีพครอบครัว (family benefit)  
- ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร (maternity benefit) 
- ประโยชนทดแทนเนื่องจากทุพลภาพ (invalidity benefit) 
- ประโยชนทดแทนสําหรับผูพึ่งพิงเมื่อผูประกันตนตาย (Survivor’s benefit) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 3 สํานักงานประกันสังคม.  (2541).  การศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการใหหลักประกันแกผูประกอบอาชีพ
อิสระ.  หนา  39. 
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การประกันสังคมมีความเหมือนและแตกตางกับประกันภัยในภาคธุรกิจหรือเอกชนดังนี้ คือ4 
ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทียบการประกันสังคมกับการประกันในภาคธุรกิจ 
 

การประกันสังคม การประกันภาคเอกชน (ธุรกิจ) 
1. ระบบบังคับ 
2. ชดเชยดวยประโยชนทดแทนขั้นพื้นฐาน 
3. มุงเนนที่สวนรวม 
4. ผูกพันดวยกฎหมายมหาชน 
5. รัฐบาลเปนผูบริการโครงการ 
6. มีกลไกปรับประโยชนทดแทน ตามสภาพทาง
เศรษฐกิจ 

1. ระบบสมัครใจ 
2. ประโยชนทดแทนขึ้นอยูกับเบี้ยประกันที่จาย 
3. มุงเนนปจเจกชน 
4. ผูกพันดวยสัญญาระหวางบุคคล 
5. เอกชนเปนผูดําเนินการ 
6. การปรับประโยชนทดแทนตามสภาพทาง
เศรษฐกิจจะมีนอยกวา 

 
2.2  วิวัฒนาการและความเปนมาของระบบประกันสังคมในตางประเทศ 
 2.2.1  ประเทศเยอรมัน 
   ระบบประกันสังคมในประเทศเยอรมัน ไดดําเนินการติดตอกันมามากกวา 140 ป ควบคู
ไปกับการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของประเทศตลอดระยะเวลากวาหนึ่งทศวรรษดังกลาว ไดมีความ
พยายามที่จะเริ่มวิธีการใหมๆ และปรับปรุงวิธีการเกาๆ การแกไขปรับปรุงตลอดจนการริเร่ิม
ดังกลาวนั้นหลายกรณี ไดกลายเปนวิธีการที่เปนสากล และถูกนําไปใชในประเทศตางๆ  ดังนั้น จึง
อาจกลาวไดวา เยอรมันเปนประเทศ แมแบบของการประกันสังคมในประเทศตางๆในเวลาตอมา 
  1)  สาเหตุท่ีทําใหเกิดประกันสังคมในเยอรมัน อาจแบงไดดังนี้ 

         (1)  การเพิ่มของประชากร และการพัฒนาไปสูสังคมเมือง 
         จึงทําใหระบบการชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยมีครอบครัวเปนจุดศูนยกลางลด
ความสําคัญลง จึงทําให รัฐจะตองจัดบริการทางสังคม รูปแบบตางๆ ขึ้นมารองรับความตองการ
ของประชาชน 

          (2)  ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
              เนื่องจากเยอรมัน ยอมรับวาตนเองลาหลังกวาอังกฤษและฝรั่งเศสในเรื่อง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีดังนั้น จึงมีการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะเปนการนําเครื่องจักรมา

                                                 
 4 ศักดิ์ศรี  บริบาลบรรพจเขตต.  (2535).  ระบบความมั่นคงทางสังคม. หนา  37. 
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ทดแทนแรงงาน ทั้งจากสาเหตุจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงไมสมารถสรางงานให
พอเพียงกับความ 
ตองการของประชาชนได จึงทําให ประชาชนกลุมที่ตองพึ่งพาคาจางไดแก กลุม คนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ตองขาดความมั่นคงทางรายได จึงเปนปจจัยของการริเร่ิมการประกันสังคม 

       (3)  บทบาทของชนชั้นกลาง บุคคลกลุมนี้มีอิทธิพลทั้งในภาคเศรษฐกิจ อุดมการณ
ทางการเมืองและสังคม อิทธิพลของชนชั้นกลางไดกอใหเกิดการ รวมตัวของกลุมผลประโยชนของ
ทั้งฝายนายจางและลูกจาง อีกทั้งมีการเคลื่อนไหวเรียกรองใหรัฐยื่นมือเขามาแบงเบาภาระความ
รับผิดชอบในการดูแลลูกจาง สําหรับกลุมลูกจางเองก็ตองการการคุมครองจากรัฐเชนกัน 

        (4)  บทบาทของบิสมารค บิสมารคซึ่งเปนผูนําประเทศในระยะนั้นได พยายาม
สนับสนุนใหมี  ระบบสหกรณ  ควบคุมการใชแรงงานเด็กและอื่นๆ  ซ่ึงเปน  การริ เ ร่ิมการ
ประกันสังคมอยางหนึ่ง ประกอบกับอิทธิพลทางการเมืองที่มีอยูทําใหตรากฎหมายทางดานนี้สําเร็จ
ไดโดยงาย 

 
 2)  กฎหมายประกันสังคมในยุคเร่ิมแรก (ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช) 

     (1)  กฎหมายความรับผิดของนายจาง (Liability Act 1971) ตามกฎหมายฉบับนี้ฝาย
นายจางจะเปนผูรับ ภาระคาใชจายในกรณีลูกจางตองประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน ทั้งนี้โดย
ถือวาการทํางานของลูกจางกอใหเกิดประโยชนแกฝายนายจาง ดังนั้น ความเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางานนายจางจึงควรตองรับผิดชอบ 

  (2)  กฎหมายประกันการเจ็บปวย (Sickness Insurance Law 1883) กลาวคือ กฎหมาย
บังคับใหมีการประกันการเจ็บปวย ซ่ึงนายจางและลูกจางตองรับผิดชอบ รวมกันโดยลูกจางตอง
ออกเงินสมทบ 2ใน 3 ขณะที่นายจางตองจาย 1ใน3  

  (3)  กฎหมายประกันอุบัติเหตุ (Accidental Insurance Law 1884) กฎหมายฉบับ
ดังกลาว ไดขยายความคุมครอง จาก กฎหมายความรับผิดของนายจางใหมากขึ้น ซ่ึงไดแก การ
รักษาพยาบาล คาทําศพ และบํานาญ แตตองเปน อุบัติเหตุจากการทํางานเทานั้น 

  (4)  กฎหมายความมั่นคงดานชราภาพและทุพพลภาพ (Invalidity and Old Age 
Security Act. 1889) 

   ใหความคุมครองแกคนงานที่ทุพพลภาพ หรือที่มีอายุ 70 ป โดยฝายนายจางและ
ถูกจางออกเงินสมทบเทากัน องคกรบริการไดแก ผูแทนจากฝายนายจางและลูกจางในสัดสวนที่
เทากัน 
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  (5)  ประมวลกฎหมายประกันสังคมแหงจักรวรรดิไรซ (Reich Insurance Order 
1911) 

   เปนการรวบรวมจัดระเบียบกฎหมายประกันสังคมที่มีอยูเสียใหมคลายกับ
ประมวลกฎหมายและไดประกาศใชเมื่อป ค.ศ.1911 โดยการประกันบํานาญมีผลบังคับ1912 การ
ประกันอุบัติเหตุมีผลบังคับ ค.ศ.1913 และการประกันการเจ็บปวยบังคับใชในป 1914 

   ส่ิงสําคัญจากการบังคับใชประมวลกฎหมายฉบับนี้ คือผูอยูภายใตการคุมครอง
มิไดจํากัด เฉพาะ กลุมคนงานอีกตอไป แตขยายไปสูผูประกอบการวิชาชีพอิสระและแรงงานภาค
เกษตรดวย 
 
 2.2.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กอนศตวรรษที่ 20 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเกิดการปฏิวัติ
ทางดานอุตสาหกรรมทําใหประชากรสวนใหญไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ และสังคม จน
เขาสูภาวะวิกฤต ประธานาธิบดีเฟร็งคลิน ดี รูสเวลท (Franklin D. Roosevelt) ไดประกาศเจตจํานง
ตอสภา คองเกรส ที่จะใหมีการตรากฎหมายความมั่นคงทางสังคม (Social Security Act) เพื่อใหมี
การประกันสังคมขึ้นใชภายในประเทสสหรัฐอเมริกา โดยมีหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และทรัพยากรมนุษย และกฎหมายความมั่นคงทางสังคม เร่ิมใชครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ.
1935 มีการจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพใหแกลูกจางโดยนายจางลูกจางจะตองขึ้นทะเบียน
กอนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1937 เพื่อใหลูกจางไดรับความคุมครองกรณีชราภาพ และมีการกําหนด
จายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพเมื่อลูกจางมีอายุ 65 ป ขึ้นไป 
 การขึ้นทะเบียนใชบริการขึ้นทะเบียนทางไปรษณีย ประชากรทุกคนเมื่อจะทํางานตอง
ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเปนสมาชิกประกันสังคม (Social Security Member) รัฐบาลจะออกบัตร 
เรียกวา Social Security Number Card-SSN Card) ใหแกบุคคลนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
นามสกุลการสมรส หรือที่อยู จะตองมีการแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลดวย 
 กรณีบํานาญชราภาพ การจายสิทธิประโยชนกรณีจายบําเหน็จชราภาพ (Old Age 
Pension) ครั้งแรกเปนการจายแบบเงินกอนครั้งเดียว ใหแกผูที่เกษียณอายุคนแรก เมื่อเร่ิมโครงการ
เพียง 1 วัน คือ Mr.Emest Ackerman จํานวน 17 เซนต หลังจากนั้นอีก 3 ป คือ ค.ศ. 1940 เร่ิมการ
จายบํานาญชราภาพ เปนรายเดือนตามขอกําหนดในการจายใหแกลูกจางที่เกษียณอายุ 65 ป คูสมรส 
บุตรที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ซ่ึงมีบิดา-มารดาเปนผูสูงอายุใหไดรับสิทธิประโยชนตั้งแตบัดนั้นมา 
 กรณีบํานาญทุพพลภาพ ในป ค.ศ. 1954 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดปรับปรุงกฎหมาย
ความมั่นคงทางสังคม โดยกําหนดใหมีการจายประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ จนกระทั่ง ค.ศ.
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1956 ไดมีการปรับปรุงกฎหมายกรณีทุพพลภาพอีกครั้ง เพื่อคุมครองลูกจางที่ทุพพลภาพ และ
กฎหมายไดกําหนดใหจายบํานาญรายเดือนแกลูกจางทุพพลภาพที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป พรอม
จายเงินใหแกผูอยูในความอุปการะดวย 
 ใน ค.ศ. 1960 ลูกจางไดรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพมากขึ้น รัฐบาลจึง
เปลี่ยนแปลงอายุเกษียณจาก 65 ป เปนอายุ 62 ป ถาขอรับบํานาญกอนอายุครบ 65 ปคืออายุ 62 ปจะ
รับบํานาญชราภาพจะไดรับจํานวนลดลงซึ่งมีการอนุโลมใหแกลูกจางหญิงมากอนแลวตั้งแต ค.ศ. 
1956 
 กรณีบริการทางการแพทย รัฐบาลไดปรับปรุงกฎหมายใหมีโครงการดานบริการทาง
การแพทย(Medicare) เมื่อ ค.ศ. 1956 และประกาศจัดตั้งสํานักงานประกันสังคม (Social Security 
Administration เรียกยอวา SSA) สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษยรับผิดชอบการ
บริหารโครงการประกันสังคม พรอมทั้งขยายความคุมครองสาธารณสุขแก ประชากรทุกคนที่มีอายุ
ครบ 65 ปขึ้นไป ระยะแรกดําเนินการมีผูอยูในความคุมครองเกือบ 20 ลานคน ค.ศ. 1980 โครงการ
ความมั่นคงทางสังคมตองเผชิญกับปญหาวิกฤตทางการเงินระยะยาว มีผลกระทบถึงโครงการดาน
บริการทางการแพทย (Medicare) ดวย 
 การจัดเก็บเงินสมทบ รัฐบาลจัดเก็บภาษีรายไดโดยมีการจัดเก็บภาษีประกันสังคมรวม
อยูดวยโดยหนวยงาน สํานักงานสรรพากร (The Internal Revenue Service – IRS)  
 การคุมครองประชากร เมื่อการพัฒนางานดานประกันสังคมไดขยายความคุมครองแก
ประชากรทั้งประเทศรวมทั้งชาวตางประเทศที่เขาสูระบบแรงงานเกือบทุกประเภทกิจการ และขยาย
ความคุมครองไปสูผูประกอบอาชีพอาชีพอิสระ ลูกจางในหนวยงานของรัฐบาลกลาง ลูกจางใน
รัฐบาล ทองถ่ิน นักการเมืองประธานาธิบดีรองประธานาธิบดี ผูพิพากษา สมาชิกรัฐสภาเปนตน 
ตองอยูภายใตระบบประกันสังคมทุกคน และสํานักงานประกันสังคม (Social Security 
Administration-SSA) ตอมามีการปรับเปลี่ยนจากหนวยงานราชการเปนองคกรอิสระ (Independent 
Agency) 
 ใน ค.ศ. 1994 กฎหมาย Social Security Independence and Program Involvement Act 
ไดผานสภาคองเกรสอยางเปนเอกฉันทในสมัยประธานาธิบดีบิล  คลินตัน 
 เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว โปรแกรมตางๆในประเทศสหรัฐอเมริกาคงมีความคลายคลึง
กับของประเทศอื่น แตการจัดกลุมประเภทบริการตลอดจนการเรียกชื่อโปรแกรมจะแตกตางไปจาก
ประเทศอื่นๆ บาง ดังนี้ 
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 1. โปรแกรมการประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซ่ึงอยูภายใตกฎหมาย ภาคบังคับ
ซ่ึงรัฐเปนผูรับผิดชอบจะใหความคุมครองเฉพาะการเจ็บปวยของผูชราภาพ และผูทุพพลภาพ 
เทานั้น ในกรณีของประชาชนทั่วไปเปนภาคสมัครใจ ซ่ึงองคกรของเอกชนเปนผูรับผิดชอบ 
 2. โปรแกรมการประกันเงินทดแทนรายไดระหวางการเจ็บปวยประเทศสหรัฐอเมริกา
ใชคําวา การประกันการทุพพลภาพชั่วคราว (Temporary Disability Insurance หรือ Cash Sickness 
Insurance) การเจ็บปวยดวยกรณีใดๆ จนไมสามารถทํางานไดช่ัวคราวนั้นจะหมายถึงการทุพพล
ภาพชั่วคราว โปรแกรมการประกันเงินทดแทนระหวางเจ็บปวยนี้ มีกฎหมายใชบังคับเฉพาะใน 6 
มลรัฐ คือ โรดไอรแลนด แคลิฟอรเนีย นิวเจอรซีย นิวยอรค ฮาวาย และเปอรโตริโก 
 3. การประกันผูอยูในความอุปการะ (Survivors) สําหรับประเทศอื่นๆ แลวการคุมครอง 
กรณีนี้ก็คือการคุมครองกรณีเสียชีวิต แตสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ภัยกรณีนี้จะมิได พิจารณา
ไปที่ภัยที่จะเกิดกับผูเอาประกัน (คือ เสียชีวิต) แตจะใชช่ือเรียกใหความสําคัญกับภัยซ่ึงจะเกิดขึ้นกบั
ผูอยูในความอุปการะของผูเอาประกันที่เสียชีวิตมากกวา 
 การประกันสังคม โปรแกรมการประกันบํานาญ กรณีชราภาพ ผูอยูในอุปการะและ
พิการ ในสหรัฐอเมริกาโปรแกรมทั้ง 3 นี้ถูกจัดเขาไวรวมกัน ซ่ึงเปนขอแตกตางจากประเทศอื่น 
เพราะตามปกติแลวโปรแกรมการประกันชราภาพจะถูกแยกจากโปรแกรมการประกันสุขภาพ 
โปรแกรมนี้จะรูจักกันดีภายใตช่ือภาษาอังกฤษวา Old-Age, Survivors and Disability Insurance 
หรือ OASDI กฎหมายที่ตราขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. 1935 นั้นใหความคุมครองเฉพาะคนงานนอกภาค
เกษตรเทานั้น แตในปจจุบัน กลาวไดวา โปรแกรมนี้มีขอบขายการคุมครอง คนงานในทุก
ภาคอุตสาหกรรม ไมวาจะเปน ลูกจางรายวัน หรือรายเดือน และผูประกอบอาชีพอิสระตางๆ ก็อยู
ภายใต การคุมครองนี้ เชน  
 1. นักบวช ทั้งนี้รายไดของนักบวชจะถูกพิจารณาดังเชนรายไดจากผูประกอบอาชีพ
อิสระ แมวาในความเปนจริง นักบวช ผูนั้นอาจจะไดรับเงินเดือนประจําก็ตาม โดยนักบวชผูนั้น
จะตองมีรายไดขั้นต่ํา 100 ดอลลารตอเดือน และตนสังกัดจะตองมีสวนรวมรับ ภาระในการจายเงิน
สมทบในทํานองเดียวกัน กรณี ลูกจาง – นายจาง ทั่วไป 
 2. ลูกจางขององคกรการกุศล จะอยูภายใตการคุมครองหรือไมขึ้นอยูกับการตกลงใจ
ในขณะกอตั้งวาจะสมัครใจเขาอยูภายใตการคุมครองหรือไมเหตุผล ที่การเขารวมโปรแกรมการ
คุมครองถูกกําหนดใหเปนแบบสมัครใจก็เพราะหนวยงานการกุศล เหลานี้ โดยหลักการพื้นฐาน
แลวจะไดรับการยกเวนภาษีจึงไมจําเปนตองไดรับการคุมครองจากรัฐ อยางไรก็ตาม ทันที่ที่ลูกจาง
ตัดสินใจที่จะอยูภายใตการคุมครองแลว ขอยกเวนในอันที่จะไมตองเสียภาษีแกรัฐสําหรับองคกร
นั้นๆ จะถูกยกเลิกไปทันที 
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 3. ลูกจางของรัฐ ลูกจางของแตละมลรัฐจะเขาอยูภายใตการคุมครองไดโดยความสมัคร
ใจ โดยจะตองมีการลงคะแนนเสียงกันวาสวนใหญของลูกจางประสงคจะอยูภายใตการคุมครอง
หรือไม ในทางปฏิบัติสหภาพแรงงานของหนวยงานของรัฐจะเปน องคกรที่พยายามกีดกัน ไมให
ลูกจางเขารวมในโปรแกรม Oajai ทั้งนี้ เพราะตามปกติสหภาพเหลานี้จะมีโปรแกรมบํานาญเปน
ของตนเองจึงประสงคจะให ลูกจางอยูภายใตการคุมครองของโปรแกรมที่สหภาพจัดอยู 
 4. ลูกจางขององคกรของรัฐบาลตางชาติหรือองคกรระหวางประเทศจะอยู ภายใตการ
คุมครองในภาคบังคับ รายไดของลูกจางประเภทนี้จะถือประหนึ่งรายไดจากการประกอบอาชีพ
อิสระ ซ่ึงยอมหมายความวา การเรียกเก็บเงินสมทบจะกระทํากับลูกจางเหลานี้เพียงฝายเดียว เพราะ
เอกสิทธิ์ทางการทูตทําใหไมสามารถจัดเก็บภาษี จากองคกรที่ทําหนาที่เปนนายจางได 
 
2.3  วิวัฒนาการของระบบประกันสังคมในประเทศไทย 
 แนวคิดเรื่องการประกันสังคมไดปรากฏขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 คณะราษฏรไดกําหนดหลักการเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาเศรฐกิจ และในหลักการหนึ่งได
กลาวถึงการประกันสังคม “จะตองบํารุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะหางาน
ใหราษฎรทุกคนทํา และจะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดยาก” ตอมาฝาย
พระยามโนปกรณฯ และพระยาทรงสุรเดช ไดเรงเรานายปรีดี พนมยงค (หลวงประดิษฐมนูธรรม) 
ใหรางโครงการเศรษฐกิจขึ้นมาเสนอ 
 ในป พ.ศ. 2476 นายปรีดี   พนมยงค  ไดเสนอเคาโครงเศรษฐกิจใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 
 หลักการที่สําคัญของเคาโครงเศรษฐกิจมี 2 ประการคือ 
 1. รัฐเปนผูวางแผนเศรษฐกิจ และประกอบกิจการเอง โดยการจัดตั้ง สหกรณทั้งในทาง
เกษตร อุตสาหกรรม การคา การขนสง โดยราษฎรทํางานใหในฐานะเชนเดียวกับขาราชการของรัฐ 
และราษฎรจะประกอบธุรกิจเองก็ไดโดยตองแสดงใหเห็นวามีความสามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได จากหลักการนี้ช้ีใหเห็นวา ทุกคนมีงานทําและมีรายไดเปนเงินเดือนประจํา 
 2. หลักประกันความสุขสมบูรณของราษฎร มีลักษณะเปนสังคมสมบูรณแบบ กลาวคือ 
ความรับผิดชอบอยูภายใตหนาที่ของรัฐเพียงฝายเดียวรัฐจะระดมเงินจากภาษีการพนัน ภาษีมรดก 
และสลากกินแบง ราษฎรไมตองออกเงินสมทบใดๆ 
 เมื่อรางเคาโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี  พนมยงค เขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปรากฏวา 
รัฐมนตรีสวนใหญเห็นวา มีลักษณะเปนคอมมิวนิสต และมีมติไมเห็นชอบ 11 เสียง เห็นชอบ 3 
เสียง งดออกเสียง 5 เสียง 

DPU



12 
 
 ภายหลังนายปรีดี  พนมยงค ไดยอมรับวาเปนการผิดพลาดที่นําเสนอหลักการนี้เร็ว
เกินไป ทําใหเกิดผลที่ชาลง 
 ดวยเหตุผลตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนนี้เอง ทําใหแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการประกันสังคม
ไดเลือนหายจากประเทศไทยไปเปนเวลาเกือบ 20 ป 
 เมื่อมีการทํารัฐประหารตัวเองของ จอมพล  ป.พิบูลสงคราม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2494 เปนผลให พล.อ.ผิน  ชุณหะวัณ มีอํานาจโดดเดนขึ้นมาและไดเลือนขึ้นเปน “จอมพล”  ซ่ึง
นับเปนคนที่สองตอจากจอมพล ป. นับตั้งแต พ.ศ. 2475 เปนตนมา สวน พล.ต.อ. เผา  ศรียานนท  ก็
ไดเปนอธิบดีกรมตํารวจมาตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 หลังกรณีกบฏแมนฮัดตันดังนั้น จึง
ถือไดวา จอมพลผิน  และพล.ต.อ. เผา เปนผูควบคุมกําลังสําคัญไวมากที่สุด แตบุคคลทั้งสองก็มิได
ใหการสนับสนุนจอมพล ป. อยางเต็มที่นักจึงทําใหจอมพล ป. ตองหาแรงสนับสนุนจากประชาชน
และกลุมผลประโยชนอ่ืนๆ โดยสะทอนออกมาในรูปการออกกฎหมายตางๆ เชน พ.ร.บ. พรรค
การเมือง พ.ร.บ. ที่ดิน, พ.ร.บ. แรงงาน เปนตน นอกจากนี้ จอมพล ป.ไดตั้งคณะกรรมการสังคม
สงเคราะหขึ้นในป พ.ศ. 2495 จนกระทั่งออก พ.ร.บ. ประกันสังคม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2497 
แมวาจะถูกกลาวหาวามีการออกกฎหมายหรือดําเนินนโยบายใดๆ เพื่อหาฐานอํานาจทางการเมือง
จากประชาชนก็ตาม แตการกระทํานั้นก็กอใหเกิดความเปนธรรมในสังคมขึ้น “โดยเหตุนี้ในแง
วิวัฒนาการดานสังคมและแรงงาน จอมพล ป. พิบูลสงคราม ควรไดรับการยกยองวาเปนผูบุกเบิก
งานดานนี้ โดยสามารถออกกฎหมายสําคัญทั้งสองฉบับ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2497 และ 
พ.ร.บ. แรงงาน พ.ศ. 2499) 
 คณะกรรมการสังคมสงเคราะหที่มีจอมพล ป. เปนประธานที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 นั้น 
คณะกรรมการชุดนี้มี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เปนประธาน กรรมการอีก 11 คน ซ่ึง
ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่เกี่ยวของ 5 ทาน คือมหาดไทย สาธารณสุข ศึกษาธิการ 
อุตสาหกรรม ตางประเทศ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา อธิบดีกรมประชาสงเคราะหผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม ผูแทนราษฎรและเจาหนาที่กรม
ประชาสงเคราะหเปนกรรมการและเลขานุการ ไดมีการพิจารณาชวยเหลือประชาชนโดยไดจําแนก
ประชาชนที่อยูในขอบขายการชวยเหลือไว 2 ประเภท 
 ประเภทแรก บุคคลที่ชวยเหลือตัวเองได มีรางกายสมบูรณ มีอาชีพสามารถหารายได
เล้ียงตัวและครอบครัวและสามารถออมทรัพยไดโดยไมเดือดรอน สมควรจัดทําประกันสังคม 
 ประเภทที่สอง บุคคลซึ่งชวยเหลือตัวเองไมได เปนผูอัตคัดขัดสน ไมมีอาชีพที่แนนอน 
รางกายพิการ เจ็บปวยเรื้อรัง ผูที่เล้ียงครอบครัวถึงแกกรรมเหลือแตบุคคลที่ชวยตัวเองไมได สมควร
ใหการชวยเหลือแบบประชาสงเคราะห กลาวไววา จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในสมัย
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นั้นเปนผูมีบทบาทสําคัญในการริเริ่มใหมีระบบความมั่นคงทางสังคมในประเทศไทย โดยการ
แตงตั้งคณะกรรมการสังคมสงเคราะหซ่ึงเปนคณะกรรมการ ระดับชาติ ใหทําหนาที่ในการพิจารณา
และกําหนดแนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมของรัฐอยางเปนระบบเปนครั้งแรก 
 สําหรับหลักการ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2497 มีดังนี้ 
 1. ผูที่อยูในขายตองประกันคือ ผูทํางานรับจาง แตอาจรวมทั้งผูทํางานสวนตัวและผูไม
ทํางาน 
 2. กองทุนประกันมาจากเงินสมทบของผูประกันตน ผูวาจาง และรัฐบาล 
 3. ประโยชนสงเคราะหแกผูประกันตน การคลอดบุตร สงเคราะหบุตร การเจ็บปวย 
พิการ หรือทุพพลภาพ การณาปนกิจศพ 
 4. ประโยชนที่ลูกจางไดรับโดยจายเปนเงิน ส่ิงของ หรือบริการอื่นใด 
 5. การบังคับของกฎหมาย จะประกาศภายหลังโดยพระราชกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่ง 
  
 เมื่อออก พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2497 ก็เร่ิมมีเสียงคัดคานวา เปนกฎหมายที่ออกมา
โดยมี เจตนาจะมุ ง เก็บภาษี อีก รูปแบบหนึ่ ง  สาเหตุ เพราะกรมประกันสั งคมขึ้นอยู กับ
กระทรวงการคลัง การคัดคานไดนําไปสูการไมไดนํา พ.ร.บ. ฉบับนี้ไปใชในที่สุด  
 กลาวกันวา สาเหตุของความลมเหลวในการริเร่ิมโครงการประกันสังคมของไทย 
ประการแรก เกิดจากการที่ไมไดสํารวจสภาพขอเท็จจริงเกี่ยวกับความตองการในเรื่องหลักประกัน
รายไดของคนงาน ประการที่สอง พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแรกนี้ เปนการกําหนดแนวทาง
กวางๆ ไมไดวางหลักเกณฑเรื่องสิทธิในการรับประโยชนสงเคราะหอยางแนนอน และสุดทายซึ่ง
ถือวาสําคัญมากที่สุดคือ การขาดการเผยแพร ทําความเขาใจใหแกประชาชนในเรื่องประโยชน และ
คุณคาของการประกันสังคมอยางจริงจัง  
 แมวาพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 จะถูกระงับการบังคับใช โดยไมมี
กําหนดและกรมประกันสังคมถูกยุบเปนกองความมั่นคงแหงสังคม ความพยายามที่จะใหมีกฎหมาย
ประกันสังคมบังคับใชในประเทศไทย ก็ไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดมา โดยอาจแบง
ชวงเวลาของความพยายามของทุกฝายที่เกี่ยวของไดเปน 3 ระยะดังนี้คือ 
 
     2.3.1  ระยะท่ีหนึ่ง พ.ศ.2501-2508 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที 1 ตุลาคม 2501  
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 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติประกันสังคมไดดําเนินการยก
รางพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.......เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรีสงใหสภา
วิจัยแหงชาติศึกษาขอเท็จจริงและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา สภาวิจัยฯ ไดใชเวลา
ดาํเนินการศึกษาขอมูลประมาณ 1 ป และนําเสนอรายงานการศึกษาในปพ.ศ. 2508 สาระสําคัญของ
ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 
 
                      ผลการพิจารณาของสภาวิจัยแหงชาติ มีขอคิดเห็นสําคัญอยู 3 ประการ (นิคม  จันทรวิ
ทุร, 2530 : 2) 
 1. ประชาชนไมพรอมจะเสียเบี้ยประกัน เพราะยังยากจนอยู อาจเดือดรอนได สวนคนที่
มีรายไดดีอยูแลว ก็ประสงคจะหาแพทยตามใจชอบของตนเอง ทําใหไมเห็นประโยชน 
 2. นายจางตองจายสมทบเปน 2 เทา คาใชจายเหลานี้จะบวกเขาไปเปนตนทุนสินคา
บริการ ทําใหประชาชนเดือดรอน 
 3. เสนอใหงดการใช พ.ร.บ. นี้ไวกอน จนกวาจํานวนคนงานจะมากขึ้นหรือมีการ
เรียกรอง หรือไมก็ใหใชในลักษณะเปนการทดลองดวยวิธีการสมัครใจ  
 คณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ใหงดการใช พ.ร.บ. ฉบับนี้ไว
กอน  
 
     2.3.2  ระยะท่ีสอง (พ.ศ. 2510-2522) 
 11 กรกฎาคม  2512 คณะรัฐมนตรี ภายใตการนําของจอมพล  ถนอมไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเตรียมงานประกันสังคม และเมื่อคณะกรรมการปรับปรุงยกราง พ.ร.บ. ประกันสังคม
เสร็จแลว เตรียมเสนอรัฐบาล แตก็เกิดการปฏิวัติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 ขึ้นกอน งาน
ปรับปรุงประกันสังคมจึงตองระงับลงอีกครั้ง 
 16 มีนาคม 2515 คณะปฏิวัติออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 กําหนดใหมีสํานักงาน
กองทุนเงินทดแทน โดยสํานักงานเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจางที่มีลูกจาง 20 คนขึ้นไป และให
กองทุนทําหนาที่จายเงินทดแทนแกลูกจางที่เจ็บปวย หรือประสบอันตรายเนื่องมาจากการทํางาน 
ซ่ึงกองทุนเงินทดแทนถือเปนการประกันสังคมอยางหนึ่งจากกฎหมายแรงงานที่ประกาศใชมาตัง้แต 
พ.ศ.2499 ไดกําหนดหลักกฎหมายใหนายจางตองรับผิดในกรณีลูกจางเจ็บปวย หรือประสบ
อุบัติเหตุจากการทํางาน การมีกองทุนเงินทดแทน ถือเปนกาวแรกของการเริ่มใชการประกันสังคม 
ในสวนของการเจ็บปวยจากงานก็ได  โดยลูกจางและรัฐไมตองรับผิดชอบจายเงินสมทบ 
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 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมประชาสงเคราะหทําเรื่องขออนุมัติหลักการดําเนินการ
ประกันสังคมตอคณะรัฐมนตรี ภายใตการนําของ พล.อ.เกรียงศักดิ์  ชมะนันท คณะรัฐมนตรีได
พิจารณาขอเสนอดังกลาวแลวมีมติใหสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรศึกษาวา ประเทศไทยควร
มีระบบประกันสังคมหรือไม 
  
 1)  ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีขอคิดเห็นสําคัญคือ (นิคม 
จันทรวิทุร 2530 : 2) 
 1. การประกันสังคมเปนสิ่งจําเปนตอสังคมไทย ในขณะนี้ไทยเรามีเพียงการคุมครอง
หรือประกันในเรื่องการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทํางานเทานั้น สวนการประกัน
ดานอื่นๆ ไมมี และหากจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย หรือในอาเชียน ประเทศไทยถือวา
ลาหลังกวาประเทศดังกลาว 
 2. ใหการบริหารกองทุนประกันสังคมในลักษณะเปนไตรภาคี แตระยะแรกใหอยูใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เมื่อมีการดําเนินงานมั่นคงแลวใหปรับปรุงเปนหนวยงาน
อิสระ ภายใตการทํางานของคณะกรรมการไตรภาคี 
 3. โครงการประกันสังคมในระยะ 5 ปแรก ใหจัดทําในเรื่องการประกันสุขภาพกอน 
สวนการประกันการวางงานนั้น ควรพิจารณาหลังจากการดําเนินงานแลว 10 ป 
 4. ใหมีการจัดตั้งสํานักงานประกันแหงชาติ โดยรวมสํานักงานกองทุน เงินทดแทน 
(กรมแรงงาน) และกองความมั่นคงแหงสังคม (กรมประชาสงเคราะห) เขาดวยกัน 
 5. ใหมีการนํากฎหมายซึ่งรางแลวในขณะนั้นออกใช 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2522 เห็นวาเปนนโยบายที่มีความสําคัญ ดังนั้น 
จึงควรรอรัฐบาลชุดตอไป ซ่ึงจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 22 เมษายน 25225 
  
     2.3.3  ระยะท่ีสาม พ.ศ.2523 – ปจจุบัน 
 1 พฤษภาคม 2523 พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท  นายกรัฐมนตรี ไดกลาวคําปราศรัยในวัน
แรงงานในลักษณะใหคํามั่นในดานประกันสังคม “รัฐบาลจะเริ่มพิจารณาระบบโครงการ
ประกันสังคมในรูปแบบตางๆ อีกครั้งหนึ่งเพื่อวินิจฉัยวา จะเริ่มกันอยางไรและมีการรับผิดชอบใน
แตละฝายเพียงใดบาง อันเปนหลักประกันชีวิตทางหนึ่ง” 

                                                 
 5  นิคม  จันทรวิทุร.  (2537)  กฎหมายประกันสังคม  :  แนวคิด  พัฒนาการและกาวแรกของการ
ดําเนินงานในประเทศไทย.  หนา  75. 
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 กระทรวงมหาดไทยไดตั้งคณะกรรมการเตรียมการประกันสังคมขึ้น คณะกรรมการได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ฝาย ฝายยกรางกฎหมายมี ดร. ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล เปนประธาน ฝาย
การแพทยมี นายแพทยรุงธรรม  ลัดพลี เปนประธาน ฝายคาใชจายมี ดร. จิรายุ  อิสรากูร ณ อยุธยา 
เปนประธาน  และฝายบริหารมี  ดร .  เฉลิมชัย   วสีนนท  เปนประธาน  ไดทํารายงานเสนอ
กระทรวงมหาดไทย และไดเสนอยังคณะรัฐมนตรีในป 2523 ระยะแรกมีประกันสุขภาพ คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ และตาย 

4 กันยายน 2527 ศ.นิคม จันทรวิทุร ทําหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี พิชัย  รัตตกุล ช้ีแจง
ความจําเปนที่ควรพิจารณากฎหมายประกันการเจ็บปวยนอกงาน โดยตั้งกองทุนสุขภาพมีหลักการ
คือ เปนการจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อชวยเหลือผูใชแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุเจ็บปวยจากกรณีทั่วไป ให
มีคาจางและคารักษาพยาบาลในระหวางเจ็บปวย กองทุนสุขภาพจะเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย
รัฐบาล โดยใหนายจาง ลูกจาง จายเบี้ยประกันเปนรายเดือนเขากองทุนโดยคิดเปนรอยละ 1.5 จาก
เงินเดือน ซ่ึงอาจจะกําหนดขั้นต่ําขั้นสูงไว กองทุนนี้จะทําหนาที่เปนผูจายคาจางใหแกลูกจางใน
กรณีลูกจางเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยกรณีทั่วไป กองทุนสุขภาพเปนการเพิ่มเติมกองทุนเงิน
ทดแทนที่ไดประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. 2516) 
 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติรับหลักการราง พ.ร.บ. กองทุนเจ็บปวยนอกงานเมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2530  
 ในชวงเวลาเดียวกันนั้นเอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ไดใหความสนใจและเสนอราง 
พ.ร.บ. ประกันสังคมเขาสูสภาผูแทนราษฎร ในขณะนั้นราง พ.ร.บ. ประกันสังคมที่อยูในสภา
ผูแทนราษฎร 3 ฉบับดวยกันคือ 
 1.  รางพระราชบัญญัติประกันสังคมของพรรคประชาธิปตย 
 2. รางพระราชบัญญัติประกันสังคมของพรรคกิจสังคม 
 3. รางพระราชบัญญัติประกันสังคมของพรรครวมไทย 
 17 พฤษภาคม  2532 ราง  พ .ร .บ .ประกันสังคมถูกนําเสนอเขาพิจารณาในสภา
ผูแทนราษฎร ปรากฏวา มีราง พ.ร.บ. ประกันสังคมถูกเสนอโดยพรรคการเมืองอื่นๆ นอกเหนือจาก
ของรัฐบาลอีก 4 ราง และสภาฯมีมติรับหลักการรางกฎหมายทั้ง 5 รางคือ 
 1. รางพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการแรงงานเสนอโดยคณะรัฐมนตรี (นําโดย 
พรรคชาติไทย)  
 2. รางพระราชบัญญัติประกันสังคม เสนอ โดย นายชวลิต โอสถานุเคราะห และคณะ 
(สังกัดพรรคกิจสังคม) 
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 3. รางพระราชบัญญัติประกันสังคม เสนอโดย นายณรงค วงศวรรณ (สังกัดพรรครวม
ไทย) 
 4. รางพระราชบัญญัติประกันสังคมเสนอโดยนางเตือนใจ  นุอุปะละ(สังกัดพรรค
ประชาธิปตย) 
 5. รางพระราชบัญญัติกองทุนเจ็บปวยนอกงาน เสนอโดย นายเจริญ  เชาวประยูร และ
คณะ (สังกัดพรรคเอกภาพ) 
 ในที่สุดสภาไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจํานวน 27 นาย ทําหนาที่พิจารณาราง
กฎหมายดังกลาวภายใน 15 วัน โดยถือเอารางพระราชบัญญัติของรัฐบาลเปนหลักในการพิจารณา  
 คณะกรรมาธิการวิสามัญไดแกไขราง พ.ร.บ.ประกันสังคมในสาระสําคัญดังตอไปนี้  
 ประการแรก แกไขจากเดิม “การประกันการสงเคราะหบุตร และชราภาพ” บังคับใชได
ทันทีที่ผานไปแลว 6 ป เปลี่ยนเปนตองออกพระราชกฤษฎีกาถึงจะบังคับใชได เทากับอนุญาตให
รัฐบาลในอนาคตยับยั้งการประกันทั้ง 2 ประเภทได 
 ประการที่สอง ตัดรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร  และผูประกอบอาชีพอิสระลูกจางชั่วคราวของ
ราชการ และลูกจางของผูรับเหมาชวง ออกจากขายการคุมครองดานประกันสังคม โดยเห็นวา 
รัฐวิสาหกิจมีสวัสดิการดีกวาการประกันสังคมอยูแลว จึงไมควรเขารวม เกษตรกรและผูประกอบ
อาชีพอิสระนั้นไมตรงกับหลักการประกัน เพราะไมมีนายจางที่จะจายสมทบ จึงเหลือเพียงรัฐบาล
กับผูเอาประกัน ซ่ึงเทากับกลายเปนภาระของรัฐบาล 
 การกระทําทั้งสองประการขางตน เปนการตัดสาระสําคัญของรางประกันสังคมที่มี
ความประสงคเพื่อชวยเหลือลูกจาง ชาวไร ชาวนา และประชาชนทั่วไป ตามนัยของคําวา 
“ประกันสังคม”) 
 6 กรกฎาคม 2532 วุฒิสภามีมติไมรับรองราง พ.ร.บ.ประกันสังคมดวยคะแนนเสียง 105 
ตอ 56  
 รางกฎหมายดังกลาวเขาที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 11 กรกฎาคม 
2533 โดยที่ประชุมมีมติใหรับรองยืนยันรางพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่วุฒิสภาไมเห็นดวย ใน
คะแนนเสียง 330 ตอ 0 อันเปนคะแนนเสียงที่สูงที่สุดในประวัติศาสตรรัฐสภาไทย และถือไดวา 
“พระราชบัญญัติประกันสังคม เปนกฎหมายของสภาอยางแทจริง” ดังนั้นจึงกลาวไดวา วันที่ 11 
กรกฎาคม 2533 จึงเปนวันประวัติศาสตรวันหนึ่งของไทยที่มีกฎหมายเพื่อคนสวนใหญของประเทศ
ออกมาบังคับใช แมจะมีระยะเวลาการตอสูเรียกรองที่ยาวนานถึง 35 ปก็ตาม 
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2.4  การศึกษาความเปนไปไดในการขยายกฎหมายประกันสังคม เพื่อใหครอบคลุมแรงงานนอก
ระบบความหมายของแรงงานนอกระบบ  
 แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผูที่มีรายได ซ่ึงไมอยูในฐานะของลูกจาง และใหรวมถึงผูที่
อยู ในฐานะของลูกจางแตได รับการยกเวนไมตองเปนผูประกันตนตามมาตรา  33 แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยสามารถจําแนกออกเปนกลุมใหญๆ ได 2 กลุม คอื 
 1. กลุมที่มีการทํางานหรือรับจาง และมีรายได เชน ผูรับงานไปทําที่บาน ผูรับจางทํา
ของรับจางตามฤดูกาล(แรงงานภาคเกษตร) แรงงานในกิจการประมง ผูรับจางทํางานบาน คนขับรถ
สวนตัว ฯลฯ 
 2. ผูประกอบอาชีพอิสระทั่วไป เชน คนขับรถรับจาง ผูทําการเกษตรทั้งที่เปนที่ดินของ
ตนเองหรือเชา หาบเรแผงลอย ชางเสริมสวย ชางตัดผม ชางซอมรองเทา ชางซอมนาฬิกา เจาของ
กิจการ ทนายความ แพทย ทันตแพทย (ฯลฯ)6 
     
         2.4.1 จํานวนแรงงานนอกระบบ  

 ในป 2546 สํานักงานประกันสังคมไดขอความรวมมือสํานักงานสถิติแหงชาติศึกษา
จํานวนของแรงงานนอกระบบ ขอมูลพื้นฐาน ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมความประสงคเขาสู
ระบบประกันสังคมและความตองการสิทธิประโยชน 

 การสํารวจดําเนินการไปพรอมกับโครงการสํารวจภาวการณทํางานของประชากรทั่ว
ประเทศ ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2546  

 โดยมีครัวเรือนตัวอยาง 79,560 ครัวเรือนทั่วประเทศ และใชการสัมภาษณหัวหนา
ครัวเรือนหรือสมาชิก 

 การสํารวจพบวา จํานวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 64.2 ลานคน เปนผูอยูในวัยทํางาน 
(อายุ 15-60 ป) 42.3 ลานคนเปนกลุมที่อยูในกําลังแรงงาน จํานวน 35.5 ลานคนซึ่งพบวาเปนผูที่มี
งานทําในระหวาง 7 วัน กอนสัมภาษณ 34.5 ลานคน 

 ในจํานวนนี้ไดรับความคุมครองทางสังคมที่รัฐรวมจายเงินสมทบ 9.6 ลานคน  
สวนผูที่ไมไดรับความคุมครองทางสังคมที่รัฐรวมจายเงินสมทบมีจํานวนถึง 24.9 ลานคน  
 ดังนั้น จึงกําหนดใหผูที่มีงานทําและไมไดรับความคุมครองทางสังคมที่รัฐรวมจายเงิน 
 

                                                 
 6 สํานักงานประกันสังคม.  (2548).  ความเปนมาของรางพระราชกฤษฎีกาในการขยายความคุมครอง
ประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ.  หนา  1. 
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สมทบเปนกลุมเปาหมายของสํานักงานประกันสังคม7 
 สถานการณปจจุบันของแรงงานนอกระบบเนื่องจากแรงงานนอกระบบสวนใหญ
ทํางานในกิจกรรมขนาดเล็กหรือธุรกิจในครัวเรือนหรือการเกษตรรายเล็กที่ใชแรงงานในครัวเรือน
เปนหลัก 
 ดังนั้น สวนใหญจึงมีฐานะยากจน รายไดไมแนนอน ไมมีความมั่นคงในการทํางาน 
ไมไดรับความคุมครองทางสังคม และขาดคุณภาพชีวิตที่ดีกลายเปนผูดอยโอกาสในสังคมที่ตอง
เผชิญความเสี่ยงของชีวิตจากการเกิด แก เจ็บ หรือตาย จึงตองอาศัยการคุมครองแบบไมเปนทางการ
เทาที่จะหาได 
 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสงผล
ใหแรงงานนอกระบบ มีแนวโนมที่จะขยายตัวมากขึ้น และตองการความคุมครองทางสังคมเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย ดังนั้นภาระพึ่งพาของประชากรจึงสูงขึ้น ปจจุบันประชากรวัยแรงงานที่เปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศสามารถดูแลเด็กและผูสูงอายุไดอยางเพียงพอ แตในอนาคต 10-15 ปขางหนา 
สัดสวนของประชากรวัยแรงงานจะเริ่มลดลง ประเทศจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
 ดังนั้น การจัดระบบการคุมครองทางสังคมใหแกแรงงานนอกระบบ ซ่ึงเปนแหลงรวม
ประชากรทุกเพศและวัยในสัดสวน จะเปนการเตรียมความพรอมใหประชากรสวนใหญของ
ประเทศใหมีหลักประกันทางสังคมแกตนเอง ครอบครัว และชุมชน8 
 
        2.4.2  ความคุมครองทางสังคมที่มีอยู 
 ในปจจุบันความคุมครองทางสังคมอยางเปนทางการสามารถดําเนินการไดเฉพาะ
แรงงานที่อยูในระบบและกลุมดอยโอกาสตางๆ ในขณะที่แรงงานนอกระบบไดรับความคุมครอง
ทางสังคมเพียง 3 รูปแบบ ไดแก 
   1)  แบบไมเปนทางการ การคุมครองดังกลาวสืบเนื่องมาแตดั้งเดิมเปนการพึ่งพาอาศัย 
การดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวอันเปนไปตามประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมไทย 
  2)  แบบกึ่งทางการ โดยมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในระดับชุมชนเพื่อใหการ
ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ครอบคลุมวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย ซ่ึงที่มาของกองทุนดังกลาวมา
จากการสะสมเงินของคนในพื้นที่ในแตละชุมชน เชน การออมวันละบาทของสมาชิก หรือการนํา

                                                 
 7 สํานักงานโครงการขยายความคุมครองการประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ.  (2548).  การศึกษา
ความเปนไปไดในการขยายกฎหมายประกันสังคมเพื่อใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบ.  หนา  4. 
 8 แหลงเดิม.  หนา  5. 
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ดอกผลจากกลุมออมทรัพย กลุมวิสาหกิจชุมชน และกองทุนตางๆ ที่มีอยูในชุมชนเขามาสมทบ 
และอาจไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ เอกชน 
หรือองคกรตางประเทศ 
  3)  แบบเปนทางการไดแก 
             (1) การรักษาพยาบาลจากระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (โครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค) ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงปจจุบันครอบคลุมประชาชนที่ไมได
รับสวัสดิการดานการประกันสุขภาพ ประมาณ 47.03 ลานคน หรือประมาณรอยละ 75 ของ
ประชากรทั่วประเทศ 
       (2)  การคุมครองกลุมผูดอยโอกาสไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ คนไรที่พึ่ง สตรี และผู
ประสบปญหาสังคม ซ่ึงดําเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน9 
       2.4.3  การสํารวจความตองการประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ 
 การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสอบถามกลุมผูที่มีงานทําในระหวาง  7 วัน 
กอนวันสัมภาษณและไมไดรับความคุมครองทางสังคมที่รัฐรวมจายเงินสมทบในเรื่องความตองการ
เขารวมในระบบประกันสังคม  พบวา จากจํานวนแรงงาน0นอกระบบ 24.9 ลานคน มีผูที่ตองการ
เขารวมในระบบประกันสังคมเพียง 7.0 ลานคน (รอยละ 28.3) ผูไมตองการเขารวมมีจํานวน 12.1 
ลานคน (รอยละ 48.5) สวนผูที่ตอบไม แนใจและไมทราบมี 5.8 ลานคน (รอยละ 23.2) 
 ความสามารถจายเงินสมทบ 2 ชวง คือ เดือนละประมาณ 50-99 บาท และ 100-149 
บาท ซ่ึงประชากรในกรุงเทพมหานครมีความสามารถจายเงินสมทบมากกวาภาคอื่นๆ โดยสามารถ
จาย 100 บาทและมากกวาคิดเปนรอยละ 68.7 รองลงมาคือ ภาคกลาง รอยละ 56.7 และภาคใต รอย
ละ 51.9 ตามลําดับ ทั้งนี้ ประชากรสวนใหญหรือรอยละ 66.6 ตองการจายเงินสมทบเปนประจําทุก
เดือน 
 ความคิดเห็นตอประโยชนทดแทน 6 กรณี ของระบบประกันสังคมปจจุบัน ผูที่มีอายุ 15 
ปขึ้นไปเห็นวามีประโยชนมาก เรียงตามลําดับไดดังนี้ 

- กรณีเจ็บปวย รอยละ 70.4 
- กรณีชราภาพ รอยละ 68.9 
- กรณีตายรอยละ 65.5 
- กรณีทุพพลภาพ รอยละ 65.2 

                                                 
 9 แหลงเดิม.  หนา  6. 
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- กรณีคลอดบุตร รอยละ 64.0 
- กรณีสงเคราะหบุตร รอยละ 57.6 

 
       2.4.4  การศึกษาคุณลักษณะของแรงงานนอกระบบและวิธีการขยายความคุมครอง 

 สํานักงานประกันสังคมไดขอความรวมมือองคการแรงงานระหวางประเทศ 
(International Labour Organization : ILO) ศึกษาคุณลักษณะของแรงงานนอกระบบ และให
เสนอแนะวิธีการขยายความคุมครองตลอดจนแผนการดําเนินงาน มีขอสรุปดังนี้ 

   1)  ลักษณะทั่วไปของแรงงานนอกระบบ 
         (1) ขาดสถิติที่ เปนทางการ  เปนผลใหไมมีขอมูลแรงงานนอกระบบที่ ชัดเจน 

นอกจากนั้นยังขาดโอกาสในการไดรับสวัสดิการจากภาครัฐ ตลอดจนและไมมีศูนยกลางการติดตอ
กับแรงงานนอกระบบ 

         (2)  รายไดจํากัด และไมสม่ําเสมอ ทําใหมีความยุงยากในการประเมินรายได ซ่ึงจะ
เปนปญหาตอการนําสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม 

    (3)  ความตองการและลําดับความสําคัญดานการประกันสังคมแตกตางกัน การ
จัดรูปแบบประโยชนทดแทนอาจตองปรับเปลี่ยนและมีการจัดลําดับความสําคัญใหสอดคลองกับ
ความตองการของแรงงานนอกระบบ 
    (4)  ไมมีนายจาง ซ่ึงสามารถชวยจายเงินสมทบ หรือพิสูจนการเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางาน ดังนั้น วงเงินสิทธิประโยชนอาจจะลดลงเนื่องจากการจัดเก็บเงินสมทบในอัตราที่ต่ํา 
             2)  รูปแบบการขยายความคุมครอง ดังนี้ 

        (1)  การขยายความคุมครองควรเปนการบังคับ จากประสบการณในตางประเทศ
ช้ีใหเห็นวาการขยายความคุมครองจะตองมีการบังคับ เพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหาประโยชนจาก
โครงการประกันสังคม (Adverse Selection)  

       (2)  การบริการกองทุน ไดแนะนําใหแยกเงินกองทุนสําหรับประโยชนทดแทนในแต
ละกรณีออกจากกันเพื่อเสถียรภาพในระยะยาว ตลอดจนใหมีการแยกการบริหารจัดการกองทุน
ประกันสังคมออกจากปจจุบัน10 
   3)  ขอเสนอแนะในการขยายความคุมครอง 2 วิธีการ ไดแก  

          (1)  การขยายความคุมครองโครงการประกันสังคมปจจุบัน ไปยังประชากรที่อยูนอก
ขายความคุมครองของกฎหมาย ไดแก เกษตรกร ผูประกอบอาชีพอิสระผูรับงานไปทําที่บาน ผูรับ

                                                 
 10 แหลงเดิม.หนา 11. 
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จางรายวัน ผูรับจางรายวัน ผูรับจางตามฤดูกาล ลูกจางชั่วคราวรายวันของสวนราชการ ผูอยูใน
อุปการะของผูประกันตน และผูเกษียณอายุ 

     (2)  การขยายความคุมครองโดยจัดทําโครงการใหม ซ่ึงวิธีการนี้มี 3 ทางเลือกไดแก 
            ทางเลือกที่ 1 “โครงการคุมครองประชาชนทุกคน” เปนการจัดสิทธิประโยชน

ใหกับประชาชนทุกคน และผูพํานักอาศัยในประเทศที่มีสิทธิในรูปแบบของบํานาญพื้นฐาน 
        ทางเลือกที่ 2  “โครงการพิเศษ” เปนการจัดโครงการเพื่อครอบคลุมกลุมอาชีพ 

หรือกลุมอ่ืนๆ เชน ผูประกอบอาชีพอิสระ หรือเกษตรกร 
        ทางเลือกที่ 3 “โครงการประกันระดับจุลภาค” ใหความคุมครองกลุมครัวเรือน

หรือปจเจกบุคคลเปนโครงการที่มีฐานชุมชนที่สมาชิกจะมีลักษณะเหมือนกัน เชน มีอาชีพเดียวกัน 
หรืออยูในชุมชนเดียวกัน ซ่ึงจะไดรับสิทธิประโยชนเดียวกัน บริหารจัดการโดยสมาชิกหรือองคกร
ที่มิใชองคกรภาครัฐ แตจะไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐ 
      4)  วิธีการขยายความคุมครองโดยการแกไขกฎหมายที่เก่ียวของ หรือโดยการจัดทํา
โครงการใหมดังกลาว ตองมีลักษณะรูปแบบ ดังนี้ 

          (1)  การจัดตั้งกองทุนประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะ 
          (2)  มีระบบการบริหารงานที่เปนอิสระแยกจากกองทุนประกันสังคมปจจุบัน11 

 
        2.4.5  การรับฟงความคิดเห็นโดยตรงจากแรงงานนอกระบบ  
  สํานักงานประกันสังคมไดรับฟงความคิดเห็น โดยตรงจากแรงงานนอกระบบรวม 13 
คร้ัง ดังนี้ 
                  1)  การรับฟงความคิดเห็น เรื่องการขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอก
ระบบทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 10 คร้ังๆ ละ 200 คน ระหวาง วันที่ 2-30 กรกฎาคม 
2547 (ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม มุกดาหาร สุรินทร สุราษฎรธานี สงขลา สระแกว จันทบุรี 
กรุงเทพมหานคร และชลบุรี) 
      การดํา เนินการพบวาจากจํานวนผู เข ารวมสัมมนาทั้ ง ส้ิน  2 ,286 คน  ซ่ึงสง
แบบสอบถามกลับคืนมา 1,987 คน มีผูตองการที่จะเขารวมในระบบประกันสังคมถึง 1,472 คน คิด
เปนรอยละ 74.1 และมีเพียง 515 คน หรือรอยละ 25.9 เทานั้น ที่ตอบวาไมตองการและไมแนใจที่จะ
เขารวมในระบบประกันสังคม 

                                                 
 11 แหลงเดิม. หนา 12. 
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 ทั้งนี้ ผูเขารวมสัมมนามีความตองการสิทธิประโยชนจากระบบประกันสังคม โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปหานอย ดังนี้ 
      อันดับ 1  กรณีเจ็บปวย 
      อันดับ 2  กรณีทุพพลภาพ 
      อันดับ 3  กรณีตาย 
      อับดับ 4  กรณีชราภาพ 
      อันดับ 5  กรณีสงเคราะหบุตร 
         อันดับ 6  กรณีคลอดบุตร 
 2)  การรับฟงความคิดเห็นการขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ กับ
กลุมอาชีพ รวม 3 กลุมอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 3 ครั้งๆ ละ 150 คน ไดแก 
กลุมผูขับรถรับจาง กลุมผูขับรถรับจาง กลุมผูรับงานไปทําที่บาน และกลุมหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) และกลุมผูทํางานบริหารในสถานบันเทิง ระหวางวันที่ 1-3 ธันวาคม 2547 
  เนื่องจากแรงงานนอกระบบกลุมดังกลาวมีการรวมตัวเปนกลุมหรือสหกรณหรือชมรม
ตางๆ และมีรายไดและที่อยูคอนขางแนนอน 
  
 3)  สรุปความคิดเห็นท่ีไดรับ ดังนี้ 
  (1) กลุมนํารองเห็นดวยกับสิทธิประโยชนจากระบบประกันสังคมทั้ง 6 กรณี โดยให
ความสําคัญกับกรณีเจ็บปวยเปนลําดับแรก รองลงมา คือ ทุพพลภาพตาย ชราภาพ สงเคราะหบุตร 
และกรณีคลอดบุตร 
  (2) อัตราเงินสมทบ กลุมมีความเห็นที่พรอมจะจายได 3 อัตรา คือ 150 บาท 200 บาท 
และ 300 ตอเดือน 
  (3) ตองการใหรัฐบาลมีสวนรวมในการจายเงินสมทบ โดยทุกกลุมอาชีพตองการให
รัฐบาลรวมสมทบดวยอยางนอยในอัตราสวน 1:1 (ผูประกันตน 1 สวน รัฐบาล 1 สวน) 
  (4) ความตองการใหขยายความคุมครองถึงคูสมรส ทุกกลุมมีความตองการที่แตกตาง
กัน โดยกลุมคนขับรถรับจางสวนใหญมีความตองการ กลุมผูรับงานไปทําที่บานและกลุมหนึ่ง
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล (OTOP) มีความตองการและไมตองการสัดสวน 1:1 และกลุมผูทํางานใน
สถานบันเทิงและผูประกอบอาชีพอิสระ มีความตองการและไมตองการ สัดสวน 1 : 1 
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  (5) ความพรอมในการเขารวมการประกันสังคม ทุกกลุมอาชีพมีความพรอมเขารวมใน
ระบบประกันสังคม12 
 
     2.4.6 การศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการขยายความคุมครอง 
  สํานักงานประกันสังคม ไดขอความรวมมือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษา
โครงสราง คุณลักษณะ ฐานรายได ความพรอมทางการเงินและความตองการประกันสังคมของ
แรงงานนอกระบบแตละกลุมอาชีพ ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ระหวางเดือนกรกฎาคม 2547- 
มีนาคม 2548 
  ตลอดจนการกําหนดขอบเขตของประชากรแตละกลุมอาชีพเพื่อพยากรณกลุมตัวอยาง 
ตลอดจนรูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะหสถานะของกองทุน ภายใตเงื่อนไข
ของระบบประกันสังคมปจจุบัน 
  การดําเนินการไดมีการจัดเก็บขอมูลภาคสนามทั่วประเทศ โดยการสุมตัวอยาง 13,332 
คน แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางรอยละ 0.05ของ
ประชากรผลการศึกษาโดยสรุป มีดังนี้ 
  1. โครงสรางของแรงงานนอกระบบ 
       จากการสํารวจพบวามีจํานวนแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ 9 กลุมอาชีพหลัก
จํานวนประมาณ 32.69 ลานคน ดังนี้ 
ตารางที่ 2.2  แสดงจํานวนแรงงานนอกระบบรายกลุมอาชีพ 

กลุมอาชีพ จํานวน 
(ลานคน) 

1. รับงานไปทําที่บาน (รับจางทําของ/รับจางผลิต-แปรรูป) 2.02 
2. รับจางทั่วไปนอกบาน 0.50 
3. รับเหมา – รับชวงงาน  1.43 
4. รับจางทํางานในครัวเรือน 0.23 
5. ขับรถรับจาง 
(สามลอเครื่อง /บรรทุก/จักรยานยนต/แท็กซี่/ส่ีลอเล็ก/อ่ืนๆ 

0.66 

6. ประมง(แรงงานกิจการประมง) 0.45 
 

                                                 
 12 แหลงเดิม. หนา 13-14 
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ตารางที่ 2.2   ( ตอ ) 
 

กลุมอาชีพ จํานวน 
(ลานคน) 

7. เกษตรกร  
(ทํานา/ทําสวน/ทําไร/เลี้ยงสัตว/เล้ียงสัตวน้ํา) 

13.56 

8. อ่ืนๆ  ซ่ึงประกอบอาชีพอิสระที่ไมมี ลูกจางและไมได รับความคุมครอง
ประกันสังคมเชน หาบเร แผงลอย ฯลฯ 

10.00 

9. ประกอบอาชีพอิสระ  
9.1 วิชาชีพเฉพาะที่มีฝมือสูง  
(วิศวกร/สถาปนิก/เภสัชกร/แพทย/ทนายความ ฯลฯ) 
9.2 วิชาชีพเฉพาะที่มีฝมือปานกลาง 
(โปรแกรมเมอร/คอมพิวเตอร/นักดนตรี/ นักรองนักแสดง ฯลฯ) 
9.3 วิชาชีพเฉพาะที่มีฝมือทั่วไป 
(มัคคุเทศก/พนักงานตอนรับ/ชางเสริมสวย-แตงผม ฯลฯ) 

0.21 
 

0.09 
 

3.54 
 

รวม 9 กลุมอาชีพหลัก 32.69 
 
  2. ความเปนไปไดในการขยายความคุมครองโดยการบังคับแบบไมจํากัดพื้นที่เพื่อให
ทราบขอมูลผูที่จะเขาสูระบบแตละกลุมเปาหมาย ตลอดจนสามารถวางแผนการเงินในระยะยาวได 
  3. การจัดเก็บเงินสมทบจาก 2 ฝาย สมาชิกและรัฐบาลในอัตราเดียว (Flat rate) เนื่องจาก
ความสามารถในการจายเงินสมทบของแรงงานนอกระบบอยูในระดับต่ํา 

 4. การจัดชุดสิทธิประโยชนใหครอบคลุมทั้ง 6 กรณี โดยเงินสมทบและประโยชน
ทดแทนเปนไปตามชุดสิทธิประโยชน และมีระยะเวลารอคอยการเกิดสิทธิ (Waiting Period) 
สําหรับสิทธิประโยชนแตละกรณีดวย 
  5. ใหแยกการบริหารจัดการกองทุนออกจากปจจุบัน 
       6. การประมาณการประชากรที่มีอายุระหวาง 15-60 ป ที่มีความสนใจและมีความพรอม
รับการคุมครอง ดังนี้ 
     - กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย 1.97 ลานคน 
     - กรณีตาย 1.18 ลานคน 
     - กรณีทุพพลภาพ 0.97 ลานคน 
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   - กรณีคลอดบุตร 0.89 ลานคน 
   - กรณีชราภาพ 0.71 ลานคน 
   - กรณีสงเคราะหบุตร 0.19 ลานคน13 
 ดังนั้นโดยสรุป  ความเปนไปไดในการขยายความคุมครองจึงเปนดังนี้ 
ตารางที่ 2.3  แสดงความเปนไปไดในการขยายความคุมครองสูแรงงานนอกระบบ14  

หนวยงาน/ป พ.ศ. ขอสรุป หมายเหตุ 
1 .  สํ า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แหงชาติ /2546 

1. จํานวนแรงงานนอกระบบ 
24 .90  ลานคน  ทั่ วประเทศมี
ความตองการประกัน สังคม
จํานวน 7.00 ลานคน  (รอยละ 
28.30) 
2. รายไดเฉล่ีย 5,000 บาท/เดือน 
3. ความสามารถในการจายเงิน
สมทบ 100-150 บาท/เดือน (รอย
ละ 28.90)  

 

2 .  อ ง ค ก า ร แ ร ง ง า น
ระหวางประเทศ  (ILO) 
/2547 

เงินสมทบ 
1. ควรเปนแบบอัตราเดียว (Flat 
Rate) และใหเงินทดแทนการ
ขาดรายไดในบางกรณี 
2. ตองการสนับสนุนทางการเงิน
จากรัฐบาล 

เหตุผล 
1 .  เนื่องจากแรงงานนอกระบบมี
รายไดจํากัดไมสม่ําเสมอ ทําใหไม
สามารถประเมินรายไดที่แทจริงจึงไม
ควรใชระบบการจัดเก็บเงินสมทบ
ตามฐานรายไดเหมือนผูประกันตนใน
ระบบ 
2. เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนใน
อัตราที่เหมาะสม และเกิดความเทา
เทียมกับแรงงานในระบบที่ไดรับการ
สนับสนุนเงินจากรัฐบาลอยูแลว 

                                                 
 13 แหลงเดิม. หนา 14-16. 
 14 สํานักงานประกันสังคม. (2548). การศึกษาผลกระทบดานการเงินท่ีมีตอกองทุนประกันสังคมจากการ
ขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ. หนา 1. 
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ตารางที่ 2.3  (ตอ) 

หนวยงาน/ป พ.ศ. ขอสรุป หมายเหตุ15 
 สิทธิประโยชน 

1. ควรปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความ
ตองการของแรงงานนอกระบบและ
จําเปนตองทําการสํารวจความตองการและ
จัดลําดับความสําคัญของสิทธิประโยชน
ขึ้นใหม 

เหตุผล 
เ นื่ อ ง จ ากแรง ง านนอก
ระบบมีความตองการสิทธิ
ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ ลํ า ดั บ
ความสําคัญแตกตางกัน
และการที่ไมมีนายจางรวม
จายเงินสมทบและรับรอง
การวางงาน 

 2. สิทธิประโยชนดานการบริการ และ
วงเงินอาจจะลงลง เนื่องจากเงินสมทบที่
จัดเก็บไดนอย 
3. ไมควรใหความคุมครองกรณีวางงาน 
เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบการวางงาน
ที่แทจริงได 

 

 รูปแบบการดําเนินการ 2 ทางเลือก 
1.  การบังคับโดยระบบปจจุบัน 
-  เพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหาประโยชน 
(Adverse Selection) 
-  เงินสมทบจากภาษี หรือแรงงานนอก
ระบบจายโดยตรง  หรือผสมผสานกัน
ระบบภาษี 
-  ไม ควรใหประโยชนทดแทนบาง
ประเภท 
-  แยกกองทุนประกันสังคมสําหรับลูกจาง
และแรงงานนอกระบบออกจากกัน 
-  ใหมีตัวแทนเก็บเงินสมทบแทนนายจาง 

ขอจํากัด 
มีระยะเวลารอคอยการเกิด
สิทธิตามประเภทของสิทธิ
ประโยชนซ่ึงจะสรางความ
ยุงยากโดยตรงแกแรงงาน
นอกระบบในการจายเงิน
สมทบ เนื่องจากมีรายไดไม
ต อ เ นื่ อ ง เ ป น ผ ล ใ ห
ระยะเวลาการเกิดสิทธิจะ
ชาตามไปดวย 

                                                 
 15 แหลงเดิม. หนา 2. 
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ตารางที่ 2.3  (ตอ) 

หนวยงาน/ป พ.ศ. ขอสรุป หมายเหตุ16 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตั้งโครงการใหม 
- ระบบสมัครใจแตจะตองมีมาตรการ
คัด เ ลือกสมาชิก เพื่ อปองกัน  Adverse 
Selection  
- เงินสมทบควรเปนแบบอัตราเดียว (Flat 
Rate) และรัฐบาลสนับสนุนทางการเงิน 

ขอจํากัด 
ตองระมัดระวังเรื่องการเงิน 
ซ่ึงอาจจะไมเพียงพอจาย
ป ร ะ โ ย ช น ท ด แ ท น 
โดยเฉพาะกรณีชราภาพซึ่ง
โครงสรางประชากรของ
ประ เ ทศกํ า ลั ง เ ข า สู วั ย
ผูสูงอายุ 

   
3. มหาวิทยาลัยสุโขทัย-  
ธรรมาธิราช/2548 

เงินสมทบ 
- จัดเก็บอัตราเดียว (Flat rate) โดยแยกตาม
ประเภทของประโยชนทดแทน 
- ใหมีตัวแทนเก็บเงินสมทบถึงระดับ
ชุมชน 
- รัฐบาลรวมสมทบ 
- แยกการบริหารกองทุนออกจากปจจุบัน 

 

 ประโยชนทดแทน 
- สามารถใหได 6 กรณี โดยยกเวนกรณี
วางงาน 

 

 

4. การรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอของแรงงานนอก
ระบบ/ 2548 
 
 

1. ความตองการประกันสังคม จากการ
สํารวจความเห็นแรงงานนอกระบบกลุม
ตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 60,000 บาท
ตอป จํานวน  2,076 คน ตองการไดรับ
ความคุมครองประมาณ 1,599 คน หรือ 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 16 แหลงเดิม. หนา 3. 
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ตารางที่ 2.3  (ตอ) 

หนวยงาน/ป พ.ศ. ขอสรุป หมายเหตุ17 
 
 
 
 
 
 
 

คิดเปนรอยละ 77.0 
2. ใหรัฐบาลรวมจายเงินสมทบอยาง
นอย 1:1 
3.  ตองการการดูแลสุขภาพตาม
โครงการ  30  บาท  ชวยคนไทย
หางไกลโรค 
4 .  เรียงลําดับความตองการเงิน
ป ร ะ โ ย ช น ท ด แ ท น จ า ก ก า ร
ประกันสังคมไดแก กรณีเจ็บปวย
คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพชราภาพ 
และสงเคราะหบุตร 

 

 

                                                 
 17 แหลงเดิม. หนา 3. 
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บทที่ 3 
ระบบประกันสังคมตามกฎหมายไทยกับตางประเทศ 

 
 ในบทนี้จะนํากฎหมายประกันสังคมของประเทศไทย กฎหมายประกันสังคมของ
ประเทศโปรตุเกส สหรัฐอเมริกา และหลักการสําคัญของอนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 
102 วาดวยประกันสังคม มาพิจารณาประกอบกันวากฎหมายประกันสังคมของประเทศไทยมี
หลักการอยางไร เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ เมื่อเทียบกับกฎหมายประกันสังคมของประเทศ
โปรตุเกส สหรัฐอเมริกา และอนุสัญญาเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศ ฉบับที่ 102 วาดวย
ประกันสังคม 
 
3.1  ระบบประกันสังคมตามกฎหมายไทย 
 
 3.1.1  การเปนผูประกันตน  
 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีหลักการในการสรางหลักประกันใหแก
ผูประกันตนในการดํารงชีวิต 
 ตามมาตรา 5 แหง พระราชบัญญัติดังกลาว ไดใหความหมายของผูประกันตน ไววา “ผู
ซ่ึงจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตาม พระราชบัญญัตินี้” 
 การเปนผูประกันตาม พระราชบัญญัติดังกลาวมีได 3 กรณี กลาวคือ 
 1)  ผูประกันตนตาม มาตรา 33 
 2)  ผูประกันตนตาม มาตรา 39 
 3)  ผูประกันตนตามมาตรา 40 
               1) ผูประกันตนตามมาตรา 33 
 มาตรา 33 ไดกําหนดคุณสมบัติของผูประกันตนไววาจะตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ป 
บริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ เวนแตในกรณีที่มีอายุ 60 ปบริบูรณแลวแตยังคงทํางานในสถาน
ประกอบการเดิมอยูตอไปอยางตอเนื่อง ใหบุคคลดังกลาวเปนผูประกันตนตอไป แมวาจะมีอายุเกิน 
60 ป บริบูรณ 
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 หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนสิทธิของนายจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
โดยลูกจางทํางานกับนายจางรายใหม ถึงแมลูกจางจะมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ ลูกจางนั้นยังคงมีสิทธิ
เปนผูประกันตนตอไป 
 2)  ผูประกันตนตามมาตรา 39 
  (1)  เคยเปนผูประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
มาแลวไมนอยกวา 12 เดือน 
  (2)  ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) คือส้ินสภาพการเปนลูกจาง 
  (3)  ยื่นแบบแสดงความจํานงสมัครภายใน 6 เดือน นับแตวันสิ้นสภาพการเปน
ลูกจาง  
 3)  ผูประกันตนตามมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ) 
  (1)  บุคคลอื่นที่มิใช ลูกจาง ตามมาตรา 33 
  (2)  อายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณและไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
  (3)  ไมเปนผูประกันตน ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
  (4)  ไมเปน ผูทุพพลภาพ 
  (5)  ไมเปนโรค ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนดคือ 
   1. วัณโรคในระยะอันตราย 
  2. โรคพิษสุรา เร้ือรัง 
  3. โรคใดๆ ซ่ึงอยูในระหวางการรักษา และอยูในสภาพการใชเครื่องชวยชีวิต 
 ดังนั้น จึงสรุปไดวา การเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติดังกลาวเปนไดเพียง 3 
กรณี ดังกลาวขางตนเทานั้น 
 
 3.1.2   การจายเงินสมทบ 
  1)  อัตราเงินสมทบ 
     (1)  ผูประกันตนตาม มาตรา 33 
     ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง กําหนดให รัฐบาล นายจาง และผูประกันงานตาม
มาตรา 33 จายเงินสมทบ เพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณี
ทุพพลภาพ กรณี ตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร และกรณีชราภาพ ตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ซ่ึงปจจุบันกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ใหไว 
ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม 115 ตอนที่ 119 
วันที่ 27 ธันวาคม 2545 ดังนี้ 

DPU



32 
 
     1.  อัตราเงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร 
      ก. ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ใหรัฐบาล
นายจาง และผูประกันตน ออกเงินสมทบเพื่อจายประโยชนทดแทนในกรณี ดังกลาว ฝายละเทากัน
ในอัตรารอยละ 1 ของคาจางของผูประกันตน 
       ข .  ตั้ งแต  วันที่  1  มกราคม  พ .ศ .  2547 เปนตนไป  รัฐบาล  นายจาง 
ผูประกันตน ออกเงินสมทบฝายละเทากันในอัตราฝายละ รอยละ 1.5 ของคาจางของผูประกันตน 
      2.  อัตราเงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร และ
กรณีชราภาพใหรัฐบาลออกเงินสมทบรอยละ  1 ของคาจางของผูประกันตน  นายจางและ
ผูประกันตนออกเงินสมทบในอัตราฝายละ รอยละ 3 ของคาจางของผูประกันตน 
     3.  อัตราเงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน ใหรัฐบาล
ออกเงินสมทบในอัตรารอยละ .25 ของคาจางของผูประกันตน นายจางและผูประกันตนออกเงิน
สมทบใน อัตราฝายละ รอยละ .50 ของคาจางของผูประกันตน 

   (2)  ผูประกันตนตาม มาตรา 39  
     มาตรา 46 วรรคสาม ใหรัฐบาลและผูประกันตนออกเงินสมทบเขากองทุนโดย
รัฐบาลออก 1 เทา และผูประกันตนออก 2 เทาของอัตราเงินสมทบที่แตละฝายตองออกใน กรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร กรณีตาย  กรณีสงเคราะหบุตร และ
กรณีชราภาพ ดังนี้ 
     1.  เงินสมทบที่ ผูประกันตนตามมาตรา  39 ตองออกสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมตาม มาตรา 39 ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2546 จนถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซ่ึง
จะตองนําสงใหแก สํานักงานประกันสังคมภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไปใหผูประกันตนนําสงเงิน
สมทบเดือนละ 384 บาท โดยใชอัตราเงินสมทบรอยละ 5 ของ จํานวนเงินที่ใชเปนฐานใน การ
คํานวณเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา 39 จํานวนเดือนละ 4,800 บาท (2 เทาของอัตราเงิน
สมทบที่ผุประกันตนตามมาตรา 33 ตองออกสมทบเขากองทุนประกันสังคม) 
     2.  เงินสมทบที่ ผูประกันตนตามมาตรา  39 ตองออกสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมประจําเดือน มกราคม 2548 เปนตนไป ใหนําสงเดือนละ 432 บาท โดยใหใชอัตราเงิน
สมทบรอยละ 9 ของจํานวนเงินที่ใชเปนหลักฐานในการคํานวณ เงินสมทบของผูประกันตน ตาม
มาตรา 39 เดือนละ 4,800 บาท 
    (3)  ผูประกันตนตาม มาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ) 
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     พระราชกฤษฎีกากําหนด หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของ
ประโยชนทดแทน ตลอดจน หลักเกณฑ และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของ
ผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ. 2537 กําหนดอัตราเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อ
การจายประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ไววาตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตน
ไป ใหผูประกันตนตามมาตรา 40 จายเงินสมทบ ปละ 3,360 บาท 
  2) จํานวนเงินท่ีใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ 

   (1) ผูประกันตนตามมาตรา 33 
     ที่มา จากคาจางของผูประกันตน กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2538 ออกโดยอาศัย อํานาจตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 46 วรรคสี่ กําหนดคาจางที่ใชเปน
ฐานในการคํานวณ เงิน สมทบ กองทุน ประกันสังคมของผูประกันตนตามมาตรา 33 แตละคนเดือน
ละไมต่ํากวา 1,650 บาท และไมเกินเดือนละ 15,000 บาท 
     พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 กําหนดนิยามของคําวา 
“คาจาง” หมายถึง 
     1. เงิน 
     2. นายจางเปนผูจาย 
     3. มีวัตถุประสงคเพื่อตอบแทนการทํางานของลูกจางในวันและเวลาทํางาน
ปกติรวมทั้งวันหยุด และวันลาที่ลูกจาง ไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ ไมวานายจางจะกําหนดคํานวณ หรือ
จายในลักษณะใด หรือโดยวิธีการใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 
     การคํานวณเงินสมทบที่มีเศษสตางค มาตรา 46 วรรคสี่ กําหนดไววาถามีเศษ
สตางค ตั้งแต 50 สตางคขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งบาท ถานอยกวานี้ใหปดทิ้ง 
    (2)  ผูประกันตนตามมาตรา 39 
     ที่มา ไมไดมาจากคาจางโดยมาตรา 39 วรรคสอง กําหนดใหออกกฎกระทรวง
กําหนดเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2538) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2538 กําหนดจํานวนเงินที่ใช
เปนฐานในการคํานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผูประกันตนตามมาตรา 39 เปนจํานวน
เงินเดือนละ 4,800 บาท 
 
 3.1.3  สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ 
  1) ผูประกันตนตามมาตรา 33 และตามมาตรา 39 
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    (1) กรณีประสบอันตราหรือเจ็บปวย ผูประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
อันมิใชเนื่องจากการทํางานมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ดังนี้ 
      1. การบริการทางการแพทย ผูประกันตนตองเขารับบริการทางการแพทย ณ 
สถาน พยาบาลที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ยกเวน กรณี
ผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เพราะอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน หรือกรณีที่สํานักงาน
ประกันสังคมยังไมไดออกใบรับรองสิทธิให ผูประกันตนสามารถเขารับบริการทางการแพทย ณ 
สถานพยาบาลใดก็ได สํานักงานประกันสังคมจะจายเงินเปนคา บริการทางการแพทย ตาม
หลักเกณฑและอัตราที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด 
     การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยดวยเหตุหรือกลุมโรค และบริการดังตอไปนี้
ผูประกันตน ไมมีสิทธิ ไดรับบริการทางการแพทย 
      ก.  โรคจิต ยกเวน กรณีเฉียบพลันซึ่งตองทําการรักษาในทันทีและระยะเวลา
ในการรักษาไมเกินสิบหาวัน 
      ข.  โรค หรือการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการใชสารเสพติดตาม
กฎหมายวาดวย ยาเสพติด  
      ค.  โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไขใน
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันใน หนึ่งป 
      ง.  การฟอกเลือดดวยไตเทียม ยกเวน 
       -  กรณีไตวายเฉียบพลัน ที่มีระยะเวลาการรักษาไมเกินหกสิบวันใหมี
สิทธิไดรับการบริการทางการแพทย คือ การฟอกโลหิต (Hemodiasyais) โดยจายเปนคา
รักษาพยาบาลเทาที่จายจริงไมเกิน คร้ังละ 3,000 บาท ตอสัปดาห 
       -  กรณีเจ็บปวยดวยโรคไตวายเรือร้ังระยะสุดทาย  โดยสํานึกงาน
ประกันสังคมจะจายใหกับสถานพยาบาลโดยตรงในอัตราไมเกิน 1,500 บาทตอครั้งและไมเกิน 
3,000 บาท ตอสัปดาห 
      จ.  การกระทําใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย 
      ฉ.  การรักษาที่อยูในระหวางการคนควาทดลอง 
      ช.  การรักษาภาวะที่มีบุตรยาก 
      ซ.  การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเวน การตรวจเนื้อเยื่อ
เพื่อการปลูกถายไขกระดูกของผูประกันตน จายคาตรวจเนื้อเยื้อเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไม
เกิน 7,000 บาท ตอราย 
      ฌ. การตรวจใดๆ ที่เกินกวาความจําเปนในการรักษาโรคนั้นๆ 
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      ญ.  การผาตัด เปลี่ยนอวัยวะยกเวน 
       -  การปลูกถายไขกระดูก ใหจายคาบริการทางการแพทยเหมาจายใน
อัตรา เจ็ดแสนหาหมื่นบาทตอราย 
       -  การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา เหมาจายคาบริการทางการแพทย
ใหแกสถานพยาบาล ในอัตรา 20,000 บาท และใหศูนยดวงตาสภากาชาดไทย 5,000 บาท 
      ฎ.  การเปลี่ยนเพศ 
      ฎ.  การผสมเทียม 
      ฐ.  การบริการระหวางรักษาตัวแบบพักฟน 
      ฑ.  ทันตกรรม ยกเวน การถอนฟน การอุดฟน และการขูดหินปูนให
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย เทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกิน 200 บาทตอ
คร้ัง และไมเกิน 400 บาทตอป 
      ฒ.  แวนตา 

    2.  เงินทดแทนการขาดรายได 
      กรณีผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจาง  สําหรับการที่ผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อ
การรักษาพยาบาลตามคําส่ังแพทยคร้ังหนึ่งไมเกิน 90 วัน และในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินตองไมเกิน 
180 วัน เวนแตเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดเกิน 180 วัน แตไมเกนิ 
365 วัน 
      ก. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในมาตรา 64 วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดกําหนดโรคเรื้อรังไว คือ 
       -  โรคมะเร็ง 
        -  โรคเสนเลือดในสมองผิดปกติ 
       -  โรคไตวายเรื้อรัง 
       -  โรคที่รักษาเกิน 180 วัน ติดตอกันและในขณะเจ็บปวย ผูปวยไม
สามารถทํางานไดตามปกติ 
      ข. หลักเกณฑการรับเงินทดแทนการขาดรายได 
        -  ผูประกันตนตองหยุดงานตามคําส่ังแพทย 
       -  ตองปรากฏวาผูประกันตนขาดรายไดจริงๆ ในระหวางการหยุดงาน
ตามคําส่ังแพทย 
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       -  ตองหักจํานวนวันลาปวยตามกฎหมายคุมครองแรงงานกอนคํานวณ
เงินทดแทนการขาดรายได 
    (2)  กรณีตาย 
     ผูประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานจนถึง
แกความตายมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ดังนี้ 
     1.  คาทําศพ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2540) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2540 ออกตามความในมาตรา 73 (1) แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
กําหนดใหจายเงินคาทําศพเปนจํานวน 30,000 บาท 
     2.  เงินสงเคราะห จายใหแกทายาทของผูประกันตนที่ถึงแกความตาย ดังนี้ 
      ก.  ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 36 
เดือนขึ้นไป แตไมถึง 10 ป จะไดรับเงินสงเคราะหเทากับ 50% ของคาจางรายเดือน คูณ 3 = คาจาง 1 
เดือนครึ่ง 
      ข.  ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 10 ป
ขึ้นไป จะไดรับเงินสงเคราะหเทากับ 50% ของคาจางรายเดือน คูณ 10 = คาจาง 5 เดือน 
 
     3.  ผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย 
      ก. เงินคาทําศพ ใหจายแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้ 
       -  บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพ และไดเปน
ผูจัดการศพผูประกันตน 
       -  สามีหรือภริยา บิดามารดาหรือบุตรของผูประกันตน ซ่ึงมีหลักฐาน
แสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน ตองเปนสามีหรือภรรยา หรือบิดา หรือมารดา หรือบุตรที่ชอบ
ดวยกฎหมายของผูประกันตน 
       -  บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน 
      ข.  เงินสงเคราะหกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย  จายใหแกบุคคล
ตามลําดับ ดังนี้  
       -  บุคคลที่ ผูประกันตนทําหนังสือระบุให เปนผูมี สิทธิได รับเงิน
สงเคราะห 
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       -  ถาผูประกันตนมิไดทําหนังสือระบุไวตาม (1) นํามาเฉลี่ยจายใหแก
สามีภริยา บิดามารดาหรือบุตรของผูประกันตนในจํานวนที่เทากัน (ตองเปนสามีหรือภริยา หรือ
บิดา หรือมารดา หรือบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูประกันตน) 
    (3)  กรณีทุพพลภาพ 
     ผูประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานจนเปน
เหตุใหทุพพลภาพมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ดังนี้ 
     1. การบริการทางการแพทย  ผูประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิได รับคา
รักษาพยาบาลไมเกินเดือนละ 2,000 บาท ไมวาการเขารับบริการทางการแพทยดังกลาวจะเกี่ยวเนื่อง
กับการทุพพลภาพหรือไมก็ตาม 
     2.  คาฟนฟูสมรรถภาพของผูทุพพลภาพตามมาตรา  70 (6) เปนไปตาม
หลักเกณฑและอัตราดังตอไปนี้ 
      ก.  คาใชจายในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ
เทาที่จายจริงตามความจําเปนไมเกินสี่หมื่นบาทตอราย 
      ข.  คาใชจายในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายตาม (1) ในสวนที่
เปนคาใชจายทางกายภายบําบัดหรืออาชีวบําบัดใหจายตามหลักเกณฑและอัตราดังนี้ 
       -  คาใชจายทางกายภาพบําบัดครั้งละไมเกิน หนึ่งรอยบาท 
       -  คาใชจายทางอาชีวบําบัดครั้งละไมเกินหาสิบบาท 
      ค.  คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพตาม (1) ใหจายเฉพาะที่เปน
การฝกตามหลักสูตรที่หนวยงานในสํานักงานเปนผูดําเนินการ ตามอัตราที่กําหนดในประกาศสํา
หนักงานประกันสังคมเรื่องกําหนดหลักเกณฑและอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพของผูทุพพลภาพ 
     3.  เงินทดแทนการขาดรายได ผูประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทนการขาดรายไดจํานวน 50% ของคาจางเฉลี่ยเปนระยะเวลาตลอดชีวิต 
     4.   ถาผูทุพพลภาพถึงแก “ความตาย” จะไดรับประโยชนทดแทน คือ 
      ก.  เงินคาทําศพ 30,000 บาท 
      ข.  เงินสงเคราะหแกทายาท ตามหลักเกณฑคํานวณเงินทดแทนการขาด
รายได กรณีตายโดยนําเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทายกอนตายมา
เปนเกณฑในการคํานวณ 
    (4)  กรณีคลอดบุตร 
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     ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือ
ภริยา หรือสําหรับหญิงซ่ึงอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผย ถาไมมีภริยาที่จด
ทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย 
     1.  ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับมีดังนี้ 
      ก.  ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับ
สําหรับการคลอดบุตรไมเกิน 2 คร้ัง 
      ข. คารักษาพยาบาล เหมาจายจํานวน 12,000 บาท/ตอการคลอดหนึ่งครั้ง 
      ค.  เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไมเกิน 2 ครั้ง โดยเหมา
จายเปนเงินจํานวน 50% ของคาจางเฉลี่ยเปนระยะเวลา 90 วัน 
     2.  หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร 
         ก.  ผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนสําหรับการคลอด
บุตรไมเกิน 2 คร้ัง ดังนั้น ถาสามีและภริยาเปนผูประกันตนทั้ง 2 คน ใหแตละคนมีสิทธิเบิกคาคลอด
บุตรไดคนละ 2 คร้ัง รวมเปน 4 คร้ัง 
        ข. กรณีผูประกันตนชายเปนผูขอรับประโยชนทดแทนจะมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนเปนคาคลอดบุตรเหมาจาย 12,000 บาท/คร้ังเทานั้น  ไมมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 
         ค.  ผูประกันตนหญิง มีสิทธิไดรับคาบริการทางแพทยและเงินสงเคราะห
การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 
         ง.  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาคลอดบุตร ตอเมือมีระยะเวลาตั้งครรภไม
นอยกวา  28 สัปดาห และทารกออกจากครรภมารดาไมวาจะมีชีวิตรอดอยูหรือไมก็ตาม 
         จ.  ผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรสําหรับ
หญิงซ่ึงอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
       -  ผูประกันตนจะตองไมมีภริยาซึ่งไดจดทะเบียนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
       -  ผูประกันตนตองอยูกินฉันสามีภริยากับหญิงนั้นโดยเปดเผย 
       -  ปรากฏชื่อของผูประกันตนเปนบิดาในสูติบัตร 
    (5)   กรณีสงเคราะหบุตร 
     1.   พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 75 ไดกําหนดประโยชน
ทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร ดังนี้ 
      ก. คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร 
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      ข. คาเลาเรียนบุตร 
      ค.  คารักษาพยาบาลบุตร 
      ง.  คาสงเคราะหอ่ืนที่จําเปน 
     2.  หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะห
บุตร 
      พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 75 ทวิ มาตรา 
75 ตรี มาตรา 75 จัตวา และกฎกระทรวง  ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในมาตรา 75 และ
มาตรา 75 ตรี แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายประโยชน
ทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 
      ก.  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
สําหรับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย  ซ่ึงมีอายุตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกิน 15 ป  ไม
รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น  ซ่ึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 
(พ.ศ. 2542) ไดกําหนดอายุบุตรที่มีสิทธิไดรับการสงเคราะหมีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ 
      ข.  ผูประกันตนสามารถใชสิทธิขอรับประโยชนทดแทนสําหรับบุตร
จํานวนคราวละไมเกิน 2 คน โดยนับเรียงลําดับการเกิดกอนหลัง  ไมวาบุตรจะเกิดกอนหรือหลังการ
เปนผูประกันตน 
      ค.  ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร ใหจายในอัตรา 200 บาทตอ
เดือนตอบุตรหนึ่งคน 
      ง.  กรณีบุตรเกิดระหวางเดือนใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเต็มเดือน 
      จ.  ผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนสําหรับบุตร 2 คนแลว ตอมาบุตร
คนใดคนหนึ่งส้ินสุดการมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ตามขอ 6 ถาผูประกันตนมีบุตรอื่นอายุไม
เกิน 6 ปบริบูรณใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรแทนที่บุตรที่ส้ินสุด
การมีสิทธินั้น 
      ฉ.  บุตรของผูประกันตนจะสิ้นสุดการไดรับประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบุตรเมื่อ 
       -  บุตรมีอายุเกิน 6 ปบริบูรณ 
       -  บุตรถึงแกความตาย 
       -  ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของคนอื่นกอนอายุ 6 ปบริบูรณ 
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      ช.  การงดจายสงเคราะหบุตร ใหงดจายตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่บุตรมีอายุ
ครบ 6 ปบริบูรณ หรือบุตรถึงแกความตาย หรือยกใหเปนบุตรบุญธรรม หรือความเปนผูประกันตน
ผูประกันตนสิ้นสุดลง 
      ซ.  ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหบุตร 
       -  กรณีบิดาและมารดาเปนผูประกันตน ใหฝายใดฝายหนึ่งเปนผูมีสิทธิ 
       -  บิดาและมารดา หยาหรือแยกกันอยู ใหผูอุปการะบุตรเปนผูมีสิทธิ 
       -  ผูประกันตนทุพพลภาพในขณะที่บุตรมีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ ให
จายเงินสงเคราะหบุตรแกผูประกันตนที่ทุพพลภาพ 
       -  ผูประกันตนถึงแกความตายในขณะที่บุตรมีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณให
จายเงินสงเคราะหบุตรแกบุคคล ดังตอไปนี้ 
       สามีหรือภริยาของผูประกันตนหรือบุคคลซึ่งอยูรวมกันฉันสามีภริยากับ
ผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด และเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร  
       ผูอุปการะบุตรของผูประกันตนในกรณีที่สามีหรือภริยาหรือบุคคลซึ่งอยู
รวมกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนมิไดอุปการะหรือถูกถอนอํานาจปกครองหรือถึงแกความตาย 
      ฌ.  การสิ้นสิทธิการรับประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร 
       -  บุตรมีอายุเกิน 6 ปบริบูรณและไมมีบุตรอื่นมาแทนที่ 
       -  บุตรถึงแกความตายและไมมีบุตรอื่นมาแทนที่ 
       -  ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของคนอื่นกอนอายุ 6 ปบริบูรณและไมมีบุตร
อ่ืนมาแทนที่ 
       -  ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจาง 
      ญ.  การแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูของบุตรเพื่อขอรับประโยชนทดแทน 
       -  ผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรจะตองแสดง
หลักฐานการมีชีวิตอยูของบุตรตอพนักงานเจาหนาที่ตามระยะเวลาที่สํานักงานประกันสังคม
ประกาศกําหนด 
       -  หากผูมีสิทธิไมแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูของบุตรภายในเวลาที่
กําหนดใหงดจายประโยชนทดแทนไวจนกวาจะมีการแสดงหลักฐานมีชีวิตอยูของบุตร 
     3.  หลักฐานแสดงการมีชีวิตอยูของบุตร 
      ก. สําเนาทะเบียนบาน หรือ 
      ข. เอกสารที่ทางราชการออกให หรือ 
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      ค. หนังสือรับรองของเจาพนักงานฝายปกครองหรือขาราชการตั้งแตระดับ 3 
หรือเทียบเทาขึ้นไป 
    (6)  กรณีชราภาพ  
     พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 77 มาตรา 77 ทวิ
มาตรา 77 ตรี มาตรา 77 จัตวา และมาตรา 77 เบญจ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2542) 
ออกตามความแหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ไดกําหนดประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ไดแก 
     เงินบํานาญชราภาพ หมายถึง เงินเล้ียงชีพรายเดือนตลอดชีวิต 
     เงินบําเหน็จชราภาพ หมายถึง เงินบําเหน็จที่จายใหคร้ังเดียว 
     1.  ประโยชนทดแทนเปนบํานาญชราภาพ 
      ก.  กรณีปกติ 
       -  เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
                 ผูประกันตนตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน (15 ป) 
                 มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ 
                 ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง 

 -  ประโยชนทดแทน 
          ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในอัตรารอยละ 15 ของ
คาเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสบกอนความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง 
กลาวคือ ใหหาคาเฉลี่ยของคาจางของผูประกันตน 60 เดือนยอนหลังนับตั้งแตเดือนที่ผูประกันตน
ส้ินสภาพการเปนลูกจางคูณดวย 15% ผลลัพธ จะเปนบํานาญชราภาพที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
ตลอดชีวิต 
      ข.  กรณีสิทธิที่เพิ่มขึ้น 
       -  เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
                  ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวเกินกวา 180 เดือน (มากกวา 15 ป) 
                   มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ 
                  ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง 
       -  ประโยชนทดแทน 
          ผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนในอัตรารอยละ 15 รวมกับสวนที่
ปรับเพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ 1 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน กลาวคือ ในขณะที่
ผูประกันตนจายเงินสมทบครบ 180 เดือน และอายุครบ 55 ปบริบูรณแลว ผูประกันตนยังคงจายเงิน
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สมทบตอไป ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการจายเงิน
สมทบบวกอัตราเงินบํานาญชราภาพเพิ่มขึ้นอีก 1 % สําหรับระยะเวลาการจายเงินสมทบที่เพิ่มขึ้น
ทุก 12 เดือน เชน ถาผูประกันตนจายเงินสมทบเพิ่มอีก 5 ป การคํานวณเงินบํานาญชราภาพจะ
คํานวณจากอัตรารอยละ 15+5 = 20 
     2.  ผูรับบํานาญชราภาพกลับเขาเปนผูประกันตน 
      กรณีผูรับบํานาญชราภาพกลับเขาเปนผูประกันตนใหงดจายเงินบํานาญชรา
ภาพจนกวาความเปนผูประกันตนจะสิ้นสุดลงอีก ดังนั้น จึงมีผลทําใหผูประกันตนที่รับบํานาญชรา
ภาพอยูแลว  ถากลับเขาไปเปนผูประกันตนอีก (ผูประกันตนตองกลับเขาเปนผูประกันตนในขณะที่
มีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ) จะไมไดรับเงินบํานาญชราภาพที่เคยรับอยูเดิม และผูประกันตนจะตอง
จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตอไปจนกวาจะสิ้นสภาพการเปนลูกจาง 
      ก.  ประโยชนทดแทน ในกรณีผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางอีกครั้ง 
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนดังนี้ 
         -  ไดรับเงินบํานาญชราภาพ ตามจํานวนเงินบํานาญชราภาพเดิมที่เคยรับ
มาแลว รวมกับ 

      -  เงินเพิ่มอีกรอยละ 1 ของระยะเวลาการจายเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 12 
เดือน สําหรับการจายเงินสมทบในชวงระยะเวลาที่กลับเขาเปนผูประกันตนครั้งหลัง ทั้งนี้ โดยคิด
คํานวณรอยละ 1 ของคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณบํานาญชราภาพ (คาจางเฉลี่ย 60 เดือน
สุดทาย) 
     3.  อัตราเงินบํานาญชราภาพขั้นต่ําขั้นสูง 
      อัตราเงินบํานาญชราภาพที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับตองไมต่ํากวาจํานวน
เงินบํานาญชราภาพขั้นต่ําที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
สภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้น 
     4.  การสิ้นสิทธิในการรับเงินบํานาญชราภาพ 
      ก. ผูรับเงินบํานาญชราภาพกลับเขาเปนผูประกันตนอีก งดจายบํานาญชรา
ภาพตั้งแตเดือนที่กลับเขาเปนผูประกันตน 
      ข. ผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตาย งดจายเงินบํานาญชราภาพตั้งแต
เดือนถัดจากเดือนที่ผูรับบํานาญชราภาพถึงแกความตาย 
     5.  สิทธิประโยชนที่ผูรับบํานาญชราภาพเปนผูทุพพลภาพ 

     กรณีผูประกันตนไดรับบํานาญชราภาพแลว ตอมาเปนผูทุพพลภาพตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) 
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พ.ศ. 2537 มาตรา 69 ในระหวางการคุมครอง 6 เดือน ภายหลังส้ินสภาพการเปนลูกจางตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2537 ซ่ึงผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนการขาดรายได และคาบริการทางการ
แพทยในกรณีทุพพลภาพ ใหผูประกันตนดังกลาวมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนดังนี้ 
      ก.  ใหงดจายบํานาญชราภาพ 
      ข.  ใหไดรับเงินบําเหน็จชราภาพตามจํานวนและระยะเวลาที่ผูประกันตน
จายสมทบ หักดวยเงินบํานาญชราภาพที่ไดรับไปแลว 
      ค.  ใหไดรับเงินทดแทนการขาดรายได 50% ของคาจางตลอดชีวิต 
     6.  การแสดงตนเพื่อรับบํานาญชราภาพ 
      ก. ผูรับบํานาญชราภาพตองแสดงตนหรือแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามระยะเวลาที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด 
      ข. กรณีที่ผูรับบํานาญชราภาพไมไปแสดงตนหรือแสดงหลักฐานตามขอ 1 
ใหงดจายบํานาญชราภาพไวจนกวาผูรับบํานาญชราภาพไปแสดงตนหรือแสดงหลักฐานการมีชีวิต
อยู  
        -  หลักฐานการมีชีวิตอยู หมายถึง 
            สําเนาทะเบียนบาน 
            หลักฐานที่ทางราชการออกให หรือ 
            หนังสือรับรองของเจาพนักงานฝายปกครองหรือขาราชการตั้งแต
ระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป 
     7.  ประโยชนทดแทนกรณีบําเหน็จชราภาพ 
      ก.  เงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
       -  ผูประกันตนจายเงินสมทบไมครบ 180 เดือน 
       -  ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง 
       -  มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ 
      ข.  ประโยชนทดแทนกรณีบําเหน็จชราภาพ 
       -  กรณีที่ ผูประกันตนจายเงินสมทบต่ํากวา 12 เดือน มีสิทธิไดรับ
บําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตนจายสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทน
กรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ 
       -  ผูประกันตนที่จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งแต 12 เดือนขึ้น
ไปมีสิทธิไดรับบําเหน็จชราภาพตามจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเงิน  สมทบกรณีสงเคราะห
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บุตรและกรณีชราภาพรวมกับจํานวนเงินสมทบที่นายจางจายสมทบในกรณีดังกลาว  รวมกับ
จํานวนผลประโยชนตอบแทนตามที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดซึ่งสํานักงานประกันสังคมได
ออกประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง อัตราผลประโยชนตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพ  ดังนี้ 
          ป พ.ศ. 2542 อัตราผลประโยชนตอบแทนใหคํานวณจายอัตรารอยละ 
2.4 ตอป ของเงินสมทบสุทธิที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบเพื่อประโยชนทดแทนในกรณี 
สงเคราะหบุตรและชราภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
         ป พ.ศ. 2543 อัตราผลประโยชนตอบแทนใหคํานวณจายในอัตรารอย
ละ 3.7 ตอป ของเงินสมทบสุทธิที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบเพื่อประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตรและชราภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
         ป พ.ศ. 2544 อัตราผลประโยชน ตอบแทนใหคํานวณจายในอัตรารอย
ละ 4.2 ตอปของเงินสมทบสุทธิที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบเพื่อประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตรและชราภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 
         ป พ.ศ. 2545 อัตราผลประโยชนตอบแทนใหคํานวณจายในอัตรารอย
ละ 4.3 ตอปของเงินสมทบสุทธิที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบเพื่อประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตรและชราภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
         ป พ.ศ. 2546 อัตราผลประโยชนตอบแทนใหคํานวณจายในอัตรารอย
ละ 6.5 ตอปของเงินสมทบสุทธิที่ผูประกันตนและนายจางสมทบเพื่อประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตรและชราภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
         ป พ.ศ. 2547 อัตราผลประโยชนตอบแทนใหคํานวณจายในอัตรารอย
ละ 2 ตอปของเงินสมทบสุทธิที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบเพื่อประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราะหบุตรและชราภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
     8.  กําหนดเวลาการมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 
      ก.  กรณีบํานาญชราภาพ 
       ผูประกันตนที่จายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขอันกอใหเกิดสิทธิบํานาญ
ชราภาพ มีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ผูประกันตนมีอายุครบ 55 ป 
บริบูรณ 
      ข.  กรณีบําเหน็จชราภาพ 
       -  ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางกอนอายุครบ 55 ปบริบูรณให
ไดรับบําเหน็จ     ชราภาพในเดือนถัดจากเดือนที่มีอายุ 55 ปบริบูรณ 
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       -  ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางตั้งแตอายุ 55 ปบริบูรณ ใหไดรับ
บําเหน็จชราภาพในเดือนถัดจากเดือนที่ส้ินสภาพการเปนลูกจาง 
       -  ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหไดรับบําเหน็จชราภาพในเดือนถัดจาก
เดือนที่ผูประกันตนถึงแกความตาย 
       -  ผูประกันตนทุพพลภาพ ใหไดรับบําเหน็จชราภาพในเดือนถัดจาก
เดือนที่มีคําส่ังใหเปนผูทุพพลภาพ 
     9.  ผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพถึงแกความตาย 
      ก.  ผูประกันตนถึงแกความตายกอนรับประโยชนทดแทน ใหทายาทไดรับ
ประโยชนทดแทนกรณีบําเหน็จชราภาพ 
      ข.  ผูประกันตนไดรับบํานาญชราภาพแลวและถึงแกความตายภายใน 60 
เดือน นับแตเดือนที่มีสิทธิรับบํานาญชราภาพ ใหทายาทไดรับบําเหน็จชราภาพจํานวน 10 เทาของ
บํานาญชราภาพคราวสุดทายกอนถึงแกความตาย 
      ค.  ผูประกันตนไดรับบํานาญชราภาพ ตอมากลับเขาเปนผูประกันตน และ
ถึงแกความตายภายใน 60 เดือนนับแตเดือนที่รับบํานาญชราภาพ ใหทายาทไดรับบํานาญชราภาพ 
10 เทาของบํานาญชราภาพเดิม รวมกับบําเหน็จชราภาพตามจํานวนและระยะเวลาการจายเงิน
สมทบของผูประกันตนที่ผูประกันตนไดจายสมทบกองทุนขณะกลับเขาเปนผูประกันตน  ทายาทผู
มีสิทธิรับบําเหน็จชราภาพกรณีผูประกันตนตาย 
       -  บุตรชอบดวยกฎหมาย ยกเวนบุตรบุญธรรม หรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปน
บุตรบุญธรรมของคนอื่นไดรับ 2 สวน ถามีบุตรตั้งแต 3 คนขึ้นไปใหไดรับ 3 สวน 
       -  สามี หรือภริยาใหไดรับ 1 สวน 
       -  บิดามารดา หรือบิดา  หรือมารดาใหไดรับ 1 สวน 
    (7)   กรณีวางงาน 
     การประกันการวางงานมีวัตถุประสงค  คือใหความชวยเหลือผูประกันตนที่
วางงานใหมีรายไดพอบรรเทาความเดือดรอนระหวางหางานทํา  โดยผูวางงานจะไดรับความ
ชวยเหลือ  เงินทดแทนการขาดรายได  การบริการจัดหางาน  และการพัฒนาฝมือแรงงาน 
     “วางงาน”  หมายความวา  การที่ผูประกันตนตองหยุดงานเนื่องจากนิติสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลง 
     1.  เงื่อนไขการรบัประโยชนทดแทนกรณวีางงาน 
      ก.  ผูประกันตนตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา  6  เดือน  ภายใน  15  
เดือน กอนการวางงาน 
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      ข.  เปนผูที่มีความสามารถในการทํางานได 
      ค.  เปนผูที่มีความพรอมที่จะทํางานที่เหมาะสมตามที่จัดหาใหหรือไม
ปฏิเสธการฝกงาน 
      ง.  ตองมิใชผูมีสิทธิรับผลประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
      จ.  เปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานจัดหางาน 
      ฉ.  ตองรายงานตัวไมนอยกวาเดือนละ  1  ครั้ง 
      ช.  ตองไมถูกเลิกจางเนื่องจาก 
              -  ทุจริตตอหนาที่ “ทุจริตตอหนาที่” หมายถึง ลูกจางอาศัยตําแหนง
หนาที่ของตนแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน 
               -  กระทําผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
               -  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
               -  ฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งอันชอบดวย
กฎหมายในกรณีรายแรง 
               -  ละทิ้งหนาที่  7  วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
               -  ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
               -  ถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตโทษสําหรับความผิดที่กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     2.  ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
      ก.  การจายประโยชนทดแทนที่เปนตัวเงิน  ใหจายเปนรายเดือน  เศษของ
รายเดือนใหคํานวณจายเปนรายวัน 
      ข. จายใหตั้งแตวันที่แปดนับตั้งแตวันวางงานจากการทํางานกับนายจางราย
สุดทาย 
      ค. ตองขึ้นทะเบียนไวที่สํานักงานจัดหางานของรัฐภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวันวางงาน 
       ยกเวน  ถาไมไดขึ้นทะเบียนไวที่สํานักงานจัดหางานของรัฐภายใน
สามสิบวันนับตั้งแตวันวางงาน  จะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานนับตั้งแตวันที่ได
ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานจัดหางานของรัฐ 
      ง. กรณีลูกจางถูกเลิกจาง  ไดรับผลประโยชนทดแทนเปนเงินในอัตรารอย
ละหาสิบของคาจางรายวัน  โดยใหไดรับครั้งละไมเกิน  180  วัน 
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      จ. กรณีลูกจางลาออกจากงานเอง  ไดรับประโยชนทดแทนเปนเงินในอัตรา
รอยละสามสิบของคาจางรายวัน  โดยใหไดรับครั้งละไมเกิน  90 วัน 
      ฉ. ส้ินสุดสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจาง
ตามกําหนดระยะเวลานั้น  ไดรับประโยชนทดแทนเปนเงินในอัตรารอยละสามสิบของคาจางรายวนั  
โดยใหไดรับครั้งละไมเกิน  90  วัน 
      ช. กรณียื่นคําขอรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเพราะเหตุถูกเลิกจาง  
หรือเหตุถูกเลิกจางและเหตุออกจากงานเองหรือส้ินสุดสัญญาจาง  เกินกวาหนึ่งครั้งภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินจะไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานทุกครั้งรวมกันแตไมเกิน  180  
วัน 
      ซ.  กรณียื่นขอรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเพราะเหตุลาออกจาก
งานเองหรือเหตุส้ินสุดสัญญาจาง  เกินกวาหนึ่งครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทิน  ใหมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงานทุกครั้งรวมกันไดไมเกิน  90  วัน 
      ฌ. กรณีที่ผูขอประโยชนทดแทนไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน
ในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินใดไมครบกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด  จะมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนตามระยะเวลานั้นตอเนื่องไปยังปปฏิทินถัดไปได 
     3.   การงดจายประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน 
      สํานักงานจะงดจายประโยชนทดแทนในกรณีวางงานแกผูขอรับประโยชน
ทดแทนเมื่อ 
      ก.  ผูขอรับประโยชนทดแทนกลับเขาทํางานและเปนผูประกันตนตาม
มาตรา 33 อีก  จะสิ้นสุดการรับประโยชนทดแทนตั้งแตวันที่กลับเขาทํางานเปนผูประกันตน 
      ข.  ผูขอรับประโยชนทดแทนไดปฏิเสธการทํางานหรือปฏิเสธการฝกงานที่
เหมาะสมตามที่จัดหาใหโดยไมมีเหตุอันสมควร งดจายประโยชนทดแทนตั้งแตวันที่ปฏิเสธ 
      ค.  ผูขอรับประโยชนทดแทนไมไปรายงานตัวที่สํานักงานจัดหางานของรัฐ
โดยไมมีเหตุอันสมควร  งดจายประโยชนทดแทนในเดือนที่ไมมารายงานตัวนั้น 
   2) ผูประกันตนตามมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ) 
    พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบประเภทของ
ประโยชนทดแทนตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของ
ผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ. 2537 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของผูประกันตนตามมาตรา 40 
ดังนี้ 
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    (1)  เงินสมทบ 

 1. ผูประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุนเปนรายป ภายในสิ้นเดือนมกราคมของ
ทุกป 
     2. การจายเงินสมทบครั้งแรก ผูประกันตนตองจายในเดือนถัดจากเดือนที่     
เลขาธิการหรือผูที่เลขาธิการมอบหมายแจงใหทราบ โดยเฉลี่ยตามสวนของเงินสมทบทั้งป 
     3. กรณีไมจายเงินสมทบภายในกําหนดถือวาไมประสงคที่จะเปนผูประกันตน
ตั้งแตเดือนที่ไมจายเงินสมทบ 
    (2)  ประโยชนทดแทน 
     1.  ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร 
      ก.  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสําหรับตนเอง หรือคูสมรส 
      ข.  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเมื่อเปนผูประกันตนมาแลว
ไมนอยกวา 9 เดือน ติดตอกัน (จายเงินสมทบมาแลว) 
      ค.  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรเปนจํานวน
เงิน 3,000 บาท 
     2.  ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ 
      ก.  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเมื่อเปนผูประกันตนมาแลว 
ไมนอยกวาสามสิบหกเดือนติดตอกัน 

 ข.  ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ 
       -  คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค เปนจํานวนเงินเดือนละ1,000 
บาท 
       -  เงินทดแทนการทุพพลภาพในอัตรารอยละหาสิบของอัตราสูงสุดของ
คาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายคุมครองแรงงาน คูณดวยสามสิบ เปนระยะเวลา 15ป 
     3.  ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 
      ก.  ถาผูประกันตนถึงแกความตายภายหลังจากเดือนที่ผูประกันตนไดออก 
เงินสมทบใหไดรับคาทําศพเปนจํานวน 100 เทาของอัตราคาจางรายวันขั้นต่ําสูงสุด 
            ข.  ผูมีสิทธิรับคาทําศพ 
       - บุคคลที่ ผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพ และเปน
ผูจัดการศพ 
       - คูสมรสบิดามารดาหรือบุตรของผูประกันตนและมีหลักฐานแสดงวา
เปนผูจัดการศพผูประกันตน 

DPU



49 
 

  -  บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน 
          ระยะเวลาการยื่นขอรับประโยชนทดแทน ใหผูประกันตนหรือผู
มีสิทธิยื่นคํารองขอรับประโยชนตอสํานักงานประกันสังคมภายใน 1 ป นับแตวันที่มีสิทธิขอรับ
ประโยชนทดแทนและประโยชนทดแทนที่เปนตัวเงินตองรับเงินภายใน 2 ปนับแตวันที่ไดรับแจง
หากไมมารับเงินนั้นจะตกเปนของกองทุนประกันสังคม 
    (3)   กรณีไมมีสิทธิรับประโยชนทดแทน 
     ผูประกันตนหรือผูมีสิทธิรับคาทําศพ ไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน เมื่อ
ปรากฏวาการทุพพลภาพหรือตายนั้นเกิดขึ้นเพราะ 

  1.  บุคคลดังกลาว จงใจกอใหเกิดขึ้นหรือยินยอมใหผูอ่ืนกอใหเกิดขึ้น 
  2.  เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง 
 (4)   การสิ้นสุดการรับประโยชนทดแทน 
  1.  ลาออกจากความเปนผูประกันตน 
  2.  ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 

     3.  ผูประกันตนแจงขอความหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามในการสมัครเปนผูประกันตนในภาระสําคัญเปนเท็จ 
    (5)  กรณีที่ผูประกันตนไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน 
     1.  จงใจกอใหเกิดขึ้นหรือ 
     2.  ยินยอมใหผูอ่ืนกอใหเกิดขึ้น 
    (6)   การยื่นคําขอรับประโยชนทดแทน 
     ผู ป ระกันห รือ ผู มี สิท ธิ อ่ืน  ที่ มี สิท ธิ ได รั บประโยชนทดแทนตามที่
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กําหนด จะตองยื่นคํารองขอรับประโยชนทดแทนตอ
สํานักงาน ภายใน 1 ป นับแตวันที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน และจะตองขอรับเงินภายใน 2 ป 
นับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน 
  3)  การคุมครองภายหลังสิ้นสภาพการเปนลูกจาง (ออกจากงาน) 
    (1) พระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาการมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณี
ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจาง พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116  ตอนที่ 68 ก 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 ขอ 3 กําหนดใหผูประกันตนซึ่งไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะ
กอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณี
ทุพพลภาพ และกรณีตาย และที่ส้ินสภาพการเปนลูกจาง ในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 
2542 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 (ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2542 นั้น ผูประกันตนมิไดทํางานให
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นายจางแลว) มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร 
กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ตอไปอีก 12 เดือน นับจากวันที่ส้ินสุดการเปนลูกจาง 
    (2)   สําหรับผูประกันตนที่ส้ินสภาพการเปนลูกจางกอนการบังคับใชพระราช
กฤษฎีกาดังกลาวและภายหลังตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนไป ถาผูประกันตนนั้นไดจายเงิน
สมทบครบตามเงื่อนเวลาอันกอใหเกิดสิทธิ จะมีสิทธิไดรับความคุมครองทั้ง 4 กรณี ดังกลาวตอไป
อีก 6 เดือนนับจากวันที่ส้ินสุดการเปนลูกจาง 
    (3)   ผูประกันตนที่ส้ินสภาพการเปนลูกจางหากเคยจายเงินสมทบแลวไมนอยกวา 
12 เดือนสามารถสมัครเปนผูประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ได โดยผูประกันตนตองยื่น
แบบแสดงความจํานงสมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ส้ินสภาพการ
เปนลูกจาง  
 
 3.1.4  การสิ้นสุดของผูประกันตน 
   1)  ความเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 สิ้นสุดเมื่อผูประกันตนนั้น 
        (1) ตาย 
        (2) ส้ินสภาพการเปนลูกจาง 
  ในกรณีที่ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางตามการสิ้นสภาพการจาง  ไดสงเงิน
สมทบครบตามเงื่อนไขเวลาที่จะกอใหเกิดสิทธิแลวใหผูนั้นมีสิทธิตามบทบัญญัติตอไปอีกหกเดือน
นับตั้งแตวันที่ส้ินสภาพการเปนลูกจาง (มาตรา 38) 
  นอกจากนี้  ผูใดเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 โดยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา
สิบสองเดือน  และตอมาความเปนผูประกันตนไดส้ินสุดลงตามมาตรา 38(2) คือหมายถึงการสิ้น
สภาพการเปนลูกจาง  ถาผูนั้นประสงคจะเปนผูประกันตนตอไปใหแสดงความจํานงตอสํานักงาน
ตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นสุดคราวเปนผูประกันตน (มาตรา 39) 
  จากที่กลาวมาโดยอาศัยหลักพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 38 และ
มาตรา 39 จะเห็นไดวาความเปนผูประกันตน ตามมาตรา 33 ส้ินสุดลงมี 2 กรณีตามมาตรา 39 คือ 
ตาย และสิ้นสภาพการเปนลูกจาง ซ่ึงการตายนั้นเปนการสิ้นสุดของผูประกันตนโดยธรรมชาติและ
โดยกฎหมาย สวนการสิ้นสภาพการเปนลูกจางนั้นเปนการสิ้นสุดของผูประกันตนตามกฎหมาย 
กลาวคือ การที่จะเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 จะตองเปนลูกจางเมื่อส้ินสภาพการเปนลูกจาง 
นอกจากตายแลวจะทําใหการเปนผูประกันตนสิ้นสุดไป  โดยไมสามารถหักคาจางเขาเปนเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได 

DPU



51 
 
  ทางออกของการสิ้นสุดของผูประกันตนตามมาตรา 38(2) คือการสิ้นสภาพการเปน
ลูกจางก็โดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา 39 คือ จะตอง 
  เคยเปนผูประกันตน ตามมาตรา 33 
  จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน 
   ถาประสงคจะเปนผูประกันตนตอไปใหแสดงความจํานงตอสํานักงานตามระเบียบที่
เลขาธิการกําหนดภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นสุดความเปนผูประกันตน 
  การจายเงินสมทบดังกลาวใหเปนไปตามมาตรา 46 วรรคสอง กลาวคือใหรัฐบาลและ
ผูประกันตนออกเงินสมทบเขากองทุน โดยรัฐบาลออกหนึ่งเทาและผูประกันตนออกสองเทาของ
อัตราเงินสมทบที่แตละฝายจะตองออกตามที่กําหนด 
  สวนกรณีการสิ้นสุดของการเปนผูประกันตนแบบสมัครใจตามมาตรา  40 แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคมนั้น เปนไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราการ
จายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน  ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิการรับ
ประโยชนทดแทนของผูประกันตน  ซ่ึงมิใชลูกจางกําหนดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนของ
ผูประกันตนแบบสมัครใจสิ้นสุดลง  ตามมาตรา 10 แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว คือ  
  ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยแสดงความจํานงตอสํานักงาน 
  ไดเปนผูประกันตนมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
  ความปรากฏตอสํานักงานวา  ผูประกันตนแจงขอความหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามในการสมัครเปนผูประกันตนในสาระสําคัญอันเปนเท็จ1 
  กลาวโดยสรุปความสิ้นสุดของการเปนผูประกันตนทั้งแบบสมัครใจและแบบบังคับ  มี
ที่ เหมือนกันก็คือ  การตาย   ซ่ึงเปนผลโดยตรงของกฎหมายอยูแลวแมตามมาตรา  40 แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคมของการเปนผูประกันตนแบบสมัครใจและพระราชกฤษฎีกาการ
กําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชนทดแทน  ตลอดจน
หลักเกณฑและเงื่อนไขสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ. 2537  
จะไมไดกําหนดไวก็ตาม  แตสวนที่แตกตางกันก็คือ  ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดของการประกัน
ตนแบบบังคับตามมาตรา 33  จะมีการสิ้นสภาพการเปนลูกจาง  แตความเปนผูประกันตนแบบ
อิสระ  ตามมาตรา 40  จะสิ้นสุดลงในกรณีลาออกจากความเปนผูประกันตน  ไดเปนผูประกันตน 

                                                 
 1 พระราชกฤษฎีกา  การกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบประเภทของประโยชนทดแทน  
ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตน  ซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ. 2537 
มาตรา 10. 
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ตามมาตรา 33 และผูประกันตนไดแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามในการ
สมัครเปนผูประกันตนในสาระสําคัญอันเปนเท็จ 
 
3.2  ระบบประกันสังคมตามกฎหมายตางประเทศ 
 
         3.2.1 ระบบประกันสังคมของประเทศโปรตุเกศ 
  กฎหมายประกันสังคม (Law no 32/2002,20 December) มีวัตถุประสงคเพื่อ2 
  รับรองสิทธิดานความมั่นคงทางสังคม 
  สงเสริมการปรับปรุงเงื่อนไขและระดับของความคุมครองทางสังคม เชนเดียวกับ
สงเสริมความเขมแข็งดานความเสมอภาค 
  คุมครองคนทํางานและครอบครัว ในกรณีที่สูญเสียหรือความสามารถในการทํางาน
ลดลง วางงาน หรือตาย 
  คุมครองประชาชน ที่อยูในสภาพสูญเสียปจจัยตางๆ หรือปจจัยตางๆ ลดลง 
  คุมครองครอบครัว โดยจายเงินทดแทนสําหรับครอบครัว 
  สงเสริมคุณภาพ ความพอเพียงทางสังคมของประโยชนทดแทนตาง ๆ และคุณภาพของ
การจัดการ เชนเดียวกับคุณภาพความพอเพียงของระบบและความยั่งยืน 
  องคประกอบระบบประกันสังคม ประกอบดวย 3 ระบบ ดังนี้ 
  ระบบการประกันสังคมสําหรับประชาชน (Public Social Security System ) มีระบบ
ยอย 3 ระบบ คือ Social Insurance Subsystem, Solidarity Subsystem และ Family Protection 
subsystem 
  ระบบชวยเหลือทางสังคม ( Social Aid System ) ดําเนินการโดยผานสถาบัน
สาธารณสุขและสถาบันเอกชนที่ไมหวังกําไร 
  ระบบพิเศษ ( Supplementary System ) ประกอบดวย โครงการตามกฎหมาย (Legal 
Schemes ) โครงการตามขอตกลงในสัญญา ( Contractual Scheme ) และ โครงการแบบสมัครใจ  
Voluntary Schemes    
 

                                                 
 2 สํานักงานโครงการขยายความคุมครองการประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ. (2548). เอกสาร
ประกอบการศึกษางาน การประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบ ณ.ประเทศโปรตุเกส. หนา 2. 
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1.ระบบการประกันสังคมสําหรับประชาชน 
( Public Social Security System )

วัตถุประสงค 
เพื่อรับรองสิทธิตอระดับรายไดที่แนนอน โดยการจายประโยชนทดแทน 
ตามความจําเปนในเชิงการบริหารการจัดการ และตามที่กฎหมายกําหนด 

1.1 Social Insurance 
Subsystem 

 
ประโยชนทดแทน ประกอบดวย 

-    กรณีเจ็บปวย (Sickness) 
-    กรณีคลอดบุตร (Maternity,   
Paternity and Adoption)   
-    กรณีวางงาน 
(Unemployment) 
-    กรณีประสบอันตราย/เจ็บปวย 
      เนื่องจากการทํางาน  
(Work  Injuries and 
Occupational   Diseases) 
-    กรณีทุพพลภาพ 
(Invalidity) 
-    กรณีชราภาพ (Old  age) 
-    กรณีตาย ( Death ) 
 

1.2 Solidarity Subsystem 
 
 

ประโยชนทดแทน ประกอบดวย 
-    กรณีรายไดเสริม (Social 
Insertion Income) 
-    กรณีทุพพลภาพ, ชราภาพและ 
     บํานาญตกทอด (Invalidity 
Oldage Survivors 
Pensions) 
-    การสงเสริมทางสังคม (Social  
     Supplements) 
-    สินเชื่อและคาใชจายทางสังคม  
      (Credits and Social 
vouchers) 

1.3 Family Protection 
Subsystem 

 
ประโยชนทดแทน ประกอบดวย 

-    ประโยชนทดแทนสําหรับเด็ก
และเยาวชน 
-    เงินสงเคราะหคาทําศพ 
 
 

โครงการแบบไมมีเงินสมทบ 
Non – Contributory 

โครงการประกันสังคมแบบสมัครใจ 
Voluntary Social 
Insurance Scheme

โครงการประกันสังคมหลัก 
General Social Security 

Scheme 

ผูอยูในความคุมครอง 
-    ลูกจาง 
-    ผูประกอบอาชีพอิสระ 

ผูอยูในความคุมครอง 
-    ผูที่ไมไดรับความคุมครองจาก
โครงการประกันสังคมหลัก 
(General Social Security 

รายละเอียดแสดงตามแผนภาพดังตอไปนี้ 
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  1)  ระบบการประกันสังคมสําหรับประชาชน (Public Social Security System) 
       ภายใตระบบการประกันสังคมสําหรับประชาชน (Public Social Security System) มี
ระบบ Social Insurance Subsystem ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้3 
          (1) Social Insurance Subsystem 

         ภายใต Social Insurance Subsystem ผูที่ไดรับความคุมครอง ไดแก ลูกจางและผู
ประกอบอาชีพอิสระเปนโครงการที่บังคับตามกฎหมาย โดยใหความคุมครองในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 

1. กรณีเจ็บปวย (Sickness) 
2. กรณีคลอดบุตร การหยุดงานเพื่อเล้ียงบุตรของผูบิดา และการอุปการะบุตร

บุญธรรม 
( Maternity , Paternity and Adoption ) 

3. กรณีวางงาน ( Unemployment ) 
4. การประสบอันตรายและการเจ็บปวยจากการทํางาน ( Work Injures and 

Occupational Diseases ) 
5. กรณีทุพพลภาพ ( Invalidity ) 
6. กรณีชราภาพ (Old – age ) 
7. กรณีตาย  ( Death ) 

 
  กองทุนนี้เปนระบบการเก็บเงินสมทบโดยเงินสมทบมาจากฝายนายจาง รวมทั้งผู
ประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นผูที่จะไดรับประโยชนทดแทนจากระบบนี้ตองมีการจายเงินสมทบตาม
เงื่อนไขที่กําหนด 
  ดานความคุมครองทางสังคมที่ไดรับเปนการจายประโยชนทดแทนในรูปตัวเงินที่มุงให
ความชวยเหลือเปนการทดแทนการสูญเสียรายไดจากการทํางาน หรือ การชดเชยใหสําหรับการ
สูญเสียศักยภาพในการหารายได โดยทั่วไปประโยชนทดแทนขึ้นอยูกับเงื่อนไขระยะเวลาขั้นต่ําใน
การจายเงินสมาทบ 
  โครงการภายใตระบบ Social Insurance Subsystem มี 2 โครงการดังนี้ 
      1.  โครงการประกันสังคมหลัก (General Social Security Scheme) 
     2.  โครงการประกันสังคมแบบสมัครใจ (Voluntary Social Security Scheme) 
 
 
                                                 
 3 แหลงเดิม. หนา 4. 
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     1. โครงการประกันสังคมหลัก (General Social Security Scheme)4 
      เปนโครงการลักษณะบังคับแกลูกจางและผูประกอบอาชีพอิสระ ในความ
เส่ียงภัยตอกรณีเจ็บปวย คลอดบุตร เจ็บปวยจากการทํางาน วางงาน ทุพพลภาพ ชราภาพ และตาย 
คนทํางานจะไดรับความคุมครองจากระบบ Family Protection Subsystem เชนเดียวกับผูพํานักใน
ประเทศประเภทอื่น ๆ ดวย 
      สวนผูประกอบอาชีพอิสระ(แรงงานนอกระบบ)สามารถเลือกความคุมครอง
ไดระหวางแผนการคุมครอง 2 แผนไดแก 
      แผนที่ 1 แบบบังคับ ไดรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ ชราภาพ และ
ตาย หรือ 
      แผนที่ 2 แบบสมัครใจ ไดรับความคุมครองเมื่อเจ็บปวย เฉพาะประโยชน
ทดแทนในรูปตัวเงิน (Cash Benefit) (คลอดบุตร เจ็บปวย ประสบอันตรายจากการทํางาน) 
      ผูที่ทํางานธนาคาร ไดรับความคุมครองจากโครงการประกันสังคมหลัก 
(General Social Security Scheme) ในกรณีวางงานและเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน พนักงาน
ธนาคารไดรับความคุมครองจากระบบ Family Protection Subsystem ดวย นายจางของกลุมผู
ทํางานธนาคารใหความคุมครองกรณีอ่ืน ๆ โดยวิธีการเจรจาตกลงรวมกัน (Means of Collective 
Agreements) 
      ความคุมครองกรณีประสบอันตรายจากการทํางานเปนขอบังคับตาม
กฎหมาย ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของนายจาง (หรือ ผูประกอบอาชีพอิสระ) ซ่ึงไดมอบความ
รับผิดชอบเรื่องนี้ใหบริษัทประกันภายใตการกํากับดูแลของ The Portuguese Insurance and Pension 
Funds Supervisory Authority  
      สิทธิดานบริการทางการแพทย (Health care) ครอบคลุมผูพํานักในประเทศ
โปรตุเกสทุกคน อยูในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไมเกี่ยวของกับระบบประกันสังคม แต
ทั้งนี้ตองอยูบนหลักของผลประโยชนรวม 
     2. โครงการประกันสังคมแบบสมัครใจ (Voluntary Social Security Scheme) 
         เปนการคุมครองทางสังคมที่จัดใหแกพลเมืองในประเทศที่มีความสามารถ
ในการทํางาน แตไมไดรับความคุมครองจากโครงการที่มีลักษณะเปนการบังคับ หรือ ไดรับ
ความสามารถในการทํางาน แตไมไดรับความคุมครองจากโครงการที่มีลักษณะเปนการบังคับ หรือ 
ไดรับความคุมครองจากโครงการอื่นของประเทศอื่นซึ่งไมมีการทําขอตกลงรวม 

                                                 
 4 แหลงเดิม. หนา 5. 
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      พลเมืองของประเทศซึ่งทํางานในตางประเทศ และไมไดรับความคุมครอง
จากขอตกลงระหวางประเทศกับประเทศโปรตุเกส และพลเมืองที่ไมมีสัญชาติ (Stateless and Non-
National Citizens) สมัครเขารวมในโครงการนี้ไดโดยมีเงื่อนไขวาตองอาศัยอยูในประเทศโปรตุเกส
มาไมนอยกวา 12 เดือน  
      ประโยชนทดแทนที่ไดรับ ไดแก กรณีทุพพลภาพ ชราภาพ และตาย อยางไร
ก็ตามมีการปรับประโยชนทดแทนสําหรับคนบางกลุม การปรับประโยชนทดแทนนี้จะพิจารณาจาก
สถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจ และกิจกรรมของบางกลุมอาชีพ เชน กลุมคนที่ทํางานบนเรือ
ซ่ึงเปนกิจกรรมของบริษัทตางประเทศ กลุมนี้จะไดรับความคุมครองกรณีเจ็บปวย คลอดบุตรโรค
จากการทํางาน ทุพพลภาพ ชราภาพ และบํานาญตกทอด 
      โครงการประกันสังคมแบบสมัครใจ (Voluntary Social Insurance Scheme) 
ดําเนินการเชนเดียวกับโครงการประกันสังคมหลัก (General Social Security Scheme) ในบางกรณี
มีเงื่อนไขพิเศษในการขอรับประโยชนทดแทน ผูประกันตนสวนมากไดรับประโยชนทดแทนใน
กรณีทุพพลภาพบํานาญชราภาพ การดูแลระยะยาว (Long –Term Care Supplement) บํานาญตก
ทอด และเงินสงเคราะหคาทําศพตามเงื่อนไขระยะเวลาการจายเงินสมทบ ดังนี้ 

   กรณีทุพพลภาพและบํานาญตกทอด ตองจายเงินสมทบไมนอยกวา 72 เดือน 
   กรณีชราภาพ ตองจายเงินสมทบไมนอยกวา 144 เดือน 

      เงินสงเคราะหคาทําศพ ตองจายเงินสมทบไมนอยกวา 36 เดือน 
      ประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย จะจายภายหลังระยะเวลารอคอยการเกิด
สิทธิ (waiting period) 30 วัน  
          (2)  Solidarity Subsystem5 
     ระบบนี้เปนระบบหนึ่งภายใตระบบการประกันสังคมสําหรับประชาชน 
(Public Social Security System) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันและกําจัดสถานการณแหงความ
ยากจน รวมทั้งสงเสริมความเปนอยูที่ดีและความสามัคคีในสังคม เชนเดียวกับรับประกันประโยชน
ทดแทนในกรณีที่บุคคลหรือครอบครัวไมไดรับความคุมครองจากระบบประกันระบบยอย 
(Insurance Subsystem) เปนโครงการแบบไมมีการเก็บเงินสมทบ  
     1.  ผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากระบบ Solidarity Subsystem คือ  
      ก.  ผูพํานักในประเทศโปรตุเกศและชาวตางชาติที่อาศัยในประเทศโปรตุ
เกศ โดยพิจารณาจากรายได  
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      ข.  ผูอพยพและบุคคลไรสัญชาติ ขึ้นอยูกับระยะเวลาขั้นต่ําของการเปนผู
พํานักในประเทศเพื่อใหไดรับความคุมครองเมื่อเกิดเหตุการณตอไปนี้ 
       -  เมื่อขาดปจจัยทางเศรษฐกิจที่พอเพียงของตนและครอบครัว ที่จะทําให
ไดรับความจําเปนขั้นพื้นฐาน และเพื่อสนับสนุนใหเกิดความสมบูรณทางดานเศรษฐกิจและสังคม
สืบตอไป 

    -  เมื่อทุพพลภาพ ชราภาพ และเสียชีวิต 
       -  เมื่อเงินทดแทนการขาดรายไดต่ํากวาจํานวนเงินทดแทนการขาด
รายไดขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด 
     2.   การจายประโยชนทดแทน มีดังนี้ 

   ก.  รายไดสงเคราะหเพิ่มเติม (Social Insertion Income) 
   ข.  กรณีทุพพลภาพ ชราภาพและบํานาญตกทอดใหทายาท 
   ค.  การเสริมปจจัยทางสังคมใหสมบูรณ 

      ง.  สินเชื่อและหนังสือแสดงสิทธิที่ใหคาใชจายทางสังคม ที่อยูอาศัย 
การศึกษาพิเศษ และการเขารวมสถาบันทางสังคม 
     3.  โครงการแบบไมมีเงินสมทบ (Non – Contributory Scheme)6 
      มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองความจําเปนทางสังคมและเศรษฐกิจของผูที่
ไมไดรับความ คุมครองจากโครงการประกันสังคมหลัก (General Social Security Scheme) ผูมีสิทธิ
ไดรับความคุมครองจากโครงการนี้ ไดแก พลเมืองของโปรตุเกส และของประเทศในกลุมสมาชิก
สหภาพยุโรป (European Union) ซ่ึงพํานักในประเทศโปรตุเกส โดยไมไดรับความคุมครองจาก
โครงการใด ๆ ภายใตขอบังคับของกฎหมาย ผูอพยพ บุคคลไรสัญชาติ และชาวตางประเทศที่มี
ขอตกลงดานการประกันสังคมที่ไดมีการลงนามไวกับประเทศโปรตุเกสลวงหนา จะไดรับความคุน
ครองดวย 
      การไดสิทธประโยชนกรณีบํานาญขึ้นอยูกับการทดสอบรายได สิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ที่ไดรับจากโครงการนี้ไมสามารถนํามาคิดรวมกับสิทธิประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการอื่นๆ 
      ตามกฎหมายกรอบงานประกันสังคมฉบับใหม (New Social Security 
Frame Work Law) ประกอบดวย ระบบยอยที่ใหความคุมครองแกครอบครัว (Family Protection 
Subsystem) ซ่ึงครอบคลุมประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น บุคคลที่เคยอยูภายใตโครงการแบบไมมีเงิน
สมทบ (Non – Contributory Scheme) ก็จะไดรับประโยชนทดแทนที่ใหความคุมครองแกครอบครัว 
                                                 
 6 แหลงเดิม. หนา 7. 

DPU



58 
 
(ประโยชนทดแทนสําหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งคาทําศพ) ภายใตเงื่อนไขเดียวกันตามที่กลาวไว
ในโครงการ Family Protection Subsystem โดยกรอบของกฎหมายใหมคุมครองคนพิการดวย 
      ผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากโครงการนี้ ตองมีรายไดตอเดือนไมสูง
กวารอยละ 40 ของคาจางรายเดือนขั้นต่ําแหงชาติ (National Minimum Salary) รายไดของครัวเรือน
ตองไมมากกวา 1.5 เทาของคาจางรายเดือนขั้นต่ําแหงชาติ ผูที่มีรายไดครัวเรือนไมเกิน รอยละ 30 
ของรายไดตอเดือนขั้นต่ําแหงชาติและอยูในสภาพที่จําเปนเนื่องจากสูญเสียหรือมีภาวะเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเจ็บปวย วางงาน ทุพพลภาพ และการฟนฟูสมรรถภาพจะไดรับความคุมครองดวย 
      (3)  Family Protection Subsystem7 
            ระบบนี้ เปนอีกระบบหนึ่งภายใตระบบการประกันสังคมสําหรับ
ประชาชน (Public Social Security System) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองประชากรของประเทศ
ใหไดรับการประกันเงินทดแทนเพื่อเปนคาใชจายในครอบครัวในกรณี ดังนี้ 
            family charges สําหรับผูดูแลครอบครัว เพื่อเปนคาใชจายในการดูแล
เด็กและเยาวชนรวมทั้งเงินสงเคราะหคาทําศพ 
            Charges in case of disability สําหรับผูทุพพลภาพ 
            Charges in case of long-term care สําหรับการดูแลระยะยาว 

           ผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากระบบนี้ ตองเปนผูที่พํานักใน
ประเทศโปรตุเกสสวนบุคคลไรสัญชาติ ผูอพยพไรถ่ินขึ้นอยูกับระยะเวลาขั้นต่ําในการเปนผูที่
พํานักอยูในประเทศ 
            ความคุมครองที่จัดใหเปนรูปตัวเงิน (Cash benefits) บางกรณีอาจมี
ประโยชนทดแทนในรูปของบริการ (benefits in kind) ระบบนี้อาจขยายความคุมครองไปสูความจํา
เปนของครอบครัวใหมของชนกลุมนอยที่พํานักในประเทศ ผูทุพพลภาพและชราภาพ 
             จํานวนเงินที่จายกําหนดตามรายไดของครัวเรือน จํานวนสมาชิกและ
องคประกอบในครัวเรือน 
   2)  ระบบชวยเหลือทางสังคม (Social Aid System)8 
       สําหรับระบบชวยเหลือทางสังคม (Social Aid System) มุงเนนการปองกันและการ
ชดเชยดานความจําเปน การถูกแบงแยกหรือความไมมั่นคง พรอมๆ กับการรวมคนในชุมชนและ
พัฒนาศักยภาพของคนเหลานั้น มุงเนนกลุมที่ออนแอเปนพิเศษ เชน เด็ก เยาวชน คนพิการ คนชรา 

                                                 
 7 แหลงเดิม. 
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และ กลุมคนอื่น ๆ ซ่ึงไมไดรับความดูแลจากระบบ Insurance Subsystem โดยใหไดรับความดูแล
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
       (1)  ประโยชนทดแทนในรูปตัวเงิน เปนครั้งคราว หรือเปนกรณียกเวน 
    (2)  ประโยชนทดแทนในรูปบริการ 
       (3)  การใช National Net ดานเครื่องใชและบริการตางๆ 
    (4)  สงเสริมโครงการซึ่งมุงตอสูกับความยากจนโดยรัฐแตละรัฐรวมมือกับสถาบัน
ทางสังคมของภาคเอกชนที่ไมหวังผลกําไร หรือการใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจตอครอบครัว
โดยตรง 
  3)  ระบบพิเศษ (Supplementary System)9 
    สวนระบบพิเศษ (Supplementary System) มีรายละเอียดดังนี้ 
    ระบบบํานาญพิเศษ ประกอบดวย โดรงการสําหรับกลุมอาชีพาตามกฎหมายกําหนด 
(Legal Occupational Scheme) โครงการตามขอตกลง (Contractual Scheme)และโครงการแบบ
สมัครใจ (Voluntary Schemes) โดยแตละโครงการมีลักษณะดังนี้ 
    (1) โครงการสําหรับกลุมอาชีพตามที่กฎหมายกําหนด (Legal Occupational 
Scheme) เปนโครงการที่มีลักษณะเปนการบังคับ และมุงที่จะจายประโยชนทดแทนตามที่ระบบ
ประกันสังคมสําหรับประชาชน (Public Social Security Scheme) จัดไวให 
    (2) โครงการตามขอตกลง (Contractual Schemes) เปนการจัดประโยชนทดแทนที่
เสริมตอโครงการ Insurance Subsystem ในสวนที่ไมไดรับความคุมครอง และยื่นขอรับในสวนของ
เงินเดือนที่ไมมีการเรียกเก็บเงินสมทบ ประโยชนทดแทนนี้อาจเปนผลมาจากการเจรจาตอรอง
รวมกัน หรือจากการเขาสูโครงการนี้ของแตละบุคคล 
    (3) โครงการแบบสมัครใจ (Voluntary Schemes) เปนโครงการที่ทําใหการ
คุมครองตนเองของบุคคลที่เกี่ยวของเขมแขงขึ้น ประโยชนทดแทนนี้อาจไดรับในรูปของแผนการ
ออมกรณีชราภาพประกันชีวิตหรืออ่ืนๆ 
     โครงการระบบพิเศษนี้จัดตั้งโดยรัฐ สถานประกอบการหรือสหภาพแรงงาน 
การบริหารจัดการเปนความรับผิดชอบของสาธารณชน  กองทุนรวม หรือเอกชน ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง 
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 3.2.2   ระบบประกันสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา10 
   ผูประกอบอาชีพอิสระ(แรงงานนอกระบบ) ในสหรัฐอเมริกา  ไดรับการคุมครองดาน
ประกันสังคม  ระบบเดียวกับระบบประกันสังคมของประเทศ คือ  Social Security System โดยมี
หนวยงานรับผิดชอบคือ Social Security Administration – SSA  จัดเก็บเงินสมทบผานหนวยงาน
เก็บภาษีสรรพากร (The Internal Revenue Service – IRS) ผูประกอบอาชีพอิสระไดรับการคุมครอง
คร้ังแรกเมื่อ ค.ศ. 1951 
  กฎหมายจัดเก็บเงินสมทบในรูปแบบภาษี (Federal Insurance Contribution Act- FICA) 
เร่ิมบังคับใชเมื่อ 1 มกราคม 1937 
  กรณีลูกจาง  การจายเงินสมทบในรูปแบบภาษีกฎหมายไดกําหนดใหลูกจาง/ นายจาง
จายเงินสมทบ  กรณี Social Security Taxes (บํานาญชราภาพ  บํานาญทุพพลภาพ  บํานาญตลอด) 
สองฝายฝายละเทากันคือ 6.2% ของคาจางไมเกิน 90,000 ดอลลาร ตอป  การจาย จายเปนรายเดือน   
  กรณีบริการทางการแพทย (Medicare) ลูกจาง/นายจางจายเทากัน ฝายละ 1.45 ของ
คาจางไมมีเพดานสูงสุดรวมแลวนายจางจายฝายละ 7.5% ของคาจาง และ  ลูกจางจายฝายละ 7.5% 
ของคาจางเชนเดียวกัน 
  ผูประกอบอาชีพอิสระ  จายเงินสมทบผานระบบภาษี  โดยจายฝายเดียว 12.4% ของ
คาจางไมเกิน 90,000 ดอลลารตอป  จายเงินสมทบ  กรณี Social Security Taxes (บํานาญชราภาพ  
บํานาญทุพพลภาพ  บํานาญตกทอด)  เทากับ 12.4% ของคาจาง (จายเปนรายเดือน) 
  กรณีบริการทางการแพทย (Medicare)  ผูประกอบอาชีพอิสระจาย 2.9% ของคาจางไมมี
เพดานสูงสุด  รวมทั้งหมดตองจาย 15.3% ของคาจาง (จายเปนรายเดือน) 
  1)  สิทธิประโยชน11 
    ผูประกอบอาชีพอิสระตองทํางานและรวมจายเงินสมทบเปนระยะเวลาหนึ่ง  จึงจะมี
สิทธิยื่นรับประโยชนทดแทน  โดยจํานวนปที่ทํางานและรายไดสุทธิที่แจงจะแปลงเปน Work 
Credits เชน ในป ค.ศ. 2005  ถารายไดสุทธิตั้งแต 3,680 จะสะสมได 4 Credits หรือ 1 Credit  ตอ
รายไดสุทธิ  ทุกๆ 920 ดอลลาร  แตละคนสามารถกําหนด Credits สูงสุดในแตละปไดไมเกิน 4 
Credits 

 2)  การแจงรายไดสุทธิของผูประกอบอาชีพอิสระ 

                                                 
 10สํานักงานโครงการขยายความคุมครองการประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ. (2548). เอกสาร
ประกอบการศึกษาดูงาน การประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา. หนา 11. 
 11 แหลงเดิม. 
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    เนื่องจากรายไดสุทธิของ ผูประกอบการอาชีพอิสระเปนตัวกําหนดประโยชน
ทดแทน  ดังนั้นจึงตองแจงรายไดใหถูกตองตามความเปนจริงและตามจํานวนสูงสุดที่กฎหมาย
กําหนด 
    รายไดสุทธิหาไดจากรายไดรวมทั้งหมดจากการทําธุรกิจหรือการคานั้น  หักคา
ลดหยอน (Allowance business deduction)  รายไดบางอยางไมตองนํามาคํานวณเงินสมทบ เชน เงิน
ปนผลจากหุน  ดอกเบี้ยจากพันธบัตร ฯลฯ  ทั้งนี้รายไดสุทธิตองไมต่ํากวา 400 ดอลลารตอป 
  3)  รูปแบบประโยชนทดแทน 
    รูปแบบประโยชนทดแทนสําหรับผูประกอบการอาชีพอิสระ ไดแก 
    (1)  บํานาญชราภาพ (Old Age Pension Benefit) 
    (2)  บํานาญทุพพลภาพ (Disability Pension Benefit) 
    (3)  บํานาญตกทอด (Survivor Benefit) 
    (4)  การบริการทางการแพทย (Medical Care) 
  4)   เงื่อนไขการไดรับประโยชน12 
    (1)  กรณีบํานาญชราภาพ (Old Age Pension Benefit) 

  อายุเกษียณปกติ : 65 ป  ถาเกษียณอายุที่ 62.-64 ป จะไดรับบํานาญลดสวน
(Reduced Pension)  ถาเกษียณอายุหลัง 65 ป  จะไดรับบํานาญเพิ่มประมาณ 4.5% 

  Work Credit : 40 Credits 
  Earning limit : หากมีรายไดอ่ืนสูงกวาระดับรายไดสูงสุดขณะรับบํานาญจะถูก

หักลงในป ค.ศ. 2006  กําหนดรายไดสูงสุดที่ 12,000 ดอลลาร  ทุกๆ 2 ดอลลารที่สูงเกินจาก 12,000 
ดอลลารจะถูกหักบํานาญไป 1 ดอลลาร 
    (2)   กรณีทุพพลภาพ (Disability Pension) 

           Work Credit : ไดอยางนอย 1 Credit ตอป  ตั้งแตอายุ 21 ป และได 20 Credits 
ใน 10 ปของการทํางานกอนการทุพพลภาพ 
    (3)   บํานาญตกทอด (Survivor Benefit) 

          ผูเสียชีวิต : ตองเปนผูกําลังไดรับบํานาญ 
           Work Credit : ไดอยางนอย 1 Credit ตอป นับตั้งแตอายุ 21 ป และกอนเสียชีวิต 

    (4)  การบริการทางการแพทย (Medical Care) 
  การเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล : ตองมีอายุ 65 ปขึ้นไป  ตองเปนผู

ทุพพลภาพ หรือไดรับประโยชนทดแทนกรณีบํานาญทุพพลภาพอยางนอย 2 ป 
                                                 
 12 แหลงเดิม. หนา 12. 
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 3.2.3   หลักการของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 102 วาดวยการ
ประกันสังคม 
   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2495 องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนุสัญญา  
ฉบับที่  102  วาดวยการประกันสังคมขึ้น  ซ่ึงเปนอนุสัญญาที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา  โดยมี
ขอบเขตครอบคลุม 9 ประเภท  ไดแก 

 1)  การรักษาพยาบาล  (Medical care) 
 2)  การใหประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย (sic knees benefit) 
 3)  การใหประโยชนทดแทนกรณีวางงาน (unemployment benefit) 
 4)  การใหประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ (old-age benefit) 
 5) การใหประโยชนทดแทนกรณีอุบัติ เหตุและการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากงาน 
(employment injury benefit) 

  6)  การใหประโยชนทดแทนกรณีแกครอบครัว (family benefit) 
  7)  การใหประโยชนทดแทนในการเปนมารดาหรือการมีบุตร (maternity benefit) 
  8)  การใหประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ (invalidity) 
  9)  การใหประโยชนทดแทนแกผูที่ยังมีชีวิตที่ขาดอุปการะ (survivors’ benefit) 
  ประเทศสมาชิกซึ่งใหสัตยาบันตออนุสัญญานี้  จะตองใหความคุมครองอยางนอย 3 
ประเภท  โดยเลือกจากการรักษาพยาบาล  เงินทดแทนกรณีเจ็บปวยประโยชนทดแทนกรณีวางงาน  
ชราภาพ  ประสบอันตรายจากการทํางาน  สงเคราะหครอบครัว  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  และ
สงเคราะหผูอยูในอุปการะ  และจะตองใหความคุมครองอยางนอย 1 ประเภท  โดยเลือกจาก
ประโยชนทดแทน  กรณีวางงาน  ชราภาพ  ประสบอันตรายจากการทํางาน  ทุพพลภาพและ
สงเคราะหผูอยูในอุปการะ13 
  นับตั้งแต ป ค.ศ. 1919 เปนปที่จัดตั้งองคการแรงงานระหวางประเทศ (International 
Labour Organization) หรือ ILO จนกระทั่งถึงปจจุบันองคการแรงงานระหวางประเทศรับรอง
อนุสัญญาไปแลวกวา 170 ฉบับ  และขอเสนอแนะอีกกวา 180 ฉบับ  มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการ
ทํางานของลูกจาง  กลาวถึงสิทธิพื้นฐานของมนุษยความมั่นคงในชีวิต การอยูรวมกันในสังคม  
สภาพการทํางาน  คาจาง  ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง  ตลอดจนถึงการบริหารแรงงาน  
กําหนดมาตรฐานแรงงานเพื่อปรับขยายใหครอบคลุมผูใชแรงงานมากประเภทขึ้น  ครอบคลุม
อุตสาหกรรมมากชนิดขึ้น  โดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่มีความกาวหนาในทางธุรกิจและเทคโนโลยี   
                                                 
 13 The Social  Security (Minimum Standards) Convention 1952 [NO.102] the ILO from Introduction 
to Social Security ILO, 1989, Article a, p 177-180. 

DPU



63 
 
ซ่ึงกฎหมายแรงงานระหวางประเทศไดพยายามปรับปรุงแกไขปญหาอันเกิดขึ้นกับผูใชแรงงานอยู
ตลอดเวลา  ในอนุสัญญาตางๆ จะกลาวถึงความมั่นคงทางสังคมและการประกันสังคมอยูดวย 
 
3.3   ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามกฎหมายไทย  
  ในสมัยรัฐบาลที่มี  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  เปนนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2544  ไดมีการเริ่ม
โครงการประกันสุขภาพทั่วหนา หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  โดยมีกลุมเปาหมายที่
ประชากรจํานวนประมาณ 20  ลานคน ซ่ึงประกอบดวย  ชาวไร  ชาวนา  ชาวประมง  คนวางงาน  ผู
ประกอบอาชีพอิสระประเภทตางๆ รวมถึงแรงงานนอกระบบ  และคนยากไรที่ยังไมไดรับการ
คุมครองจากโครงการประกันสุขภาพอื่นใด  เพื่อใหไดรับการดูแลในดานสุขภาพ  ซ่ึงถือวาเปน
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  สิทธิประโยชนดานสุขภาพที่ไดรับนั้น  จะมีไมนอยกวาระบบ
ประกันสังคม  พรอมกับใหมีการสงเสริมสุขภาพเพิ่มเขามาดวย14 
  ในระยะเริ่มของการนําเอาระบบประกันสุขภาพถวนหนามาใชนั้น  มีแนวคิดวาประเทศ
ไทยจะใหมีกองประกันสุขภาพเพียง 2 กองทุน  กองทุนแรกจะขยายออกจากกองทุนประกันสังคม
เพราะสวนที่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ  และขยายใหครอบคลุมถึงขาราการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานของรัฐ  กองทุนที่สอง  จะครอบคลุมคนไทยทุกคนที่ไมไดรับความคุมครองจาก
กองทุนแรก  โดยใหประชากรทั้งหมดของประเทศไดรับสิทธิประโยชนที่เทาเทียมกัน  และตอไป
ในอนาคตจะใหกองทุนทั้งสองรวมเขาเปนกองเดียวกัน 
  โครงการประกันสุขภาพถวนหนา  มีการประกาศใชบังคับโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราอาณาจักรไทย  มาตรา 82 พ.ศ.2540 บัญญัติวา “รัฐจะตองจัดการและ
สงเสริมการสาธารณสุขใหประชานไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพถวนถึง” ซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายขอองรัฐบาลที่มีพันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  เปนนายกรัฐมนตรี  ในระยะ
เร่ิมตนโครงการมีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการประกันสังคมสุขภาพถวนหนา  
พ.ศ. 2544  และไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545  ผานเขา
สภาผูแทนราษฎรเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544  เพื่อใหมีผลบังคับไดเปนการถาวรตอไป  ในชวง
แรกมีการบังคับใชเปนระยะดังนี้ 
  ระยะที่ 1  ซ่ึงถือวาเปนโครงการนํารอง เร่ิมใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544  โดยให
มีผลบังคับใชใน 6 จังหวัด15  คือ ปทุมธานี  สมุทรสาคร ยะลา พะเยา  ยโสธร  นครสวรรค  ในชวง
                                                 
 14 กระทรวงสาธารณะสุข. (2544). หลักประกันถวนหนา นนทบุรี.  
 15 กระทรวงสาธารณะสุข. (2544). ระเบียบกระทรวงสาธารณะสุขวาดวยการประกันสุขภาพถวนหนา.  
ขอ 4. 
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ระยะเวลา 6 เดือน มีผูขึ้นทะเบียนออกบัตรจํานวน 1,271,300 คน งบประมาณที่ใชเปนเงิน 397.7 
ลานบาท   แยกเปนคาใชจาย 11.5 ลานบาท  อัตราเฉลี่ย 116 บาท/ครั้ง  และออกบัตรทองสําหรับ
ผูปวยในจํานวน 5,635 ราย  คิดเปนรอยละ 13.66 ของผูใชบัตรทุกประเภท  รวมคาใชจายในสวนนี้ 
19.5 ลานบาท  อัตราเฉลี่ย 3,467 บาท/คร้ัง16  
  ในระยะที่ 2  เร่ิมใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2544  โดยมีการขยายความคุมครอง
ออกไป อีก 15 จังหวัด17  คือ นนทบุรี  สระแกว  สระบุรี  เพชรบุรี สุรินทร  นครราชสีมา  
หนองบัวลําพู  อุบลราชธานี  อํานาจเจริญ  ศรีสะเกษ  สุโขทัย  แพร  เชียงใหม  ภูเก็ต นราธิวาส  
โครงการในระยะที่ 2 นี้ ไดเปดโอกาสใหสถานพยาบาลภาครัฐทั้งหมด  ทั้งสวนของกระทรวง
สาธารณสุข  ทบวงมหาทยาลัยและหนวยงานราชการอื่นๆ รวมถึงสถานพยาบาลเอกชนใน
ภาคเอกชนเขารวมโครงการ ณ เดือนสิงหาคม 2544  มีผูขึ้นทะเบียนออกบัตรไดจํานวน 4,306,912  
ราย  จากจํานวนคาดการณประมาณ 5,385,863 ราย คิดเปนรอยละ 79.97   รัฐไดเตรียมเงินไว
สําหรับระยะที่สองนี้จํานวน 1,510.02 ลานบาท   โดยจะเบิกจากเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกัน
สุขภาพจํานวน  1,100  บาท  และจากงบประมาณกลางหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปอีกจํานวน 410.2 
ลานบาท 
  ในระยะที่ 3  เร่ิมใชบังคับตั้งแต 1  ตุลาคม  2544  โดยขยายความคุมครองไปทั่วประเทศ
ทุกจังหวัดรวมถึงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเฉพาะบางสวน  ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีการแบงเขตการ
ปกครองออกเปน 50 เขต แยกเปน 14 โซน การใหความคุมครองในระยะแรกเริ่มที่ 3 โซน 
ครอบคลุมพื้นที่ใน 13 เขต18  แยกออกเปน 
  โซนที่ 1 มีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเปนสถานบริการหลัก  โดยมีศูนยบริการ
สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 4 แหง และโรงพยาบาลเอกชน 2 แหง คือ โรงพยาบาลนวมินทร 
และโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฏร  เขารวมโครงการเปนเครือขาย  ใหบริการใน 7  เขต คือ เขต
บึงกุม คันนาวา คลองสามวา  มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง และสะพานสูง 
  โซนที่ 2  มีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  เปนสถานบริการหลัก  โดยมีโรงพยาบาลบี
แครและโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลเขารวมโครงการ  รับผิดชอบใน 4 เขต คือ เขตสายไหม  
หลักสี่  ดอนเมือง  และบางเขน 
  โซนที่ 3  มีโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา  เปนสถานบริการหลัก  รับผิดชอบใน 2 
เขต  คือ  เขตธนบุรี  และเขตจอมทอง 
                                                 
 16 การประกันสุขภาพถวนหนา www.Matichon.Com.th 30 สิงหาคม 2544. 
 17 แหลงเดิม. 
 18 แหลงเดิม. 
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  การบริหารโครงการในแตละโซนนั้นจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบ  ประกอบดวย
ตัวแทนจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  รวมถึงจากศูนยบริการตางๆ และตัวแทนจากภาค
ประชาชน  ซ่ึงเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภาเขต  หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขา
รวม  การใหความคุมครองในเขตกรุงเทพมหานคร  ถือวาเปนโครงการนํารองที่มีการนําเอาคลินิก
เอกชนเปนเครือขาย  โดยโรงพยาบาลตนสังกัดจะเปนผูดูแลสวนโรงพยาบาลใหญๆ ที่มีช่ือเสียงที่
ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เชน โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบดี  และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณยังไมสามารถเขารวมเนื่องจากมีภาระกิจในการวิจัย  และการเรียนการสอน 
  ระยะที่  4   ใชบังคับในเขตกรุงเทพมหานครอีก  25  เขต  โดยเริ่มใชบังคับตั้งแตวันที่ 1  
มกราคม  2545 
  ระยะที่  5   ซ่ึงเปนระยะสุดทายของโครงการประกันสุขภาพถวนหนา  จะใชบังคับใน
เขตกรุงเทพมหานครสวนที่เหลือ  12  เขต  ในวันที่  1  เมษายน  2545 
  
 3.3.1   ประชาชนผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา19  
  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2545  มาตรา  6  กําหนดใหบุคคลที่
ประสงคจะใชสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหยื่นคําขอลงทะเบียนตอสํานักงานหรือ
หนวยงานที่สํานักงานกําหนด เพื่อเลือกหนวยบริการเปนหนวยบริการประจํา  ทําให “การ
ลงทะเบียน” และ “การเลือกหนวยบริการประจํา” เปนขั้นตอนที่ดําเนินการไปพรอมๆ กัน 
  อยางไรก็ตาม  ในมาตรา 8  กําหนดใหผูมีสิทธิที่ยังไมไดลงทะเบียนตามมาตรา  6  อาจ
เขารับบริการครั้งแรกที่หนวยบริการใดก็ได  และใหหนวยบริการที่ใหบริการแกบุคคลดังกลาวจัด
ใหบุคคลนั้นลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา  และแจงใหสํานักงานทราบภายใน  30  วัน
นับตั้งแตใหบริการ  โดยหนวยบริการดังกลาวมีสิทธิไดรับคาใชจายสําหรับการใหบริการครั้งนั้น
จากกองทุน 
  สิทธิของบุคคลตามระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จึงเกิดขึ้นกอนที่จะมีการ
ลงทะเบียน (เพราะสามารถใชสิทธิแมจะยังไมไดลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจํา)  
  1)  หลักเกณฑการพิจารณาสิทธิของบุคคลในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
                        มีดังนี้คือ 
    
 
 
                                                 
 19 สําหนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. (2549). คูมือหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. หนา 46. 
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    (1)  เปนบุคคลสัญชาติไทย20 
    (2)   มีเลขประจําตัวประชาชน  13  หลักอยางถูกตองตามกฎหมาย  โดยตองมีขอมูล
อยูในฐานขอมูลประชากรของของสํานักบริหารการลงทะเบียนกระทรวงมหาดไทย 
    (3)   ไมมีสิทธิประกันดานสุขภาพภาครัฐดานอื่นๆ ไดแก 
     1.  ผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม 
     2.  ขาราการ  หรือลูกจางของสวนราชการทุกประเภท 
     3.  พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึง อบจ. อบต. 
และเทศบาล 
     4.  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 
     5.  ครูเอกชน 
     6.  บิดา   มารดา   คูสมรส  บุตรหรือบุคคลอื่นที่ ได รับสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม (3.2) (3.3) (3.4) 
     7.  ขาราชการการเมืองไดแก  สส. สว. รัฐมนตรีชวย รัฐมนตรีวาการ  รอง
นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี  ซ่ึงรัฐไดจัดหาสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลใหอยูแลว 
     8.  คนไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศ มากกวา 3 เดือน (ขอมูลจากสํานักงาน
ตํารวจตรวจคนเขาเมือง)  หรือ ผูที่ลงทะเบียนเลือกตั้งในตางประเทศ (ขอมูลกรมการกงศุล) 
     9.   ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิไดรับการ
รักษาพยาบาลโดยใชจายจากงบประมาณ 
  ทั้งนี้กฎหมายระบุใหบุคคลใน (2) และ (3) ใชสิทธิเดิมไปกอนจนกวาจะไดตกลงกัน
เกี่ยวกับความพรอมและมีการตราเปนพระรากฤษฎีกา  เพื่อใหบุคคลดังกลาวมาใชสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา  อยางไรก็ตามเนื่องจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไดมีมติใหเสนอขอแกไขมาตรา 66 ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่กําหนดให
ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 9  และมาตรา  10 ภายใน 1 ป หลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
เปน “ภายในระยะ 3 ป”  หากไมเสร็จใหขยายเวลาไดครั้งละ  1 ป พรอมทั้งเสนอขอใหมีการยกเลิก
มาตรา 11 ทําใหผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาจึงยังไมครอบคลุมกลุมบุคคล

                                                 
 20 ดวยเหตุที่การประกาศในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 เปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 52 และมาตรา 82 โดยมาตรา 52 ไดบัญญัติ
ให”ชนชาวไทย” ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน ดังนั้นการกําหนดให”บุคคล” มี
สิทธิไดรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ”บุคคล” ดังกลาวจึง
หมายถึง “ชนชาวไทย” เทานั้นเพื่อใหสอดคลองกับที่ระบุในรัฐธรรมนูญ 
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ดังกลาวไปอีกระยะหนึ่ง  ทั้งนี้คาดหมายวาประชาชนผูมีสิทธิในปงบประมาณ 2549 จะมีจํานวน
ประมาณ 47.75 ลานคน 21 
  2)   กลุมประชาชนที่ยังมีปญหาการระบุสิทธิ22 
    การที่บุคคลจะมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดตองเปนบุคคล
สัญชาติไทย  ขณะที่ประชาชนที่พักอาศัยอยูในประเทศไทยมานานจํานวนหนึ่ง  สวนใหญเปน
บุคคลบนพื้นที่สูง  ชนกลุมนอย  และบุตรที่เกิดในประเทศไทย  รวมถึงผูล้ีภัยทางการเมือง  ยังมี
ปญหาเรื่องสัญชาติเปน “บุคคลไรสัญชาติ” หรือ “ไรสถานะ” กลุมเหลานี้สามารถแบงเปนกลุม
ยอยๆ ไดถึง 19 กลุม ซ่ึงสํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครองไดออกบัตรสีตางๆ ใหแตละ
กลุมจะไดรับสถานะบุคคลแตกตางกัน  และไดรับสิทธิในการทํางานและการเดินทางออกนอก
พื้นที่อาศัยแตกตางกันไป  อาจแบงกลุมประชาชนดังกลาวเปน 4 กลุมใหญๆ คือ23 
    (1)  กลุมที่รอการพิสูจนสัญชาติไทย  ไดแก  กลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงที่สวนใหญ
เกิดในประเทศไทย  แตตกสํารวจ  หรือเกิดกระบวนการผิดพลาดจากทางภาคราชการเอง  และกลุม
อพยพเชื้อสายไทยที่มาจากประเทศพมาและกัมพูชา  รัฐบาลทุกยุคมีนโยบายที่จะใหสัญชาติไทย
สําหรับทั้งสองกลุม  แตกระบวนการพิสูจนสัญชาติใชเวลายาวนานมาก  จึงยังมีผูคงคางอยูประมาณ 
2 แสนคน 
    (2)   กลุมที่รอการใหสัญชาติไทย  ไดแก  กลุมที่เดินทางเขามาในประเทศไทยตั้งแต
กอนป 2528  กลุมที่แตงงานกับคนไทย  กลุมที่ทําคุณประโยชนกับสังคมไทย เชน ปลูกปา หรือเคย
ชวยรบ เปนตน 
    (3)   กลุมที่หลบภัยทางการเมืองที่อยูนอกคาย  หมายถึง  กลุมที่เดินทางเขามาใน
ประเทศในชวงหลังป 2528  แตกอนป 2535 ไดแกกลุมที่มีการสํารวจและกรมการปกครองออกบตัร
สีสม  กลุมที่สํารวจตามโครงการมิยาซาวาเมื่อป 2542  และไดรับบัตรเขียวขอบแดงรวมถึงกลุมที่อยู
                                                 
 21 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดประมาณ จํานวนประจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเทากับ 48 
ลานคน โดยอางอิงผลการลงทะเบียนที่ผานมา  ขอมูลประมาณจํานวนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ของสํานักงานประกันสังคม) และจํานวนผูมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ อยางไรก็
ตาม  สํานักงานงบประมาณเห็นชอบใหจัดสรรงบประมาณสําหรับประชาชนผูมีสิทธิเบื้องตนเทากับ 47. 75 ลาน
คน จนถึงปจจุบันมีประชาชนผูมีสิทธิลงทะเบียนแลวจํานวนทั้งสิ้น 47.52 ลานคน (เดือนมกราคม 2549) 
 22 เลมเดิม. หนา 49. 
 23 กฤตยา อาชวนิจกุล เอกสารประกอบการประชุมเชิงนโยบายเรื่อง”คําถามและขอทาทายตอนโยบายรัฐ
ไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงานขามชาติ”จัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลรวม 
กับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสํานักงานความมั่นคงแหงชาติ ณ หองศรีวิศาลวาจา สํานักงาน
ความมั่นคงแหงชาติ 23 ธันวาคม 2547. 
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ในความดูแลของสํานักงานขาหลวงใหญผูล้ีภัยของสหประชาชาติ  ในประเทศไทยที่เรียกวา 
Persons Concern (POC) 
    (4)   กลุมที่รอการสงกลับที่หนีภัยความตายที่อยูในที่พักพิง  หมายถึงกลุมอพยพ
พลัดถ่ินระหวางชายแดนไทย-พมา ที่ทางการจัดที่พักพิงใหอยูอาศัย  และปจจุบันอยูในความดูแล
ของสํานักงานขาหลวงใหญผูล้ีภัยแหงสหประชาชาติ 
     ประชาชนกลุมนี้แมบางคนจะมีเลขประจําตัว 13 หลัก  แตจะมีตัวเลขใน
คอลัมนแรก (ซ่ึงกําหนดการแบงประเภทสถานะบุคคล) เปนเลข 6,7 ซ่ึงถือวาไมใชบุคคลสัญชาติ
ไทยและไมสามารถมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาได  สําหรับประชาชนที่มีเลข
ประจําตัวประชาชนที่ตัวเลขในคอลัมนแรกเปนเลข 3,4 และ 8  อาจเปนบุคคลสัญชาติไทยหรือไมก็
ได  เพราะกลุมดังกลาวเปนไดทั้งกลุมที่มีสัญชาติไทยและคนตางดาวได 
     คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 
12/2547 วันที่  23  พฤศจิกายน  2547  เห็นชอบใหขยายสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพให
ครอบคลุมคนที่อาศัยอยูในประเทศไทย  และมีเลขประจําตัว 13 หลัก (โดยไมคํานึงวาไดรับสัญชาติ
ไทยแลวหรือไม) ทั้งนี้ตองเสนอมตินี้ใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2545  มาตรา 18 (14)  ขณะนั้นอยูระหวาง
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
  3)   การจัดทําบัญชีรายการหนวยบริการประจําใหผูมีสิทธิเลือกกอนพนบทเฉพาะกาล24 
    สาระสําคัญของหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ
ประจํา  กําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกหนวยบริการที่อยูในพื้นที่ตําบลหรืออําเภอที่ตนมีช่ือตาม
ทะเบียนบาน  หรือตามที่อยูอาศัยอยูจริงหรือตําบล/อําเภอที่อยูตอเนื่อง  ทั้งนี้ใหเปนไปตามบัญชี
รายการหนวยบริการประจําที่กําหนด  โดยใหคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของบุคคลเปน
สําคัญ 
    การจัดทําบัญชีรายการหนวยบริการประจํา  เพื่อใหผูมีสิทธิเลือกเปนหนวยบริการ
ประจําจึงจําแนกตามลักษณะพื้นที่  ดังนี้ 
    (1)   กรณีผูมีสิทธิอยูในตําบลที่ไมติดตอกับจังหวัดอื่น 
     ใหสํานักงานสาขาจังหวัดจัดทําบัญชีรายการเครือขายหนวยบริการประจําใหผู
มีสิทธิของแตละตําบลเลือกเปนรายตําบล  โดยแตละตําบลมีบัญชีรายการหนวยบริการประจํา  ซ่ึง
กําหนดหนวยบริการปฐมภูมและหนวยบริการประจํา (เชน สถานีอนามัยและโรงพยาบาล  
ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล เปนตน)  หรือคลินิกชุมชนอบอุนและหนวยบริการที่รับสง
                                                 
 24 เลมเดิม. หนา 51. 
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ตอ  ใหผูมีสิทธิเลือกมากกวา 1 รายการขึ้นไป  ยกเวนพื้นที่ที่ที่ไมสามารถกําหนดบัญชีรายการ
หนวยบริการประจําไดมากกวา 1 รายการ เชน บนเกาะ 
    (2)   กรณีผูมีสิทธิอยูในตําบลตอเนื่องกับจังหวัดอื่น 
     ในพื้นที่ตอเนื่องระหวางจังหวัดใหจัดตั้งคณะกรรมการรวมระดับเขตเพื่อ
กําหนดบัญชีรายการหนวยบริการประจําใหผูมีสิทธิของแตละตําบลเลือกเปนรายตําบล  โดยแตละ
ตําบลมีบัญชีรายการหนวยบริการประจํา  ซ่ึงกําหนดหนวยบริการปฐมภูมิและหนวยบริการประจํา
หรือคลินิกชุมชนอบอุน  และหนวยบริการที่รับการสงตอ  ใหผูมีสิทธิเลือกมากกวา 1 รายการขึ้นไป  
โดยหนวยบริการประจําตองไมใชโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไป  (ยกเวนตําบลที่การ
เดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลศูนย  หรือโรงพยาบาลทั่วไปสะดวกกวา  โรงพยาบาลชุมชนใน
อําเภอตนเอง  หรืออําเภอในพื้นที่ตอเนื่อง) 

   (3)   กรณีผูมีสิทธิอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
     ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขากรุงเทพมหานครจัดตั้ง
คณะกรรมการรวม  ประกอบดวยผูแทนจากโรงพยาบาลแมโซนเดิม  ผูแทนจากสํานักอนามัย
กรุงเทพเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อกําหนดบัญชีรายการหนวยบริการประจําซึ่งประกอบดวย  หนวย
บริการปฐมภูมิและหนวยบริการประจํา  หรือคลินิกชุมชนอบอุน  และหนวยบริการที่รับการสงตอ
ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  โดยมีหนวยบริการประจําใหเลือกมากกวา 1 รายการขึ้นไป 
  4)  ผูมีสิทธิ และการกําหนดจํานวนครั้งของการเลือกหนวยบริการประจํา 
    ผูมีสิทธิเลือกหนวยบริการประจํา  คือ  ผูมีสิทธิไดรับบัตรประกันสุขภาพถวนหนา  
โดยบุคคลที่ไดเลือกหนวยบริการประจําแลว  หากมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงหนวยบริการ
ประจําสามารถกระทําไดแตตองไมเกิน 2 ครั้งในแตละป  โดยไมนับรวมครั้งแรกของการ
ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําเมื่อมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา  กรณีที่ผูมีสิทธิอยู
ระหวางการรักษาไมวากรณีใดๆ ไมใหมีการเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจํา  เนื่องจากจะกระทบ
ตอการจายชดเชยใหหนวยบริการ  ใหมีการเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําไดหลังการจําหนาย
ผูปวยแลวเทานั้น 
  5)  การกําหนดเพดานจํานวนประชากรผูมีสิทธิท่ีหนวยบริการสามารถใหบริการได 
    สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ไดกําหนดเพดานจํานวนประชากรที่หนวย
บริการแตละแหงสามารถรับลงทะเบียนผูมีสิทธิได  เพื่อปองกันผูมีสิทธิเลือกหนวยบริการใด
บริการหนึ่งมากเกินขีดความสามารถในการใหบริการของหนวยบริการ ดังนี้ 
    (1)  หนวยบริการปฐมภูมิ  กําหนดใหประชากรผูมีสิทธิเลือกไดไมเกินเกณฑ
มาตรฐานที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 
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    (2)  หนวยบริการประจําที่ดําเนินการในรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุน  กําหนดให
ประชากรผูมีสิทธิ  เลือกไดไมเกิน  10,000  คน  หรือตามเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 
     อนึ่ง หนวยบริการประจําตามขอ 2)  จะสามารถรับประชากรเพดานที่กําหนด
ได  ตองไดรับอนุมัติจาก  คณะกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (คบปจ) 
  6)  ขั้นตอนการจัดทําบัญชีรายการหนวยบริการประจําเพื่อใหประชาชนเลือก25 
    (1)   จัดทํารางบัญชีรายการหนวยบริการประจํา  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนด  เสนอคณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด  เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 
    (2)   นําบัญชีที่ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ
ระดับจังหวัด  มาจัดทําบัญชีรายการหนวยบริการประจํา (Master CUP ID) เพื่อแจงใหสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จัดทําฐานขอมูลระดับจังหวัด 
    (3)   ประชาสัมพันธการเลือกหนวยบริการประจําใหประชาชนทราบ  เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกหนวยบริการ 
    (4)   จุดรับคํารองลงทะเบียนและหนวยรับลงทะเบียนและออกบัตร ดําเนินการให
ประชาชนเลือกหนวยบริการตามบัญชีรายการหนวยบริการประจําที่กําหนด 
 
ตารางที่ 3.1  ตัวอยางบัญชีรายการหนวยบริการประจําเพือ่ใหประชาชนเลือก 
ชื่อตําบล บัญชีรายการหนวยบริการประจํา รหัสสถานพยาบาล 

- โรงพยาบาลบางกรวย 
- สถานีอนามัยวัดบางไกรใน 

 10756-01013 

- โรงพยาบาลบางกรวย 
- สถานีอนามัยตําบลบางขุนกอง 

 10756-01012 

ตําบลบางขุนกอง 
อ.บางกรวย 

- โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
- สถานีอนามัยวัดแคใน 

 10686-01001 

   
  7)  แนวทางปฏิบัติในการขอลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจําของผูมีสิทธิ 

                                                 
 25 เลมเดิม. หนา 53. 
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    (1)  การขอลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจํา  ผูมีสิทธิสามารถขอลงทะเบียน
เลือกหนวยบริการประจําได  ณ  จุดรับคํารองลงทะเบียน  หลักฐานเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณา  ประกอบดวย 
     1.  สําเนาทะเบียนบานของตนเอง 
     2.  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตร/เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกใหและ
มีรูปถายติดอยู 
     3.  บัตรหลักประกันสุขภาพเดิม (กรณีที่ขอเปลี่ยนหนวยบริการประจํา) 
     4.  กรณีที่มีถ่ินที่อยูหรือที่พักอาศัยไมตรงกับทะเบียนบาน  ใหแสดงสําเนา
ทะเบียนบานของบุคคลที่ตนพักอาศัยอยู  และหนังสือรับรองของเจาบานหรือผูนําชุมชนซ่ึงรับรอง
วาตนมีถ่ินที่อยูหรือพักอาศัยอยูในพื้นที่นั้นๆ หรือ เอกสารหลักฐานอื่น  เชน  ใบเสร็จรับเงินคา
สาธารณูปโภค (คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท) ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก สัญญาเชาที่พัก ฯลฯ  ที่แสดง
วาบุคคลนั้นมีถ่ินที่อยูหรือพักอาศัยอยูในพื้นที่นั้นๆ 
    (2)   ใหประชาชนผูมีสิทธินําหลักฐานเอกสารไปหนวยงานที่รับลงทะเบียน โดย
กรอกแบบคํารองขอลงทะเบียนพรอมลงชื่อในแบบคํารองดวยตนเอง ยกเวนกรณีเด็กหรือผูสูงอายทุี่
ไมสามารถเดินทางมาดวยตนเอง  สามารถมอบอํานาจใหผูดูแลเปนผูขอลงทะเบียนแทน 
    (3) หนวยรับลงทะเบียนและออกบัตรตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสาร  
และบันทึกคํารองขอลงทะเบียนกอนสงใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัด  เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและสงขอมูลในรูปขอมูลอิเลคทรอนิกสใหกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ผานเว็บไซต www.nhso.go.th 
    (4)   ผูมีสิทธิที่ยังไมไดลงทะเบียนอาจเขารับบริการที่หนวยบริการใดก็ไดใหหนวย
บริการที่ใหบริการแกบุคคลดังกลาวจดัใหบุคคลนั้นเลือกลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา  และ
แจงใหสํานักงานทราบภายใน 30 วันนับตั้งแตใหบริการ (มาตรา 8) กรณีผูมีสิทธิเลือกหนวยบริการ
นั้นเปนหนวยบริการประจําสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะจัดสรรงบเหมาจายรายหัว
ใหกับหนวยบริการนั้น  กรณีผูมีสิทธิเลือกหนวยบริการอื่นเปนหนวยบริการประจําสํานกังานจะจาย
ชดเชยหนวยบริการสําหรับการใหบริการครั้งนั้นเหมือนการใหบริการกรณีอุบัติเหตุ เจ็บปวย
ฉุกเฉิน  
    (5)  เด็กแรกเกิดถือเปนผูมีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและสามารถ
ใชสิทธิรับการไดตั้งแตแรกเกิด  ใหหนวยบริการที่ใหการดูแลเด็กแรกเกิดจัดใหมีการลงทะเบียน
เลือกหนวยบริการประจําตามหลักเกณฑดังนี้ 
     1.  กรณีเด็กอยูกับมารดา 
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      ก. มารดามีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ใหระบุหนวย
บริการประจําเหมือนมารดา  ตามฐานขอมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
             ข.  มารดามีสิทธิประกันตนในกองทุนประกันสังคม  ใหลงทะเบียนเลือก
หนวย   บริการประจํา  ตามจังหวัดที่สถานพยาบาลหลักของมารดาตั้งอยู  หรือจังหวัดที่ออกบัตร
ประกันสังคมใหมารดา    
      ค.  มารดามีสิทธิสวัสดิการขาราชการหรือสิทธิอ่ืน  ใหลงทะเบียนเลือก
หนวย  บริการประจํา  ตามจังหวัดภูมิลําเนา (ทะเบียนบาน) ของมารดา 
     2.   กรณีเด็กไมอยูกับมารดา 
      ใหลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา  ตามจังหวัดที่มีทะเบียนบานของ
เด็กหรือตามที่พักอาศัยของผูรับดูแล  โดยกําหนดใหการบริการเด็กแรกเกิดที่ลงทะเบียนกับหนวย
บริการในจังหวัดเดียวกับหนวยบริการที่มารดาเลือกลงทะเบียน (กรณีมารดามีบัตรประกันสุขภาพ
ถวนหนา) และไมมีภาวะเจ็บปวยอ่ืนหากมีคาใชจายในการใหบริการใหเปนไปตามที่กองทุนสาขา
จังหวัดกําหนดทั้งนี้  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะจัดสรรงบเหมาจายรายหัวสําหรับ
เด็กแรกเกิดรายนั้นใหกองทุนสาขาจังหวัดเพื่อการจายชดเชยใหหนวยบริการที่ใหการดูแลเด็กแรก
เกิดดังกลาวตามหลักเกณฑที่คณะอนุกรรมการบริการหลักประกันสุขภาพจังหวัดกําหนด  สําหรับ
ในรายที่ปวยและตองไดรับบริการรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีคลอดฉุกเฉินตางกองทุนสาขากับ
มารดาหนวยบริการสามารถขอเบิกชดเชยคาบริการทางการแพทยกับกองทุนฯ หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติสวนกลาง 
 
 3.3.2  ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขสําหรับประชาชนผูมีสิทธิ26 
  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2545  มาตรา 5  กําหนดใหบุคคลทุก
คนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  โดยประเภทและขอบเขตของ
บริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิไดรับใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ทั้งนี้ใน
ระยะแรกที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีผลใชบังคับ  คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2545 วันที่ 27 พฤศจิกายน  2545  เห็นชอบใหใช
ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่ใชขณะดําเนินการนํารอง “โครงการ 30 บาทรักษาทุก
โรค” เปนเกณฑในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติและยังคงใชตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
  ดังนั้นประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่ใชในปจจุบัน  ยังคงใชตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2544  หมวด 4 วาดวยการรับบริการ
                                                 
 26 เลมเดิม. หนา 21. 
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ทางการแพทย  ซ่ึงกําหนดทั้งรายละเอียด “บริการใดที่ครอบคลุม (inclusion lists)” ควบคูไปกับ 
“บริการใดที่ไมครอบคลุม (exclusion lists)” แตไดนํามาจัดหมวดหมูใหมตามที่พระราชบัญญัติ 
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 กําหนดไวในมาตรา 3 ใหเปน “คาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุข” มีรายละเอียดดังตอไปนี้27  
  1)  คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
    (1)   คาสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค  ครอบคลุมบริการดานการแพทยและ
สาธารณสุขที่ใหโดยตรงแกบุคคลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค  ซ่ึงไดรับการพิสูจน
ทางวิชาการแลววา  มีอรรถประโยชนและประสิทธิผลคุมคา  คือสงผลใหประชาชนไทยมีอายุขัย
เฉลี่ยยืนยาวขึ้น  สรางเสริมคุณภาพชีวิต  และลดอัตราการเจ็บปวยและการไรความสามารถ  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ (ก) การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาภาวะเสี่ยงตอการเสียสุขภาพและศักยภาพที่
อํานวยตอการสรางเสริมสุขภาพ  (ข)  การสรางเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การใหการปรึกษา
แนะนํา  และการใหความรูเพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย  และ (ค)  การสรางเสริม
ภูมิคุมกัน  การใชยาและการทําหัตถการเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย  
ดังตอไปนี้ 
        1. การตรวจและการบริบาลสุขภาพ  พัฒนาการ  และภาวะโภชนาการของเด็ก
และเยาวชน ตามแนวทางของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  และหรือแนวทางการ             
ตรวจสุขภาพของประชาชนไทย ซ่ึงจัดทําโดยแพทยสภา  
     2.  การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตามแผนงานการใหภูมิคุมกันโรคของประเทศ              
(ผนวก 1) 
     3.  การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาภาวะเสี่ยงตอการเสียสุขภาพและศักยภาพที่
เอื้ออํานวยตอการสรางเสริมสุขภาพสําหรับประชาชนทั่วไปและกลุมเสี่ยง  ตามแนวทางการ            
ตรวจสุขภาพของประชาชนไทย  ซ่ึงจัดทําโดยแพทยสภา 
       4.  การวางแผนครอบครัว  ตามแนวทางของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
และหรือแนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทย  ซ่ึงจัดทําโดยแพทยสภา 
        5.  การใหยาตานไวรัสเอดส  กรณีการปองกันและการแพรกระจายเชื้อจากแมสู
ลูก 
        6.  การเยี่ยมบานและการดูแลผูปวยที่บาน 
                                                 
 27 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐาน  ประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข ภายใตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติขึ้น  เพื่อพิจารณาทบทวน  
ประเภทและขอบเขตบริการ 
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        7.  การใหคําปรึกษาแนะนํา  การสรางเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
ใหความรูเพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยแกผูรับบริการทั้งระดับบุคคลและ
ครอบครัว  ตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ 
        8.  การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก ไดแก 
      ก.  การตรวจสุขภาพชองปาก 
      ข.  การแนะนําดานทันตสุขภาพ 
      ค.  การใหฟลูออไรดเสริมในกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคฟนผุ  เชน  กลุมเด็ก  
ผูสูงอายุ  ผูปวยฉายรังสีบริเวณศีรษะและลําคอ 
      ง. การเคลือบหลุมรองฟน (ในกลุมอายุไมเกิน 15 ป) 

   (2)   คาตรวจวินิจฉัยโรค  ครอบคลุมบริการตรวจเพื่อการวินิจฉัย  รวมทั้งการตรวจ
ยืนยันกรณีพบความผิดปกติจากการตรวจคัดกรอง  ตามขอบงชี้ทางการแพทย 
    (3)  คาตรวจและรับฝากครรภ  ครอบคลุมบริการตรวจและการบริบาลเพื่อสราง
เสริมสุขภาพของหญิงมีครรภ  ตามแนวทางของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  และหรือของ
องคการอนามัยโลก  
    (4)   คาบําบัดและบริการทางเวชกรรม  รวมถึงการบริการดังตอไปนี้ 
     1.  การบําบัดและบริการทางเวชกรรม  รวมถึงการบริการการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  จนสิ้นสุดการรักษา 
     2.  หินปูน  การทําฟนปลอมฐานพลาสติก  การรักษาโพรงประสาทฟนน้ํานม  
และการใสเพดานเทียมในเด็กปากแหวงเพดานโหว 
    (5)  คายา  คาเวชภัณฑ  คาอวัยวะเทียม  และคาอุปกรณทางการแพทย  ตามขอบงชี้
ทางการแพทยโดยครอบคลุมยาตามกรอบบัญชียาหลักหลักแหงชาติ28 และรวมยาตานไวรัสสําหรับ
ผูติดเชื้อ HIV. (เร่ิมป 2549) 
    (6)   คาทําคลอด  ครอบคลุมการคลอดบุตร  รวมกันไมเกิน 2 คร้ัง กรณีที่บุตรมีชีวิต
อยู 
    (7)   คากินอยูในหนวยบริการ  ครอบคลุมการบริการอาหารและหองผูปวยสามัญ 
    (8)   คาบริบาลทารกแรกเกิด 

                                                 
 28 สงเสริมใหใชยาตามกรอบและแนวทางที่ระบุไวในบัญชียาหลักแหงชาติเปนหลักอยางไรก็ตามกรณีมี
การสั่งยา   ที่ไมอยูในรายการบัญชียาหลักแหงชาติตามขอบงช้ีทางการแพทย  ผูรับบริการไมตองเสียคาใชจายเพิ่ม  
ยกเวนกรณีผูรับบริการรองขอดวยตนเอง 
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    (9)  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย  ครอบคลุมเฉพาะกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน  
และการสงตอเพื่อการรักษาระหวางสถานพยาบาล 
       (10)  คาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ  ครอบคลุมเฉพาะกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน  และการ
สงตอเพื่อการรักษาระหวางสถานพยาบาล 
    (11)  คาฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ  ครอบคลุมการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย จนสิ้นสุดการรักษา 
    (12)  คาใชจายอ่ืนที่จําเปน  เพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  2)   การเขารับการบริการสาธารณสุขและการรวมจายคาบริการ 
    (1) กรณีทั่วไป : ใหบุคคลที่ไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ  เปนหนวยบริการ
ประจําแลว  ใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขไดจากหนวยบริการประจําของตนหรือหนวยบริการปฐม
ภูมิในเครือขาย    หรือจากหนวยบริการอื่นที่หนวยบริการประจําของตนหรือเครือขาย  โดยรวมจาย
คาบริการดังตอไปนี้ 
     1. ไมตองเสียคาบริการหรือคาใชจาย เมื่อเขารับการบริการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคตามขอ (1) และการบริการตรวจและรับฝากครรภตามขอ (3) 
     2.  รวมจายเปนจํานนเงิน 30 บาท ใหแกหนวยบริการในแตละครั้งที่เขารับการ
บริการเวนแตผูยากไรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีสาธารณสุขประกาศกําหนดไมตองจายคาบริการ29  
(บัตร ท) 
    (2)   กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บปวยฉุกเฉิน 
     1.  ผูมีสิทธิสามารถใชบริการจากหนวยบริการหรือสถานบริการอื่น30 ได  โดย
คํานึงถึง ความสะดวกและความจําเปนของผูมีสิทธิทั้งนี้ใหเขารวมบริการจากหนวยบริการอื่นที่ใกล
ที่สุดเปนลําดับแรก  โดยการวินิจฉัยวาเจ็บปวยฉุกเฉิน  ตองมีขอบงชี้ดังนี้ 
      ก.  โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรง  ตองรักษาเปนการเรงดวน  
หาก  ปลอยไวจะเปนอันตรายตอชีวิต  หรือทุพพลภาพ31 หรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน 
      ข. โรคที่ตองผาตัดดวน  หากปลอยไวจะเปนอันตรายตอชีวิตสิ่งที่ตอง
พิจารณาประกอบตาม ก.-ข. ไดแก ความดันโลหิต ชีพจร  อาการของโรค  การวินิจฉัย  แนวทางการ
รักษาและความเรงดวนในการรักษา  รวมทั้งคํานึงถึงการรับรูของผูรับบริการที่มีตออาการปวยดวย 

                                                 
 29 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบุคคลที่ไมตองจายคาบริการ 
 30 สถานบริการที่ไมไดขึ้นทะเบียนเพื่อใหบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 31 หากไมไดรับการบําบัดรักษาอยางทันทวงทีแลวอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และ/
หรือกอใหเกิดความบกพรองในการทํางานของระบบที่สําคัญตอการดํารงชีวิตตาง ๆ ของรางกาย 
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     กรณีที่ใชบริการที่หนวยบริการ   ซ่ึงรับลงทะเบียนไวตามกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ผูรับบริการตองรวมจายเชนเดียวกับกรณีทั่วไป ( ตามขอท่ี (1) ) โดย
ไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม  และสามารถใชสิทธิกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินไดไมเกิน 2 คร้ัง ตอป 
     กรณีใชบริการที่สถานบริการอื่น  ผูรับบริการตองรับผิดชอบคาใชจายเฉพาะ
สวนที่เกินจากที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจายใหสถานบริการ  โดยท่ีสถานบริการ
ดังกลาวจะตองแจงใหผูปวยและญาติทราบกอนการใหบริการทุกครั้ง 

    ผูมีสิทธิหรือญาติสามารถแสดงความประสงคขอยายไปหนวยบริการประจํา
ของตนได  โดยใหไดรับคารถพยาบาลหรือเรือพยาบาลตามจํานวนจายจริงแตไมเกิน 500 บาทตอ
คร้ัง ทั้งนี้ใหสถานบริการอื่นอํานวยความสะดวกในการนําสงผูมีสิทธิไปรับบริการที่หนวยบริการ
นั้น  ในกรณีหนวยบริการประจําไมสามารถรับยายผูมีสิทธิหรือไมสามารถจัดหาบริการอื่นใหได  
หนวยบริการประจําจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นหลักจากวันที่ไดรับทราบความประสงค
ขอยายใหแกสถานบริการอื่น 
     2.  ผูเจ็บปวยฉุกเฉินตามขอบงชี้ในขอ 1. สามารถใชบริการดูแลนอก
สถานพยาบาลและรับสงผูเจ็บปวยฉุกเฉินจากที่เกิดเหตุไปยังหนวยบริการตามที่ศูนยรับแจงเหตุ
และส่ังการกําหนด  โดยโทรศัพทขอความชวยเหลือไปยังศูนยรับแจงเหตุและส่ังการหมายเลข 1669 
     3. กรณีฉุกเฉินจากการไดรับพิษหรือสงสัยวาอาจจะไดรับพิษ  ผูมีสิทธิ
สามารถโทรศัพทปรึกษาผูเชี่ยวชาญและหรือแพทยเฉพาะทางเวชพิษวิทยาไดที่หมายเลข 1330 
    (3)  กรณีที่มีเหตุสมควรสามารถเขารับบริการที่สถานที่อ่ืน32ไดในกรณีมีขอบงชี้
ทางการแพทยซ่ึงเกินศักยภาพหนวยบริการประจําที่จะใหการรักษา  และหนวยบริการประจํากับผูมี
สิทธิเห็นชอบรวมกันที่จะใหเขารับบริการจากสถานบริการอื่นได 
  3)   บริการที่ไมครอบคลุม  ไดแก 
    (1)  กลุมบริการที่เกินความจําเปนพื้นฐาน 
     1.  การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
     2.  การผสมเทียม 
     3.  การเปลี่ยนเพศ 

                                                 
 32 เปนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หนวยบริการประกอบโรค
ศิลปะสาขาตางๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดเพิ่มเติมที่
ไมไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการตามกฎหมาย  วาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และหากเปนสถานบริการ
ของเอกชนจะตองเปนสถานบริการที่ไดรับอนุญาต ใหประกอบกิจการตามกฎหมาย  วาดวยสถานพยาบาลและมี
มาตรฐานที่กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลกําหนด 
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     4.  การกระทําใดๆ เพื่อความสวยงาม  โดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย 
     5. การตรวจวินิจฉัย  และรักษาใดๆ ที่เกินความจําเปนและขอบงชี้ทาง
การแพทย 
     6.  การรักษาที่อยูระหวางการคนควาทดลอง 
    (2)  กลุมบริการที่ปจจุบันมีงบประมาณจัดสรรใหเปนการเฉพาะหรือครอบคลุม
โดยกองทุนอื่น 
     1. โรคจิต  กรณีที่ตองรับไวรักษาเปนผูปวยในเกินกวา 15 วัน 
     2.   การบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติด 
     3.   การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ  ซ่ึงอยูในความคุมครองตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ  เฉพาะสวนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นตองเปน 
 ผูจาย 
    (3)  กลุมบริการอื่นๆ 
     1.   โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผูปวยใน
เกิน  180 วัน ยกเวน  กรณีที่จําเปนตองรักษาตอ  เนื่องจากภาวะแทรกซอน  หรือขอบงชี้ทางการ   
แพทย 
     2.  การบําบัดทดแทนไตในการรักษาผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายดวยการ
ลางชองทอง(peritoneal  dialysis) การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (haemodialysis) 
      3.  การปลูกถายอวัยวะ (organ  transplant) 
 
 3.3.3   งบประมาณในการดําเนินการ33 
  ในปงบประมาณ   2549  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติได รับจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขในอัตราเหมาจาย  1,659.20 บาทตอประชากร  สําหรับ
ประชากรผูมีสิทธิจํานวน  47.75  ลานคน  งบประมาณดังกลาวจะจัดสรรเพื่อใชในการจัดบริการ
ประเภทตางๆ  การลงทุนเพื่อการทดแทน  และการชวยเหลือเบื้องตนกรณีผูรับบริการไดรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ  ตามมาตรา 41  แหง พ.ร.บ. หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2545  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2 
 

                                                 
 33 เลมเดิม.หนา 249. 
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ตารางที่ 3.2  แสดงงบประมาณการดําเนินการตามมาตรา 41 แหงพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545 

ประเภทบริการ ปงบ 2546 ปงบ 2547 ปงบ 2548 ปงบ 2549
1. บริการผูปวยนอก (OP) 574 488.2 533.01 585.11 
2. บริการผูปวยใน (IP) 303 418.3 435.01 460.35 
3. บริการสงเสริมปองกัน (PP) 175 206 210 224.89 
4. บริการอุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน(AE) 25 19.7 24.73 52.07 
5. บริการที่มีคาใชจายสูง (HC) 32 66.3 99.48 190.00 
6. บริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 6 10 6 6.00 
7. บริการฟนฟูสมรรถภาพ 4 - 4 4.00 
8. งบลงทุนเพื่อการทดแทน 83.4 85 76.8 129.25 
9. งบจัดสรรใหพื้นที่ทุรกันดาร  10 7.07 7.00 
10.เงินชวยเหลือเบื้องตน  5 0.2 0.53 
11.รวมงบอัตราเหมาจายรายหัว  (บาท /
ประชากร) 

1,202.4 1,308.5 1,396.3 1,659.20 

12. รวมงบบริการรักษาพยาบาล (OP+IP) 
 ที่กองทุนสาขาไดรับ (บาท/ประชากร) 

877 906.50 968.02 1,045.46 

หมายเหตุ 
 1. รายการที่ 4,5 และ 9 เปนงบที่ตัดมาจากงบบริการผูปวยนอกและบริการผูปวยใน (รายการที่ 
1 และ 2) เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของงบบริการรักษาพยาบาล 
 2. รายการที่ 3 เปนงบสําหรับการจัดบริการแกประชาชนทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
และสิทธิอ่ืน เมื่อคํานวณตามฐานประชากรทั้งประเทศ 62.15 ลานคน อัตราที่จายจริงเทากับ 172.78 
บาท/ประชากร 
 3. รายการที่ 4 ครอบคลุมบริการอุบัติเหตุ  เจ็บปวยฉุกเฉินตางกองทุนสาขา การรับบริการครั้ง
แรกของกลุมสิทธิวาง  เด็กแรกคลอดที่ปวยหรือเกิดตางกองทุนสาขาของมารดา คารักษาพยาบาล
สวนเกินจาก พ.ร.บ. ผูประสบภัยจากรถ 
 4. บริการที่ 5 ครอบคลุมคาใชจายสูงสําหรับบริการผาตัดหัวใจแบบเปด  ผาตัดสมองอัน
เนื่องจากอุบัติเหตุ  เคมีบําบัดและรังสีรักษาในผูปวยมะเร็ง  ผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพันธกลุม
วินิจฉัยโรครวมมากกวาและเทากับ 4 การลางไตกรณีไตวายเฉียบพลันการติดเชื้อ Cryptococcus 
meningitis 
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บทที่ 4 
ปญหาและวิเคราะหปญหาการเปนผูประกันตนของแรงงานนอกระบบของ 

ประเทศไทย 
 

  ในบทนี้จะทําการวิเคราะหถึงปญหาการเปนผูประกันตนของแรงงานนอกระบบ ตาม
กฎหมายประกันสังคมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ โดยมุงเนนวิเคราะหในประเด็น
หลักคือ 

4.1 ปญหาสิทธิประโยชนที่พึงได รับของแรงงานนอกระบบของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
  4.2 ปญหาการจายเงินสมทบของ แรงงานนอกระบบ โดยจะทําการวิเคราะหถึงการ
จายเงินสมทบของแรงงานนอกระบบของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ โดยจะ
ทําการศึกษาถึง บุคคลที่เกี่ยวของในการจายเงินสมทบกับอัตราเงินสมทบ 

 
4.1   ในเรื่องสิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับ 

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชน
ทดแทนของผูประกันตน  ที่มิใชลูกจางของบุคคลอื่น  (แรงงานนอกระบบ) ซ่ึงออกตามความ 
มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม  ไดกําหนดประเภทของประโยชนทดแทน 3 กรณีคือ  
1) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร  2)  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  3)  ประโยชน
ทดแทนในกรณีตาย 

  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ สหรัฐอเมริกาแลวจะเห็นวา สิทธิประโยชนของแรงงาน
นอกระบบประเทศสหรัฐอเมริกาจะไดรับ จะมี 4 กรณี คือ บํานาญชราภาพ บํานาญทุพลภาพ 
บํานาญตกทอด และการบริการทางการแพทย ซ่ึงเปนชุดประโยชนทดแทนเชนเดียวกับแรงงานใน
ระบบ 

  และเมื่อเปรียบเทียบสิทธิประโยชนของประเทศไทยแลวจะเห็นวา สิทธิประโยชนที่
แรงงานนอกระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาไดรับจะมีมากกวาของประเทศและเปนสิทธิ
ประโยชนที่มีความสําคัญ และจําเปนตอการดํารงชีพ เชน  ก) การบริการทางการแพทย เพราะเมื่อ
คนเราเจ็บปวยก็มีความตองการที่จะรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ตัวเองพึงพอใจ เพื่อที่จะให
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หายจากอาการเจ็บปวยโดยเร็ว แมวาแรงงานนอกระบบของประเทศไทยจะสามารถใชบริการ
โครงการประกันสุขภาพแหงชาติได แตก็จะปฏิเสธไมไดวา การบริการของสถานพยาบาลตัวยาที่ใช
ในการรักษาโรค ความสะดวกสบายในการรักษา จะมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิงในสภาพของ
ความเปนจริง ทั้งการใชบริการจากหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตองเปนบุคคลสัญชาติไทย แม
ตอมาจะมีการขยายสิทธิใหครอบคลุมคนที่อาศัยอยูในประเทศไทย และมีเลขประจําตัว 13 หลัก แต
ก็อยูในระหวางที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ซ่ึงจะมีแรงงานนอกระบบสวนหนึ่งที่ไมสามารถ
ใชบริการหลักประกันสุขภาพแหงชาติดังกลาวได เชน พวกแรงงานอพยพที่เปนพมา ลาว เขมร แม
คนพวกนี้ จะไมใชผูมีสัญชาติไทย แต แรงงานพวกนี้ก็มีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศ
ไทยอยางปฏิเสธไมได ทางประเทศไทยก็ควรใหสิทธิประโยชน แกคนพวกนี้ใหไดรับสวัสดิการ 
เทาที่จําเปน และสําคัญในการดํารงชีพ เพื่อท่ีจะทําใหมีความพรอมทั้งทางรางกาย และจิตใจในการ
ทํางาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป ข) ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ เมื่อคนเรา
ประกอบอาชีพไปสักระยะหนึ่ง ก็จะมีอายุมากขึ้น ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได
มาจุนเจือตนเอง และครอบครัว ก็จะลดลงจนถึงจุด ๆ หนึ่ง ก็ตองเลิกประกอบอาชีพ ถาไมมีบํานาญ
ชราภาพ ก็จะทําใหบุคคลดังกลาว มีปญหาอยางมากในการดํารงชีพ เพราะเมื่อไมไดประกอบกจิการ
การงานแลว ก็ไมรูจะหารายไดจากที่ไหน มาจุนเจือตัวเองและครอบครัว บํานาญชราภาพจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง สําหรับบุคคลดังกลาว เพื่อดํารงชีพในยามชราภาพ ทั้งประโยชนทดแทนดังกลาว 
เปนการสงเสริมใหคนออมเงินประเภทหนึ่ง เพื่อใชในยามชราภาพดวย ดังนั้น การที่แรงงานนอก
ระบบของประเทศไทย ไดรับประโยชนทดแทน 3 กรณี คือ ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ประโยชนทดแทนในกรณีตาย โดยประโยชนทดแทนในทาง
รักษาพยาบาล ตองไปใชบริการของกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งไมมีการใหประโยชน
ทดแทนในกรณี ชราภาพ ดังกลาว จึงเปนปญหาอยางมาก ในการจูงใจใหแรงงานนอกระบบ สมัคร
ขอเขารับการคุมครองจากกฎหมายประกันสังคมดังกลาวขางตน 

 เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิประโยชนของประเทศโปรตุเกสจะเห็นวา ประเทศโปรตุเกส
ไดแบงโครงสรางของกฎหมายประกันสังคมในเรื่องสิทธิประโยชนสําหรับแรงงานนอกระบบไว 3 
แบบดังนี้ คือ 

  แบบที่  1)   แรงงานนอกระบบบุคคลใดเลือกเขาระบบประกันสังคมแบบที่ 1 แลวจะ
ไดรับสิทธิประโยชนดังนี้ 

   (1)  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
   (2)  ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
   (3)  ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 
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  แบบที่  2)  แตถาแรงงานนอกระบบบุคคลใดไมเลือกเขาโครงการประกันสังคมสําหรับ

แรงงานนอกระบบแบบที่ 1 ก็สามารเลือกแบบที่ 2 ก็จะไดรับประโยชนทดแทนดังนี้ 
     ประโยชนทดแทนในรูปตัวเงิน เมื่อเจ็บปวย (เจ็บปวย คลอดบุตร ประสบ

อันตรายจากการทํางาน) 
  แบบที่  3)  ถาแรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกสไมสมัคเขาทั้งแบบที่ 1 และ

แบบที่ 2 ก็จะมีอีกโครงการหนึ่งมารองรับคือ โครงการแบบไมมีเงินสมทบ โดยผูมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนจากโครงการนี้ตองมีรายไดตอเดือนไมสูงกวารอยละ 40 ของคาจางรายเดือนขั้น
ต่ําแหงชาติ และรายไดของครัวเรือนตองไมมากกวา 1.5 เทาของคาจางรายเดือนขั้นต่ําแหงชาติ และ
ผูที่มีรายไดครัวเรือนไมเกินรอยละ 30 ของรายไดตอเดือนขั้นต่ําแหงชาติ และอยูในสถานภาพที่
จําเปน เนื่องจากสูญเสียหรือมีภาระเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเจ็บปวย วางงาน ทุพพลภาพ และการฟนฟู
สมรรถภาพก็จะไดรับการคุมครองดวย ซ่ึงการจายประโยชนทดแทนจะมีดังนี้ 

(1) รายไดสงเคราะหเพิ่มเติม 
(2) กรณีทุพพลภาพ ชราภาพ และบํานาญตกทอดแกทายาท 
(3) การเสริมปจจัยทางสังคมใหสมบูรณ 
(4) สินเชื่อ และหนังสือแสดงสิทธิที่ใหคาใชจายทางสังคม ที่อยูอาศัย 

การศึกษาพิเศษ และการเขารวมสถาบันทางสังคม 
 เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางกฎหมายประกันสังคมในเรื่องสิทธิประโยชนของ

ประเทศไทยแลวจะเห็นไดวา สิทธิประโยชนที่แรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกสไดรับจะมี
ความยืดหยุน และมีมากกวาสิทธิประโยชนของแรงงานนอกระบบของประเทศไทยจะไดรับ ทั้ง
หลักเกณฑในการใหประโยชนทดแทนในแตละกรณียังแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจนอีกดวย ดัง
รายละเอียดดังนี้ 

 
 4.1.1.   ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
  1)  แรงงานนอกระบบของประเทศไทยมีสิทธิไดรับคาคลอดบุตรจํานวน 3,000 บาทตอ

ครั้งเทานั้น และจะไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานอันเนื่องมาจากการคลอดบุตร เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศโปรตุเกสแลวจะเห็นไดวา ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรของ
ประเทศโปรตุเกสจะแบงออกเปนรายละเอียดดังนี้ 

   (1)  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ปกติจะไดรับรอยละ 100 ของรายไดเฉลี่ย
ระหวาง 6 เดือน กอนการคลอดบุตร 2 เดือน โดยจายให 120  วัน กอนวันที่คาดวาเด็กจะคลอดและ 
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90 วันหลังจากเด็กคลอดแลว และจะมีการกําหนดประโยชนทดแทนขั้นต่ําไวคือ รอยละ 50ของ
คาจางขั้นต่ํา 

   (2)  ประโยชนทดแทนในกรณีบิดาเลี้ยงดูบุตร จะไดรับรอยละ 100 ของรายไดเฉลี่ย
โดยจายให 5 วันหลังคลอด และประโยชนทดแทนกรณีบิดาเลี้ยงดูบุตรขั้นต่ําสุดคือ รอยละ 50 ของ
คางจางขั้นต่ํา 

   (3)  เงินสงเคราะหสําหรับเด็กพิการหรือเด็กปวย จะไดรับรอยละ 65 ของเงินเดือน
โดยเฉลี่ย ทั้งนี้เงินสงเคราะหดังกลาวจะจายใหสูงสุดเปนเวลา 30 วันตอป สําหรับบุตรแตละคนซึ่ง
มีอายุต่ํากวา 10 ป หรือไมมีการจํากัดในกรณีที่มีการรักษาในโรงพยาบาล ในกรณีเด็กปวยหนักหรือ
เปนโรคเรื้อรัง และถาเด็กมีอายุต่ํากวา 12 ป จะคุมครองใหตั้งแต 6 เดือนถึง 4 ป 

   (4) เงินสงเคราะหคลอดบุตรพิเศษ จะไดรับรอยละ 65 ของเงินเดือนโดยเฉลี่ย 6 
เดือนของเดือนที่คลอดบุตร โดยจะจายใหกับผูที่ทํางานตอนกลางคืน หรืองานที่ตองเสี่ยงอันตราย 

 จะเห็นไดวา ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรของประเทศโปรตุเกสจะมีทั้งในกรณี
ของการคลอดบุตรที่เปนปกติ และในกรณีเด็กพิการหรือปวยก็จะไดรับประโยชนทดแทนเพิ่มมาก
ขึ้น โดยประเทศโปรตุเกสเล็งเห็นวา ถาบุตรที่คลอดออกมาแลวเกิดพิการหรือปวยก็จะเปนการเพิ่ม
ภาระใหบิดา มารดา มากขึ้นกวาปกติ จึงใหผลประโยชนตอบแทนเพิ่มมากขึ้น และยังมีการใหผล
ประโยชนตอบแทนในกรณีบิดาเลี้ยงดูบุตรดวย ตางจากประเทศไทยที่ไมมีการใหสิทธิประโยชน
ในสวนนี้ ถือวาประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรของประเทศโปรตุเกสมีความละเอียดอยางมาก
ที่ประเทศไทยควรนํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชนในการคลอดบุตรของแรงงานนอก
ระบบของประเทศไทย 

  2)  แรงงานนอกระบบของประเทศไทยจะไดรับผลประโยชนทดแทนก็ตอเมื่อจายเงิน
สมทบมาแลวไมนอยกวา 9 เดือนติดตอกัน แตของประเทศโปรตุเกสตองมีการประกันตนมาแลว 6 
เดือน ซ่ึงนอยกวาของประเทศไทย จะทําใหแรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกสไดรับการ
คุมครองเร็วกวาของประเทศไทยอันจะเปนผลดีกับแรงงานนอกระบบมากกวาของประเทศไทย 

 
 4.1.2   ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 

  แรงงานนอกระบบของประเทศไทยมีสิทธิไดรับเงินคารักษาเปนจํานวนไมเกินเดือนละ 
1,000 บาท และเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 50 ของอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันคูณดวย
สามสิบเปนระยะเวลา 15 ป สวนของประเทศโปรตุเกสประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพถาวร
จะจายใหรอยละ 2 ของรายไดโดยเฉลี่ยตอป สําหรับ 10 ป ที่ดีที่สุดภายใน 15 ปสุดทายคูณดวย
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จํานวนปที่ทําประกันทั้งหมด แตสําหรับผูที่มีเวลาการจายเงินสมทบนอยกวา 21 ปจะจายใหรอยละ 
2 ของเงินสมทบที่จายไปแตละป โดยจะนําไปปรับเปนเงินเดือนที่ไดรับในชวงที่มีชีวิตอยูโดยเฉลี่ย  

  จะเห็นไดวาของประเทศโปรตุเกสมีการนําระยะเวลาในการสงเงินสมทบมาเปนเกณฑ
ในการคํานวณ ผลประโยชนทดแทนในกรณีดังกลาวดวย เมื่อพิจารณาแลวจะขึ้นกับระยะเวลาใน
การสงเงินสมทบ ถาสงเงินสมทบมาในระยะปที่นานกวาก็จะไดรับเงินทดแทนมากกวา ดังนั้นการ
ใชเกณฑดังกลาวจะเปนมูลเหตุจูงใจใหคนเขามาทําประกันสังคมเร็วขึ้นดวย ทั้งในกรณีที่
ผูประกันตนคนใดสงเงินสมทบนอยกวา 21 ปก็จะจายใหรอยละ 2 ของเงินสมทบที่จายไป เปนการ
นําเงินสมทบที่จายไปมาเปนเกณฑในการคํานวณ ถาผูประกันตนคนใดจายเงินสมทบมากก็จะ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนมากกวาผูประกันตนที่จายเงินสมทบนอยกวา การที่จะสงเงินสมทบ
มากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับการแสดงรายได ณ เวลาเขาเปนผูประกันตนวา แสดงรายไดมากหรือนอย 
ถาแสดงรายไดมากก็ตองจายเงินสมทบมากรวมทั้งระยะเวลาในการเขาเปนผูประกันตนดวยวา เขา
มาเปนผูประกันตนเปนระยะเวลานานเทาใด ดังนั้นจะเห็นไดวา ผลประโยชนทดแทนในกรณี
ดังกลาวจะสัมพันธกับการแสดงรายได  ณ  เวลาทําประกัน กลาวคือ  ถาแสดงรายไดมากก็จะตอง
จายเงินสมทบมาก แตผลประโยชนทดแทนก็จะมากตามไปดวย   เมื่อเปรียบกับการประกัน
ภาคเอกชนก็หมายความวา    ถาเสียเบี้ยประกันมาก ผลประโยชนตอบแทนก็จะมากตามไปดวย   
การนําหลักการดังกลาวมากําหนดเปนผลประโยชนทดแทนจึงเปนการลบชองวางของการแสดง
รายได  ณ  เวลาที่เปนผูประกันตน ซ่ึงบางคนอาจจะแสดงรายไดไมตรงกับความเปนจริง ก็จะไม
กอใหเกิดปญหากับระบบ ดังกลาวเพราะในกรณีผูประกันตนบางคนมีรายไดมาก แตแสดงรายได
นอยเพื่อจะจายเงินสมทบนอยก็จะไดรับผลประโยชนทดแทนนอยตามไปดวย ซ่ึงตางจากประเทศ
ไทยโดยสิ้นเชิง โดยของประเทศไทยจะจายในอัตรารอยละ 50 ของอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันคูณดวย
สามสิบ ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวา การจายผลประโยชนของประเทศไทยไมมีความเชื่อมโยง
หรือความสัมพันธกับการจายเงินสมทบโดยของประเทศไทยจะกําหนดเปนอัตราที่แนนอนคงที่ ไม
มีความยืดหยุนในการจายเงินสมทบกับผลประโยชนทดแทนที่จะไดรับ อันจะทําใหการบริหาร
จัดการกองทุนดังกลาวมีปญหาได 

 
 4.1.3.   ประโยชนทดแทนกรณีตาย 

  แรงงานนอกระบบของประเทศไทย  เมื่อถึงแกความตาย  ภายหลังจากเดือนที่
ผูประกันตนออกเงินสมทบใหไดรับคาทําศพเปนจํานวน 100 เทาของอัตราคาจางขั้นต่ํารายวัน
สูงสุด สวนเงินสงเคราะหที่จะจายใหกับทายาทผูประกันตนจะไมไดรับ 
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  สวนแรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุ เกส  เมื่อถึงแกความตายจะได รับ

ผลประโยชนทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ ซ่ึงของประเทศโปรตุเกสเรียกวา ประโยชนทดแทนกรณีผู
อยูในอุปการะ 

  1)  บํานาญผูอยูในอุปการะ จะจายใหรอยละ 30 ของรายไดใหแกคูสมรสโดยจะจายให
รอยละ 40 ถาเปนผูหญิงหมายอายุ 65 ปหรือผูพิการ 

  2)  บํานาญสําหรับบุตรกําพรา จะจายใหรอยละ 20 ของรายไดใหแกครอบครัวที่มีบุตร
กําพรา 1 คนรอยละ 40 สําหรับบุตรกําพรา 2 คน หรือรอยละ 50 สําหรับบุตรกําพราที่มีอายุต่ํากวา 
18 ป จํานวน 3 คนขึ้นไป กรณีกําพราทั้งบิดา และมารดาจะไดรับประโยชนทดแทนเปนสองเทา 
รวมแลวไมเกินรอยละ 80 ของเงินเดือนผูตาย 

  3)  คาทําศพ จายใหไมเกินคาจางขั้นต่ํารายเดือน 4 เดือน 
  4)  เงินชวยเหลือกรณีตาย เงินเดือนขั้นต่ํา 12 เดือน จะแบงใหคูสมรสรอยละ 50 อีกรอย

ละ 50 จายใหบุตร หรือจายใหรอยละ 100 ในกรณีของผูอยูในอุปการเพียง 1 คน 
  จะเห็นไดวาในกรณีแรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกสถึงแกความตายสิ่งที่จะ

ไดรับ จะมีความละเอียดและมากกวาของประเทศไทยมาก กลาวคือ คูสมรสและบุตรของผูตายจะ
ไดรับเปนอัตรารอยละของรายไดของผูตาย แลวยังมีการแบงอีกวา ถาผูตายมีบุตร 1, 2, 3 คน
ผลประโยชน  ทดแทนก็จะเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนบุตรของผูตายที่เหลืออยู ทั้งในกรณีถาคูสมรส
เปนหญิงหมายหรือพิการก็จะไดรับผลประโยชนทดแทนเพิ่มมากขึ้นดวย ทําใหเห็นไดวา แนวคิด
ของระบบประกันสังคมของประเทศโปรตุเกสไดคิดไปไกลกวาของประเทศไทยมาก โดยทาง
ประเทศโปรตุเกสจะดูวาจะใหผลประโยชนทดแทนอยางไรเพื่อใหทายาทที่มีชีวิตอยูของ
ผูประกันตนอยูได กลาวคือ จะแบงระดับ ผลประโยชนทดแทนในกรณีดังกลาวเปนระดับปกติ และ
ระดับพิเศษกลาวคือ ถาเปนระดับปกติก็จะมีการจายในระดับปกติ แตถาในกรณีจายผลประโยชน
ทดแทนในกรณีพิเศษก็จะมีการกําหนดเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อใหไดรับผลประโยชนทดแทนเพิ่มมากขึ้น 
โดยคํานึงถึงจํานวนทายาทที่เหลืออยู และความสามารถในการหาเลี้ยงชีพของคูสมรสที่เหลืออยู 
นอกจากนั้นก็จะมีการจายคาทําศพ  และเงินชวยเหลือคาทําศพใหดวย ทั้งการจายผลประโยชน
ทดแทนดังกลาวก็ยังมีความสัมพันธกับรายไดของผูประกันตน ดังไดกลาวมาแลววา การกําหนด
ผลประโยชนทดแทนโดยเปนรอยละของรายได จะมีความสัมพันธกันกับการแสงดรายได ณ เวลา
เขาเปนผูประกันตน กลาวคือ ถาแสดงรายไดมากก็ตองจายเงินสมทบมาก ก็แสดงวาบุคคลดังกลาว
มีความสามารถในการหารายไดในระหวางมีชีวิตอยู เพื่อมาจุนเจือครอบครัวมีมาก ดังนั้นเวลาที่
บุคคลดังกลาวตาย ผูอยูในอุปการะของผูประกันตนก็ควรไดรับผลประโยชนทดแทนดวย เพื่อให
สัมพันธกับรายได   ณ   เวลามีชีวิตอยู   ทางประเทศโปรตุเกสจึงกําหนดใหสัมพันธกับรายไดของ
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ผูประกันตน เมื่อพิจารณาเทียบกับของประเทศไทยแลวจะเห็นวา แตกตางกันมาก กลาวคือ ของ
ประเทศไทย แรงงานนอกระบบเวลาตายไป ส่ิงที่ทายาทจะไดรับคือ คาทําศพ สวนผลประโยชน
ทดแทนที่ทายาทควรไดรับเนื่องจากตองขาดบุคคลที่ตองหารายไดมาจุนเจือครอบครัว จะไมไดรับ 
ทําใหเห็นแนวคิดของระบบประกันสังคมของประเทศไทยสําหรับแรงงานนอกระบบยังลาหลังอยู
มาก ไมมีการคํานึงถึงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูประกันตนกับทายาท ในกรณีที่บุคคลที่
เปนผูประกันตนไดตายไปแลว ในกรณีดังกลาวจึงเห็นปญหาอันสําคัญอีกปญหาหนึ่งที่ทําใหระบบ
ประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบของประเทศไทยไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 

  นอกจากนี้ประเทศโปรตุเกส ยังมีการใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติมมากขึ้นกวาของประเทศ
ไทยอีก 2 กรณีกลาวคือ 
  4.1.4  ประโยชนทดแทนในกรณีเจ็บปวย เนื่องจากการทํางาน 
  4.1.5  ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 

  ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 4.1.4   ประโยชนทดแทนในกรณีเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
  เมื่อแรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกสเกิดเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานแลว จะ

ไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ 65 ของรายไดใน 6 เดือนกอน 2 เดือนของเดือนที่เริ่มปวย 
(รอยละ 80 และรอยละ 100 ถามีการรักษาพยาบาลวัณโรคปอด ประโยชนทดแทนจะเพิ่มมากขึ้นถึง
รอยละ  70 ของรายไดในกรณีที่มีการเจ็บปวยยาวนาน (อยางนอยที่สุด 365 วัน) ประโยชนทดแทน
จะจายหลังจากชวงรอคอยสิทธิจํานวน 3 วัน จายจนถึง 1095 วัน ประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย
ต่ําสุดคือ รอยละ 30 ของคาจางขั้นต่ํา เห็นไดวา เมื่อแรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกส
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางานแลว จะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในระยะเวลาที่เจ็บปวย
เนื่องจากเมื่อคนเราเจ็บปวยแลวก็ไมสามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายไดมาจุนเจือตัวเองหรือบุคคล
ในครอบครัวได ดังนั้นถาบุคคลดังกลาวไมมีรายไดมาทดแทนในชวงระยะเวลาดังกลาวก็จะทําให
เปนภาระอยางมากกับบุคคลดังกลาว ทําใหบุคคลดังกลาวไมสามารถดําเนินชีวิตอยางปกติสุขได
ในชวงระยะเวลาดังกลาว การที่มีรายไดมาทดแทนการขาดรายไดจากการประกอบอาชีพจึงเปน 
วิธีการหนึ่งที่จะบรรเทาความเดือดรอนดังกลาวขางตน ทั้งประโยชนทดแทนดังกลาวจะจายเปน
รอยละของรายไดคือ รอยละ 65 ในกรณีเจ็บปวยในกรณีปกติ ถาเปนกรณีวัณโรค ปอด ก็จะเปนรอย
ละ 80, 100 และถาเปนกรณีการเจ็บปวยที่ยาวนานก็จะไดรับรอยละ 70 ของรายได โดยมีการจาย
ประโยชนทดแทนขั้นต่ําสุดคือ รอยละ 30 ของคาจางขั้นต่ํา จะเห็นไดวากฎหมายประกันสังคม
สําหรับแรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกสจะกําหนดเงินทดแทนการขาดรายได โดยกําหนด 
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เปนเงินทดแทนการขาดรายไดในกรณีเจ็บปวยปกติ แตถาบุคคลดังกลาวเจ็บปวยยาวนานขึ้น 
ประโยชนทดแทนการขาดรายไดก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย กลาวคือ จะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 65 ของรายได
เปนรอยละ 70 ของรายได และถาเปนกรณีเจ็บปวยเนื่องจากวัณโรค ปอด ก็จะเปนรอยละ 80 และ
รอยละ 100 จึงเห็นไดวา การประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบที่ประเทศโปรตุเกสไดมี
แนวความคิดในการบรรเทาความเดือดรอยของผูประกันตนใหมากที่สุด โดยคํานึงถึงความ
เดือดรอนที่จะไดรับ เนื่องจากการเจ็บปวยในกรณีการขาดรายไดในระหวางเจ็บปวยโดยพิจารณาวา 
ถาคนเราเจ็บปวยยาวนานขึ้นก็มีความจําเปนที่จะตองการเงินทดแทนการขาดรายไดเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากไมสามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายไดมาจุนเจือตัวเองและครอบครัวนานขึ้น จึงได
กําหนดประโยชนทดแทนเพิ่มมากขึ้นเปนตนจะเห็นไดวา แนวคิดของประเทศโปรตุเกสเกี่ยวกับ
กฎหมายประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบไดมีการพัฒนาดานแนวคิดไปไกลพอสมควร โดย
มีแนวคิดเพื่อรองรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในกรณีตาง ๆ ไวแลวตางจากกฎหมาย
ประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบของประเทศไทยที่ยังไมมีการใหสิทธิประโยชน เงิน
ทดแทนการขาดรายไดในกรณีเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานดังกลาว แตแรงงานนอกระบบของ
ประเทศไทย ตองไปใชสิทธิในกฎหมายประกันสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงเปนการใหสิทธิในการบริการ
ทางการแพทยเทานั้น ซ่ึงในสภาพความเปนจริง คนเราเมื่อเจ็บปวย ก็มีความตองการที่จะรักษาให
หายจากอาหารของโรคโดยเร็ว จึงมีความตองการที่จะใชสถานพยาบาล ตัวยาที่ใชในการรักษา 
ความสะดวกสบายในการรักษาที่ตนพึงพอใจ เพราะ ปฏิเสธไมไดเลยวาในสภาพของความเปนจริง 
การบริการของสถานพยาบาล ตัวยาที่ใชในการรักษา ความสะดวกสบายในการรักษาของกฎหมาย
ประกันสังคม กับกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ยังมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ทั้งการที่
แรงงานนอกระบบของประเทศจะไปใชบริการจากกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตองเปน
บุคคลผูมีสัญชาติไทย แมตอมาจะมีการขยายสิทธิใหกับบุคคลที่อาศัยอยูในประเทศไทย และมีเลข
ประจําตัว 13 หลัก แลวก็ตาม แตก็อยูในระหวางคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ซ่ึงจะมีแรงงาน
นอกระบบ สวนหนึ่งไมสามารถใชบริการจากกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติได เชน พวก 
พมา ลาว เขมร จีน อินเดีย แมคนพวกนี้จะไมมีสัญชาติไทย แต บุคคลดังกลาวก็มีสวนในการทํางาน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศไทยก็ควรใหสิทธิดานประกันสังคมกับบุคคล
ดังกลาว เพื่อใหบุคคลดังกลาว มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศตอไป การที่แรงงานนอกระบบของประเทศไทย ไมไดสิทธิในสวนนี้ แตตองไปใชสิทธิใน
กฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงเปนปญหาอยางมากในการจูงใจใหแรงงานนอกระบบ 
สมัครเขาสูระบบประกันสังคมดังกลาว 
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 4.1.5   ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
  เมื่อแรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกสอายุ 65 ปทั้งชายและหญิง และจายเงิน

สมทบมาเปนเวลา 15 ป โดยแตละปตองจายเงินสมทบ 120 วัน ก็จะไดรับบํานาญชราภาพ บํานาญ
ดังกลาวจะจายใหเมื่อมีอายุ 60 ป ถาประโยชนทดแทนกรณีวางงานหมดลง และจะเกษียณกอนอายุ
ไดเมื่อมีอายุ 55 ป สามารถทํางานหลังเกษียณอายุไดจนถึงอายุ 70 ป โดยจะไดรับรอยละ 2 ของ
รายได โดยเฉลี่ยตอป สําหรับ 10 ปที่ดีที่สุดภายใน 15 ปสุดทายคูณดวยจํานวนปที่ทําประกัน
ทั้งหมด แตถาผูมีเวลาการจายเงินสมทบนอยกวา 21 ปจะจายใหรอยละ 2 ของเงินสมทบที่จายไปแต
ละป จะนําไปปรับเปนเงินเดือนที่ไดรับในชวงที่มีชีวิตอยูโดยเฉลี่ย โดยมีบํานาญขั้นต่ําคือ รอยละ 
30 ของรายไดโดยเฉลี่ย และบํานาญขั้นสูงสุดคือ รอยละ 80 ของรายไดโดยเฉลี่ย จะเห็นไดวา 
ประเทศโปรตุเกสไดมีการคํานึงถึงวา เมื่อมีการประกอบกิจการมาสักระยะหนึ่งก็จะมีอายุมากขึ้น 
จนบางคนก็อาจจะไมสามารถประกอบกิจการไดอีกตอไป ดังนั้นจึงตองมีเงินทดแทนการขาด
รายไดในกรณีชราภาพ เพื่อใหผูประกันตนดังกลาวสามารถดํารงชีวิตอยูไดเมื่อชราภาพ จึงได
กําหนดผลประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ซ่ึงหลักการดังกลาวก็คลายกับประโยชนทดแทนใน
กรณีทุพพลภาพ กลาวคือ ตองมีเงินทดแทนการขาดรายไดในกรณีที่ไมสามารถประกอบกิจการได 
ทั้งการที่กําหนดเงินทดแทนการขาดรายไดในกรณีดังกลาว มีการนําระยะเวลาในการทําประกันมา
คํานวณประกอบ  ก็จะเปนมูลเหตุจูงใจใหมีการเขาเปนผูประกันตนเร็วข้ึน   และในกรณีมีการ
จายเงินสมทบนอยกวา   21   ปก็จะมีการจายรอยละ  2   ของเงินสมทบที่จายแตละป   โดยมีการนํา
เงินสมทบมาคํานวณประกอบกับการจายผลประโยชนทดแทน การที่นําเงินสมทบมาคํานวณ
ประกอบกับการจายผลประโยชนทดแทนจะมีผลดีในกรณีที่การจัดเก็บเงินสมทบเปนรอยละของ
รายได เพราะการที่จายเงินสมทบมากหรือนอยก็จะขึ้นกับการแสดงรายได ณ เวลาทําประกัน 
กลาวคือ ถาแสดงรายไดมากก็ตองจายเงินสมทบมาก แตผลประโยชนทดแทนก็จะมากตามไปดวย 
แตถาแสดงรายไดนอย จายเงินสมทบนอย ผลประโยชนทดแทนก็จะนอยตามไปดวย เมื่อ
เปรียบเทียบประกันภัยภาคเอกชนก็อาจจะกลาวไดวา ถาเสียเบี้ยประกันมากผลประโยชนทดแทนก็
จะมากตามไปดวย ซ่ึงการนําหลักการดังกลาวมากําหนดผลประโยชนทดแทนจะเปนการลบ
ชองวางในการแสดงรายไดเพื่อสงเงินสมทบ ดังไดกลาวมาแลวในกรณีทุพพลภาพ เพราะถาแสดง
รายไดนอยก็สงเงินสมทบก็นอย แตผลประโยชนทอดแทนก็นอยตามไปดวย แตถาแสดงรายไดมาก
ก็สงเงินสมทบมาก ผลประโยชนทดแทนก็จะมากตามไปดวย จึงไมตองกังวลกับการปกปดรายไดที่
แทจริงของผูประกันตนวา ผูประกันตนไดแสดงรายไดที่แทจริงหรือไมอยางไร ดังนั้น การนํา
แนวคิดดังกลาวมาคํานวณประกอบจึงเปนแนวคิดที่ดีแนวคิดหนึ่งที่นาจะนํามาพิจารณา
ประกอบการกําหนดผลประโยชนทดแทนใหสัมพันธกับการสงเงินสมทบ เพื่อใหกองทุนดังกลาว
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สามารถดํารงอยูได เมื่อเทียบกับแรงงานนอกระบบของประเทศไทยแลว แรงงานนอกระบบของ
ประเทศไทยจะไมไดรับผลประโยชนทดแทนในสวนนี้ จึงทําใหเห็นวา กฎหมายประกันสังคม
สําหรับแรงงานนอกระบบของประเทศไทยยังลาหลังอยูมาก เมื่อเทียบกับกฎหมายประกันสังคม
สําหรับแรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกสผูเขียนจึงเห็นวา กฎหมายประกันสังคมสําหรับ
แรงงานนอกระบบของประเทศไทยควรนําแนวคิดดังกลาวมาพิจารณาประกอบการให
ผลประโยชนทดแทนในกรณีดังกลาว และนําแนวคิดเรื่องการใหผลประโยชนทดแทนใหสัมพันธ
กับการเก็บเงินสมทบมาพิจารณาประกอบการใหผลประโยชนทดแทน ในกรณีดังกลาวดวยจักเปน
ประโยชนกับการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบของประเทศไทยอยาง
มากดวย 

 เมื่อพิจารณาถึงจํานวนกลุมอาชีพของแรงงานนอกระบบของประเทศไทยแลวเห็นไดวา
สามารถแบงออกเปนกลุมอาชีพตามความสามารถในการหารายไดดังนี้ 

 1)  กลุมที่มีรายไดสูง เชน แพทย เภสัช วิศวกร สถาปนิก ทนายความ 
  2) กลุมที่มีรายไดปานกลาง เชน รับงานไปทําที่บาน รับเหมา รับชวงงาน 
  3) กลุมที่มีรายไดต่ํา เชน ทาบเร แผงลอย ขับมอเตอรไซดรับจาง 

 การที่โครงสรางของกฎหมายประกันสังคมในเรื่องสิทธิประโยชนของประเทศไทย
กําหนดไวแบบเดียวจึงไมเหมาะกับแรงงานนอกระบบเปนอยางมาก    เพราะแรงงานนอกระบบแต
ละกลุมอาชีพ ก็จะมีความตองการในการไดรับความคุมครองในทางสังคมที่แตกตางกัน เชน  กลุมที่
มีรายไดสูงมีความสามารถในการจายเงินสมทบสูงก็จะมีความตองการที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก
กฎหมายประกันสังคมมากกวากลุมอาชีพที่มีรายไดต่ํากวาที่มีความสามารถในการจายเงินสบทบต่ํา
กวา ดังนั้น ควรกําหนดรูปแบบของสิทธิประโยชนดังนี้ คือ 

  แบบที่ 1)  จะใหสิทธิประโยชนมาก แตก็ตองจายเงินสมทบมาก 
  แบบที่ 2)  จะใหสิทธิประโยชนนอยกวา แตก็ตองจายเงินสมทบนอยกวา 
  แบบที่ 3)  แบบไมตองจายเงินสมทบ สําหรับผูมีรายไดนอยตามเกณฑที่กําหนด เมื่อ

กําหนดรูปแบบสิทธิประโยชนดังกลาว แลวก็นาจะเหมาะสมกับแรงงานนอกระบบของประเทศ
ไทย โดยการนําแนวคิดในเรื่องความสามารถในการจายเงินสมทบ มากําหนดประโยชนทดแทน 
เพื่อใหเหมาะสมกับแรงงานนอกระบบ แตละกลุมอาชีพ เพื่อกฎหมายประกันสังคมสําหรับแรงงาน
นอกระบบดังกลาว จะไดมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการใหความคุมครองแรงงานนอกระบบ
ดังกลาว ถากฎหมายประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบกําหนดไวแบบเดียว แมจะมีการเพิ่ม
สิทธิประโยชนมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ผูเขียนก็ยังมีความเห็นวาไมสามารถคุมครองแรงงาน
นอกระบบไดคลอบคลุมทุกกลุมอาชีพ ก็เนื่องมาจากขอสมมุติฐานที่วา ความสามารถในการหา
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รายไดของแตละกลุมอาชีพ ความสามารถในการหารายไดไมเทากัน ที่เห็นไดชัดเจนคือ กลุมอาชีพ
ที่ 3 คือ กลุม อาชีพหาบเร แผงลอย ผูเขียนมีความเห็นวา กลุมนี้จะไมสมัครเขาระบบประกันสังคม
แนนอน ถายังตองจายเงินสมทบเมื่อพิจารณามาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 จะเห็นไดวา การประกันสังคมเปนสวนที่กําหนดใหรัฐบาลตองดําเนินการเพื่อเปน
หลักประกันและคุมครองใหประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 

  รัฐจะปฏิเสธในการใหงบประมาณในการดําเนินการดังกลาวไมได สวนจะให
งบประมาณดําเนินการมากหรือนอยก็อยูที่การกําหนดสิทธิประโยชน ซ่ึงในขั้นตนควรใหสิทธิ
ประโยชนที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน เชน การใหสินเชื่อในการประกอบอาชีพ เปน
ตน เมื่อพิจารณารูปแบบสิทธิประโยชนดังกลาวแลว รูปแบบสิทธิประโยชนใหมควรเปนดังนี้ 

  แบบที่ 1)  ควรกําหนดสิทธิประโยชนไว 5 กรณี คือ 
        (1) ประโยชนทดแทนในกรณี เจ็บปวย 
        (2) ประโยชนทดแทนในกรณี ชราภาพ 
        (3) ประโยชนทดแทนในกรณี คลอดบุตร 
        (4) ประโยชนทดแทนในกรณี ทุพพลภาพ 
        (5) ประโยชนทดแทนในกรณี ตาย 
  สิทธิประโยชนในรูปแบบที่ 1 นี้จะเหมาะสมกับแรงงานนอกระบบกลุมอาชีพ แพทย 

เภสัชกร สถาปนิก วิศวกร ทนายความ โปรแกรมเมอร นักรอง นักแสดง เปนตน ซ่ึงกลุมอาชีพ
ดังกลาวเปนกลุมอาชีพที่มีรายไดสูง ดังนั้น กลุมนี้จึงมีความตองการดานสิทธิประโยชนสูง และจะมี
ความสามารถในการจายเงินสมทบดังกลาว สิทธิประโยชนในรูปแบบที่ 1 นี้จึงกําหนดประโยชน
ทดแทนไว 5 กรณีดังกลาวขางตน 

  แบบที่ 2)  กําหนดสิทธิประโยชนไว 2 กรณี คือ 
        (1) ประโยชนทดแทนในกรณี เจ็บปวย 
        (2) ประโยชนทดแทนในกรณี ชราภาพ 
  สิทธิประโยชนในรูปแบบที่ 2 นี้จะเหมาะสมกับแรงงานนอกระบบกลุมอาชีพ 

มัคคุเทศก พนักงานตอนรับ ขับรถแท็กซ่ี รับเหมา รับชวงงาน เปนตน การกําหนดสิทธิประโยชน
ในรูปแบบที่ 2 ไว 2 กรณีดังกลาว ก็เนื่องมาจาก สิทธิประโยชนใน 2 กรณีดังกลาว เปน สิทธิ
ประโยชนที่มีความจําเปนและความสําคัญในการดํารงชีพ เชน ก) ในกรณีเจ็บปวย คนเราเมื่อ
เจ็บปวยก็มีความตองการที่จะใหหายจากอาการเจ็บปวยโดยเร็ว จึงมีความตองการที่จะหา
สถานพยาบาลที่ตนพึงพอใน เพื่อความสะดวกสบายในการรักษา ทั้งตองการยาที่มีคุณภาพ เพื่อให
หายจากอาการปวยโดยเร็ว กลับมาใชชีวิตโดยปกติสุข การที่แรงงานนอกระบบของประเทศไทย
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ไมไดรับประโยชนทดแทนในสวนนี้ แตตองไปใชบริการของกฎหมายประกันสุขภาพแหงชาติ จึง
เปนปญหาอยางมากกับแรงงานนอกระบบดังกลาว ก็เพราะในสภาพความเปนจริง การบริการของ
สถานพยาบาล ตัวยาที่ใชในการรักษา ความสะดวกสบายในการรักษาของประกันสังคม กับ
กฎหมายประกันสุขภาพแหงชาติ ยังมีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง ทั้งการที่จะใชบริการของ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติตองเปนบุคคลสัญชาติไทย แมตอมาจะมีการขยายสิทธิใหกับบุคคลที่
อาศัยในประเทศไทย และมีเลขประจําตัว 13 หลัก ก็อยูในระหวางคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
ซ่ึงก็จะมีแรงงานนอกระบบสวนหนึ่งไมสามารถใชบริการดังกลาวได เชน พวก จีน พมา ลาว เขมร 
อินเดีย ถึงแมพวกนี้จะไมใชผูมีสัญชาติไทย แตบุคคลพวกนี้ก็มีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยก็ควรใหสิทธิประโยชนกับกลุมคนดังกลาว เพื่อใหไดรับ
สวัสดิการเทาที่จําเปน และสําคัญสําหรับการดํารงชีพ เพื่อที่จะมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย และ
จิตใจในการทํางานตอไป ข) กรณีชราภาพ เมื่อคนเราประกอบอาชีพไปสักระยะหนึ่ง ประสิทธิภาพ
ในการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดมาจุนเจือตนเองและครอบครัวก็จะลดลง จนถึงจุด ๆ หนึ่ง ก็ตอง
เลิกประกอบอาชีพ ดังนั้น ถาไมมีบํานาญชราภาพก็จะทําใหบุคคลดังกลาวมีปญหาอยางมากในการ
ดํารงชีพในยามชราภาพ เพราะเมื่อไมไดประกอบกิจการการงานก็ไมรูจะนํารายไดจากที่ไหนมาจุน
เจือตัวเองและครอบครัว ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับบุคคล
ดังกลาว ทั้งประโยชนทดแทนดังกลาวเปนทางสงเสริมใหคนออมเงินเพื่อใชในยามชราภาพดวย 
การใหสิทธิประโยชนทั้ง 2 กรณีดังกลาว ในรูปแบบที่ 2 และในรูปแบบที่ 1 ยังสอดคลองกับ
หลักการของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 102 วาดวยประกันสังคม ซ่ึงจะตอง
ใหความคุมครองอยางนอย 3 ประเภท โดยเลือกจาก การรักษาพยาบาล เงินทดแทนกรณีเจ็บปวย 
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ชราภาพ ประสบอันตรายจากการทํางาน สงเคราะหครอบครัว 
คลอดบุตร ทุพพลภาพ และ สงเคราะหผูอยูในอุปการะ และจะตองใหความคุมครอง 1 ประเภท โดย
เลือกจากประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ชราภาพ ประสบอันตรายจากการทํางาน ทุพพลภาพ และ 
สงเคราะหผูอยูในอุปการะ 

  การที่กฎหมายประกันสังคมของไทยสําหรับแรงงานนอกระบบไมมีการใหประโยชน
ทดแทนใน 2 กรณี ดังกลาว จึงเปนปญหาอยางมากในการจูงใจใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบ
ประกันสังคมดังกลาว  

  แบบที่ 3)  กําหนดสิทธิประโยชน 2 กรณี คือ การใหสินเชื่อในการประกอบอาชีพ และ
การศึกษาพิเศษ 

  รูปแบบที่ 3 จะเหมาะสมกับแรงงานนอกระบบ กลุมอาชีพ หาบเรแผงลอย ที่มีรายได
นอยเนื่องจากรูปแบบนี้ไมตองจายเงินสมทบ (แตตองมีรายไดตอเดือนไมสูงกวารอยละ 80 ของ
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คาแรงขั้นต่ํา และรายไดของครัวเรือนไมมากกวา 2 เทาของคาแรงขั้นต่ําแหงชาติ) รูปแบบนี้จะ
สงเสริมใหคนประกอบอาชีพ และใฝหาความรูเพื่อเปดโอกาสใหคนกลุมนี้ที่ดอยโอกาสในสังคม
ไดมีโอกาสใหม ๆ ในสังคม ในการประกอบอาชีพ และหาความรู เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ตนเองใหดีขึ้นกวาปจจุบันที่เปนอยู การที่ตองกําหนด สิทธิประโยชนในรูปแบบนี้ ก็เนื่องมาจากวา
กลุมอาชีพหาบเร แผงลอยดังกลาวเปนแรงงานนอกระบบที่มีรายไดต่ํามาก เมื่อเทียบกับกลุมอาชีพ
อ่ืน ดังนั้น ถึงแมวาจะมีการกําหนดสิทธิประโยชนไว 2 รูปแบบดังกลาวขางตนแลว ผูเขียนก็ยังมี
ความเห็นวายังไมสามารถครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบกลุมอาชีพดังกลาวได ก็เนื่องมาจาก กลุม
อาชีพดังกลาวก็ยังไมมีความสามารถในการจายเงินสมทบ ดังนั้นจึงตองมีรูปแบบที่ไมตองจายเงิน
สมทบเพื่อที่จะใหความคุมครองกลุมแรงงานนอกระบบดังกลาว และการที่ใหสิทธิประโยชนใน
รูปแบบการใหสินเชื่อ เพื่อประกอบอาชีพ และการศึกษาพิเศษ ก็เพื่อใหแรงงานนอกระบบกลุม
อาชีพดังกลาวที่ดอยโอกาสในสังคม ไดมีการพัฒนาตัวเองใหมีความสามารถในการหารายได
เพิ่มขึ้น โดยการที่รัฐใหสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ํา แทนที่กลุมคนดังกลาวตองไปกูเงินนอกระบบที่
มีดอกเบี้ยสูงมากมาประกอบอาชีพ อันจะทําใหเพิ่มภาระกับกลุมอาชีพดังกลาวมากยิ่งขึ้น และใน
ทายที่สุดก็จะเปนการพัฒนาบุคลากรในประเทศชาติเพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการ
แขงขันกับตางชาติ ดังนั้น เมื่อรวมทุกรูปแบบแลวจะเปนดังนี้ 

  แบบที่ 1)  กําหนดประโยชนทดแทนไว 5 กรณี คือ 
        (1) กรณีเจ็บปวย 
        (2) กรณีชราภาพ 
        (3) กรณีคลอดบุตร 
        (4) กรณีทุพพลภาพ 
        (5) กรณีตาย 
  แบบที่ 2)  กําหนดประโยชนทดแทนไว 2 กรณี คือ 
        (1) กรณีเจ็บปวย 
        (2) กรณีชราภาพ 
  แบบที่ 3)  กําหนดประโยชนทดแทนไว 2 กรณี คือ 
       (1) การใหสินเชื่อ เพื่อประกอบอาชีพ 
       (2) การใหสินเชื่อ เพื่อการศึกษา 
  โดยใหแรงงานนอกระบบสามารถเลือกไดตามความสมัครใจวาจะขอเขาคุมครองใน

รูปแบบใดใน 3 รูปแบบขางตน 
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  ขอสังเกต รูปแบบที่ 1 และที่ 2 เปนรูปแบบที่ตองจายเงินสมทบ แตรูปแบบที่ 3 เปน

รูปแบบที่ไมตองจายเงินสมทบแตตองมีรายไดตอเดือนไมสูงกวารอยละ 80 ของคาแรงขั้นต่ํา
แหงชาติ เมื่อกําหนดรูปแบบสิทธิประโยชนที่พึงไดรับสําหรับแรงงานนอกระบบไว 3 รูปแบบ
ดังกลาวขางตนแลว กฎหมายประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบดังกลาวก็จะมีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใชกับแรงงานนอกระบบทุกกลุมอาชีพไดดีกวากฎหมายประกันสังคมในปจจุบันที่
เปนอยู 

 
4.2  การจายเงินสมทบ 

  ผูประกันตนตาม มาตรา 40  (แรงงานนอกระบบ) พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจน หลักเกณฑและเงื่อนไข แหง
สิทธิ ในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนที่มิใชลูกจาง พ.ศ.2537 ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปน
ตนไป ใหผูประกันตนตามมาตรา 40 จายเงินสมทบ เพื่อประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
ทุพพลภาพ ตาย ไววาตั้งแต ป พ.ศ. 2543 เปนตนไป  ใหผูประกันตนตามมาตรา 40 จายเงินสมทบ 
ปละ 3,360 บาท 

 
 4.2.1   บุคคลท่ีออกเงินสมทบ 
  การที่แรงงานนอกระบบตองออกเงินสมทบตามลําพังโดยไมมีรัฐบาลมาชวยรับภาระ

ในสวนนี้ จึงทําใหแรงงานนอกระบบตองจายเงินสมทบในอัตราที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
โปรตุเกสแลว จะเห็นไดวา ประเทศโปรตุเกสจะมีรัฐบาลมาชวยสนับสนุนในสวนของบํานาญทาง
สังคมกับการรักษาพยาบาล 

 
 4.2.2.  อัตราเงินสมทบ 
  ปญหาของพระราชบัญญัติประกันสังคมของผูประกันตนตามมาตรา 40 (แรงงานนอก

ระบบ) ที่เปดโอกาสใหบุคคลอื่นที่มิใชลูกจางของบุคคลอื่นเขาสูระบบประกันสังคมแตไมคอย
ไดรับความสนใจจากแรงงานนอกระบบ เทาที่ควรนั้นปญหาเรื่องอัตราเงินสมทบถือวาเปนปญหา
หนึ่งและเปนปญหาสําคัญที่ทําให มาตรา 40 ไมคอยประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 

 
 การที่แรงงานนอกระบบของประเทศไทยตองจายเงินสมทบปละ 3,360 บาท เพื่อ

ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ เปนอัตราคงที่ เมื่อเทียบกับประเทศโปรตุเกส
แลวจะเห็นวาของประเทศโปรตุเกสจะกําหนดเปนอัตรารอยละของรายได หรือแบบอัตราเสมอภาค
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จึงทําใหแรงงานนอกระบบดังกลาวมีความสามารถในการจายเงินสมทบมากกวา การกําหนดแบบ
คงที่ เนื่องจากรายไดของแรงงานนอกระบบมีความแตกตางกันอยูมาก อาทิเชน กลุมขับรถมอเตอร
ไซดรับจาง กลุมเกษตรกร กลุมหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมแพทย กลุมทนายความ 

 
 4.2.3   เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบแลวอาจแบงออกเปน 5 รูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1   แบบราคาเดียว (Flat Contribution) เปนการเรียกเก็บเงินสมทบเปนมูลคา
จํานวนเทากันทุกคน เชน 4000 บาท ตอคนตอป การจัดเก็บลักษณะนี้มีทั้งขอดีและขอเสีย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2  เปรียบเทียบขอดีขอเสียการเรียกเก็บแบบราคาเดียว 

ขอด ี ขอเสีย 
- เปนธรรม เพราะมีรากฐานการจัดเก็บถือ

หลักการที่วา หากประโยชนทดแทนโดย
เฉล่ียที่แตละคนไดรับเทากัน เงินสมทบที่
แตละคนจะตองจายก็ควรจะเปนราคา
เดียวกัน 

- งายตอการบริหารจัดการ 

- สําหรับผูที่มีรายไดนอยแลวจะเปนภาระ
มาก 

- ประโยชนทดแทนบางลักษณะ เชนเงิน
ทดแทนการขาดรายไดซ่ึงมักจะคิดตาม
อัตรารอยละของรายไดทําใหแตละคน
ได รับไม เท ากันดังนั้น  การจัด เก็บเงิน
สมทบแบบราคาเดียวจึงไม เปนธรรม
สํ า ห รั บ ผู ที่ ร า ย ไ ด น อ ย ซ่ึ ง จ ะ ไ ด รั บ
คาตอบแทนรายไดต่ํากวาผูมีรายไดสูง 

 
  รูปแบบที่ 2   แบบอัตราเสมอภาค (Flat Rate) เปนการเก็บตามรายไดตามคาจาง เปน

มาตรการหนึ่งของการกระจายรายได การเรียกเก็บวิธีนี้กฎหมายจะกําหนดอัตราการเรียกเก็บขึ้นมา 
เชนรอยละ 5 ของรายได สําหรับขอดีขอเสียของวิธีนี้จะมีดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3  เปรียบเทียบขอดีขอเสียทางเรียกเก็บแบบอัตราเสมอภาค 
ขอดี ขอเสีย 

- ลดภาระของผูที่มีรายไดนอย 
- งายตอการบริหารจัดการ 

- สําหรับผูที่มีรายไดสูงซึ่งจายเงินสมทบสูง
กวาอาจไมไดรับความเปนธรรมในแงของ
มูลคาประโยชนทดแทนบางประเภทเชน 
การเจ็บปวย ซ่ึงใหบริการทางการแพทย
เทากัน 

 
 รูปแบบที่ 3   การเรียกเก็บตามชั้นของรายได (Class wage rate) เปนวิธีการที่สอดคลอง

กับความสามารถในการสงเงินสมทบ โดยเรียกเก็บเงินสมทบตามขั้นของรายไดเปนหลายชวงชั้น 
และในแตละชวงชั้นนั้นจะกําหนดไววาเปนการผสมวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 สําหรับขอดี ขอเสีย ของวิธี
นี้เปนการผสมผสานกันระหวางขอดี และขอเสียของวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 เชนคาจางระหวาง 3,000 – 
5,000 บาท กําหนดอัตราการเรียกเก็บ 1.5% เปนตน 

  รูปแบบที่ 4   การเรียกเก็บในอัตรากาวหนา (Progressive contribution) เปนวิธีที่เรียก
เก็บในอัตราที่กาวหนา ตามรายไดของผูประกันตน คือ “ถาผูประกันตนมีรายไดสูงอัตราเงินสมทบ
ที่จะตองจายก็จะสูงตาม สําหรับขอดีและขอเสียของวิธีนี้คือ 

 
ตารางที่ 4.4  เปรียบเทียบขอดีขอเสียทางเรียกเก็บแบบอัตรากาวหนา 

ขอด ี ขอเสีย 
- ผูมีรายไดมากก็จายมาก ผูมีรายไดนอยก็จะ

จายนอย 
- ไมเปนธรรมสําหรับผูมีรายไดมาก 
- ยุงยากตอการบริหาร 

 
  รูปแบบที่ 5   แบบผสมอาจจะใชวิธีการจัดเก็บแบบราคาเดียว (Flat Contribution) กับ

แบบอัตราเสมอภาค (Flat Rate) เหมือนกับวิธีที่ 3 โดยแบบราคาเดียวจะใชปรับฐานในการสราง
ความมั่นคงพื้นฐานขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหประชาชนทําการประสานเพิ่มเติมจากสวนพื้นฐาน 
ซ่ึงการประสานในสวนพื้นฐานที่เพิ่มนี้จะใชวิธีการเรียบเก็บแบบอัตราเสมอภาค (Flat Rate) 
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ตารางที่ 4.5  การแสดงอัตราเงินสมทบ ประเภทประโยชนทดแทนของบุคคลที่มิใชลูกจางของ
บุคคลอื่นของประเทศตางๆ  
ประเทศ ขายคุมครอง ประเภทประโยชน

ทดแทน 
เงินสมทบ 

1. เกาหล ี - ลูกจางในสถาน
ประกอบการที่นอยกวา 5 คน 

- ผูประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งชาวนาและชาวประมง 

- บํานาญชราภาพ ทุพพล
ภาพและตาย 
- เจ็บปวยและคลอดบุตร 

3% ของคาจางและ
ปรับเพิ่มเปน 9% ใน
ป 2541 1.0%-1.9% 
ของคาจางมาตรฐาน
รายเดือน 

2. 
อารเจนตินา 

- ผูประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และปาไม 

- บํานาญชราภาพ ทุพพล
ภาพ และตาย 

27% ของคาจาง 

3. บาเรนห - นายจางผูประกอบอาชีพ
อิสระ 

- บํานาญชราภาพ ทุพพล
ภาพ และตาย  

12% ของรายได
กําหนดไว 25 ระดับ 

4. คอสตาริกา - ผูประกอบอาชีพอิสระซ่ึงมี
รายได 75% ของคาจางขั้นต่าํ
ในภาคเกษตรกรรม 

- บํานาญชราภาพทุพพล
ภาพ และตาย 
- เจ็บปวยและคลอดบุตร 

4.5% -7.25% ของ
รายได 
6.43% ของรายได 

5. ไซปรัส - ผูเคยอยูในความคุมครอง
รวมทั้งชาวไซปรัสที่ไปทํางาน
ตางประเทศ และมีนายจางเปน
ชาวไซปรัส 

- บํานาญชราภาพ ทุพพล
ภาพ ตาย เจ็บปวย และ
คลอดบุตร 

10% ของคาจาง 

6. กิอานา - บุคคลผูเคยเปนผูประกันตน - บํานาญชราภาพทุพพล
ภาพ และตาย 

8% ของคาจางเฉลี่ย
จอสัปดาหใน 2 ป 
สุดทายกอนลาออก
จากงาน 

7. จาไมกา - บุคคลที่มีอายุมากกวา 18 ป 
และนอยกวาอายุเกษียณ (ชาย 
65 ป หญิง 60 ป) ที่ไมใช
ลูกจางและผูประกอบการ
อาชีพ อิสระ 

- บํานาญชราภาพ ทุพพล
ภาพและตาย 

2 จาไมกา ดอลลาร
ตอสัปดาห 

DPU



96 
 

ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
ประเทศ ขายคุมครอง ประเภทประโยชน

ทดแทน 
เงินสมทบ 

8. เคนยา - บุคคลที่เกี่ยวของกับ
ผูประกันตนทีม่ีรายไดไมนอย
กวา 1,000 ชิลล่ิงตอเดือน 

- เจ็บปวย (สิทธิ
ประโยชนที่จะไดรับ
ตองจายเงนิ สมทบมา
หลังจาก 60 วนัแลว) 
- คลอดบุตร (สิทธิ
ประโยชนที่ไดรับตอง
จายเงินสมทบมาเปน
ระยะเวลา 6 เดอืน 

- จายเปนอัตราคงที่ 
60 ชิลล่ิง ตอเดือน 

9. มาริเทียส - ผูที่ไมไดรับความคุมครองใน
ระบบประกนัสังคม (ลูกจางทุก
คนอยูในระบบประกันสังคม) 

- บํานาญชราภาพทุพพล
ภาพและ ตาย 

6% ของคาจาง 

10. ไนเจอร - บุคคลที่ไมอยูในความ
คุมครองรวมทั้งผูที่เคยอยูใน
ความคุมครองอยางนอย 6 เดอืน 

- บํานาญชราภาพทุพพล
ภาพ และตาย 

4% ของคาจาง 

11. เปรู - ผูประกอบอาชีพอิสระ 
- ผูมีรายไดและเคยเปน

ผูประกันตนมาอยางนอย 18 
เดือน และแมบาน 

- บํานาญชราภาพทุพพล
ภาพ ตายเจ็บปวย และ
คลอดบุตร 

ผูประกอบกอาชีพ
อิสระ 9% ของ
รายไดและแมบาน 
5% ของรายได 

12. โปรตุเกส - บุคคลซึ่งไมอยูในความ
คุมครองของ โครงการ
ประกันสังคม (โครงการ
ประกันสังคมคุมครองลูกจาง ผู
ประกอบอาชพีอิสระ ผูทํางานใน
เหมืองกรรมกรทาเรือ คนงาน 
รถไฟ ชาวประมง พอคาเดนิเรือ
ทะเล 

- บํานาญชราภาพทุพพล
ภาพ ตายและเจ็บปวย 
(เนื่องและไมเนื่องจาก
การทํางานรวมทั้งการ
คลอดบุตร) 

16% ของจํานวน
เงินที่กําหนด ทั้งนี้
ไดกําหนดไวเปน 1-
4 เทาของคาจางขั้น
ต่ําและบวกดวย  
0.5% กรณีเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน 
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
 
ประเทศ ขายคุมครอง ประเภทประโยชน

ทดแทน 
เงินสมทบ 

13. ไตหวนั - ลูกจางในสถานประกอบการ 
ที่มีลูกจางนอยกวา 5 คน และผู
ประกอบอาชพีอิสระ (ยกเวน
อาชีพอิสระเกีย่วกับการงาน
บริการ) 

- บํานาญชราภาพทุพพล
ภาพ และตาย 

ผูประกันตน 3.9% 
ของรายได และ
รัฐบาล 2.6% ของ
รายได 

14. ตรินิแดด
และโตนาโก 

- ผูเคยเปนผูประกันตนใน
โครงการชราภาพและบํานาญตก
ทอด 

- บํานาญชราภาพทุพพล
ภาพ และตาย 

5.6% ของรายได 

 
 เมื่อพิจารณาจากตารางดังกลาวแลว  จะเห็นไดวาสวนใหญประเทศดังกลาวจะกําหนด

อัตราเงินสมทบสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระหรือ บุคคลที่มิใชลูกจางของบุคคลอื่น จะคํานวณเปน
อัตรารอยละของรายไดหรือแบบอัตราเสมอภาค(flat rate)  มีนอยประเทศมาก ที่จะกําหนดเปนแบบ
คงที่ ซ่ึงการคํานวณเปนแบบอัตรารอยละของรายได  จะทําใหแรงงานนอกระบบดังกลาวมี
ความสามารถในการจายเงินสมทบมากกวาการกําหนดแบบคงที่เนื่องจากรายไดของแรงงานนอก
ระบบมีความแตกตางกันอยูมากของฐานรายได เชน กลุมขับรถมอเตอรไซดรับจาง  กลุมเกษตรกร  
กลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  กลุมประมง  กลุมแพทย วิศว ทนายความ 

  ดังนั้นถากําหนด เปน แบบคงที่ จะทําใหกลุมบางกลุมมีความสามารถในการจายเงิน
สมทบ  แตในขณะเดียวกัน  บางกลุมจะไมมีความสามารถในการจายเงินสมทบ 

  แมการกําหนดการสงเงินสมทบเปนแบบอัตรารอยละของรายไดจะมีปญหาในการ
แสดงรายได ณ เวลาเปนผูประกันตน โดยผูประกันตนบางคนมีรายไดมาก แตตองการจายเงิน
สมทบนอย จึงแสดงรายไดนอย แตปญหาดังกลาวอาจแกไขไดโดยกําหนดผลประโยชนทดแทน
เปนอัตรารอยละของรายไดเชนกัน  ดังนั้นผูประกันตนรายใดแสดงรายไดนอยก็จะไดรับ
ผลประโยชนทดแทนนอยตามไปดวย ดังไดวิเคราะหไวในเร่ืองสิทธิประโยชนแลว ดังนั้นการ
กําหนดสงเงินสมทบเปนรอยละของรายได และไดกําหนดผลประโยชนทดแทนเปนอัตรารอยละ
ของรายไดดวย จะทําใหสามารถแกไขปญหาที่ผูมีรายไดมาก แตตองการจายเงินสมทบนอย จึง
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แสดงรายไดนอยไดเปนอยางดี และจะทําใหแรงงานนอกระบบทุกกลุมอาชีพมีความสามารถในการ
จายเงินสมทบดังกลาว 

  การที่พระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 40 ไดกําหนดใหการจายเงินสมทบเปนแบบ
คงที่ (flat Contribution) เปนอีกสาเหตุหนึ่งทําให มาตราดังกลาวไมไดรับผลสําเร็จเทาที่ควร 

  และ การที่แรงงานนอกระบบตองจายเงินสมทบ ปละ 3,360 บาท เพื่อประโยชน
ทดแทนในกรณี คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ เมื่อคํานวณออกมาเปนรายเดือนแลวจะตองจายเดือน
ละ 280 บาท ตอเดือน ซ่ึงถือวาสูงมากเมื่อพิจารณาถึงรายได ฐานะ ของผูประกันตนของแรงงาน
นอกระบบ ซ่ึงสวนใหญเปนบุคคลที่มีรายไดต่ํา เชน ขับรถมอเตอรไซครับจาง หาบเรแผงลอย กลุม
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กลุมเกษตร เปนตน และการจายเงินสมทบดังกลาวตองจายเปนรายป ไม
มีการแบงจายเปนรายเดือน หรือรายสัปดาห ทําใหเปนภาระอยางมากกับกลุมแรงงานนอกระบบ
ดังกลาว ซ่ึงแตกตางกับแรงงานในระบบโดยสิ้นเชิง กลาวคือ แรงงานในระบบจะจายเงินสมทบเพื่อ
ประโยชนทดแทน กรณี ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ในอัตรารอยละ 
1.5 ของคาจางของผูประกันตน ดังนั้น ถาผูประกันตนมีรายได 10,000 บาท ตอเดือน ผูประกันตน
ตองจายเดือนละ 150 บาท ซ่ึงถาคิดเปนปตกปละ 1,800 บาท เทานั้น และไดประโยชนทดแทนใน
กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเพิ่มมากขึ้นดวย จึงเห็นไดวาการกําหนดอัตราเงินสมทบของ
แรงงานนอกระบบจึงเปนอัตราเงินสมทบที่สูงเกินควร และเปนภาระอยางมากกับแรงงานนอก
ระบบในการสงเงินสมทบดังกลาว ทั้งการที่ไมเปดโอกาสใหแรงงานนอกระบบ สามารถแบงจายได
เปนรายเดือน หรือ รายสัปดาห ยิ่งเปนภาระใหกับแรงงานนอกระบบในการสงเงินสมทบดังกลาว 
เนื่องจาก แรงงานนอกระบบมีรายไดไมแนนอน บางเดือนมีรายไดมาก บางเดือนมีรายไดนอย 
ดังนั้นการเปดโอกาสใหแรงงานนอกระบบ สามารถผอนจายเงินสมทบไดจะเปนอีกมาตรการหนึ่ง
ที่จะทําใหแรงงานนอกระบบที่เปนแรงงานสวนใหญของประเทศสมัครเขาสูระบบประกันสังคม
ดังกลาว และในทายที่สุดก็จะทําใหกฎหมายประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบที่จะออกใช
บังคับใหมมีประสิทธิภาพในการคุมครองแรงงานนอกระบบ มากกวาฉบับปจจุบันที่เปนอยู 

  ดังนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ปญหาที่ทําให มาตรา 40 ไมไดรับความสําเร็จ
เทาที่ควร สวนหนึ่งมาจากสาเหตุจากการ (1) กําหนด อัตราการสงเงินสมทบของผูประกันตนตาม 
มาตรา 40 ซ่ึง กําหนดไวสูงมากเกินควร (2) การกําหนด อัตราการสงเงินสมทบแบบคงที่ทําให
แรงงานนอกระบบที่มีรายไดนอยและเปนประชากรสวนใหญของแรงงานนอกระบบไมมี
ความสามารถในการจายเงินสมทบดังกลาว 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิเคราะห พระราชบัญญัติประกันสังคมของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ

แรงงานนอกระบบเปรียบเทียบกับประเทศโปรตุเกสแลวสามารถ สรุปได ดังนี้ 
 
5.1   บทสรุป  
  จากการที่ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ของประเทศไทย มาตรา 40 ไดเปด
โอกาสใหผูที่ทํางานอิสระหรือแรงงานนอกระบบสามารถสมัครเขาเปนผูประกันตน เพื่อจะไดรับ
สิทธิในเรื่องประโยชนทดแทน 3 กรณี ซ่ึงจากเงื่อนไขดังกลาว จึงมีผลใหมีผูมาสมัครเขาเปน
ผูประกันตนในปจจุบันเพียง 4 คน ซ่ึงเมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานนอกระบบที่มีรวมกันทั่วประเทศ
จํานวน 24.9 ลานคน เปนจํานวนที่นอยมาก คือ เปนการกําหนดรูปแบบการเปนผูประกันตนตาม
มาตรา 40 และหากนํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายประกันสังคมของตางประเทศแลวจะเห็นความ
แตกตางในเรื่องการไดรับประโยชนทดแทนดังนี้ 
 
 5.1.1   ในเรื่องประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนพึงจะไดรับ 
  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 40 ของไทย ไดกําหนดประโยชน
ทดแทนสําหรับแรงงานนอกระบบไว 3 กรณี เทานั้นคือ 
  1)  ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร 
  2)  ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ 
  3)  ประโยชนทดแทนกรณีตาย 
  สวนกฎหมายประกันสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดประโยชนทดแทนไว 4 
กรณี คือ บํานาญชราภาพ บํานาญทุพพลภาพ บํานาญตกทอด และการบริการทางการแพทย ซ่ึงเปน
ชุดประโยชนทดแทนเชนเดียวกับ แรงงานในระบบ 
  จะเห็นไดวา สิทธิประโยชนที่แรงงานนอกระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไดรับ จะ
มีมากกวาของประเทศไทย และเปนสิทธิประโยชนที่มีความสําคัญและความจําเปน ตอการดํารงชีพ 
เชน ก) การบริการทางการแพทย เพราะคนเราเมื่อมีการเจ็บปวยก็ตองการที่จะใหหายจากอาการ
เจ็บปวยโดยเร็ว เพื่อมาใชชีวิตอยางปกติสุข ดังนั้น จึงมีความตองการที่จะเลือกสถานพยาบาลที่ดีที่
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ตนเองพึงพอใจเพื่อความสะดวกสบายในการรักษา ทั้งมีความตองการยาดี เพื่อใหหายจากอาการ
ของโรคโดยเร็ว การที่แรงงานนอกระบบของประเทศไทยไมไดรับสิทธิประโยชนในสวนนี้ แตตอง
ไปใชสิทธิกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงเปนปญหาอยางมากแกแรงงานนอกระบบที่จะ
สมัครเขาสูระบบประกันสังคมดังกลาว เพราะปฏิเสธไมไดเลยวาในสภาพของความเปนจริง การ
บริการของสถานพยาบาลตัวยาที่ใชในการรักษาโรค ความสะดวกสบายในการรักษาของ
ประกันสังคมกับกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จะมีความแตกตางกันอยูโดยสิ้นเชิง ทั้งการ
ใชบริการจากกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติตองเปนบุคคลสัญชาติไทย แมตอมาจะมีการ
ขยายสิทธิใหครอบคลุมคนที่อาศัยอยูในประเทศไทย และมีเลขประจําตัว 13 หลักแลวก็ตาม แตก็อยู
ในระหวางคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ซ่ึงจะมีแรงงานนอกระบบสวนหนึ่งจะไมสามารถใช
บริการจากหลักประกันสุขภาพแหงชาติได เชน พวก พมา ลาว เขมร แมคนพวกนี้จะไมใชบุคคลผูมี
สัญชาติไทยแตแรงงานพวกนี้ก็มีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยจึงควรให
สิทธิประโยชนดานประกันสังคมกับบุคคลเหลานี้ เพื่อมนุษยธรรมและเพื่อใหบุคคลเหลานี้มีความ
พรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจในการทํางานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป   ข) 
ประโยชนทดแทนดานชราภาพ คนเราเมื่อประกอบอาชีพไปสักระยะหนึ่ง ก็จะมีอายุมากขึ้น 
ประสิทธิภาพในการหารายไดมาจุนเจือตัวเองและครอบครัวจะลดลง จนถึงจุด ๆ หนึ่งก็ตองเลิก
ประกอบอาชีพ ถาไมมีบํานาญ ชราภาพ ก็จะทําใหบุคคลดังกลาว มีปญหาอยางมากในการดํารงชีพ
ในยามชราภาพ เพราะเมื่อไมไดประกอบอาชีพแลวก็ไมรูจะหารายไดที่ไหนมาจุนเจือตัวเองและ
ครอบครัว บํานาญชราภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการดํารงชีพในยามชรา ทั้งบํานาญ ชราภาพ 
เปนการสงเสริมใหคนรูจักออมเงินประเภทหนึ่ง การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหสิทธิ์ประโยชน
ใน 4 กรณี ดังกลาว ไดแก บํานาญชราภาพ บํานาญทุพพลภาพ บํานาญตกทอด และการบริการทาง
การแพทย ซ่ึงเปนชุดสิทธิประโยชนเดียวกับชุดสิทธิประโยชนสําหรับแรงงานในระบบอันเปน
สิทธิประโยชนที่มีความจําเปนและความสําคัญแกการดํารงชีพ จึงเปนประโยชนอยางมากสําหรับ
แรงงานนอกระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะมีความมั่นคงในการดํารงชีพ 
 ดังนั้น การที่แรงงานนอกระบบของประเทศไทยไดรับประโยชนทดแทน 3 กรณี กรณี
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย โดยกรณีการรักษาพยาบาลตองไปใชบริการจากกฎหมายหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และไมมีการใหสิทธิประโยชนในกรณีชราภาพ จึงเปนปญหาอยางมากในการจูงใจ
ใหแรงงานนอกระบบสมัครเขาสูระบบประกันสังคมดังกลาว 

 สวนกฎหมายประกันสังคมของประเทศโปรตุเกสกําหนดประโยชนทดแทนสําหรับผู
ทํางานอิสระหรือแรงงานนอกระบบไวถึง 3 รูปแบบ เพื่อใหผูประกันตนมีสิทธิเลือกดังนี้ 
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 รูปแบบที่ 1  เปนการใหประโยชนทดแทน 3 กรณีไดแก กรณีชราภาพ กรณีทุพพลภาพ 
กรณีตาย 

 รูปแบบที่ 2  ในกรณีที่ผูประกันตนไมเลือกรูปแบบที่ 1 ผูประกันตนสามารถเลือก
รูปแบบที่2 คือใหประโยชนทดแทนในรูปตัวเงินเมื่อเจ็บปวย (เจ็บปวย คลอดบุตร ประสบอันตราย
จากการทํางาน) 

 ขอสังเกตุ จะเห็นไดวาประโยชนทดแทน 2 รูปแบบขางตน ผูประกันตนที่เปนแรงงาน
นอกระบบตองจายเงินสมทบ 

 รูปแบบที่ 3  ในกรณีที่ผูประกันตนไมประสงคที่จะสมัครทั้งรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 
2 ก็สามารถสมัครในรูปแบบที่ 3 คือ ไมตองจายเงินสมทบ แตจะไดประโยชนทดแทนตาง ๆ เชน 
การใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย การศึกษาพิเศษ เปนตน 

 จากกรณีที่กลาวขางตน จะเห็นไดวา สิทธิประโยชนตาง ๆ ของประเทศโปรตุเกสที่
ผูประกันตนไดรับจะมีมากกวาของประเทศไทย เนื่องจาก ผูประกันตนสามารถเลือกไดถึง 3 
รูปแบบ ตามความสมัครใจ ซ่ึงตางจากประเทศไทยที่กําหนดไวเพียงแบบเดียวตามมาตรา 40 ดังนั้น 
จึงเปนปญหาอยางมากสําหรับแรงงานนอกระบบของประเทศไทยที่ประสงคจะสมัครเปน
ผูประกันตนตามมาตรา 40  ดังจะเปรียบเทียบความแตกตางไดดังนี้ 
  1)  ในเรื่องประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
  ของประเทศไทยจะกําหนดคาคลอดบุตรไวในกรณีเดียวเทานั้น แตของประเทศ
โปรตุเกสไดกําหนดไวในกรณีที่เด็กคลอดมาแลวเปนปกติ และในกรณีเด็กพิการหรือเด็กปวย และ
กรณีบิดาเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งเงื่อนไขในการรับประโยชนทดแทนยังแตกตางกันอีกดวยคือ ของ
ประเทศไทยตองจายเงินสมทบไมนอยกวา 9 เดือนติดตอกัน แตของประเทศโปรตุเกสตองประกัน
ตนมาแลว 6 เดือน โดยไมตองติดตอกัน 
 2)   ในเรื่องประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
  ของประเทศไทยจะจายในอัตรารอยละ 50 ของอัตราคาจางรายวันขั้นต่ําคูณดวย
สามสิบ แตของประเทศโปรตุเกสจะจายในอัตรารอยละ 2 ของรายไดโดยเฉลี่ยตอป สําหรับ 10 ปที่
ดีที่สุดภายใน 15 ปสุดทายคูณดวยจํานวนปที่ทําประกันทั้งหมด แตสําหรับผูที่จายเงินสมทบนอย
กวา 21 ปจะจายใหในอัตรารอยละ 2 ของเงินสมทบที่จายไปแตละป โดยของประเทศโปรตุเกสมี
การนําระยะเวลาในการจายเงินสมทบ และจํานวนเงินสมทบมาพิจารณาประกอบกับการจาย
ผลประโยชนทดแทนกลาวคือ ถาบุคคลใดสงเงินสมทบมากหรือทําประกันมาเปนระยะเวลานานก็
จะไดรับเงินประโยชนทดแทนมาก จะทําใหเห็นถึงความสัมพันธหรือความเชื่อมโยงของการ
จายเงินสมทบกับผลประโยชนทดแทนที่จะไดรับการกําหนดผลประโยชนทดแทนในกรณีดังกลาว 
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จึงมีประโยชนตอการกําหนดเงินสมทบดวย และไมตองกังวลกับการแสดงรายไดของผูประกันตน
กลาวคือ ถาผูประกันตนแสดงรายไดมากก็จะไดรับผลประโยชนทดแทนมาก แตถาแสดงรายได
นอยก็จะไดรับผลประโยชนทดแทนนอยตามไปดวย ของประเทศไทยจะไมมีความสัมพันธของการ
กําหนดประโยชนทดแทนกับการสงเงินสมทบดังกลาว จึงไมมีมูลเหตุจูงใจใหบุคคลเขามาเปน
ผูประกันตน 
 3)  ในเรื่องประโยชนทดแทนในกรณีตาย 
  เมื่อแรงงานนอกระบบของไทยตายสิ่งที่จะไดรับคือ คาทําศพเปนจํานวน 100 เทา
ของอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันสูงสุด สวนเงินสงเคราะหที่จะจายใหกับทายาทของผูประกันตนจะ
ไมไดรับ แตในกรณีของแรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกสตายจะไดรับผลประโยชน
ทดแทนมากกวาของประเทศไทยคือ คูสมรสและบุตรของผูตายจะไดรับเปนอัตรารอยละของรายได 
และถาผูตายมีบุตรมากกวา  1  คนผลประโยชนทดแทนก็จะเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนบุตรของผูตายที่
เหลืออยู  และถาคูสมรสเปนหญิงหมาย หรือพิการก็จะไดรับผลประโยชนทดแทนเพิ่มมากขึ้นดวย 
โดยบํานาญดังกลาวจะมาก  หรือนอยก็ขึ้นอยูกับวา จะมีผูรับประโยชนเหลืออยู 1, 2, 3 คน ถาเหลือ 
1 คนก็จะไดรอยละ 30 ถาเหลือ 2 คนก็จะไดรับรอยละ 50 ถาเหลือ 3 คนก็จะไดรับรอยละ 80 
นอกจากนี้ก็จะไดรับคาทําศพเปนจํานวน 6 เทาของรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 2 ปที่มีรายไดดี
ที่สุดของ 5 ปที่ผานมา จะเห็นวาของประเทศโปรตุเกสจะมีการกําหนดการจายผลประโยชน
ทดแทนในกรณีปกติ และในกรณีพิเศษก็จะจายผลประโยชนทดแทนมากกวากรณีปกติ ในกรณี
พิเศษก็เชน คูสมรสของผูตายเปนหมาย หรือพิการ หรือในกรณีผูตายมีบุตรมากกวาหนึ่งคน ทั้งการ
จายผลประโยชนทดแทนดังกลาวยังมีความสัมพันธกับรายไดคือ เปนรอยละของรายได ดังนั้น
บุคคลที่มีรายไดมากสงเงินสมทบมากก็จะไดรับผลประโยชนทดแทนมากขึ้นตามลําดับดวย จาก
การที่ประเทศโปรตุเกสกําหนดสิทธิประโยชนไวในกรณีปกติ และกรณีพิเศษ ทั้งไดกําหนดใหการ
จายผลประโยชนทดแทนสัมพันธกับรายไดจึงเปนหลักเกณฑอันหนึ่งที่จะจูงใจใหบุคคลสมัครเขา
เปนผูประกันตน แตสําหรับกฎหมายแรงงานนอกระบบของประเทศไทยไมมีหลักเกณฑดังกลาว 
จึงทําใหกฎหมายประกันสังคมของประเทศไทยไมไดรับความสนใจจากแรงงานนอกระบบ
เทาที่ควร 
 4)  ในเรื่องประโยชนทดแทนในกรณีเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
  เมื่อแรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกสเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจะไดรับ
รอยละ 65 ของรายไดใน 6 เดือนกอน 2 เดือนที่เจ็บปวยในกรณีปกติและในกรณีพิเศษคือ ถาปวย
เปนวัณโรค ปอด ก็จะไดรับรอยละ 80, 100 และถาเปนกรณีเจ็บปวยยาวนานก็จะไดรับรอยละ 70 
ของรายได    โดยมีการจายผลประโยชนทดแทนขั้นต่ําสูงสุดรอยละ   30   ของคาจางขั้นต่ํา 
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ประโยชนทดแทนในกรณีดังกลาวก็เชนกันจะมีการแบงระดับของการจาย   ประโยชนทดแทนเปน
กรณีปกติ และกรณีพิเศษที่ตองจายผลประโยชนมากกวาปกติ ทั้งการจายผลประโยชนทดแทน
ดังกลาวก็กําหนดใหมีความสัมพันธกับรายได โดยจายเปนรอยละของรายได การมีหลักเกณฑ
ดังกลาวจึงเปนมูลเหตุจูงใจอันหนึ่งที่จะทําใหแรงงานนอกระบบดังกลาวสมัครเขาเปนผูประกันตน 
เมื่อเทียบกับของประเทศไทย ประเทศไทยไมมีการใหประโยชนทดแทนในกรณีดังกลาวแต
แรงงานนอกระบบของประเทศไทย ตองไปใชในกฎหมายประกันสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงเปนการให
สิทธิในการบริการทางการแพทยเทานั้น ซ่ึงในสภาพความเปนจริง คนเราเมื่อเจ็บปวย ก็มีความ
ตองการที่จะรักษาใหหายจากอาหารของโรคโดยเร็ว จึงมีความตองการที่จะใชสถานพยาบาล ตัวยา
ที่ใชในการรักษา ความสะดวกสบายในการรักษาที่ตนพึงพอใจ เพราะ ปฏิเสธไมไดเลยวาในสภาพ
ของความเปนจริง การบริการของสถานพยาบาล ตัวยาที่ใชในการรักษา ความสะดวกสบายในการ
รักษาของกฎหมายประกันสังคม กับกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ยังมีความแตกตางกัน
อยางชัดเจน ทั้งการที่แรงงานนอกระบบของประเทศจะไปใชบริการจากกฎหมายหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ตองเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย แมตอมาจะมีการขยายสิทธิใหกับบุคคลที่อาศัยอยู
ในประเทศไทย และมีเลขประจําตัว 13 หลัก แลวก็ตาม แตก็อยูในระหวางคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบ ซ่ึงจะมีแรงงานนอกระบบ สวนหนึ่งไมสามารถใชบริการจากกฎหมายหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติได เชน พวก พมา ลาว เขมร จีน อินเดีย แมคนพวกนี้จะไมมีสัญชาติไทย แต บุคคล
ดังกลาวก็มีสวนในการทํางานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศไทยก็ควรใหสิทธิดาน
ประกันสังคมกับบุคคลดังกลาว เพื่อใหบุคคลดังกลาว มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป การที่แรงงานนอกระบบของประเทศไทย ไมไดสิทธิใน
สวนนี้ แตตองไปใชสิทธิในกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงเปนปญหาอยางมากในการจูง
ใจใหแรงงานนอกระบบ สมัครเขาสูระบบประกันสังคมดังกลาว และเปนปญหาสําคัญอันหนึ่งที่ทํา
ใหกฎหมายประกันสังคมของประเทศไทยสําหรับแรงงานนอกระบบไมไดรับความสนใจเทาที่ควร 
 5) ในเรื่องประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
  ในกรณีที่แรงงานนอกระบบของประเทศโปรตุเกสอายุ 65 ปทั้งชายและหญิง และ
จายเงินสมทบมาเปนเวลา  15  ป  โดยแตละปตองจายเงินสมทบ   120   วันก็จะไดรับบํานาญชรา
ภาพ  และบํานาญดังกลาว จะจายใหเมื่ออายุ 60 ป ถาประโยชนทดแทนในกรณีวางงานหมดลง และ
จะเกษียณกอนอายุไดเมื่อมีอายุ 55 ป และสามารถทํางานหลังการเกษียณอายุไปจนถึง 70 ป โดยจะ
ไดรับรอยละ 2 ของรายได โดยเฉลี่ยตอป สําหรับ 10 ปที่ดีที่สุดภายใน 15 ปสุดทายคูณดวยจํานวน
ปที่ทําประกันทั้งหมด แตถาผูมีเวลาการจายเงินสมทบนอยกวา 21 ปจะจายใหรอยละ 2 ของเงิน
สมทบที่จายไปแตละป จะเห็นวาในกรณีของประเทศโปรตุเกสจะมีการกําหนดอายุเกษียณ ในกรณี
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ปกติคือ 65 ป และจะมีขอยกเวนขอเกษียณกอนกําหนดไดเมื่อมีอายุ 55 ป และถาบุคคลดังกลาวมี
อายุ 60 ป แลววางงานก็จะไดรับบํานาญชราภาพเชนกัน ทั้งการกําหนดเงินทดแทนการขาดรายได
ดังกลาวมีการนําระยะเวลาในการทําประกันมาคํานึงประกอบดวย ซ่ึงจะเปนมูลเหตุจูงใจในการชัก
จูงบุคคลเขามาทําประกันเร็วข้ึนดวย และในกรณีจายเงินสมทบนอยกวา 21 ปก็จะมีการนําเงิน
สมทบมาคํานึงประกอบดวย การที่นําเงินสมทบมาคํานึงประกอบกับการจายคาทดแทนจะมีผลดีใน
กรณีการจัดเก็บเงินสมทบเปนแบบอัตราเสมอภาคคือ แบบรอยละของรายไดกลาวคือ ถาแสดง
รายไดมากเงินสมทบก็ตองจายมาก แตผลประโยชนทดแทนก็จะมากตามไปดวย ดังนั้นจึงสามารถ
แกไขขอบกพรองในกรณีบุคคลมีรายไดมาก แตแสดงรายไดนอยเพื่อตองการจายเงินสมทบนอย ก็
จะไดผลประโยชนทดแทนนอยลงไปดวย เมื่อเทียบกับประเทศไทย ประเทศไทยจะไมมีการใหผล
ประโยชนทดแทนในกรณีดังกลาว จึงเปนปญหาสําคัญอันหนึ่งที่ทําใหกฎหมายประกันสังคมของ
ประเทศไทยสําหรับแรงงานนอกระบบไมไดรับความสนใจเทาที่ควร 
 
 5.1.2   การจายเงินสมทบ 
 1)  บุคคลท่ีออกเงินสมทบ 
  แรงงานนอกระบบของประเทศไทยตองออกเงินสมทบแตเพียงลําพังโดยไมมี
รัฐบาลมาชวยแบงเบาภาระ จึงทําใหแรงงานนอกระบบของประเทศไทยตองจายเงินสมทบในอัตรา
ที่ สูง  แตของประเทศโปรตุ เกสจะมี รัฐบาลมาชวยในสวนของบํานาญทางสังคมกับการ
รักษาพยาบาล 
 2)  อัตราเงินสมทบ 
  การที่แรงงานนอกระบบของประเทศไทยตองจายเงินสมทบปละ 3,360 บาท ซ่ึงเปน
อัตราคงที่ แตของบประเทศโปรตุเกสจะกําหนดเปนรอยละของรายได ซ่ึงเปนแบบอัตราเสมอภาค 
การที่กฎหมายประกันสังคมของประเทศไทยกําหนดใหการจายเงินสมทบของแรงงานนอกระบบ
เปนแบบคงที่นั้น  ทําใหความสามารถในการจายเงินสมทบของแรงงานนอกระบบไมเทากัน    
เนื่องจากแรงงานนอกระบบดังกลาวมีมากมายหลายอาชีพ  เชน  กลุม หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ขับ
รถมอเตอรไซดรับจาง  เกษตรกร  แพทย วิศวกร  ทําใหผูมีรายไดต่ําตองจายเงินสมทบเทากับผูมี
รายไดสูง ซ่ึงแรงงานนอกระบบของประเทศไทยสวนใหญเปนผูมีรายไดต่ํา ซ่ึงตางจากของประเทศ
โปรตุเกส ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของรายไดทําใหแรงงานนอกระบบที่มีรายไดต่ํามีความสามารถใน
การจายเงินสมทบได 
  และ การที่แรงงานนอกระบบตองจายเงินสมทบ ปละ 3,360 บาท เพื่อประโยชน
ทดแทนในกรณี คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ เมื่อคํานวณออกมาเปนรายเดือนแลวจะตองจายเดือน
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ละ 280 บาท ตอเดือน ซ่ึงถือวาสูงมากเมื่อพิจารณาถึงรายได ฐานะ ของผูประกันตนของแรงงาน
นอกระบบ ซ่ึงสวนใหญเปนบุคคลที่มีรายไดต่ํา เชน ขับรถมอเตอรไซครับจาง หาบเรแผงลอย กลุม
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กลุมเกษตร เปนตน และการจายเงินสมทบดังกลาวตองจายเปนรายป ไม
มีการแบงจายเปนรายเดือน หรือรายสัปดาห ทําใหเปนภาระอยางมากกับกลุมแรงงานนอกระบบ
ดังกลาว ซ่ึงแตกตางกับแรงงานในระบบโดยสิ้นเชิง กลาวคือ แรงงานในระบบจะจายเงินสมทบเพื่อ
ประโยชนทดแทน กรณี ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ในอัตรารอยละ 
1.5 ของคาจางของผูประกันตน ดังนั้น ถาผูประกันตนมีรายได 10,000 บาท ตอเดือน ผูประกันตน
ตองจายเดือนละ 150 บาท ซ่ึงถาคิดเปนปตกปละ 1,800 บาท เทานั้น และไดประโยชนทดแทนใน
กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเพิ่มมากขึ้นดวย จึงเห็นไดวาการกําหนดอัตราเงินสมทบของ
แรงงานนอกระบบจึงเปนอัตราเงินสมทบที่สูงเกินควร และเปนภาระอยางมากกับแรงงานนอก
ระบบในการสงเงินสมทบดังกลาว ทั้งการที่ไมเปดโอกาสใหแรงงานนอกระบบ สามารถแบงจายได
เปนรายเดือน หรือ รายสัปดาห ยิ่งเปนภาระใหกับแรงงานนอกระบบในการสงเงินสมทบดังกลาว 
เนื่องจาก แรงงานนอกระบบมีรายไดไมแนนอน บางเดือนมีรายไดมาก บางเดือนมีรายไดนอย 
ดังนั้นการเปดโอกาสใหแรงงานนอกระบบ สามารถผอนจายเงินสมทบไดจะเปนอีกมาตรการหนึ่ง
ที่จะทําใหแรงงานนอกระบบที่เปนแรงงานสวนใหญของประเทศสมัครเขาสูระบบประกันสังคม
ดังกลาว และในทายที่สุดก็จะทําใหกฎหมายประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบที่จะออกใช
บังคับใหมมีประสิทธิภาพในการคุมครองแรงงานนอกระบบ มากกวาฉบับปจจุบันที่เปนอยู 
 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ปญหาที่ทําใหแรงงานนอกระบบไมสมัครเขาสูระบบ
ประกันสังคมในสวนของเงินสมทบคือ 
 1)  การกําหนดอัตราเงินสมทบของผูประกันตนไวสูงเกินควร 
 2)  การกําหนดอัตราสงเงินสมทบแบบคงที่ทําใหแรงงานนอกระบบที่มีรายไดนอย และ
เปนประชากรสวนใหญของแรงงานนอกระบบไมมีความสามารถในการจายเงินสมทบดังกลาว 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

 จากขอสรุปดังกลาวขางตนผูเขียนจึงใครขอเสนอแนะดังนี้ 
 5.2.1  ควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ ประเภท
ประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของ
ผูประกันตนที่มิใชลูกจาง พ.ศ. 2537 ออกตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 และใหแยกมาตรา 40 ออกจากพระราชบัญญัติดังกลาว โดยการตราพระราชบัญญัติ
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ประกันสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบขึ้นใหมเปนการเฉพาะ โดยกําหนดประเภทประโยชน
ทดแทน การจายเงินสมทบตามหลักเกณฑดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
                     ในดานสิทธิประโยชนท่ีพึงจะไดรับ 
ควรกําหนดสิทธิประโยชน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
             รูปแบบที่ 1)  ควรกําหนดสิทธิประโยชน 5 กรณี ไดแก 
          (1)  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
          (2)  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
          (3)  ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 

       (4)  ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
     (5)  ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
  
                   โดยแตละสิทธิประโยชนควรมีหลักเกณฑสําคัญดังนี้ 
          (1)  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
       ควรกําหนดประโยชนทดแทนสําหรับกรณีที่เด็กคลอดออกมาแลวเด็ก
เปนปกติ และกรณีเด็กที่คลอดออกมาแลวเด็กปวย หรือพิการ ควรใหสิทธิประโยชนเพิ่มมากขึ้น 
                (2)  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
           ควรกําหนดผลประโยชนทดแทนโดยนําระยะเวลาในการจายเงิน
สมทบ และจํานวนเงินสมทบมาพิจารณาประกอบกับการจายผลประโยชนทดแทนดวย เพื่อจูงใจให
บุคคลเขามาเปนผูประกันตนเร็วข้ึน และเพื่อปองกันมิใหผูมีรายไดมาก แตแสดงรายไดนอยเพื่อจะ
จายเงินสมทบนอย 
      (3)  ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 
      ควรกําหนดผลประโยชนทดแทนในกรณีปกติที่ใหกับคูสมรส บุตร
ของผูตาย และในกรณีพิเศษคือ ในกรณีคูสมรสของผูตาย เปนหญิงหมาย หรือพิการ หรือในกรณี
ผูตายมีบุตรมากกวา  2 คนจนถึง 3 คน ควรกําหนดสิทธิประโยชนมากขึ้นกวากรณีปกติ 
          (4)   ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
           ควรกําหนดผลประโยชนทดแทนในรูปของตัวเงินในกรณีปกติ และ
ในกรณีเจ็บปวยที่ยาวนาวกวาปกติ ก็ควรไดรับผลประโยชนทดแทนเพิ่มมากขึ้นกวากรณีปกติ 
          ควรกําหนดการบริการทางการแพทย ตามหลักเกณฑและอัตราเดียวกบั
แรงงานในระบบ 
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          (5)  ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
          ควรกําหนดหลักเกณฑในกรณีปกติที่จะไดรับบํานาญชราภาพคือ กรณี
เกษียณอายุตอน 65 ป และหลักเกณฑที่เปนขอยกเวนเชน ใหบุคคลสามารถเกษียนตอนอายุ 55 ปได
หรือใหบุคคลดังกลาวสามารถทํางานจนถึงอายุ 70 ปได และควรนําระยะเวลาในการจายเงินสมทบ 
และจํานวนเงินสมทบมาพิจารณาประกอบกับการจายผลประโยชนทดแทนดวย เพื่อจูงใจใหบุคคล
เขามาเปนผูประกันตนเร็วขึ้น แตบํานาญชราภาพไมควรใหสงไปตางประเทศ 
  รูปแบบที่ 2)  ควรกําหนดสิทธิประโยชน 2 กรณี ไดแก   
            (1)  ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
           (2)  ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
                                       โดยแตละสิทธิประโยชนควรมหีลักเกณฑสําคัญดังนี้ 
            (1)  ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรอืเจ็บปวย  
           ควรกําหนด ผลประโยชนทดแทนในรูปของตัวเงิน ในกรณีปกติและ
ในกรณีเจ็บปวยยาวนานกวาปกติ  ก็ควรไดรับผลประโยชนทดแทนเพิ่มมากขึ้นกวาปกติ 
      ควรกําหนด การบริการทางการแพทยตามหลักเกณฑ และอัตรา
เดียวกับแรงงานในระบบ 
     (2)  ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ 
      ควรกําหนด หลักเกณฑในกรณีปกติที่จะไดรับบํานาญชราภาพ คือ 
กรณีเกษียณอายุตอน 65 ป และหลักเกณฑที่เปนขอยกเวน เชน ใหบุคคลสามารถเกษียณตอนอายุ 
55 ปได หรือใหบุคคลดังกลาวทํา งานจนถึงอายุ 70 ปได และ ควรนําระยะเวลาในการจายเงิน
สมทบ และจํานวนเงินสมทบ มาพิจารณาประกอบกับการจายผลประโยชนทดแทนดวย เพื่อจูงใจ
ใหบุคคลเขามาเปนผูประกันตนเร็วขึ้น แตบํานาญชราภาพไมควรใหสงไปตางประเทศ 
  ทั้งรูปแบบที่  1  และที่  2  ควรกําหนดผลประโยชนทดแทนในรูปอัตรารอยละของ
รายได เพื่อใหมีความสัมพันธกับการสงเงินสมทบที่จะเก็บในระบบอัตราเสมอภาคคือ  เปนอัตรา
รอยละของรายได เพื่อปองกันคนมีรายไดมาก แตแสดงรายไดนอย เพื่อจะสงเงินสมทบนอย และ
เปดโอกาสใหแรงงานนอกระบบสามารถเลือกสมัคร เพื่อจะขอรับความคุมครองในรูปแบบที่ 1 
หรือรูปแบบที่ 2 ก็ได 
  รูปแบบที่ 3)  รูปแบบไมเก็บเงินสมทบ ไดแก 
                    การใหสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ที่อยูอาศัย การศึกษา ควรตองกําหนด
หลักเกณฑของกลุมแรงงานนอกระบบที่จะไดรับการคุมครองจากกฎหมายประกันสังคมรูปแบบที่ 
3 เชน ตองมีรายไดตอเดือนไมสูงกวารอยละ 80 ของคาแรงขั้นต่ํา และรายไดของครัวเรือนไม

DPU



108 
 

 

มากกวา 2 เทาของคาแรงขั้นต่ําแหงชาติ โดยเปดโอกาสใหกลุมบุคคลดังกลาวสามารถสมัครเขารับ
การคุมครองดังกลาวได 
 
                    ในดานการเก็บเงินสมทบ 
  1) ควรกําหนดใหแรงงานนอกระบบจะตองจายเงินสมทบเปนอัตรารอยละของรายได 
ซ่ึงเปนอัตราเสมอภาคแทนการจายเงินสมทบตามแบบเดิมที่เปนอัตราคงที่ปละ 3,360 บาท ซ่ึงจะทํา
ใหแรงงานนอกระบบจากกลุมอาชีพมีความสามารถในการจายเงินสมทบที่เทากัน อันจะสงผลให
กฎหมายประกันสังคมสามารถคุมครองแรงงานนอกระบบทุกกลุมอาชีพได 
  2)  ควรกําหนดใหรัฐบาล มาชวยออกเงินสมทบเพื่อแบงเบาภาระของผูประกันตนใน
การจายเงินสมทบดังกลาว 

 
                   โดยจํานวนเงนิสมทบ ควรเปนดังนี ้
  รูปแบบสิทธิประโยชนท่ี 1  
  ควรใหแรงงานนอกระบบออกรอยละ 3 และใหรัฐบาลชวยออกรอยละ 2  
  รูปแบบสิทธิประโยชนท่ี 2  
  ควรใหแรงงานนอกระบบออกรอยละ 2 และใหรัฐบาลชวยออกรอยละ 1 
  โดยจํานวนเงินสมทบดังกลาว ควรกําหนดใหแรงงานนอกระบบสามารถผอนได เปน
รายเดือน หรือ รายสัปดาห เพื่อความสะดวกของแรงงานนอกระบบ เนื่องจากแรงงานนอกระบบ
ดังกลาวมีรายไดที่ไมแนนอน 
 5.2.2  ในกฎหมายฉบับใหม ควรมีกองทุนแรงงานนอกระบบ เพื่อกําหนดการจัดเก็บเงินสมทบ 
และกําหนดสิทธิประโยชนโดยใชรูปแบบและเงื่อนไขเชนเดียวกับกฎหมายประกันสังคมสําหรับ
แรงงานที่อยูในระบบ กลาวคือใชบังคับกับแรงงานนอกระบบตั้งแต 1 คนขึ้นไป และมีอายุไมต่ํา
กวาสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ เพื่อความสะดวกในการบริหารกิจการของกองทุน
ดังกลาว และเพื่อมิใหกระทบกับการบริหารกิจการของกองทุนอื่น และไมควรกําหนดใหแรงงาน
นอกระบบตองเปนผูมีสัญชาติไทยเหมือนกับกฎหมายประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อที่จะทําให
กฎหมายประกันสังคมฉบับใหมสําหรับแรงงานนอกระบบ สามารถใชบังคับกับแรงงานนอกระบบ
ทุกสัญชาติที่มาใชแรงงานในประเทศไทยได 
 5.2.3  ควรกําหนดใหสํานักงานประกันสังคมจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาดูแล และบริหารกิจการ
กองทุนสําหรับแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะเพื่อใหการบริหารกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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และการอํานวยความสะดวกแกแรงงานนอกระบบเปนไปอยางทั่วถึง อันจะทําใหพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมีประสิทธิภาพในการคุมครองแรงงานนอกระบบอยางแทจริง 
 5.2.4  ในระยะเริ่มแรกควรใหหนวยงานที่สํานักงานประกันสังคมจัดตั้งขึ้น เพื่อมาดูแลแรงงาน
นอกระบบดังกลาว ประชาสัมพันธโดยผานทางสื่อ วิทยุ และโทรทัศน  และสื่อส่ิงพิมพ ตาง ๆ 
เพื่อใหแรงงานนอกระบบทราบถึงสิทธิที่จะไดรับจากพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน 
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พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดหลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ 

ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไข 
แหงสิทธิในการรับประโยชนทดทนของผูประกันตนซึ่งมใิชลูกจาง  

พ.ศ. 2537 
 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537 

เปนปที่ 49 ในรัชกาลปจจุบนั  
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบประเภทของ
ประโยชนทดแทน  ตลอดจนหลักเกณฑ  และเงื่อนไขแหงสิทธิ  ในการรับประโยชนทดแทนของ
ผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและมาตรา 
40 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติประกันสัมคม พ.ศ. 2533  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี้ 
 มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกาเรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ และอัตราการ
จายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกษฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับ
ประโยชนทดแทนของผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ. 2537” 
 มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 มาครา 3  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
 “ผูประกันตน”  หมายความวา  ผูซ่ึงจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้ 
 “เงินสมทบ”   หมายความวา  เงินที่จัดเก็บจากผูประกันตนคามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 “สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานประกัน สังคม
จังหวัด  แลวแตกรณี 
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 มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

ลักษณะ 1 
บททั่วไป 

 
หมวด 1 
เงินสมทบ 

 
 มาตรา 5  ใหผูประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุนเปนรายป  ภายในสิ้นเดือนมกราคม
ของทุกปตามอัตราในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ 
 การจายเงินสมทบในครั้งแรก  ใหผูสมัครเขาเปนผูประกันตน จายเงินสมทบใหแก
สํานักงาน ใหเสร็จส้ินภายในเดือนถัดจากที่เลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายแจงใหทราบ  
โดยจายเงินสมทบเฉลี่ยตามสวนของจํานวนเงินสมทบทั้งป  ตั้งแตเดือนที่บุคคลดังกลาวมีฐานะเปน
ผูประกันตนจนถึงเดือนธันวาคมของปนั้น 
 ผูประกันตนซึ่งไมจายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  หรือผูสมัตร
เขาเปนผูประกันตน  ซ่ึงไมจายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กําหนดในวรรคสอง  ใหถือวาไม
ประสงคจะเปนผูประกันตนหรือจะสมัครเขาเปนผูประกันตนตอไป  แลวแตกรณีตั้งแตเดือนที่ไม
จายเงินสมทบ 
 

ลักษณะ 2 
ประโยชนทดแทน 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 มาตรา 6  ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 16 มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจาก
กองทุนดังตอไปนี้ 
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(1) ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
(2) ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
(3) ประโยชนทดแทนในกรณีตาย 

 มาตรา 7  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามมาตรา 6 ตอเมื่อมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามในวันที่ยื่นสมัครเขาเปนผูประกันตน  ดังตอไปนี้ 

(1) มีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(2) ไมเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 
(3) ไมเปนผูทุพพลภาพ 
(4) ไมเปนโรคตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด 

 การขอรับประโยชนทดแทนนั้น  ใหยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนตอสํานักงานตาม
ระเบียบที่เลขาธิการกําหนด  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทนนั้น  และให
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาสั่งการโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 16 มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
ใดกรณีหนึ่งตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติผระกันสังคม พ.ศ. 2533  และในเวลาเดียวกันนั้น
สิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้ในกรณีเดียวกัน  ใหมีสิทธิ
ขอรับประโยชนทดแทนดังกลาวไดเพียงกรณีเดียว 
 ประโยชนทดแทนตามวรรคหนึ่งที่เปนตัวเงิน  ถาผูประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิ
ไดรับไมมาขอรับภายในสองปนับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน ใหประโยชนทดแทนนั้นตกเปน
ของกองทุน 
 มาตรา 8  เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาที่จะกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้  ถาผูประกันตนจายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่
กําหนดในมาตรา 5 ทุกปติดตอกัน  ใหนับระยะเวลาทุกชวงเขาดวยกัน 
 มาตรา 9  ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 16 แลวแตกรณี  ไมมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนเมื่อปรากฎวาการทุพพลภาพ  หรือการตายนั้น 

(1) เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 16 จงใจกอใหเกิด
ขึ้นหรือยินยอมใหผูอ่ืนกอใหเกิดขึ้น 
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(2) เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานใหแกนายจางหรือกิจการที่ไมอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ตามทางการที่จาง  ในกรณีที่ผูประกันตนเปน
ลูกจางของนายจางหรือกิจการดังกลาว 

 มาตรา 10  สิทธิไดรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนสิ้นสุดลงเมื่อ 
(1) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยแสดงความจํานงตอสํานักงาน 
(2) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 
(3) ความปรากฏตอสํานักงานวาผูประกันตนแจงขอความหรือแสดง

หลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามในการสมัครเปนผูประกันตนในสาระสําคัญอัน
เปนเท็จ 
 ประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับอยูแลว  กอนที่สิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนของผูประกันตนจะสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง  ใหผูประกันตนยื่นคํารองขอรับประโยชน
ทดแทนไดตามมาตรา 7 วรรคสอง 

 
หมวด 2 

ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
 

 มาตรา 11  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเอง  
หรือคูสมรสตอเมื่อไดเปนผูประกนัตนมาแลวไมนอยกวา 9 เดือนติดตอกัน 
 ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับการคลอดบุตร
ไมเกินสองครั้ง 
 ภายใตบังคับมาตรา 10 ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีคลอดบุตรยังคงมีอยุตอไปจนถึงวันสิ้นปที่ผูประกันตนไดออกเงินสมทบ 
 มาตรา 12  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร  ที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ  และอัตราที่สํานักงานประกาศกําหนด 

 
หมวด 3 

ประโยชนทดแทนในกรณีทพุพลภาพ 
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 มาตรา 13  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพตอเมื่อได
เปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 36 เดือนติดตอกัน 
 มาตรา 14  ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ไดแก 

(1) คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค  การรักษาพยาบาล  และ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนเพื่อใหผลของการทุพพลภาพบรรเทา  หรือมีสภาพดีขึ้น  และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณ  เครื่องใช  หรือวัตถุที่ใชหรือทําหนาที่แทน  หรือชวยอวัยวะที่
ทุพพลภาพดวย  ทั้งนี้  ตามหลักเกษฑและอัตราที่สํานักงานประกาศกําหนด 

(2) เงินทดแทนการทุพพลภาพในอัตรารอยละหาสิบของอัตราสูงสุด 
ของคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใชบังคับอยูในขณะที่ผูประกันตน
นั้น มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพคร้ังแรกคูณดวยสามสิบเปนเกณฑคํานวณ  
โดยใหไดรับเปนเวลาสิบหาปนับแตเดือนที่ทุพพลภาพ 
  ถาผูประกันตนถึงแกความตาย สิทธิในการไดรับประโยชนทดแทนใน
กรณีทุพพลภาพใหเปนอันระงับในงวดถัดไป 
 มาตรา 15  ในกรณีที่คณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการทุพพลภาพของผูประกนัตน
ไดรับการฟนฟูจนมีสภาพดีขึ้นแลว  ใหเลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงิน
ทดแทนการทุพพลภาพตามมาตรา 14 (2)  ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการแพทย
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 เมื่อไดมีการลดเงินทดแทนการทุพพลภาพตามวรรคหนึ่งไปแลว ถาตอมาในภายหลัง
คณะกรรมการการแพทยวินิจฉัยวาการทุพพลภาพนั้น  มีสภาพเสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไวตาม
วรรคหน่ึง  ใหเลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งเพิ่มเงินทดแทนการทุพพลภาพ
ไมเกินจํานวนเงินทดแทนการทุพพลภาพที่เคยไดรับในครั้งแรกได 

 
หมวด 4 

ประโยชนทดแทนในกรณตีาย 
 

 มาตรา 16  ผูประกันตนถึงแกความตายภายหลังจากเดือนที่ผูประกันตนไดออกเงิน
สมทบใหบุคคลดังตอไปนี้  มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีตายเปนคาทําศพ  จํานวนหนึ่ง
รอยเทาของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฏหมายวาดวยการคุมครองแรงงานตามลําดับ 
คือ 
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(1) บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพ  และไดเปน
ผูจัดการศพผูประกันตน 

(2) คูสมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผูประกันตนที่มีหลักฐานแสดงวา
เปนผูจัดการศพผูประกันตน 

(3) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน 
 กรณีผูประกันตนถึงแกความตายเพราะอุบัติเหตุใหบุคคลตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไดรับ  
ประโยชนทดแทนในกรณีตายไดทันที 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน  หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



  121

อัตราเงินสมทบทายพระราชกฤษฎีกา 
 

 
เงินสมทบเพื่อประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร  กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย 
ป พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2538 ปละ 2,880  บาท 
ป พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540 ปละ 3,110  บาท 
ป พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2542 ปละ 3,360  บาท 
ปตอไป   ปละ 3,360  บาท 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสกุล นาย ทรงพล  โลหะมาศ 
ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่ 1154/8  ซอยวัดไผเงิน  แขวงบางโคล  เขตบางคอแหลม  

จังหวดักรุงเทพมหานคร  10120 
การศึกษา  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั เมื่อ พ.ศ. 2530 
  สอบไลไดหลักสูตร  เนติบณัฑิตไทย เมื่อ พ.ศ. 2531 
อาชีพ  ปจจุบันประกอบอาชีพสวนตัวเปนทนายความ 
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