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บทคดัย่อ 
 
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมีบทบาทส าคั ญในการหล่อเล้ียงชีวติคนไทย  เน่ืองจากผลิต
อาหารเล้ียงคนทั้งประเทศแ ละส่งออกเป็นรายไดน้ าเขา้ประเทศ แรงงานภาคเกษตรกรรม  มีการ
ท างานที่ยากล าบากตอ้งท างานกลางแจง้  มีชัว่โมงการท างานที่ยาวนาน แต่แรงงานภาคเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ี ยงสตัว ์ ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีแ ละ
ไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย  มิไดมี้หลกัประกนัความมัน่คงในการด ารงชีวติเช่นเดียวกบัภาค
เกษตรกรรมอ่ืนๆ ที่มีการจา้งตลอดทั้งปี  หากพจิารณานิติสมัพนัธก์ารเป็นนายจา้งและลูกจา้งแลว้ 
ลูกจา้งทั้ง 2 ประเภทต่างมีนิติสมัพนัธก์ารเป็นนายจา้งลูกจา้งเช่นเดียวกนั แต่ลูกจา้งภาคเกษตรกรรม
ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ยมิไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมาย
ประกนัสงัคม 
  วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาและวเิคราะห์ขอบเขตการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ประกนัสงัคม  แรงงานภาคเกษตรกรรมในกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัว ์ ซ่ึงนายจา้ง
มิไดจ้า้งลูกจา้งตลอดปีและนายจา้งมิไดมี้งานในลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย รวมทั้งศึกษามาตรการของ
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) และกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตรกรรม
เพือ่น าไปสู่แนวทางแกไ้ขกฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาพบวา่  ลูกจา้งภาคเกษตรกรรมในกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียง
สตัว ์ซ่ึงนายจา้งมิไดจ้า้งลูกจา้งตลอดปีและนายจา้งมิไดมี้งานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย ไม่ไดรั้บความ
คุม้ครองจาก การประกนัสงัคมตามพระร าชบญัญติัประกนัสงัคม พ .ศ. 2533  มาตรา 4 (6) โดย
ก าหนดอยูใ่นพระราชกฤษฎี กาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6) แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  
พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2545 มาตรา 4 (5) แต่ลูกจา้งภาคเกษตรกรรมที่นายจา้ งมีการจา้งงานตลอดปี  กลบั
ไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายประกนัสงัคม ซ่ึงก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมและค วามเท่าเทียม

ฆ 
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กนัในสงัคม  การใหค้วามคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรมขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ
และกฎหมายต่างประเทศไดใ้หค้วามส าคญัและมุ่งใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานภาคเกษตรกรรม 
 วทิยานิพนธน้ี์ไดเ้สนอแนวความคิดแกไ้ขปัญหาเพือ่ใหแ้รงงานภาคเกษตรกรรมที่นายจา้ง
ไม่ไดจ้า้งต ลอดปี  และนายจา้งไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ยไดรั้บความคุม้ครอง ตาม
พระราชบญัญตัิประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533 โดยการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  
4(6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2545 มาตรา 4 (5)  และออกบทบญัญตัิ
ก าหนดหนา้ที่ในการออกเงิน สมทบพร้อมทั้งประโยชน์ทดแทนที่เหมาะสมกบัแรงงานภาค
เกษตรกรรมเพือ่ใหไ้ดรั้บความคุม้ครองเช่นเดียวกบัแรงงานภาคเกษตรกรรมอ่ืนๆ ที่มีการจา้งลูกจา้ง
ตลอดปี เพือ่ใหเ้กิดความเท่าเทียมและเสมอภาคในแรงงานประเภทเดียวกนั อนัจะก่อใหเ้กิดการ
บงัคบัใชก้ฎหมายที่มีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของการประกนัสงัคม 
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ABSTRACT 
 
 The  agricultural  sector  in  Thailand  plays  an  important  role  in  nurturing  the  lives  of  

the  Thais  because  it  produces  food  to  feed  the  whole  population  and  agricultural  products  are  

exported  to  create  incomes  to  the  country.  Labor  in  the  agricultural  sector  is  involved  with  

hard  work  that  is  done  outdoors  and  requires  long  hours.  However,  certain  kinds  of  

labor  in  the  agricultural  sector,  particularly  in  cultivating,  fisheries,  forestry  and  husbandry,  

which  do  not  need  laborers  all  year  round  and  do  not  include  other  types  of  work,  do  not  

guarantee  security  in  the  lives  of  laborers  in  the  same  way  as  other  kinds  of  work  in  the  

agricultural  sector  that  require  employment  all  year  round.  If  legal  relations  between  

employers  and  employees  in  both  types  of  employment  are  considered,  it  will  be  seen  that  

they  share  the  same  kind  of  legal  relations.  However,  employees  in  the  agricultural  sector  

that  does  not  require  labor  all  year  round  and  does  not  include  other  types  of  work  will  not  be  

protected  by  social  security  law. 

 This  thesis  aims  to  study  and  analyze  the  limitation  in  the  enforcement  of  social  

security  on  the  labor  in  the  agricultural  sector,  concerning  planting,  fisheries,  forestry  and  

husbandry,  which  does  not  require  employers  to  hire  laborers all  year  round  and  the  employers  do  

not  include  other  types  of  work  in  the  job.  The  thesis  will  also  study  legal  measures  of  the  

International  Labor  Organization (ILO)  and  international  laws  that  are  related  to  the  

agricultural  sector  in  order  to  obtain  ways  to  correct  Thai  laws  to  make  them  more  

effective. 
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 The  study  has  found  that  employees  in  the  agricultural  sector,  concerning  

planting,  fisheries,  forestry  and  husbandry,  which  does  not  require  employers  to  hire  

laborers  all  year  round  and  the  employers  do  not  include  other  types  of  work  in  the  job,  

are  not  protected  by  social  security  according  to  Article  4(6)  in  Social  Security  Act,  2533  B.E.  

but  they  come  under  the  Decree  on  Specifying  Employees  according  to  Article  4(6)  in  

Social  Security  Act,  2533  B.E.  and  2545  B.E.  in  Article  4 (5)   However,  employees  in  

the  agricultural  sector  who  are  employed  all  year round  are  protected  by  social  security  law.  

This  creates  unfairness  and  inequality  in  society.  The  International  Labor  Organization  and  

international  laws  all  emphasize  the  importance  and  the  protection  of  labor  in  the  agricultural  

sector.   

This  thesis  has  proposed  solutions  to  the  problems  to  enable  laborers  in  
the  agricultural  sector,  who  are  not  employed  all  year  round  and  whose  employers  do  not  
include  other  types  of  work  in  the  job,  to  be  protected  by  Social  Security  Act,  2533  B.E. by  
cancelling  the  Decree  on  Specifying  Employers  according  to  Article  4(6)  in  Social  
Security  Act,  2533  B.E.  and  2545  B.E.  in  Article  4 (5).  An  act  should  be  issued  to  specify  
the  allocation  of  supplementary  fund  and  appropriate  fringing  benefits  for  laborers  in  
the  agricultural  sector  so  that  they  will  be  protected  in  the  same  way  as  laborers  in  
the  agricultural  sector  who  are  employed  all  year  round.  This  will  create  equality  and  
fairness  to  the  labor  of  the  same  kind,  which  will  subsequently  enforce  the  law  which  is  
efficient  and  coincides  with  the  principle  of  social  security. 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ประเทศไทยมีพื้นฐานจากสงัคมเกษตร กรรมโดยสภาพ ภูมิศาสตร์ของประเทศ มีความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  ดิน  น ้ า  ป่าไม้ และสภาพอากาศ   ท าใหค้นไทยในอดีตใหค้วามส าคญั
กบัการเพาะปลูก  เช่น  การปลูกขา้ว และการท าประมง   ดงัค  ากล่าวในศิลาจารึกสมยัพอ่ขนุ
รามค าแหงที่วา่ “ในน ้ ามีปลา  ในนามีขา้ว ”  การเกษตรจึงเป็นวถีิในการด าเนินชีวติตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั  ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นที่บรรพบุรุษไดถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการท าการเกษตร
สืบทอดกนัต่อๆ มา  มีธรรมชาติก าหนดฤดูกาลเพาะปลูก  เก็บ เก่ียวและการประมง  ปัจจุบนั
ประเทศไทยมีผล ผลิตทางการเกษตรที่สมบูรณ์เน่ืองจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  ภูมิอากาศร้อนช้ืน
เหมาะสมกบัการท าเกษตร กรรม   คนไทยมีนวตักรรมในการผลิต  ประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม         
มีวฒันธรรมทางอาหารในทอ้งถิ่นที่หลากหลายจนท าใหป้ระเทศไทยเป็นผูผ้ลิตอาหารรายใหญ่และ
ที่ส าคญัของโลก  พื้นที่ใชใ้นการท า เกษตรกรรม  เกือบคร่ึงหน่ึงของประเทศสามารถผลิตอาหาร
ทางการเกษตร  การประมง  การปศุสตัว ์ เพยีงพอต่อการเล้ียงประชากรทั้งประเทศและยงัเหลือ
ส่งออกขายยงัต่างประเทศน าเงินตราเขา้ประเทศไทย  ขณะเดียวกนัการผลิตทาง เกษตรกรรมยงัเป็น
ฐานวตัถุดิบใหก้บัภาคอุตสาหกรรมในประเทศ  เช่น  การน าไปแปรรูปสินคา้ซ่ึงไดรั้บความนิยม
จากต่างประเท ศนบัวา่เป็นการเปล่ียนแปลงจากสงัคมเกษตรกรรมสู่สงัคมอุตสาหกรรม  ในช่วง
หลายปีที่ผา่นมา  ความเขม้แขง็ของภาคเกษตร กรรมไทยมีแนวโนม้ลดลงโดยจะเห็นไดจ้ากการมี
ประสิทธิภาพการผลิตต ่า  เกษตรกรประสบปัญหาความยากจน  มีหน้ีสิน  มีแนวโนม้สูญเสียการ
เป็นเจา้ของที่ดินใหก้บัชาวต่างชาติโดยการอาศยัช่องวา่งของกฎหมายเกษตรกรกลายเป็นผูเ้ช่าท าให้
แรงงานภาคเกษตรกรรมลดลงโดยเขา้มาหางานท าในภาคอุตสาหกรรมเน่ืองจากปัญหาความเส่ือม
โทรมของดิ นจากการใชท้รัพยากรอยา่งไม่ค  านึงถึงคุณค่า  ขาดการบ ารุงรักษา  การใชส้ารเคมีใน
การเกษตรปริมาณมาก และขาดแคลนน ้ า  นอกจากนั้น  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนม้
รุนแรง  ภยัแลง้  น ้ าท่วม  ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล  ซ่ึงมีผลจากภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะอยา่งยิง่
การเปล่ียนแปลงในเร่ืองของปริมาณและการกระจายตวัของน ้ าฝน  ระดบัอุณหภูมิเฉล่ียที่มีแนวโนม้
สูงขึ้นรวมทั้งการเปล่ียนแปลงในเชิงฤดูกาลต่างๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตร กรรมใน
ประเทศไทยที่มีบทบาทอยา่งมากต่อความมัน่คงดา้นพลงังานและอาหาร 
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  การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ จากการคาดประมาณ ประชากรของประเทศไทย  พ.ศ. 2543 -  

2573 (Population  Projections  for  Thailand  2000 – 2030) ของส านกังานคณะกรรมการพฒันา  

การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (ตุลาคม  2550)  โดยใชข้อ้สมมติภาวะการ เจริญพนัธุป์านกลาง 

(Medium  Fertility  Assumption) พบวา่ ในช่วงระยะเวลา 30 ปี ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2543 – 2573 

สดัส่วนของประชากรวยัแรงงานลดลงร้อยละ 4.54 โดยลดลงจากร้อยละ 65.92 ในปี  2543 ลดลง

เหลือร้อยละ 61.38 ในปี 2573 ในขณะที่สดัส่วนของประชากรวยัเด็ก (อาย ุ 0 – 14  ปี) มีสดัส่วน

ลดลงร้อยละ 11.15 โดยลดลงจากร้อยละ 24.65 ในปี 2543 เป็นร้อยละ  13.50 ในปี 2573 สดัส่วน

ของประชากรวยัสูงอาย ุ(อาย ุ 60  ปีขึ้นไป) นั้น มีการเพิม่ขึ้นถึงร้อยละ 15.69 โดยเพิม่ขึ้นจากร้อย

ละ 9.43 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 25.12 ในปี 2573 ซ่ึงจากตวัเลขดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยอยา่งชดัเจนโครงสร้างประชากรที่เปล่ียนไปจาก

สดัส่วนประชากรเด็กที่ลดลง ผูสู้งอายเุพิม่ขึ้น ในขณะที่วยัแรงงานเพิม่ขึ้นในอตัราที่ลดลงจะส่งผล

ใหใ้นอนาคตประเทศไทยกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายเุร็วขึ้น 1 การที่โครงสร้าง ประชากรของประเทศ

ไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายจุะท าใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นเน่ืองจากสดัส่วนประชากร

วยัแรงงานมีจ านวนลดลงเร่ือยๆ ท าใหอ้นาคตปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะทวคีวามรุนแรงมาก

ขึ้นจนอาจกลายเป็นวกิฤตการณ์ขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากก าลงัแรงงานที่เกิดขึ้นใหม่ไม่สามารถ

ทดแทนก าลงัแรงงานที่ชราภาพ 

  แรงงานสูงอายจุะรวมอยู่ ในแรงงานภาคเกษตรกร รมดว้ย  ปัญหาการขาดแรงงานวยั
หนุ่มสาวส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคเกษตรกรรมและความมัน่คงในดา้นอาหารเพือ่ใหแ้รงงาน
ภาคเกษตรกรรมรุ่นใหม่ทดแทนแรงงานผูสู้งอายุ  จึงสมควรสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวติของ
แรงงานภาคเกษตรกรรมสร้างแรงจูงใจใหค้นรุ่นใหม่หนัมาท างานภาคเกษตรกรรม  เพือ่ผลิตอาหาร
เล้ียงดูคนทัว่ประเทศและส่งเป็นสินคา้ออกนอกประเทศเพือ่ใหแ้รงงานภาคเกษตร กรรมคงอยูใ่น
สงัคมไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคญัของโลกต่อไป 
 การประกนัสงัคมเป็นส่วนหน่ึงของระบบความมัน่คงทางสงัคมเป็นโครงการที่รัฐไดจ้ดั
ขึ้นมีวตัถุประสงคท์ี่จะสร้างหลกัประกนัแก่ประชาชนใหมี้ความมัน่คงในการด ารงชีพโดยก าหนด
หลกัการใหป้ระชาชนที่มีรายไดป้ระจ าออกเงินสมทบเขา้กองทุนมีลกัษณะร่วมเส่ียงภยัช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั  เงินสมทบน้ีโครงการบางประเภทนายจา้งจะตอ้งออกเงินสมทบ กองทุนน้ีจะจ่ายใหแ้ก่
ประชาชนผูส่้งเงินสมทบเม่ือประสบปัญหาต่างๆ เช่น เร่ืองการเจบ็ป่วย การคลอดบุตร  การวา่งงาน  

                                                             
1  วุฒิพนัธ์  ตนัติวงศ.์  (2553, ตุลาคม – ธนัวาคม).  เมือ่ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอาย.ุ  หนา้  26. 
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การชราภาพ  การตาย  การประกนัสงัคมในประเทศไทยมีหลกัการมาจากนโยบายพฒันาประเทศที่
มุ่งเน้นความส าคญัดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมดา้นอุตสาหกรรมท าใหเ้ศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  แต่ส่ิงหน่ึงที่เกิดขึ้นควบคู่กนักบัการพฒันาเศรษฐกิจ  คือ ปัญหาคุณภาพ
ชีวติของประชาชน  การเร่งด าเนินการพฒันาประเทศ โดยมิไดมี้ทิศทางด าเนินการที่แน่นอน  ท าให้
เกิดภาวะความเหล่ือมล ้าระหวา่งสงัคมเมืองกบัสงัคมชนบท  ในขณะที่สงัคมเมืองพฒันาอยา่ง
รวดเร็วแต่สงัคมชนบทกลบัลา้หลงั ประชาชนมีความเป็นอยูแ่ละเศรษฐกิจค่อนขา้งห่างไกลกนัมาก
ท าใหค้นชนบทมุ่งเขา้สู่สงัคมเมืองและทิ้งอาชีพเกษตรกรรมเน่ืองจากไม่ไดผ้ลผลิตตามตอ้งการไม่
วา่จะเกิดจากภยัแลง้หรือน ้ าท่วมและเหตุขาดความรู้และประสบการณ์  การเขา้สู่สงัคมเมืองดว้ยการ
ขายแรงงานซ่ึงมีรายไดต้  ่า  เม่ือเกิดปัญหา เช่น เจบ็ป่วย อุบติัเหตุ เสียชีวติ จะสร้างความเดือดร้อน
ล าบากแก่บุคคลกลุ่มน้ี  เน่ืองจากตกอยูใ่นสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้  
  กฎหมายประกนัสงัคมเร่ิมใชเ้ม่ือ ปี พ .ศ. 2533  โดยระยะเร่ิมแรกจะใชก้บักิจการที่มี

ลูกจา้งตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป และปี 2536 ใชก้บักิจการที่มีลูกจา้ง 10 คนขึ้นไป 2  เงินสมทบเขา้กองทุน

ประกนัสงัคมเก็บจาก 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ นายจา้ง ลูกจา้ง และรัฐบาล ในอตัราฝ่ายละร้อยละ1.5 ของค่าจา้ง  

เพือ่คุม้ครองลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตน 4 กรณี  คือ กรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  กรณีทุพพล

ภาพ  และกรณีตายอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร  ทั้งน้ี ผูป้ระกนัตนจะมีสิทธิ

ไดรั้บประโยชน์ทดแทนต่อเม่ือไดมี้การช าระ เงินสมทบตามเง่ือนไขการเกิดสิทธิ ในปี พ.ศ. 2541  

ส านกังานประกนัสงัคมไดด้ าเนินการขยายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ  โดย

เร่ิมมีผลใชบ้งัคบั เม่ือวนัที่  31 ธนัวาคม  พ .ศ. 2541 และวนัที่ 1 เมษายน  พ .ศ. 2545 ไดข้ยายความ

คุม้ครองไปยงัสถานประกอบการที่มีลูกจา้งตั้งแต่  1 คนขึ้นไป 3 ต่อมาพ .ศ. 2547ไดข้ยายประโยชน์

ทดแทนกรณีสุดทา้ย คือกรณีวา่งงาน โดยเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ .ศ. 25474 ดงันั้น   

ในปัจจุบนั ผูป้ระกนัตนที่เขา้ระบบประกนัสงัคมจะไดรั้บความคุม้ครองประโยชน์ทดแทน รวม 7  

กรณี  คือ กรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย อนัมิใช่เน่ืองจากการ

ท างาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพและกรณีวา่งงาน 

                                                             
2  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533, มาตรา 103. 
3  พระราชกฤษฎีกาให้ใชพ้ระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533  บงัคบัแก่นายจา้งท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่

หน่ึงคนข้ึนไป  พ.ศ. 2545. 
4  พระราชกฤษฎีกาก าหนดระยะเวลาเร่ิมด าเนินการจดัเก็บเงินสมทบเพ่ือการให้ประโยชน์ทดแทนใน

กรณีว่างงาน  พ.ศ. 2546. 
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  ผูท้ี่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายประกนัสงัคมดงักล่าวถือไดว้า่เป็นผูท้ี่เขา้สู่ระบบ
ความมัน่คงโดยการประกนัสงัคมแบบบงัคบัคือมีสถานะเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 แต่มีบุคคล
ไม่อยูใ่นบงัคบัตามกฎหมายประกนัสงัคม5  ดงัต่อไปน้ี 
  1)  ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งชัว่คราวรายวนั   และลูกจา้งชัว่คราวรายชัว่โมง
ของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วน ภูมิภาค  และราชการส่วนทอ้งถ่ิน ยกเวน้ลูกจา้งชัว่คราวราย
เดือน 
  2)  ลูกจา้งของรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
  3)  ลูกจา้งของนายจา้งที่มีส านกังานในประเทศและไปประจ าท  างานในต่างประเทศ 
  4)  ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 
  5)  นกัเรียน  นกัเรียนพยาบาล  นิสิต  หรือนกัศึกษา  หรือแพทยฝึ์กหดั  ซ่ึงเป็นลูกจา้ง
ของโรงเรียน  มหาวทิยาลยั  หรือโรงพยาบาล 
  6)  ลูกจา้งของเนติบณัฑิตยสภา6 
  7)  ลูกจา้งของสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ 
  8)  ลูกจา้งของสภากาชาดไทย 
  9)  ลูกจา้งของรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ 
  10) ลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไม ้ และเล้ียงสตัว ์ ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอด
ปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย7 
  11)  ลูกจา้งของนายจา้งที่จา้งไวเ้พื่ อท างานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ังคราว เป็นการจร หรือ
เป็นไปตามฤดูกาล 
  12)  ลูกจา้งของนายจา้งที่เป็นบุคคลธรรมดา  ซ่ึงงานที่ลูกจา้งท านั้นมิไดมี้การประกอบ
ธุรกิจรวมอยูด่ว้ย 
  13)  ลูกจา้งของนายจา้งซ่ึงประกอบการคา้เร่หรือการคา้แผงลอย 
  14)  ลูกจา้งของส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ8 

                                                             
5  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 , มาตรา  4. 
6  พระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533  พ.ศ. 2545. 

 7  หลกัเกณฑ์ส าคญั   1)  ลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไม ้ และเล้ียงสัตว ์
 2)  มิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปี 
 3)  ไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 
    ข้อสังเกต  1)  ตอ้งเขา้หลกัเกณฑค์รบขอ้  1) – 3)  จึงยกเวน้  ขาดหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงไม่ยกเวน้  เช่น 
    1.1)  จา้งลูกจา้งท าสวนตลอดทั้งปี  ไม่ยกเวน้ 
    1.2)  ให้ลูกจา้งท าสวน  พอมีเวลาว่างให้ท  างานในโรงงานดว้ย  ไม่ยกเวน้   (อา้งถึงใน 

รุ่งโรจน์  ร่ืนเริงวงศ.์ (2540).  กฎหมายประกนัสังคมฉบับใช้งาน.  หนา้  16). 
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  ประเทศไทยมีก ฎหมายประกนัสงัคมใชม้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึงปัจจุบนัประมาณ  20  

ปีแลว้  แต่ยงัไม่ครอบคลุมถึงลูกจา้งทุกคนโดยมีการก าหนดยกเวน้ลูกจา้งที่ไม่อยูใ่นความคุม้ครอง

กฎหมายประกนัสงัคม  ในที่น้ีจะกล่าวถึงเฉพาะลูกจา้งตามพระราชกฤษฎี กาก าหนดลูกจา้งตาม

มาตรา 4 (6) แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533 พ.ศ. 2545 มาตรา  4 (5) ไดแ้ก่ ลูกจา้ง

ของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไ มแ้ละเล้ียงสตัว ์ ซ่ึงมิไดใ้ช้ ลูกจา้งตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะ

อ่ืนรวมอยูด่ว้ย 

  เน่ืองจากลูกจา้งกลุ่มน้ีมีนายจา้งเช่นเดียวกบัผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 และเป็นลูกจา้ง

เช่นเดียวกบัลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้และเล้ียงสตัวซ่ึ์งใชลู้กจา้งตลอดปีโดย ไดรั้บ

ความคุม้ครองจากกฎหมายประกนัสงัคม แต่เหตุใดลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก ประมง  ป่าไม ้ และ

เล้ียงสตัว์ ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีแล ะไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย จึงไม่อยูใ่นระบบ

ประกนัสงัคมเช่นเดียวกบัลูกจา้งที่มีนายจา้งอ่ืนๆ โดยเฉพาะลูกจา้งกลุ่มน้ีมีรายไดน้อ้ยไม่แน่นอน

และไม่มัน่คง  เม่ือเกิดการเจบ็ป่วย  คลอดบุตรพกิารตอ้งขาดรายไดแ้ละเม่ือถึงวยัชราไม่มีบุตรหลาน

เล้ียงดู  หากถึงแก่ความตายก็ไม่มีค่าใชจ่้ายในการจดัการศพ  ดงันั้น  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์

ของการประกนัสงัคมคือหลกัการเฉล่ียทุกขเ์ฉล่ียสุข  จึงตอ้งใหป้ระชาชนในสงัคมเขา้มามีส่วนร่วม

ในการประกนัสงัคมเพือ่ใหไ้ด้ รับความคุม้ครองที่เท่าเทียมกนั การขยายความคุม้ครองลูกจา้งภาค

เกษตรกรรมในกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงาน

ลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย  ใหอ้ยูใ่นความครอบคลุมของการประกนัสงัคมในระบบบงัคบั เน่ืองจาก

บุคคลกลุ่มน้ีเป็นก าลงัการผลิตส าคญัและเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย

เช่นเดียวกบัลูกจา้งที่มีอยูใ่นระบบประกนัสงัคม  แต่กลบัไม่มีระบบใดๆ ที่สร้างหลกัประกนัใหแ้ก่

พวกเขาไดดี้กวา่หรือเทียบเท่าระบบประกนัสงัคม   เพือ่ใหเ้ป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย   พทุธศกัราช 2550  มาตรา 30  ก าหนดใหบุ้คคลยอ่มเสมอภาคกนัในกฎหมาย

และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั และมาตรา 44  ก าหนดใหบุ้คคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บ

หลกัประกนัในการด ารงชีวติทั้งในระหวา่งการท างานและเม่ือพน้จากภาว ะการท างาน  ดงันั้น จึง

                                                                                                                                                                               
8  พระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัปร ะกนัสังคม  พ .ศ. 2533  

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2549. 
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จ าเป็นตอ้งหามาตรการแนวทาง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบัทางกฎหมายเพือ่ ใหค้วามคุม้ครองแก่

ลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไม้ และเล้ียงสตัวซ่ึ์งมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงาน

ลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย  ให้ ไดรั้บความคุม้ครอง ในฐานะ ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 แห่ง

พระราชบญัญตัิประกนัสงัคม  พ.ศ.  2533 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

   1.2.1  เพือ่ศึกษาความเป็นมาของความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎีของการประกนัสงัคม   

   1.2.2  เพือ่ศึกษามาตรการ ในการคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรมตามหลกัการขององคก์าร

สหประชาชาติ  อนุสญัญา องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) กฎหมายต่างประเทศและ

กฎหมายประเทศไทยที่เก่ียวขอ้งกบัแรงงานภาคเกษตรกรรม ไดแ้ก่  กิจการเพาะปลูก ประมง  ป่าไม้

และเล้ียงสตัว ์  

   1.2.3  เพือ่ศึกษาสภาพการจา้งงานในกลุ่มเกษตรกรรม  ไดแ้ก่  กิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไม ้ 

และเล้ียงสตัว ์ ปัญหาและอุปสรรค ที่มีผลท าใหลู้กจา้งภาคเกษตรกรรม  กิจการเพาะปลูก   ประมง  

ป่าไม ้ และเล้ียงสตัวซ่ึ์งไม่ไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปี  และไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย  ไม่ไดรั้บความ

คุม้ครองจากกฎหมายประกนัสงัคม 

   1.2.4  เพือ่ศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานภาค

เกษตรกรรม  กิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปี  และไม่มีงาน

ลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย  ตามกฎหมายประกนัสงัคม 

 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

  กฎหมายประกนัสงัคมไดใ้หค้วามคุม้ครองแก่ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนโดยจะตอ้งมี
อายไุม่ต  ่ากวา่ 15 ปี  และไม่เกิน 60 ปี  เขา้เป็นผูป้ระกนัตนไดก้็ตาม  แต่ไดมี้การก าหนดยกเวน้ไวใ้น
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  มาตรา 4 (6) พระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  
4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  และพ.ศ. 2545  ก าหนดในมาตรา  4 (5) ไดแ้ก่  
ลูกจา้งกลุ่มภาคเกษตรกรรม  กิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัว ์ ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอด
ปีแล ะไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ ย ไม่ ไดรั้บ ความคุม้ครองจากกฎหมายประกนัสงัคม
เช่นเดียวกบัลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ทั้งๆ ที่กลุ่มภาคเกษตรกรรม  กิจการเพาะปลูก  
ประมง  ป่าไมแ้ละ เล้ียงสตัว ์ ก็มีนายจา้ง  มีการจา้งแรงงาน  มีนิติสมัพนัธก์ารเป็นนายจา้งลูกจา้ง  
เหตุใดจึงไม่ไดรั้บความคุม้ครองในประโยชน์ทดแทนทั้ง 7 กรณี  คือ  เจบ็ป่วย  คลอดบุตร  ทุพพล
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ภาพ  ตาย  สงเคราะห์บุตร  ชราภาพและวา่งงาน  เช่นเดียวกบัผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 เพือ่ใหเ้กิด
ความเท่าเทียมกนัและเพือ่ความมัน่คงทางสงัคม  จึงควร ขยายความคุม้ครองไปสู่แรงงานภาค
เกษตรกรรม  กิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไม้ และเล้ียงสตัว ์ ที่มิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงาน
อ่ืนรวมอยูด่ว้ย   ใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายประกนัสงัคมเช่นเดียวกบัลูกจา้งตามพระราชบญัญติั
ประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

  การด าเนินการศึกษาแรงงานในภาคเกษตรกรรม  กิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไม ้ และ

เล้ียงสตัว ์ โดยด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบวเิคราะห์จากเอกสารและงานวจิยัทางวชิาการ  เอกส าร

ทางราชการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  เพือ่ใหท้ราบถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพปัญหาและอุปสรรค ของ

แรงงานภาคเกษตรกรรม และแนวทางการพฒันากฎหมายประกนัสงัคม   เพือ่ใหค้วามคุม้ครองแก่

แรงงานในภาคเกษตรกรรมต่อไป 

 

1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 

  เป็นการวจิยัเชิงเอกสาร (Documentary  Research)  กล่าวคือ  จะเป็นการรวบรวมและ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากต ารา  วารสาร  เอกสารวจิยั  วทิยานิพนธ ์ บทความทางกฎหมาย  ทฤษฎีต่างๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัระบบประกนัสงัคมของประเทศไทย  ระบบประกนัสงัคมของต่างประเทศ  ความเห็น

นกันิติศาสตร์  ตลอดจนขอ้มูลทางเวบ็ไซตต์่างๆ (Web  Site)  ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ทั้งที่เป็น

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพือ่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพือ่ใหไ้ดค้วามคุม้ครองกลุ่ม

ภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ กิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไม้ และเล้ียงสตัวท์ี่มิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปี

และไม่มีงานอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 

 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.6.1  ท าใหท้ราบถึงความเป็นมาของความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎีของการประกนัสงัคม 

  1.6.2  ท าใหท้ราบ ถึงมาตรการ ทางกฎหมายในการคุม้ครองแรงงา นภาคเกษตรกรรมตาม

หลกัการขององคก์ารสหประชาชาติ  อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ  (ILO)  กฎหมาย

ต่างประเทศ  และกฎหมายประเทศไทย 
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   1.6.3  ท าใหท้ราบ ถึงสภาพการจา้งการท างานในภาคเกษตรกรรม  ไดแ้ก่  กิจการเพาะปลูก  

ประมง  ป่าไม้ และเล้ียงสตัว ์ ปัญหาและอุปสรรคที่มี ผลท าใหลู้กจา้งภาคเกษตรกรรม  กิจการ

เพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย    

ไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายประกนัสงัคม 

   1.6.4  ท าใหท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมาย ประกนัสงัคมที่เหมาะสมในการใหค้วามคุม้ครอง

แรงงานภาคเกษตรกรรมประเภทกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัว์ ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้ง

ตลอดปี  และไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย   อนัจะน าไปสู่แนวทางในการแกไ้ขกฎหมายใหมี้

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

1.7  ค านิยามศัพท์9 
   1.7.1  ภาคเกษตรกรรม  หมายถึง  งานที่เกี่ยวกบัการเพา ะปลูก  การประมงที่มิใช่ประมงทะเล  
การป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปี  และไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย   
   1.7.2  การเพาะปลูก  หมายถึง  การท านา  การท าสวน  การท าไร่  การขยายพนัธุพ์ชื  การเตรียม
ดิน  การปลูกพชื  การท านุบ ารุงดิน  พชื  การเก็บเก่ียวและคดัคุณภาพผลผลิต 
   1.7.3  การเล้ียงสตัว ์ หมายถึง  การเพาะเล้ียงสตัว ์ การขยายพนัธุส์ตัว ์ การจบัสตัว ์ การเก็บ
ผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของสตัว ์ เช่น  ไข่  น ้ านม   
   1.7.4  การประมง  หมายถึง  การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  การจบั  ดกั  ล่อ  เก็บสตัวน์ ้ า 
   1.7.5  การป่าไม ้ หมายถึง  การท าสวนป่า  การขยายพนัธุไ์ม ้ การเตรียมดิน  การปลูก  การท านุ
บ ารุงดิน/พชื  การตดัไม ้
   1.7.6  นายจา้ง  หมายถึง  นายจา้งในงานเกษตรกรรมที่ท  ากิจการเก่ียวกบัการเพาะปลูก   การ
เล้ียงสตัว ์ การประมงที่มิใช่ประมงทะเล  การป่าไม ้ ทั้งน้ีตอ้งมิไดจ้า้งลูกจา้งตลอดทั้งปีและมิไดใ้ห้
แรงงานท างานในลกัษณะขึ้นต่อเน่ืองจากงานเกษตรกรรม 
 1.7.7  ลูกจา้ง  หมายถึง  ลูกจา้งในงานเกษตรกรรมซ่ึงตกลงท างานใหน้ายจา้งในงาน
เกษตรกรรมโดยได้รับค่าจา้ง  โดย ตอ้งมิใช่แรงงานซ่ึงนายจา้งในงานเกษตรกรรมจา้งตลอดปีและ
มิใช่ลูกจา้ง ซ่ึงท างานในลกัษณะอ่ืน ขึ้นต่อเน่ืองจากงานเกษตรกรรม  ทั้งน้ี เน่ืองจากลูกจา้งในงาน
เกษตรกรรม  เพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเ ล้ียงสตัวซ่ึ์งใชลู้กจา้งตลอด ปี และมีงานลกัษณะอ่ืน
รวมอยูด่ว้ยไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายประกนัสงัคมแลว้ 
                                                             

9  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน. (2552).  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวจิัย  เร่ือง  รูปแบบ
และแนวทางการส่งเสริมการจัดสวสัดิการแรงงานส าหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม.  หนา้  1-19. 
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บทที่  2 

ความหมาย  แนวคดิ  ทฤษฎขีองการประกนัสังคม   
และการคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรม   

 
ชีวติมนุษยไ์ม่สามารถหลีกหนีความจริงของวฏัจกัรการเกิด แก่ เจบ็ ตาย ภาวะที่รายได้

ไม่พอกบัรายจ่าย  รายไดป้ระจ าที่เคยไดรั้บตอ้งหายไปเน่ืองจากเจบ็ป่วยไม่สามารถท างานเพือ่หา
เล้ียงครอบครัว  ในช่วงเวลาเหล่าน้ีควรมีรายไดอ่ื้นมาทดแทนรายไดท้ี่ขาดหายไป  รัฐมีความ
จ าเป็นตอ้งจดัหาสวสัดิการใหแ้ก่ประชาชนที่เดือดร้อนเหล่านั้น  สืบเน่ืองจากอดีตผูเ้ป็นหวัหนา้
ครอบครัวมีหนา้ที่ในการดูแลความเป็นอยูข่องสมาชิกในครอบครัว  แต่สภาพในปัจจุบนัสงัคมไท ย
เปล่ียนจากสงัคมเกษตรกรรมเป็นสงัคมอุตสาหกรรมท าใหมี้การเคล่ือนยา้ยครอบครัวจากชนบทมา
สู่สงัคมเมืองวถีิการด ารงชีวติไดเ้ปล่ียนแปลงไป  การด ารงชีวติตอ้งอาศยัเพยีงรายไดจ้ากการท างาน
ประจ าเท่านั้น  เม่ือมีเหตุใหข้าดรายไดเ้น่ืองจากท างานไม่ไดท้  าใหบุ้คคลในครอบครัวและตนเ อง
ไดรั้บความเดือดร้อน  จากปัญหาดงักล่าวรัฐไม่สามารถหลีกหนีภาระหนา้ที่ในการรับผดิชอบต่อ
ประชาชนในสงัคมได ้ จึงตอ้งด าเนินการหามาตรการในการช่วยเหลือเพือ่ใหปั้ญหาเบาบางลง  
ไดแ้ก่  การสงเคราะห์  แต่ไม่สามารถเพยีงพอต่อจ านวนผูเ้ดือดร้อนในสงัคม  วธีิการที่เหมาะสม  
คือ  การก าหนดหลกัประกนัเพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดความมัน่คงในการด ารงชีวติแก่ผูมี้รายไดแ้ละบุคคล
ในครอบครัว  ไดแ้ก่การจดัตั้งกองทุนประกนัสงัคมเพือ่แกไ้ขและป้องกนัความเดือดร้อนใหแ้ก่ ผูมี้
รายไดใ้นระดบัหน่ึงผูมี้รายไดย้อมรับความเส่ียงดว้ยกนัโดยส่งเงินสมทบเขา้กองทุนป ระกนัสงัคม
เม่ือไดรั้บความเดือดร้อนสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขประโยชน์ทดแทนที่ก  าหนดไวก้็จะไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากเงินกองทุนดงักล่าว 
2.1  ความหมายและแนวคดิของการประกันสังคม1 
 2.1.1  ความหมายของการประกันสังคม 
 องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดใ้หค้วามหมายวา่  การประกนัสงัค ม  คือ  การค ้า
ประกนัในทางสุขภาพ  และฐานะทางเศรษฐกิจของเอกชนแต่ละคนรวมตลอดถึงผูอ้ยูใ่นความ
อุปการะเม่ือตอ้งเผชิญกบัความขาดแคลนรายได ้ อนัเน่ืองมาจากการสูญเสียรายไดท้ั้งหมดหรือ

                                                             
1  จิราภรณ์  เกษรสุจริต. (2545).  วเิคราะห์ฐานค่าจ้างเพื่อค านวณเงินสมทบของผู้ประกนัตนโดยสมคัร

ใจ (มาตรา  39). หนา้  9. 
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บางส่วน  หรือมีรายไดไ้ม่เพยีงพอแก่การครองชีพ  อนัประกอบดว้ยแบบการประกนัหลายแบบที่มุ่ง
ตรงต่อการใหค้วามคุม้ครองในอุบติัเหตุ หรือความเดือดร้อนในกรณีที่มีการเจบ็ป่วย  คลอดบุตร  
ภยนัตรายต่างๆ การพกิารหรือทุพพลภาพ  การชราภาพและการวา่งงาน 
 International  Labour  Organization  ไดส้รุปความเป็นมาของการประกนัสงัคมไวว้า่  
จุดเร่ิมตน้ของการประกนัสงัคมเกิดขึ้นในประเทศสหพนัธรัฐเยอรมนั  สมยันายกรัฐมนตรีบีสมาร์ก 
(พ.ศ. 2426 –  2432)  เร่ิมตน้จากการประกนัสุขภาพในปี  พ .ศ. 2426  ต่อมาไดเ้ร่ิมการประกนัการ
เจบ็ป่วยจากงานในปี  พ .ศ. 2427  และในปี  พ .ศ. 2432  เร่ิมการประกนัทุพพลภาพและชราภาพ  
ระบบประกนัสงัคมที่เร่ิมในสหพนัธรัฐเยอรมนั  เป็นการบงัคบัใหผู้มี้อาชีพรับจา้งทุกประเภทตอ้ง
เขา้ประกนัตน  บุคคลที่เก่ียวขอ้งไดแ้ก่  ลูกจา้ง  ทั้งที่มีทกัษะไม่มีทกัษะ  และรวมถึงเยาวชน  
ผูสู้งอาย ุ ไม่วา่จะเป็นหญิงหรือชายดว้ย 
 กองความมัน่คง  กรมประชาสงเคราะห์  ไดร้วบรวมความหมายของการป ระกนัสงัคม  
ไดด้งัน้ี 
 ราลฟ์  เอช . บลองชาร์ด (Ralph  H. Blanchard) ใหค้วามหมายไวก้วา้งๆ วา่  
ประกนัสงัคม  คือ  การประกนัในแบบต่างๆ ที่รัฐบาลไดจ้ดัขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นอนัที่จะวาง
หลกัประกนัใหป้ระชาชนมีความมัน่คงทางสงัคม  ซ่ึงอาจเป็นวธีิบงัคบัการประกนัตนโด ยการ
บริหารงานของรัฐหรือการใหค้วามสนบัสนุนองคก์ารสาธารณะที่เป็นเอกเทศใหด้ าเนินการดว้ยวธีิ
สมคัรใจ  เพือ่ความคุม้ครองทางสุขภาพ  การชดเชยลูกจา้งในยามวา่งงาน หรือการชราภาพและผูอ้ยู่
ในความอุปการะตลอดจนการขยายขอบเขตของความคุม้ครองดว้ยวธีิการบงัคบัการประกนัสงัคม
ในภยัพบิติัอนัอาจเกิดขึ้นจากยวดยานพาหนะ  การสงคราม  การประกนัพชืผล 
 ดบับลิว  อาร์  วลิเลียมสนั (W.R. Williamson) ไดใ้หค้วามหมายไวเ้พยีงสั้นๆ   
วา่การประกนัสงัคม  คือ  การจดังบประมาณใหม่ทางสงัคม 
 อลัเบิร์ต  เอช. โมวเบรย ์(Alber H. Mowbray) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  การประกนัสงัคม  
คือ  ความพยายามของรัฐบาลในอนัที่จะใชห้ลกัประกนัภยัใหบ้งัเกิดผลในทางป้องกนั  เพือ่มิให้
ความยากจนในบา้นเมืองตอ้งเพิม่ขึ้น  และหาทางที่จะบรรเทาความยากจนที่มีอยูแ่ลว้ใหล้ดนอ้ยลง
เป็นล าดบั 
 กองความมัน่คง  กรมประชาสงเคราะห์  ใหค้วามหมายวา่  การ ประกนัสงัคม  คือ  
โครงการบริหารทางสงัคมในระยะยาวอีกแบบหน่ึงที่รัฐเป็นผูจ้ดัด าเนินการขึ้นเพือ่ความมุ่งหมาย   
ที่จะใหค้วามคุม้ครองป้องกนัประชาชนมิใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนในความเป็นอยูข่องชีวติอนัเป็น
ส่วนรวมและส่งเสริมใหไ้ดรั้บความสุขสมบูรณ์ตามควรแก่อตัภาพอนัเป็นหลกัประกนัร่วมกนั  โดย
มีหลกัการส าคญัอยูท่ี่จะจดัใหป้ระชาชนแต่ละคนช่วยตวัของตวัเองช่วยครอบครัวและช่วยเหลือซ่ึง

DPU



11 

กนัและกนัระหวา่งบุคคลในสงัคมดว้ย  การอดออมเงินรายไดป้ระจ าตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลสะสมไวใ้นกองทุนกลางหรือที่เรียกวา่กองทุนประกนัสงัคมโดยมีนายจา้ งและรัฐบาลช่วย
ออกสมทบทุนเขา้กองทุนน้ีใหอี้กฝ่ายละส่วนเพือ่ใหก้องทุนมีจ านวนมากเพยีงพอแก่การด าเนินการ
ตามวตัถุประสงคแ์ห่งโครงการ  หรือสามารถบ าบดัความเดือดร้อนอนัเน่ืองในกรณีที่มีการคลอด
บุตร  การมีบุตรมากหรือมีครอบครัวใหญ่  การเจบ็ป่วย  การประสบอุบติัเหตุหรือเ ป็นโรคอนัเกิด
จากการท างาน  การพกิารหรือทุพพลภาพ  การวา่งงาน  การชราภาพ  และมรณกรรม  โดยจะจ่ายให้
สมาชิกหรือผูป้ระกนัตนเป็นเงิน  ส่ิงของ  และบริการ  หรืออาจจ่ายทั้งเงิน  ส่ิงของและบริการใหก้็
ได ้ ถา้จะกล่าวใหง่้ายเขา้ก็อาจกล่าวไดว้า่  สงัคมทุกสงัคมจะไม่ปล่อยป ละละเลยใหก้ารเกิด  แก่  
เจบ็  ตาย  การวา่งงานหรือการขาดรายไดใ้นกรณีต่างๆ ของบุคคลเป็นไปตามยถากรรม  บุคคลใน
สงัคมและสงัคมจะตอ้งมีส่วนเขา้มาช่วยเหลือจดัการใหห้ลุดพน้จากสภาพความเดือดร้อนโดยทนัที  
ทั้งน้ี  ก็โดยความมุ่งหมายที่จะใหป้ระชาชนแต่ละคนมีหลกัประกนัในการด ารงชีวติดว้ยความมัน่คง
ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่วาระสุดทา้ยของชีวติ  คือ  ความตาย  และเสริมสร้างสงัคมและประเทศชาติใหมี้
เสถียรภาพเป็นปึกแผน่แน่นหนา 
  คณะสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2  ใหค้วามหมายของการประกนัสงัคม  
คือ  วธีิการใหป้ระกนัความมัน่คงทางเศรษฐกิ จ (รายได้ )  แก่บุคคลที่มีอาชีพบางประเภทและ
ครอบครัว ในยามที่มีเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงเกิดขึ้น  ซ่ึงท าใหบุ้คคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะ
ช่วยตวัเอง  เช่น  ยามวา่งงาน  เจบ็ป่วย  พกิาร  ทุพพลภาพ  ชราภาพ  เป็นเหตุใหข้าดรายได ้ โดยผู ้
ไดรั้บประโยชน์จากโครงการน้ีจะตอ้งเสียสละรายไดข้องตนบางส่วนในระหวา่งท ามาหากิน  เก็บ
ไวใ้นเงินสมทบทุนส่วนกลาง  ท  านองเดียวกบัเงินสะสม  เม่ือมีเหตุการณ์ดงักล่าวนั้น  จะไดรั้บเงิน
ประกนัสงัคมเป็นรายเดือน  รายงวดแลว้แต่กรณี  โดยไม่ตอ้งมีการสอบสวนวา่มีความจ าเป็น
หรือไม่  เพราะถือวา่เป็นสิทธิของผูป้ระกนัตน 
    นิคม  จนัทรวทิุร 3  ใหค้วามหมายวา่  การประกนัสงัคม  คือ  โครงการที่รัฐจดัตั้งขึ้นมี
วตัถุประสงคท์ี่จะใหห้ลกัประกนัแก่ประชาชน  ใหมี้ความมัน่คงในการด ารงชีพ  โดยมีหลกัให้
ประชาชนที่มีรายไดป้ระจ าออกเงินสมทบเขา้กองทุนกลาง  เงินสมทบน้ีในโครงการบางปร ะเภท  
นายจา้งจะตอ้งร่วมออกเงินสมทบดว้ย  และในบางกรณีรัฐบาลเป็นผูเ้ขา้ร่วมออกเงินสมทบดว้ย  
กองทุนน้ีจะจ่ายใหแ้ก่ประชาชนผูส่้งเงินสมทบเม่ือประสบเคราะห์กรรมต่างๆ เช่น  ในเร่ืองการ

                                                             
2  การประกนัสังคม.  (2528).  เอกสารประกอบค าบรรยายวชิาสังคมสงเคราะห์เบือ้งต้น (SW-200). 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  (อดัส าเนา)  หนา้  1. 
3
  นิคม  จนัทรวิทุร  ก  (2528).  การประกนัสังคม  30  ปี แห่งการรอคอย.  หนา้  5. 
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เจบ็ป่วย  ในเร่ืองการคลอดบุตร  ในเร่ืองการประสบอุบตัิเหตุจากการท างาน  ในเร่ืองกา รวา่งงาน  
ตลอดจนถึงการชราภาพ 
  อมร  รักษาสตัย ์4  ใหค้วามหมายวา่  การประกนัสงัคม  หมายถึง  การประกนัภยัใหแ้ก่
ประชาชนในสงัคมในวงกวา้งกวา่การประกนัภยัของภาคเอกชน  ไดแ้ก่  การที่รัฐบาลหนุนหลงั  
หรือจดัการใหน้ายจา้งลูกจา้ง  จดัระบบประกนัในรูปแบบต่างๆ เพือ่เป็นการลดความเส่ียงแก่บรรดา
ผูเ้ก่ียวขอ้งการประกนัสงัคมจึงเป็นโครงการประเภทที่เก่ียวกบัการประกนัสุขภาพเพือ่
รักษาพยาบาลยามที่เจบ็ไข ้ การประกนัรายไดเ้ม่ือตกงาน  การประกนัรายไดย้ามชราพน้วยัท างาน  
เป็นตน้  การประกนัเป็นเร่ืองของผูท้ี่ใหป้ระกนัภยั  ผูเ้อาประกนั  ซ่ึ งโดยหลกัการแลว้ผูเ้อาประกนั
คือผูท้ี่จะไดรั้บผลประโยชน์ภายหลงัจากการเกิดกรณีที่ตนประกนัไว ้
  วชิยั  โถสุวรรณจินดา 5  ใหค้วามหมายวา่  การประกนัสงัคม  หมายถึง  ระบบที่ทั้ง
นายจา้ง  ลูกจา้ง  และรัฐบาล  ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมด าเนินการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความ
จ าเป็นของลูกจา้ง  โดยทั้งสามฝ่ายร่วมส่งเงินสมทบเขา้กองทุนซ่ึงมีลกัษณะเป็นการออมทรัพย ์ 
ทั้งน้ี  กองทุนจะมีการบริหารงานในรูปที่ทั้ง  3  ฝ่ายไดเ้ขา้มีส่วนร่วม  ส่วนประเภทของการ
ประกนัสงัคมอาจครอบคลุมไปถึงการคลอดบุตร  การสงเคราะห์บุตร  การเจบ็ป่วย  การพกิารหรือ
ทุพพลภาพ  การฌาปนกิจ  การประกนัสุขภาพ  และการวา่งงาน  ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ประเทศ  กฎหมายประกนัสงัคมจะด าเนินการไดต้อ้งขึ้นอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการส าคญั  5  
ประการ  คือ 
  1)  หลกัการบงัคบั  โดยใหลู้กจา้งทั้งหมดมาอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย  มีการยกเวน้
นอ้ยที่สุด  เพือ่ใหมี้พื้นฐานการด าเนินงานที่กวา้งขวางเพยีงพอ 
  2)  หลกัการเฉล่ียทุกข ์ เฉล่ียสุข  ลูกจา้งที่มีฐานะดี  รายไดสู้ง  ลูกจา้งที่มีสุขภาพดี  แม้
จะไดป้ระโยชน์จากการประกนัสงัคมก็ตอ้งมาอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายประกนัสงัคมเพือ่เฉล่ีย
สุขใหแ้ก่ลูกจา้งที่ยากจน  รายไดต้  ่า  และมีปัญหาสุขภาพอนามยั 
  3)  หลกั  3  ฝ่ายร่วมรับภาระ  นอกจากลูกจา้งจะตอ้งจ่ายเงินสมทบแลว้  นายจา้งและ
รัฐบาลควรไดมี้ส่วนรับภาระ  เพราะเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์จากการท างานของลูกจา้งดว้ย 

                                                             
4  อมร  รักษาสัตย์ . (2533).  การสร้างความมัน่คงในสังคม ด้านการจัดสวสัดิการและประกนัสังคม : 

แนวคดิปรัชญา.  หนา้  7. 
5  วิชยั  โถสุวรรณจินดา. (2535).  การแก้กฎหมายประกนัสังคม.  หนา้ 6. 
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  4)  หลกัการจ่ายตามความสามารถไดต้ามความจ าเป็น  เป็นหลกัที่การค าน วณเงิน
สมทบใหถื้อรายไดลู้กจา้งเป็นเกณฑ ์ คนมีรายไดสู้งจะจ่ายมากกวา่คนที่มีรายไดต้  ่า  แต่ประโยชน์ที่
ไดรั้บเท่าเทียมกนัและไดเ้ม่ือมีความจ าเป็นเท่านั้น  เช่น  ไดรั้บเม่ือเจบ็ป่วยหรือทุพพลภาพ  เป็นตน้ 
  5)  หลกัมาตรฐานขั้นต ่า  ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการประกนัสงัคมตอ้งถือเป็นมาตรฐาน
ขั้นต ่าที่ลูกจา้งควรไดรั้บ  กิจการที่อยูน่อกบงัคบัของกฎหมายประกนัสงัคมได ้ จะตอ้งมีมาตรฐานที่
สูงกวา่ที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายน้ีเท่านั้น 
  วจิิตรา (ฟุ้ งลดัดา )วเิชียรชม 6  อธิบายวา่  ระบบประกนัสงัคม  คือ  ระบบที่ใหก้าร
ประกนัต่อบุคคลในสงัคมที่มีปั ญหาหรือไดรั้บความเดือดร้อนทางดา้นการเงิน  เน่ืองจากการ
ประสบเคราะห์ภยั หรือมีเหตุการณ์อนัท าใหเ้กิดปัญหาในการด ารงชีพ  ซ่ึงตอ้งการไดรั้บความ
ช่วยเหลือ  การประกนัสงัคมจึงเป็นการร่วมมือระหวา่งประชาชนในสงัคมเพือ่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัดว้ยการรวบรวมเงินทุนเขา้เป็นกองทุนร่วมกนั  และเฉล่ียความเส่ียงหรือร่วมกนัเส่ียงต่อเคราะห์
ภยัหรือปัญหาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นระบบสวสัดิการที่รัฐจดัใหมี้
ขึ้น  เพือ่ใหห้ลกัประกนัแก่ประชาชนวา่ประชาชนจะไดรั้บความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจหรือดา้น
การเงินในระดบัหน่ึง  เม่ือเขาตอ้งประสบกบัภาวะความเดือดร้อนจากการสูญเสียรายได ้ เน่ืองจาก
การตอ้งวา่งงานจากการมีรายจ่ายเพิม่ขึ้นเป็นพเิศษ  อนัส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวติหรือความ
เป็นอยู ่ ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการสร้างหลกัประกนัดงักล่าว  ไดแ้ก่  ผูท้ี่ส่งเงินเขา้
สมทบร่วมเป็ นกองทุน  ซ่ึงไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขอนัก่อใหเ้กิดสิทธิที่จะไดรั้บความคุม้ครองหรือ
ไดรั้บประโยชน์ทดแทนการสูญเสียที่เกิดขึ้น 
  จ าลอง  ศรีประสาธน์7  ไดอ้ธิบายความหมายของการประกนัสงัคม  คือ “มาตรการหน่ึง
ในการจดับริการดา้นสวสัดิการสงัคมเพือ่จะคุม้ครองป้องกนัประชาชนที่มีรายไดป้ระจ า มิใหไ้ดรั้บ
ความเดือดร้อนในความเป็นอยูข่องชีวติ  เม่ือตอ้งสูญเสียรายไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีรายได้
ไม่เพยีงพอแก่การครองชีพ” 
  โกวทิย ์ บุรพาธานินทร์8  ไดก้ล่าวถึงการประกนัสงัคมมีลกัษณะแนวทาง ดงัน้ี 

                                                             
6  ศกัด์ิศรี  บริบาลบรรพตเขตต ์ อญัชลี  เสรีรักษ,์ (อา้งถึงใน  วิจิตรา (ฟุ้งลดัดา) วิเชียรชม.(2547). 

เอกสารการสอนชุดวชิากฎหมายแรงงาน  หนา้  412. 
7  จ าลอง  ศรีประสาธน์.  (2531, พฤษภาคม – มิถุนายน ).  สวสัดิการสังคมกบัการประกนัสังคม .  หนา้ 

12. 
8  โกวิทย ์ บุรพธานินทร์ . (2531, มีนาคม ).  ประเด็นข้อพิจารณาในการเตรียมการประกนัสังคมใน

กฎหมายประกนัสังคมในเอเซียและประกนัข้อพิจารณาส าหรับเตรียมการจัดระบบประกนัสังคมในประเทศไทย . 
หนา้ 60-61. 
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  1)  การประกนัสงัคมเป็นวธีิการออกเงินสมทบโดยฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง (โดยทัว่ไป )  
และในบางคร้ังรัฐบาลเขา้ไปมีส่วนร่วมในลกัษณะช่วยเหลือหรืออุดหนุนโดยใชเ้งินของรัฐ 
  2)  การเขา้มามีส่วนร่วมในการประกนัสงัคมนั้น  ถือเป็นลกัษณะของการบงัคบัโดยมี
ขอ้ยกเวน้ไวน้อ้ยมาก 
  3)  เงินสมทบที่จ่ายมานั้นจะจดัตั้งเ ป็นกองทุนพเิศษน าไปช่วยเป็นประโยชน์ทดแทน
ตามที่ไดก้  าหนด 
  4)  ส่วนเกินของเงินสมทบจะน าไปลงทุนเพือ่ใหก้องทุนมีทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น 
  5)  สิทธิของผูเ้อาประกนัมีอยูต่ามประวติัของการจ่ายเงินสมทบ  สิทธิน้ีไม่จ  าเป็นตอ้ง
ผา่นการทดสอบหรือพสูิจน์วา่ผูเ้อาประกนัมีความตอ้งการหรือไม่ 
  6)  อตัราการจ่ายเงินสมทบปกติพจิารณาจากรายไดห้รือมิเช่นนั้นก็พจิารณาสถานภาพ
ของบุคคล 
  7)  การประกนัสงัคมประเภทการเจบ็ป่วยในงานปกติ  นายจา้งจะเป็นผูรั้บผดิชอบแค่
ฝ่ายเดียว  แต่ก็อาจเป็นไปไดท้ี่รัฐบาลเขา้ไปอุดหนุน 
  ยพุา  วงศไ์ชย  และนิรา  รัตนรุจ น์9  ไดส้รุปวา่การประกนัสงัคม “เป็นระบบที่ถือวา่
ความรับผดิชอบ  หรือภาระของการช่วยเหลือประชาชนใหเ้กิดความมัน่คงทางสงัคมนั้นเป็นหนา้ที่
ของทั้งฝ่ายนายจา้ง  ลูกจา้ง  หรือประชาชนทัว่ไปเอง  และรัฐบาลตอ้งเขา้มาร่วมกนัรับภาระน้ี” 
  อมัพร  จุณณานนท์ 10  ไดก้ล่าวถึงกา รประกนัสงัคมวา่  “เป็นระบบร่วมกนั  ช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในการขจดัความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  เป็นระบบที่ช่วยผูท้ี่สามารถจะช่วยตวัเองได ้ ได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการออกค่าใชจ่้าย  เป็นการช่วยเหลือระหวา่งผูแ้ขง็แรงหรือผูมี้ฐานะดีกวา่  และ
ผูอ่้อนแอและมีฐานะดอ้ยกวา่  เป็นระบบร่วมกนัเส่ียงภยัและร่วมกนัรับผดิชอบต่อสงัคม” 
  ดงันั้น  การประกนัสงัคมก็คือโครงการที่รัฐจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์หป้ระชาชนผู ้
มีรายไดป้ระจ ามีความมัน่คงในการด ารงชีวติร่วมออกเงินสมทบเขา้กองทุนกลาง  โครงการบาง
ประเภทนายจา้งร่วมออกเงินสมทบดว้ยและ บางกรณีรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบ  กองทุนกลางน้ี
เรียกวา่กองทุนประกนัสงัคมจะจ่ายประโยชน์ทดแทนใหแ้ก่ผูส่้งเงินสมทบเม่ือเกิดเคราะห์กรรม
หรือความเดือดร้อน  เช่น  เจบ็ป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย  วา่งงาน  ชราภาพ  เป็นตน้  ทั้งน้ี  
รัฐเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการโดยอยู่บนพื้นฐานของการบงัคบั  สมคัรใจบางส่วนในหลกัของการ

                                                             
9  ยพุา  วงศไ์ชย  และนิรา  รัตนรุจน์ .  (2526, มกราคม ).  “การประกนัสังคม : ส่ิงท่ีพิสูจน์ความจริงใจ

ของรัฐบาล.” วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์), 1, 1. หนา้ 19. 
10  อมัพร  จุณณานนท์ . (2526, มกราคม).  “ความมัน่คงทางสังคม .”  วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์), 1, 1.  หนา้  4. 
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เฉล่ียทุกขเ์ฉล่ียสุข  นายจา้ง  ลูกจา้ง  รัฐบาลร่วมออกเงินสมทบ  การประกนัสงัคมจึงเป็นมาตรการ
ในการจดัสวสัดิการสงัคมเพือ่คุม้ครองผูมี้รายไดป้ระจ ามิใหเ้กิดความเดือดร้อนในความเป็นอยูข่อง
ชีวติเม่ือสูญเสียรายไดใ้นการด ารงชีวติท าใหส้ามารถมีชีวติในสงัคมไดป้กติสุข 
 
 2.1.2  แนวคดิของการประกันสังคม 
 แนวคิดในเร่ืองเก่ียวกบัการประกนัสงัคมเร่ิมในประเทศไทยตั้งแต่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง  โดยคณะราษฎรใน  พ.ศ. 2475  แต่เกิดปัญหาในทางการเมืองเก่ียวกบัเคา้
โครงเศรษฐกิจความขั ดแยง้ทางการเมือง  ท  าใหแ้นวคิดเกี่ยวกบัเร่ืองการประกนัสงัคมไดเ้ลือน
หายไปจากประเทศไทยไปเป็นเวลาเกือบ  20  ปี  ต่อมาเม่ือวนัที่  29  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2494  มีการ
ท ารัฐประหาร  โดยการน าของ จอมพล  ป .พบิูลสงคราม  ท  าใหเ้กิดความตอ้งการในการไดรั้บแรง
สนบัสนุนจากประชาชน และกลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ ท าใหจ้อมพล  ป . พบิูลสงคราม  ตอ้งท าการ
สะทอ้นออกมาในรูปของกฎหมายต่างๆ  เช่น  พระราชบญัญติัพรรคการเมือง  พระราชบญัญติัที่ดิน  
พระราชบญัญตัิแรงงาน  และในพ.ศ. 2495  ไดต้ั้งคณะกรรมการสงัคมสงเคราะห์ขึ้น  ท  าใหเ้กิดการ
ตราพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  มีผลบงัคบัใชว้นัที่  10  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2497  หลกัการใหผู้ท้ี่อยู่
ในข่ายตอ้งประกนั  คือ  นายจา้ง  ผูท้  าการจา้ง  แต่อาจรวมทั้งผูท้  างานส่วนตวัและผูไ้ม่ท  างาน
เน่ืองจากการจดัตั้งกองทุนประกนัสงัคมมาจากเงินสมทบของผูป้ระกนัตน  ผูว้า่จา้ง  และรัฐบาล  
ไดรั้บความคุม้ครองกรณีสงเคราะห์บุตรแก่ผูป้ระกนัตน  การคลอดบุตร  การเจบ็ป่วย  พกิารหรือ
ทุพพลภาพ  ชราภาพ  และการฌาปนกิจศพ  โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนใหแ้ก่ลูกจา้งเป็นเงิน  
ส่ิงของ  หรือบริการอ่ืนใด  ซ่ึงจะมีการออกพระราชกฤษฎีกาอีกคร้ังหน่ึง  แต่ประสบปัญหาที่ถูก
มองวา่เป็นการเก็บภาษีอีกรูปแบบหน่ึง  เน่ืองจากกรมประกนัสงัคมขึ้นอยูก่บักระทรวงการคลงั  จึง
ถูกคดัคา้น ในที่สุด  ต่อมาเม่ือเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2501  จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ ไดท้  าการ
รัฐประหารรัฐบาลของจอมพล  ป .พบิูลสงคราม  และมีความตั้งใจจะยกเลิกรัฐธรรมนูญกฎหมาย
ต่างๆ รวมทั้งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2497 เน่ืองจากตอ้งการเนน้บรรยากาศการส่งเสริม
การลงทุน  แต่ถูกคดัคา้นจากศาสตราจารยป์กรณ์  องัศุสิงห์  และศาสตราจารยม์าลยั  หุวนนัทน์ ได้
ช้ีแจงถึงความจ าเป็นของพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว  จึงขอใหก้ารยบุกรมประกนัสงัคมเหลือไว ้ 1  
กอง  คือ  กองความมัน่คง  เพือ่จะไดท้  าหนา้ที่ศึกษาปัญหาและความเป็นไปไดใ้นอนาคต11   
 กระทรวงมหาดไทยไดเ้สนอใหค้ณะรัฐมนตรีพจิารณาทบทวนใหน้ าระบบ
ประกนัสงัคมมาใชบ้งัคบั  และไดเ้สนอใหต้ั้งคณะกรรมการพจิารณาปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติั
                                                             

11  นิคม  จนัทรวิทุร ข (2537).  กฎหมายประกนัสังคม :  แนวคดิ  พัฒนาการ  และก้าวแรกของการ
ด าเนินงานในประเทศไทย.  หนา้ 67-73. 
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ประกนัสงัคมเขา้ไปดว้ย  ซ่ึงคณะรัฐมนต รีมีมติเห็นชอบ  และเม่ือไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ใหน้ าร่าง
พระราชบญัญติัฉบบัใหม่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว  และไดมี้การเสนอร่างกฎหมายดงักล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่  23  มิถุนายน  พ .ศ. 2507  คณะรัฐมนตรีไดพ้จิารณาแลว้ส่งใหส้ภาวจิยั
แห่งชาติท าการศึกษาขอ้เทจ็จริงเก่ี ยวกบัระบบประกนัสงัคมและเสนอความเห็นประกอบการ
พจิารณาดว้ยในพ .ศ. 2508  ท าใหเ้กิดการงดใชบ้งัคบัเร่ืองการประกนัสงัคม  เน่ืองจากสภาวจิยั
แห่งชาติเห็นวา่เร่ืองการประกนัสงัคมจะท าใหป้ระชาชนที่ยากจนไดรั้บความเดือดร้อนจากการ
จ่ายเงินสมทบ  ส่วนผูมี้รายไดก้็สามารถใชบ้ริ การทางการแพทยไ์ดต้ามความตอ้งการอยูแ่ลว้  
นายจา้งตอ้งจ่ายเงินสมทบเป็นสองเท่าของลูกจา้งท าใหค้่าใชจ่้ายเพิม่ขึ้น  ตน้ทุนการผลิตจะสูงขึ้น
ดว้ย  ประชาชนจะไดรั้บความเดือดร้อนจากสินคา้ราคาแพง  ประกอบกบัลูกจา้งในประเทศไทยมี
จ านวนนอ้ยและมิไดแ้สดงความตอ้งการเร่ืองการ ประกนัสงัคมเท่าใดนกั  ถา้ต่อไปมีการเรียกร้อง
และแสดงความตอ้งการอยา่งจริงจงัแลว้ก็สามารถน ามาใชใ้นภายหลงั  และถา้มีความจ าเป็นตอ้งใช้
บงัคบัจริงๆ น่าจะใชก้ารประกนัแบบสมคัรใจจะเหมาะสมกวา่ท าใหค้ณะรัฐมนตรีมีมติงดใช้
พระราชบญัญติัประกนัสงัคมไวก่้อน 
 ปลายปี  พ .ศ. 2510  กรมประชาสงเคราะห์ไดเ้สนอใหรั้ฐบาลพจิารณาทบทวนใหน้ า
ระบบประกนัสงัคมกลบัมาใชอี้กคร้ังหน่ึง  คณะรัฐมนตรีไดพ้จิารณาแลว้มีมติใหต้ั้งคณะกรรมการ
เตรียมการประกนัสงัคมขึ้น  โดยใหค้ณะกรรมการชุดน้ีพจิารณาปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชบญัญติั
ประกนัสงัคมและเสนอใหก้ าหนดเร่ือง การประกนัสงัคมน้ีรวมอยูใ่นแผนพฒันาเศ รษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 3 เพือ่ใหมี้ผลในทางปฏิบติัอยา่งจริงจงัในอนาคต  แต่เร่ืองการประกนัสงัคม
ตอ้งหยดุชะงกัอีกเน่ืองจากมีเหตุการณ์รัฐประหารใน  พ.ศ. 2511 
 ในพ.ศ. 2515  รัฐบาลไดอ้อกประกาศของคณะปฏิวตัิ  ฉบบัที่  103  ลงวนัที่  16  มีนาคม  
2515  ใหอ้ านาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเร่ืองกองทุนเงิน
ทดแทน  โดยก าหนดใหต้ั้งกองทุนเงินทดแทนเพือ่จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจา้งแทนนายจา้งในกรณีที่
ลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  หรือตายเน่ืองจากการท างานใหน้ายจา้ง  โดยกอ งทุนเงิน
ทดแทนจะเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจา้งที่มีลูกจา้งตั้งแต่  20  คนขึ้นไป 
 ต่อมาพ .ศ . 2518 กรมประชาสงเคราะห์ไดท้  าบนัทึกรายการเสนอต่อ
กระทรวงมหาดไทยใหน้ าเร่ืองการประกนัสงัคมขึ้นมาพจิารณาด าเนินการอีกคร้ังหน่ึง  
กระทรวงมหาดไทยไดเ้สนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี  และค ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและใหต้ั้ง
คณะกรรมการเตรียมการประกนัสงัคมขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง  โดยมีอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เป็น
ประธาน  ท าใหมี้ความพยายามผลกัดนัและกระตุน้ใหรั้ฐบาลเห็นประโยชน์และความส าคญัของ
ระบบประกนัสงัคม  มีการเปิดโอกาสใหมี้การแสดงความคิดเห็นและจดัประ ชุมสมัมนาระดบั
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ไตรภาคีขึ้นในเดือนมิถุนายน  พ .ศ. 2520  และท าขอ้สรุปการประชุมสมัมนาเสนอต่อรัฐบาลดว้ย  
และคณะรัฐมนตรีมีมติใหส้ถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์น าไปศึกษาเพิม่เติม  ในเดือนเมษายน  
พ.ศ. 2521  คณะกรรมการเตรียมการประกนัสงัคมไดจ้ดัประชุมสมัมนาในระดบัไตรภา คีขึ้นโดย
ความร่วมมือขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ  ซ่ึงที่ประชุมไดก้  าหนดใหค้ณะกรรมการ
เตรียมการประกนัสงัค มตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้น 2 คณะ เพือ่พจิารณาขอบเขต  ขั้นตอน  
ประโยชน์ทดแทน  อตัราเงินสมทบ  การบริหารงาน  และก าหนดคุณสมบติัสถานพยาบาลที่
เหมาะสมในการใหบ้ริการ  ในเดือนกุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2522  คณะกรรมการเตรียมการประกนัสงัคม
ไดน้ าร่างพระราชบญัญติัฉบบัแกไ้ขปรับปรุงใหม่เสนอพร้อมกบัผลการศึกษาวจิยัที่สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีดว้ย  แต่ช่วงเดือนมีนาคม  พ .ศ. 2523  เป็นช่วง
เปล่ียนแปลงรัฐบาล 
 รัฐบาล ชุดต่อมามีพลเอกเปรม  ติณสูลานนท ์ เป็นนายกรัฐมนตรี  ไดน้ าเร่ืองการ
ประกนัสงัคมพจิารณาต่อ  และคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลกัการเม่ือเดือนธนัวาคม  พ .ศ. 2523  และ
ในเดือนกุมภาพนัธ ์ พ .ศ. 2524  รัฐบาลไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประกนัสงัคมขึ้นมาอีก
คร้ัง  โดยมีปลดักระ ทรวงมหาดไทยเป็นประธาน  และคณะกรรมการเตรียมการประกนัสงัคมได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก  4  คณะ  คือ  คณะอนุกรรมการแพทย ์ คณะอนุกรรมการกฎหมาย  
คณะอนุกรรมการการเงิน  และคณะอนุกรรมการการบริหาร  พร้อมทั้งไดน้ าพระราชบญัญติั
ประกนัสงัคม  พ.ศ. 2497  มาปรับปรุงแกไ้ขดว้ย  ในเดือนพฤษภาคม  พ .ศ. 2527  คณะรัฐมนตรีได้
มีมติตามคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการโดยใหข้ยายขอบเขตงานดา้นกองทุนเงินทดแทนใหท้ัว่
ทุกจงัหวดัเสียก่อนภายในปี  2528  แลว้จึงค่อยกลบัมาพจิารณาเร่ืองการประกนัสงัคมในภายหลงั12 
 ววิฒันาการของระบบประกนัสงัคมในประเทศไทย ตั้งแต่  พ .ศ. 2497 –  พ.ศ. 2533  
ความจ าเป็นเพือ่ผลกัดนัการประกนัสงัคม  การเจบ็ป่วยนอกงาน  สมยัรัฐบาลของ พล .อ.ชาติชาย  
ชุณหะวณั  มีการผลกัดนัใหมี้การออกกฎหมายตลอดจนกระทัง่ศาสตราจารยนิ์คม จนัทรวทิุร  ไดท้  า
การสรุปร่างพระราชบญัญติัประกนัสงัคมของกระทรวงมหาดไทยผา่ นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา   เขา้สู่การพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 
และไดรั้บอนุมติัร่างหลกัการในวนัดงักล่าว  จากขอ้วพิากษว์จิารณ์ต่างๆ ของส่ือมวลชนและคนงาน
ส่งผลผลกัดนัใหพ้ระราชบญัญติัประกนัสงัคมผา่นความเห็นชอบของสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัที่  11  
กรกฎาคม  พ .ศ. 2533  กระทัง่มีการจดัตั้งกองทุนประกนัสงัคมขึ้นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของ
ส านกังานประกนัสงัคม  กล่าวไดว้า่  กฎหมายประกนัสงัคมเกิดขึ้นเน่ืองจากระบบการจา้งงาน
                                                             

12  จิราภรณ์  เกษรสุจริต  และลดัดา  วจันะสาลิกากุล.  (2538).  การประกนัสังคมในประเทศไทย .  หนา้ 
185-188. 
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เปล่ียนแปลงจากสงัคมเกษตรกรรมสู่ระบบสงัคมอุตสาหกรรม  ท าใหลู้กจา้งไม่ สามารถพึ่งตนเอง
ไดถ้า้ขาดงานก็ไม่สามารถยงัชีพอยูใ่นสงัคมได ้ การประกนัสงัคมเนน้การเก็บเงินจากทุกฝ่ายเพือ่
เฉล่ียทุกขเ์ฉล่ียสุขของคนในสงัคม  เพือ่เป็นการลดช่องวา่งระหวา่งรายไดข้องชนชั้นในสงัคมหรือ
ช่วยชะลอการขยายช่องวา่งระหวา่งชนชั้น 13  การประกนัสงัคมจึงเป็นกา รสร้างความมัน่คงของ
สงัคมผูมี้รายไดร่้วมกนัช่วยเฉล่ียสุขและเฉล่ียทุกขโ์ดยร่วมกนัออกเงินสมทบ  เน่ืองจากสงัคมใดมี
ความแตกต่างกนันอ้ยในเร่ืองรายไดแ้ละความเป็นอยู ่ สงัคมนั้นก็จะมีความมัน่คงและสงบสุข 
 
2.2  ทฤษฎีการประกันสังคม 
 การที่สงัคมไม่อาจหยดุน่ิงไดเ้น่ืองจ ากความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีที่ส้ินสุด  ตอ้งด้ิน
รนไขวข่วา้ มาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ  เม่ือไดรั้บความตอ้งการตามปรารถนาแลว้ส่ิงที่ตามมา
คืออยากใหต้นเองและครอบครัวมีความเป็นอยูท่ี่ดีในการด ารงชีวติ มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  
นอกจากนั้นความมัน่คงทางสงัคมก็ยงัเป็นส่ิงจ าเป็นที่มนุษยต์อ้งการความช่วยเหลือเม่ือตอ้งสูญเสีย
รายไดป้ระจ าไม่วา่จะเกิดจากการออกจากงานหรือเจบ็ป่วยไม่สามารถท างานได ้ ดงันั้น  จึงควร
ศึกษาทฤษฎีที่ก่อใหเ้กิดการประกนัสงัคมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานในการด ารงชีวติของ
มนุษย ์ ไดแ้ก่  ทฤษฎีความตอ้งการตา มล าดบัของมนุษย ์ ทฤษฎีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและ
ทฤษฎีความมัน่คงทางสงัคม 
 2.2.1  ทฤษฎีความต้องการตามล าดับของมนุษย์ 
 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Hierachy  of  Needs  Theory) ของ Abraham  Maslow 
(Maslow. 1954) ซ่ึงเป็นนกัจิตวทิยาชาวองักฤษที่ไดใ้หค้วามสนใจศึกษาถึงความตอ้งการของมนุษย์
และทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นขึ้นมาโดยมีสาระส าคญัคือมนุษยมี์ความตอ้งการอยู่
ตลอดเวลาไม่มีที่ส้ินสุดตราบใดที่ยงัมีชีวติอยู ่ และความตอ้งการของคนจะมีลกัษณะเป็นล าดบัขั้น
จากต ่าไปหาสูงตามล าดบัความส าคญั  โดยมนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในล าดบัตน้ ก่อน  เม่ือความ
ตอ้งการนั้นใหไ้ดรั้บการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแลว้มนุษยเ์กิดความตอ้งการในล าดบัที่สูงขึ้น
ตามมาซ่ึงความตอ้งการของมนุษยจ์ะเป็นตวัผลกัดนัใหม้นุษยก์ระท าส่ิงต่างๆ ลงไปเพือ่ใหไ้ดส่ิ้งที่
ตอ้งการขึ้นมาก 
   Maslow ไดแ้บ่งล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น  5  ล าดบัขั้น14  คือ 

                                                             
13  นิคม  จนัทรวิทุร  ข  เล่มเดิม.  หนา้  74 – 85. 
14  สมเจตน์  เรืองเพ่ิมพนู ก  (2549 ).   การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกนัตนตามกฎหมาย

ประกนัสังคม.    หนา้  18. 
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   ขั้นที่  1  ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological  Needs) หมายถึง  ความตอ้งการขั้น
พื้นฐานของมนุษยท์ี่มนุษยจ์ะขาดมิได ้ ไดแ้ก่  ความตอ้งการดา้นสรีระ  เช่น  น ้ า  อากาศ  ความ
ตอ้งการปัจจยั  4  เช่น  อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ที่ อยูอ่าศยั  ความตอ้งการทางเพศ  เป็น
ตน้  ซ่ึงความตอ้งการขั้นน้ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ  และความเป็นอยูข่องมนุษยแ์ละจะเกิด
ขึ้นกบัมนุษยท์ุกคนหากมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานจนเป็นที่พอใจแลว้  
มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในล าดบัสูงต่อไปอีก  และความตอ้งการที่เกิดขึ้นใหม่น้ีก็จะเป็นตวักระตุน้
พฤติกรรมของมนุษยต์่อไป 
    ขั้นที่  2  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs)  หมายถึง  ความมัน่คงปลอดภยั
ทั้งทางดา้นร่างกาย  และความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงไดแ้ก่  การไดรั้บความปลอดภยัจากส่ิงต่างๆ 
รอบดา้น  ปลอดภยัจากอุ บติัเหตุ  โจรผูร้้าย  มีส่ิงต่างๆ ที่จะช่วยปกป้องคุม้ครองกนัใหพ้น้จากภยั
อนัตรายต่างๆ หรือถูกแยง่ชิงส่ิงของทรัพยสิ์นของตนหรือตอ้งการใหต้นมีความมัน่คงในงานที่ท  า  
มีหลกัประกนัต่างๆ ในการท างานหรือประกอบอาชีพเม่ือออกจากงานหรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพไดก้็มีบ  าเหน็จ  บ านาญ  หรือไดเ้งินชดเชยในการเล้ียงชีพต่อไป  มีที่อยูอ่าศยัของตนเอง  เป็น
ตน้ 
  ขั้นที่  3  ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs)  จะเป็นความตอ้งการที่มีลกัษณะเป็น
นามธรรมมากขึ้น  ซ่ึงไดแ้ก่  ความตอ้งการที่จะเขา้ไปมีความผกูพนัในสงัคม  เป็นส่วนหน่ึงของ
สงัคม  เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสงัคม  ตอ้งการที่จะเขา้ไปมีความผกูพนัในสงัคม  ตอ้งการที่จะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ของสงัคมรวมถึงความตอ้งการที่จะมีสถานภาพทางสงัคมที่สูงขึ้นดว้ย  เช่น  
ตอ้งการที่จะร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กบัเพือ่นร่วมงานหรือมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
หน่วยงาน  ซ่ึงความตอ้งการขั้นน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือความตอ้งการขั้นที่สองไดรั้บการตอบสนองจนเป็น
ที่พอใจแลว้ 
  ขั้นที่  4  ความตอ้งการยกยอ่งนบัถือยอมรับ (Esteem Needs)  หมายถึง  ความตอ้งการที่
จะมีช่ือเสียงเกียรติยศ  ไดรั้บการเคารพยกยอ่งในสงัคม  ตอ้งการใหผู้อ่ื้นยอมรับนบัถือวา่เป็นบุคคล
ที่มีคุณค่า  ยอมรับในความรู้  ความสามารถ  ตอ้งการเป็นผูท้ี่มีความสามารถ  มีทกัษะ  หรือความ
ช านาญดา้นต่างๆ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของความรู้สึกส่วนตวั  หรือความรู้สึก
ภายในที่จะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความมีช่ือเสียงเกี ยรติยศของบุคคล  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ความตอ้งการใน
ขั้นน้ีจะมีความเขม้ขน้สูงกวา่ความตอ้งการทางสงัคม  ความตอ้งการขั้นที่ส่ีน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือความ
ตอ้งการทางสงัคมไดรั้บการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแลว้ 
  ขั้นที่  5  ความตอ้งการที่จะประจกัษใ์นตวัเอง (Self Actualization Needs) หมายถึง  
ความตอ้งการที่จะประสบความส าเร็จสมหวงัในชีวติที่อยากท า  อยากเป็นในส่ิงที่ตนหวงัไว ้ ฝันไว้
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ไดท้  าอะไรตามที่ตนเองตอ้งการจะท า  และมีความสุขกบัส่ิงที่ตนเองตอ้งการท า  และหวงัที่จะท า
ความตอ้งการ  ขั้นน้ีถือวา่เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์ มนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการถึงขั้นน้ี
ไดก้็ต่อเม่ือเขาไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในล าดบัตน้ๆ มาเป็นอยา่งดี  ดงันั้น  บุคคลจะเกิด
ความตอ้งการถึงขั้นน้ีสูงสุดน้ีไดจึ้งมีไม่มากนกั  เพราะปกติการที่คนเราจะไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการในแต่ละขั้นอยา่งเพยีงพอนั้น  ก็เป็นส่ิงที่ ยากอยูแ่ลว้  และปกติคนโดยทัว่ไปก็จะมี
ความตอ้การเพยีงขั้นที่สามและส่ีเท่านั้น  ความตอ้งการขั้นสูงสุดน้ีจะเกิดกบับุคคลที่ไดรั้บ
ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการในล าดบัตน้มาเป็นอยา่งดีแลว้เท่านั้น  จึงเกิดความ
พยายามและมองวา่ความตอ้งการขั้นสูงสุดน้ีเป็นส่ิงที่ น่าทา้ทายและตอ้งการเอาชนะ  จึงเกิดความ
มุ่งมัน่ที่จะหาทางตอบสนองความตอ้งการน้ีใหไ้ด ้
 จากทฤษฎีของ Maslow  สามารถน ามาเป็นแนวทางเพือ่บ่งช้ีใหเ้ห็นความตอ้งการของ
มนุษยใ์นประเภทของการประกนัสงัคมได ้ อยา่งไรก็ตาม  การแสดงล าดบัความตอ้งการของ 
Maslow  ขั้นที่  1  ที่เก่ียวกบัความตอ้งการดา้นกายภาพ  ไดแ้ก่  ปัจจยัส่ี  และขั้นที่  2  ไดแ้ก่  ความ
มัน่คงปลอดภยัทั้งร่างกายและมัน่คงในอาชีพการงานจะเก่ียวขอ้งกบัประเภทของการประกนัสงัคม
มากที่สุด  กล่าวคือ  มนุษยน์ั้นมีความตอ้งการขั้นพื้นฐาน  คือ  ความมัน่คงปลอดภยัทั้งในดา้น
ร่างกาย  จิตใจและความมัน่คงทางเศรษฐกิจดว้ย  คือ  ตอ้งการใหต้นปราศจากภยัอนัตราย  ความ
เจบ็ปวด  หรือความเจบ็ไขไ้ดป่้วย  มนุษยต์อ้งการความมัน่คงของชีวติ  โดยมีหลกัประกนัวา่  การ
ตอบสนองทางกายจะคงอยูต่ลอดไป  มนุษยจึ์งตอ้งหาทางป้องกนัตนเองใหพ้น้จากอนัตรายที่จะ
เกิดขึ้น  ไม่วา่จะมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกบัชีวติก็ขอใหต้นเองไดป้ลอดภยัไวก่้อน  โดยหลกัการ
แลว้ประเภทของการประกนัสงัคมเกือบทุกประเภทเป็นการตอบสนองความตอ้งการดา้นกายภาพ
และดา้นความมัน่คงปลอดภยัใหก้บัมนุษยท์ั้งส้ินการประกนัสงัคมถือเป็นส่ิงที่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการด้ านกายภาพ  และความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัในแง่ของการสร้าง
หลกัประกนัวา่  ปัจจยั  4  นั้นจะคงอยูแ่มว้า่ตนเองจะเจบ็ป่วย  ทุพพลภาพ หรือท างานไม่ไดด้ว้ย
กรณีใดๆ ก็ตาม  เม่ือพจิารณาถึงการประกนัสงัคมแต่ละประเภทแลว้  จะเห็นถึงความแตกต่างใน
ระดบัความจ าเป็นต่อมนุษ ย ์ ขณะในวยัการท างานนั้น  ภยัที่อาจเกิดขึ้นเสมอๆ  คือ  การเจบ็ป่วย  
ทุพพลภาพ  เสียชีวติ  ส่วนภยัอีกกลุ่มหน่ึงนั้นเป็นส่ิงที่โอกาสจะเกิดอยูไ่กลตวัหรือเป็นภยัในระยะ
ยาวที่อาจคาดการณ์ได ้ เช่น  การสงเคราะห์บุตรและครอบครัว  คลอดบุตร  ชราภาพและวา่งงาน   
แต่เน่ืองจากสิทธิดา้นประกนัสงัคมเป็นเพยีงสิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวติผูอ้ยูใ่นความคุม้ครอง
ของการประกนัสงัคมสามารถแสวงหาสวสัดิการอ่ืนๆ เพิม่เติมตามความตอ้งการของตนได ้
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 2.2.2  ทฤษฎีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
  เน่ืองจากเม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองต่อส่ิงที่ตนตอ้งการแล้ วปัจจยัต่อไปที่มนุษยจ์ะ
ค านึง  คือ  ความมัน่คงต่อส่ิงที่ตนไดรั้บการตอบสนองนั้น  และความมัน่คงจะเกิดขึ้นไดต่้อเม่ือ
บุคคลนั้นมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงหมายความถึง  ความรู้สึกของการมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี
ของบุคคลแต่ละคน  ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการที่เขามีความพอใ จต่อการตอบสนองต่อความจ าเป็น
และความตอ้งการในตวั15  และยงัหมายความรวมถึงความสุขสมบูรณ์ทั้งในดา้นความเป็นอยูแ่ละใน
ดา้นจิตใจ  อนัเป็นผลมาจากการที่เขาไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความจ าเป็นส าหรับ
ตนเองและครอบครัว  ท  าใหบุ้คคลนั้นไม่เกิดความกลวั  ความกงัวล  หรื อความเดือดร้อนทาง
กายภาพในการด ารงชีวติส าหรับตวัเขา  และครอบครัวส าหรับผูน้ั้นทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  
แต่ปัจจยัที่จะก่อใหเ้กิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจส าหรับผูน้ั้น  รวมทั้งมาตรการในการสร้างความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจมีปัจจยัในหลายกรณีทั้งที่เกิดจากตวับุคคลเหล่านั้น เองและที่เกิดจาก
ส่ิงแวดลอ้ม  และปัจจยัอ่ืนที่ไม่อาจคาดการณ์ไดล่้วงหนา้ 
 2.2.3  ทฤษฎีความมั่นคงทางสังคม 
  นอกจากความตอ้งการของมนุษย ์ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ไป
แลว้  ความมัน่คงทางสงัคมก็ถือเป็นปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความจ าเป็นในการด ารงชีวติ  เ น่ืองจากความ
มัน่คงทางสงัคมจดัขึ้นเพือ่เป็นหลกัประกนัแก่ผูใ้ชแ้รงงานวา่จะไดรั้บความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
ระดบัหน่ึง  เม่ือตอ้งประสบกบัการสูญเสียรายได ้ การไม่ มีรายได ้ การมีรายจ่ายเกิดขึ้น  และการมี
รายไดไ้ม่เพยีงพอในการด ารงชีวติอนัเน่ืองมาจากการเส่ียงภยัทางสงัคมนอกเหนือความสามารถใน
การควบคุมและช่วยเหลือตนเองในระดบับุคคล16  ดงันั้น  หากมนุษยมี์ความมัน่คงในทางสงัคมแลว้  
การประกอบการงานใดๆ ก็จะมีคุณค่าเน่ืองจากหมดความกงัวลเพราะเม่ือรายไดส้ะดุดหยดุลงก็จะ
ไดรั้บความช่วยเหลือทดแทนรายไดท้ี่ขาดหายไป 
 
2.3  หลักการ  ประเภท  และลักษณะส าคญัของการประกันสังคม 
 หลกัความมัน่คงทางสงัคม  ความมัน่คงทางสงัคมมีแนวคิดพื้นฐานวา่  คนเราจะ
ด ารงชีวติเป็นปกติสุขไดต้อ้งมีปัจจยัเอ้ืออ านวยที่จ  าเป็นในการด ารงชีพ  อยา่งนอ้ยตอ้งมีอาหารที่มี
คุณค่าเพยีงพอในการเล้ียงชีวติ  เคร่ืองนุ่งห่ม  ที่อยูอ่าศยั  และยารักษาโรครวมทั้งการรักษาพยาบาล  
หากขาดแคลนส่ิงจ าเป็นเหล่าน้ีก็จะเกิดความเดือดร้อนและก่อผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวมได ้ 
ดงันั้น  เม่ือคนเราไดรั้บปัจจยัที่จ  าเป็นในการด ารงชีพ  เพยีงพอ  ความเดือดร้อนทุกขย์ากทั้งหลาย
                                                             

15  ศกัด์ิศรี  บริบาลบรรพตเขตต.์  (2535).  ระบบความมัน่คงทางสังคม.  หนา้  6. 
16  แหล่งเดิม.  หนา้  6 – 7. 
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ยอ่มเบาบางลง  ความคิดหรือการกระท าที่จะเป็นปฏิ ปักษต์่อความสงบสุขของสงัคมยอ่มจะลด
นอ้ยลงตามไปดว้ย  หรืออาจกล่าวไดว้า่เม่ือมนุษยไ์ดรั้บหลกัประกนัความมัน่คงขั้นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวติแลว้จะส่งผลใหเ้กิดความมัน่คงทางสงัคมได ้
  การด ารงชีวติของมนุษยข์าดความแน่นอน  โดยเฉพาะในสงัคมสมยัใหม่ที่มีโอกาส
เส่ียงภยัมากยิง่กวา่ในอดีต  ไม่วา่การเส่ียงภยัที่เกิดจากธรรมชาติ  การประกอบอาชีพ  การปลอดภยั
ในสงัคม  การเกิดสงครามหรือความไม่สงบภายในประเทศ  เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางสงัคม
เศรษฐกิจและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  เคราะห์กรรม  ภยัพบิติัที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา  
อาทิเช่น  ความเจบ็ป่วย  อุบติัเหตุ  ภยัธรรมชาติ  การพกิาร  ทุพพลภาพ  การวา่งงาน และความตาย  
สงัคมในอดีตมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในระบบเครือญาติและชุมชนขนาดเล็ก  เม่ือสงัคม
เปล่ียนแปลงความผกูพนัในเครือญาติยอ่มลดนอ้ยลง  การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัมาแต่ดัง่เดิมไดสู้ญ
หายต ามไปดว้ย  เกิดการแบ่งชนชั้นในสงัคม  เม่ือเป็นเช่นน้ี  หลกัประกนัความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติจึงตกเป็นหนา้ที่ของรัฐโดยจดัใหมี้ระบบความมัน่คงทางสงัคมเพือ่เขา้โอบอุม้ช่วยเหลือ
แก่บุคคลที่ตอ้งเผชิญต่อภยัพบิติัและบรรเทาความทุกข ์
  วตัถุประสงคพ์ื้นฐานของระบบความมัน่คงทางสงัคม  คือ  การจรรโลงไวซ่ึ้งความกินดี
อยูดี่ของประชาชนในรัฐ  อยา่งนอ้ยที่สุดก็จะมีรายไดแ้ละการบริการที่จ  าเป็นแก่การครองชีพอยา่ง
เพยีงพอ  ในระบบเศรษฐกิจที่ตอ้งใชเ้งินตราในปัจจุบนัเม่ือพจิารณาจากแง่มุมทางเศรษฐกิจ  ระบบ
ความมัน่คงทางสงัคมส่งเสริมใหว้งจรเศรษฐ กิจหมุนเวยีนไปไดอ้ยา่งราบร่ืน  กล่าวคือ  ช่วยรักษา
อ านาจซ้ือของประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรมหรือภยัพบิติัที่อาจท าใหต้อ้งขาดรายไดไ้ปชัว่
ระยะเวลาหน่ึง  อ านาจซ้ือน้ีมีส่วนช่วยใหสิ้นคา้และบริการที่ผลิตขึ้นยงัคงไหลเวยีนไปได ้ ถึงแม้
ประชาชนส่วนน้ีจะมิใช่ผูบ้ริโภคหลั กของสงัคมในขณะหน่ึงขณะใดก็ตาม  จึงมีผูรู้้บางท่านให้
ทศันะวา่แทจ้ริงแลว้ระบบความมัน่คงทางสงัคมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการรักษาความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจนั้นเอง17 
  องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 18 (ILO)  ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ความมัน่คงทาง
สงัคมวา่  หมายถึง  การคุม้ครอง ที่สงัคมใหแ้ก่สมาชิกของสงัคมโดยผา่นชุดของมาตรการทาง
สาธารณะเพือ่ต่อสูก้บัความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสงัคมที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดหรือลดลงใน
รายไดอ้นัเป็นผลจากการเจบ็ป่วย  การเป็นมารดา  การเจบ็ป่วยจากการท างาน  การวา่งงาน  การ
ทุพพลภาพ  ชราภาพ  และตาย  รวมถึงมาต รการช่วยเหลือดา้นการรักษาพยาบาล  และการใหเ้งิน
ช่วยเหลือต่อครอบครัวที่มีบุตรตอ้งอุปการะ 
                                                             

17  สมเจตน์  เรืองเพ่ิมพนู ก หนา้เดิม. 
18  ศกัด์ิศรี  บริบาลบรรพตเขตต.์  (2533).  ระบบความมัน่คงทางสังคม.  หนา้ 26. 
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 ศกัด์ิศรี  บริบาลบรรพตเขตต์19  ไดนิ้ยามความหมายของระบบความมัน่คง  คือ  “ระบบ
สวสัดิการสงัคมระบบหน่ึงของรัฐบาลที่จดัใหมี้ขึ้นเพือ่เป็นหลกัประกนัแก่ประช าชนวา่  จะไดรั้บ
ความช่ วยเหลือทางเศรษฐกิจในระดบัหน่ึงเม่ือเขาตอ้งประสบกบัภาวะสูญเสียรายได ้ การไม่มี
รายได ้ การมีรายจ่ายเพิม่ขึ้น  และการมีรายไดไ้ม่เพยีงพอในการด ารงชีวติ  อนัเน่ืองมาจากการเส่ียง
กบัทางสงัคมซ่ึงนอกเหนือความสามารถในการควบคุมและช่วยเหลือตนเองในระดบับุคคล 
  จากความหมายดงักล่าว  ความมัน่คงทางสงัคมหมายถึงมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลจดัขึ้น
เพือ่สร้างความมัน่คงทางดา้นรายไดข้องประชาชนและคนในครอบครัวโดยมุ่งขจดัความเดือดร้อน
ทางเศรษฐกิจและสงัคมที่จะเกิดขึ้นในการท างาน  และนอกการท างานของประชาชนที่อาจ
ด าเนินการในลกัษณะของการประกนัสงัคม  การสงเคราะห์  การบริการสงัคม  และโครงการต่างๆ 
เพือ่จุดประสงคใ์หเ้กิดความมัน่คงและการอยูดี่กินดีของประชาชนโดยรัฐและเอกชนเขา้มาแบ่งสรร
ความรับผดิชอบในการด าเนินการที่อาจร่วมหรือแยกกนัก็ได้  หรืออาจกล่าวไดว้า่ความมัน่คงทาง
สงัคมเป็นกลไกที่รับเอาความตอ้งการของมนุษยโ์ดยเฉพาะในยคุที่มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาใน
ดา้นเศรษฐกิจ  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนท าใหรั้ฐตอ้งเขา้มาด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
  ระบบความมัน่คงทางสงัคมประกอบหลกัการที่ส าคญั  3  ประการ  คือ 
  1)  หลกัการสงเคราะห์ (Public  Assistance)  เป็นการช่วยเห ลือแก่ประชาชนหรือ
ครอบครัวที่ไม่สามารถช่วยตนเองได ้ ไม่มีรายไดป้ระจ า  ในรูปของการสงัคมสงเคราะห์  การ
ประชาสงเคราะห์กรณีบุคคลประสบความทุกขย์าก  เช่น  ประสบอุทกภยั  วาตภยั  อคัคีภยั  หรือมี
ความเจบ็ป่วยทางร่างกาย  โดยใหก้ารช่วยเหลือในรูปเงิน  ส่ิงของ  การรับเขา้อยูใ่นสถานสงเคราะห์
และการใหบ้ริการต่างๆ  
  2)  หลกัการบริการสงัคม (Social  Service  or  Public  Service)  เป็นการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชนในมาตรฐานเดียวกนัโดยไม่ค  านึงวา่ผูน้ั้นจะตอ้งมีความเดือดร้อนหรือตอ้งการ
ความช่วยเหลือ  หรือไม่ในรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานและ การบริการ  เช่น  เป็นการจ่ายใน
มาตรฐานเดียวกนัแก่กลุ่มประชาชน  เช่น  การศึกษา  สุขภาพอนามยั  การจ่ายบ านาญชราภาพแก่
คนชรา  และที่อยูอ่าศยั 
  3)  หลกัการประกนัสงัคม (Social  Insurance)  เป็นโครงการที่รัฐเป็นผูด้  าเนินงาน
เพือ่ใหค้วามคุม้ครองป้องกนัประชาชนไม่ใหไ้ ดรั้บความเดือดร้อนในดา้นความเป็นอยู ่ และการ
ด าเนินชีวติในยามที่บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถช่วยตนเองได ้ โดยมีหลกัการส าคญัที่จะช่วยตนเอง  
บุคคลในครอบครัว  และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มีการจดักองทุนกลาง  ซ่ึงมีนายจา้ง  ลูกจา้ง  และ
รัฐออกเงินสมทบ  พื้นฐานความคิดขอ งการประกนัสงัคมจึงมีหลกัการเพือ่กระจายการแบกรับ
                                                             

19  แหล่งเดิม.  หนา้  26. 
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เคราะห์ภยัความสูญเสียตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสมทบอนัน าไปสู่กฎของการเฉล่ียความเส่ียงภยั
ซ่ึงเป็นการเฉล่ียสุขและเฉล่ียทุกขใ์นประชาชนดว้ยกนัโดยรัฐเป็นผูเ้สริม 
  การประกนัสงัคมเกิดขึ้นพร้อมกบัค าวา่ “สงัคมสงเคราะห์ ”  การประกนัสงัคม  
หมายถึง  การร่วมมือระหวา่งประชาชนในสงัคมเพือ่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกรณีที่สมาชิกใน
สงัคมเกิดมีเคราะห์กรรม  เกิดอุบติัเหตุ  เจบ็ป่วย  ลม้ตาย  ทุพพลภาพ  ตกงาน หรือการขาดไร้ผู ้
อุปการะเล้ียงดู  การประกนัสงัคมจึงเป็นโครงการที่รัฐเป็นผูจ้ดัด าเนินการขึ้นเพือ่ความมุ่งหมายที่จะ
ใหค้วามคุม้ครองป้องกนัประชาชนผูมี้รายไดมิ้ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนในความเป็นอยูข่องชีวติ  
และส่งเสริมใหไ้ดรั้บความมัน่คงในการด ารงชีพอนัเป็นหลกัประกนัร่วมกนัโดยมีหลกัการส าคญัอยู่
ที่จะจดัใหป้ระชาชนแต่ละคนช่วยตวัเอง  ช่วยครอบครัว  และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง
บุคคลในสงัคมดว้ยการเก็บออมเงินรายไดป้ระจ าตามความสามารถของตนสะสมไวใ้นกองทุน
กลางหรือที่เรียกวา่  กองทุนประกนัสงัคม  โดยมีนายจา้ง  และรัฐบาลช่วยออกสมทบทุนเขา้กองทุน
น้ีใหอี้กฝ่ายละส่วนเพือ่ใหก้องทุนมีจ านวนมากเพยีงพอแก่การด าเนิน การตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการ  หรือสามารถบ าบดัความเดือดร้อนอนัเน่ืองในกรณีการคลอดบุตร  การมีบุตรมากหรือมี
ครอบครัวใหญ่  การเจบ็ป่วย  การประสบอุบติัเหตุหรือเป็นโรคอนัเกิดจากการท างาน  การพกิาร  
หรือทุพพลภาพ  การวา่งงาน  การชราภาพ  และมรณภาพ  โดยจะจ่ายใหส้มาชิก หรือผูป้ระกนัตน
เป็นเงิน  ส่ิงของ  และบริการ  หรืออาจจ่ายทั้งเงิน ส่ิงของ และบริการใหก้็ได ้ ถา้จะกล่าวใหง่้ายเขา้ก็
อาจกล่าวไดว้า่สงัคมทุกสงัคมจะไม่ปล่อยปละ  ละเลยใหก้ารเกิด  แก่  เจบ็  ตาย  การวา่งงานหรือ
การขาดรายไดใ้นกรณีต่างๆ ของบุคคลเป็นไปตามยถากรรม  บุคคลในสงัคม  และสงัคมจะตอ้งมี
ส่วนเขา้มาช่วยเหลือจดัการใหห้ลุดพน้จากสภาพความเดือดร้อนโดยทนัที  ทั้งน้ี  ก็โดยความมุ่ง
หมายที่จะใหป้ระชาชนแต่ละคนมีหลกัประกนัในการด ารงชีวติดว้ยความมัน่คง ตั้งแต่เกิด
จนกระทัง่วาระสุดทา้ยของชีวติ  คือ  ความตาย   และเสริมสร้างสงัคมและประเทศชาติใหมี้
เสถียรภาพเป็นปึกแผน่แน่นหนา 
  ดงันั้น  กล่าวไดว้า่  สงัคมทุกสงัคมจะไม่ปล่อยปละละเลยใหก้ารเกิด  แก่  เจบ็  ตาย  
การวา่งงาน  หรือการขาดรายไดใ้นกรณีต่างๆ ของบุคคลในสงัคมเป็นไปตามยถากรรม  บุคคลใน
สงัคม และสงัคมจะตอ้งเขา้มาช่วยเหลือจดัการใหห้ลุดพน้จากสภาพความเดือดร้อนทนัที  ทั้งน้ี  ก็
โดยความมุ่งหมายที่จะใหป้ระชาชนแต่ละคนมีหลกัประกนัอนัมัน่คงในการด ารงชีวติตั้งแต่เกิด
จนถึงวาระสุดทา้ยของชีวติ คือ ความตาย  อาจกล่าวไดอี้กวา่  การประกนัสงัคมก็คือการประกนัภยั
แบบหน่ึงนัน่เอง  แต่เป็ นการประกนัที่แตกต่างจากการประกนัชีวติ  หรือการประกนัวนิาศภยัที่
บริษทัเอกชนจดัด าเนินการในแบบธุรกิจการคา้  กล่าวคือ  การประกนัสงัคมนั้นรัฐบาลจะเป็น
ผูด้  าเนินการเอง  รัฐบาลที่ดีนั้นไม่มีหนา้ที่หรือวธีิการอยา่งใดที่จะมาแสวงหาผลก าไรกบัประชาชน
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ในขณะที่บริษทัประกนั ชีวติ  หรือการประกนัวนิาศภยัต่างๆ ที่บริษทัเอกชนจดัด าเนินการที่มุ่งหา
ประโยชน์ทางการคา้  คือ  มุ่งหาก าไรตรงกนัขา้มรัฐบาลด าเนินงานน้ีเพือ่จะใชเ้ป็นเคร่ืองมืออยา่ง
หน่ึงในการใหป้ระกนัความผาสุขแก่ประชาชนส่วนรวม 
 2.3.1  หลักการประกันสังคมที่ส าคญั  ดังนี้ 
 1)  เป็นการใหค้วามคุม้ครองประชาชน  เพือ่ใหผู้ป้ระกนัตนสามารถช่วยตวัเองได ้ 
แมว้า่ตนเองจะตอ้งประสบกบัความเจบ็ป่วย  การเจบ็ป่วยเร้ือรัง  การพกิารทุพพลภาพ  การชราภาพ  
หรือการวา่งงาน  เป็นลกัษณะการป้องกนัการเส่ียงทางสงัคม  และทดแทนความเสียหายจากการ
เส่ียงในสงัคม20  โดยจะใหค้วามช่วยเหลือหรือจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนในรูปของตวัเงิน  ส่ิงของ
หรือบริการ 
 2)  เป็นการใหป้ระชาชนไดช่้วยตวัเองดว้ยการอดออมและเสียสละเพือ่ส่วนรวม
ผูป้ระกนัตนร่วมกนัเสียสละออกเงินสมทบเขา้กองทุนกลางตามส่วนแห่งเงินรายไดป้ระจ า  อนัเป็น
ลกัษณะของการออมทรัพย ์ และนายจา้งซ่ึงมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจดัสวสัดิการใหแ้ก่ลูกจา้งของ
ตน  และในบางประเทศรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบเขา้กองทุนกลางคนละหน่ึงส่วน  รวมเป็น  3  
ส่วน  ซ่ึงเป็นลกัษณะของการใหผู้ป้ระกนัตนทุกคนไดมี้ส่วนช่วยตนเอง  และช่วยเหลือบุคคลอ่ืน
โดยใชก้องทุนกลาง  ช่วยบ าบัดความเดือดร้อน  อนัเป็นการผดุงไวซ่ึ้งศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์ 
และการเสียสละเพือ่ประโยชน์สุขส่วนรวม 
 3)  เป็นการวางมาตรฐานความมัน่คงทางสงัคม  เน่ืองจากการประกนัสงัคมตอ้งอาศยั
ความร่วมมือและความเสียสละของทุกส่วน  จึงเป็นวธีิการที่สร้างความสมานสามคัคีใหแ้ ก่สมาชิก
ในสงัคมไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  อนัจะเป็นการเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สงัคมอยา่ง
แขง็แกร่งยิง่ขึ้น 
 2.3.2  ประเภทของการประกันสังคมตามแบบสากล21 
 ในปัจจุบนัระบบประกนัสงัคมที่นานาประเทศถือเป็นหลกัสากลในทางปฏิบติั   ไดแ้ก่
การประกนัการเจบ็ป่วย (Sickness  Insurance)  การประกนัประเภทน้ีมีความมุ่งหมาย ที่จะใหค้วาม
คุม้ครองผูป้ระกนัตนเก่ียวกบัการเจบ็ป่วยดว้ยโรคต่างๆ และบาดเจบ็โดยสามญัธรรมดา (Ordinary  
Sickness) ซ่ึงหลกัการของการใหค้วามคุม้ครองการเจบ็ป่วยไดแ้บ่งออกเป็นการใหค้วามคุม้ครองใน
เร่ืองเงินรายไดท้ี่จะต้ องหยดุลง  เพราะการหยดุงานในระหวา่งเจบ็ป่วย (Cash  Compensation  Or  
Wage)  ท าใหไ้ม่สามารถประกอบอาชีพไดต้ามปกติและไดรั้บความเดือดร้อนต่อภาระค่าครองชีพ  
และการจดับริการทางการแพทย ์(Medical – Care  Service) ใหต้ามความจ าเป็นซ่ึงรวมตลอดถึงการ
                                                             

20  เมธี  ดุลยจินดา.  (2518).  จากครรภ์มารดาถึงสุสาน  หรือระบบความมัน่คงทางสังคม.  หนา้ 24-25. 
21  อ าพล  สิงหโกวินท.์  (2531-2532).   การประกนัสังคม.  หนา้  18-20. 
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ส่งเสริมในดา้นสุขภ าพอนามยัและการป้องกนัโรค  ทั้งน้ี  เพือ่ที่จะใหผู้ป้ระกนัตนหายจากการ
เจบ็ป่วยโดยเร็ว  และกลบัเขา้ท างานมีรายไดต้ามปกติ  หรือมีร่างกายสมบูรณ์ปราศจากโรคภยัและ
ท างานมีรายไดป้ระจ าที่มัน่คงตลอดไป  การประเมินกรณีคลอดบุตร (Maternity  Insurance)  เป็น
การใหค้วามคุม้คร องรายไดท้ี่สูญเสียระหวา่งคลอดบุตรและค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองจากการตั้งครรภ์
จนกระทัง่คลอดบุตร  การประกนัประเภทน้ีมีหลกัการในท านองเดียวกบัการเจบ็ป่วย  คือ  มีความ
มุ่งหมายใหค้วามคุม้ครองมารดาและบุตรเท่าที่จ  าเป็น  การประกนัอุบติัเหตุและโรคอนัเกิดจากการ
ท างาน (Employment  Injury  Insurance)  เป็นการใหค้วามคุม้ครองแก่ลูกจา้งโดยนายจา้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบจ่ายค่าทดแทนความเสียหายตามหลกัภยัพบิติัอนัเกิดจากการท างานใหแ้ก่นายจา้ง  โดย
ลูกจา้งจะไดรั้บการบริการทางการแพทยเ์ป็นพเิศษ  ไดรั้บเงินชดเชยค่าจา้งสูงกวา่อตัราการเจบ็ป่วย
ธรรมดา   ไดรั้บเงินทดแทนความพกิารทุพพลภาพตามอตัราสูญเสียสมรรถภาพในการท างาน  มี
บ  านาญตกทอดใหก้บัทายาท (Survior’s Pension)  การประกนักรณีทุพพลภาพ (Invalidity  
Insurance)  ความพกิาร  ทุพพลภาพมีส่วนสมัพนัธร์ะหวา่งการประกนัการเจบ็ป่วยกบัการประกนั
กรณีชราภาพเพราะการเจบ็ป่ วยเร้ือรัง  การบาดเจบ็  หรือการประสบอนัตราย  สาเหตุอ่ืนที่ไม่
เก่ียวกบัการท างานอาจท าใหผู้ป้ระกนัตนตอ้งกลายเป็นผูพ้กิารทุพพลภาพไดเ้ช่นเดียวกนั  และเม่ือ
พกิารทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพหารายไดส้ าหรับเล้ียงตวัเองและครอบครัวได ้ ก็
สมควรจะไดรั้บเบี้ยเล้ียงชีพไปจนกวา่จะเขา้เกณฑช์ราภาพซ่ึงจะเปล่ียน ไปรับบ านาญชราภาพแทน  
การประกนัชราภาพ (Old  Age  Insurance) มีหลกัการที่จะมุ่งคุม้ครองผูป้ระกนัตนที่ไม่สามารถหา
รายไดจ้ากการท างานไดอ้ยา่งพอเพยีงเพราะความชราโดยใหบุ้คคลที่ยงัอยูใ่นวยัหนุ่มสาวและ
ประกอบอาชีพมีรายไดเ้ล้ียงตนเอง  ร่วมกนัสะสมเงินรายไดบ้างส่วนเพือ่ความไม่ประมาทในชีวติมี
ก าหนดระยะเวลาหน่ึงเพือ่จ่ายกลบัคืนเป็นเงินบ านาญชราภาพเม่ือบุคคลผูน้ั้นเขา้สู่วยัชราภาพ  ซ่ึง
ประสงคจ์ะเลิกประกอบอาชีพ  หรือนายจา้งใหอ้อกจากงานเพราะสภาพธรรมชาติของร่างกายและ
ความสามารถในการท างานลดถอยลง  สามารถมีเงินเล้ียงชีพใหมี้ความสุขตามอตัภาพ  การประกนั
มรณกรรม (Death Insurance)  เป็นการคุม้ครองความเดือดร้อนในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดัการศพ
ของผูป้ระกนัตนซ่ึงเป็นหวัหนา้ครอบครัว หรือผูรั้บผดิชอบในครอบครัวที่ถึงแก่ความตาย  และ
คุม้ครองรายไดข้องครอบครัวผูป้ระกนัตนใหค้งมีต่อไป  การจ่ายประโยชน์ทดแทน  ไดแ้ก่  เงินค่า
ท าศพหรือจดัการศพ และเงินบ านาญทายาทใหแ้ก่ทายาท ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ เช่น  การ
จดับ านาญใหห้ญิงหมา้ยหรือชายหมา้ย  บุตรก าพร้าและผูอ้ยูใ่นความอุปการะ เพือ่เป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของผูอ้ยูข่า้ งหลงั  การประกนัการวา่งงาน (Unemployment  Insurance)  เป็นการ
คุม้ครองผูท้ี่ท  างานแลว้ตอ้งออกจากงานโดยอยูใ่นเง่ือนไขนายจา้งยบุเลิกต าแหน่งงาน  เลิกกิจการ
หรือใหอ้อกจากงานโดยผูป้ระกนัตนไม่มีความผดิเท่านั้น  อนัท าใหข้าดรายไดส้ าหรับเล้ียง
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ครอบครัวโดยจะไดรั้บการคุ้ มครอง  ดงัน้ี  เงินทดแทนค่าจา้งจ่ายเป็นเงินโดยค านวณจากรายไดท้ี่
เคยไดรั้บอยูแ่ละจ่ายใหใ้นช่วงระยะเวลาอนัสมควรที่จะหางานไดใ้หม่  จดัใหฝึ้กอาชีพฝีมือเพือ่ให้
หางานท าไดง้่ายขึ้น  จดัหางานใหท้  าตามความเหมาะสมกบัความชดัเจนและมีรายไดใ้กลเ้คียงกบั
รายไดเ้ดิม  และการป ระกนัสงัคมประเภทสุดทา้ย  คือ  การประกนัการสงเคราะห์ครอบครัว 
(Family  Allowances  Insurance) มีความมุ่งหมายที่จะช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัวเพือ่เสริม
รายไดข้องครอบครัวของผูป้ระกนัตนเน่ืองจากมีรายไดจ้  ากดั  แต่มีภาระตอ้งเล้ียงดูบุคคลใน
ครอบครัวจ านวนมาก  ท าให้ รายไดไ้ม่เพยีงพอกบัรายจ่ายโดยก าหนดกฎเกณฑจ์ านวนผูอุ้ปการะ
หรือเด็กที่อยูใ่นความอุปการะไวแ้น่นอนจนกวา่จะสามารถช่วยเหลือตนเองได ้
 อน่ึง  สภาพแวดลอ้มทางการเมือง  สงัคม  เศรษฐกิจและวฒันธรรมของแต่ละประเทศมี
ลกัษณะพื้นฐานที่แตกต่างกนั  ท  าใหก้ารออกแบบโครงการประกนัสั งคมของแต่ละประเทศมี
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขที่แตกต่างกนัไปโดยยดึหลกัการของการใหค้วามคุม้ครองประชาชนใหอ้ยูใ่น
ระดบัมาตรฐานขั้นต ่าเพือ่การด ารงชีวติในระดบัที่เหมาะสมซ่ึงหมายถึงระดบัรายไดเ้ดิมและความ
เป็นอยูข่องชุมชน  นอกจากนั้นยงัตอ้งค  านึงถึงความเสมอภาคความชอบธรรมแล ะกฎเกณฑท์ี่
สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นฐานของค่าครองชีพโดยยดึหลกัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ
เป็นเกณฑ ์
 2.3.3  ลักษณะส าคญัของการประกันสังคมมีดังนี้22   
 1)  เป็นการบริการทางสงัคมของรัฐ  บริหารงานโดยหน่วยราชการหรือองคก์ารของรัฐ
เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส่วนใหญ่  มิใช่เพือ่การคา้หรือการแสวงหาก าไร 
 2)  มีกฎหมายซ่ึงบงัคบัใหผู้ท้ี่อยูใ่นเกณฑต์อ้งเขา้ประกนักบักองทุนประกนัซ่ึงมี
ขอ้ยกเวน้นอ้ยมากในบางกรณีอาจมีการยนิยอมใหผู้ไ้ม่อยูใ่นข่ายขา้งตน้สมคัรใจเขา้ร่วมกบักองทุน
ดว้ยก็ได ้
 3)  ผูเ้ขา้ร่วมกบัประกนัสงัคมน้ีจะไดแ้ก่  ลูกจา้ง  ประชาชน  ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ  เช่น  
เกษตรกร  ชาวประมง 
 4)  การจดัการประกนัสงัคม  จะท าครบทุกประเภท หรือจะด าเนินการเป็นบางประเภทก็
ไดโ้ดยขึ้นอยูก่บัความสามารถ  ความพร้อมในการบริหารและทรัพยากรที่จะด าเนินการ 
 5)  การจ่ายเงินสมทบ  การคุม้ครองบางประเภทนายจา้งเป็นฝ่ายออกเพยีงฝ่ายเดียว  เช่น  
กรณีประสบอนัตรายจากการท างาน  แต่โดยทัว่ไปแลว้นายจา้งกบัลูกจา้งเป็นผูจ่้ายเงินสมทบ  และ
ในบางประเภทรัฐบาลเขา้มาร่วมในการจ่ายเงินสมทบใหด้ว้ย  ทั้งน้ี  รัฐบาลเป็นผูบ้ริหารงาน
                                                             

22  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสังคม.  (2537).  การประกนัสังคมในประเทศไทย.  หนา้  6. 
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กองทุนประกนัสงัคม (Social  Insurance  Fund) เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับผูป้ระกนัตนในประโยชน์
ทดแทนต่างๆ ส่วนอตัราเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนจะสมัพนัธก์บัรายได ้
 6)  ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บประโยชน์ทดแทนกลบัคืนตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด  ซ่ึงจะ
ไดแ้ก่  เงินจ่ายทดแทนรายไดร้ะหวา่งเจบ็ป่วย  และเงินทดแทนเล้ียงชีพ  ส่ิ งของ และบริการต่างๆ  
เช่น  บริการทางการแพทย ์ การรักษาพยาบาล  ตามแต่ประเภทของการประกนั  สิทธิในการไดรั้บ
ประโยชน์ทดแทนขึ้นอยูก่บัประวติัการจ่ายเงินสมทบโดยไม่ตอ้งตรวจสอบความจ าเป็นหรือรายได ้
 2.3.4  หลักการในการจัดเก็บและบริหารเงินสมทบ 
  2.3.4.1  หลักการในการ จัดเก็บเงินสมทบตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ  (International  Labor  Organization – ILO)  
   เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ก  าลงัพฒันาประชากรของประเทศที่เป็นผูใ้ช้
แรงงานมีส่วนส าคญัในการพฒันาประเทศ  และกรณีประชากรเหล่าน้ีมีรายไดน้อ้ยหรือขาดแคลน
รายไดฉุ้กเฉิน  โดยมีสาเหตุมาจากการประสบอนัตราย  เจบ็ป่วย  ทุพพลภาพ  และตาย  รัฐบาลจึงมี
แนวคิดในการช่วยเหลือเพือ่แกปั้ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกบัผูใ้ชแ้รงงานดว้ยการออกกฎหมายการ
ประกนัสงัคมเพือ่ใหค้วามคุม้ครองและเป็นหลกัประกนัพื้นฐานที่ส าคญัต่อความเป็นอยูข่องผูใ้ช้
แรงงานที่เป็นระบบ  ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานขององคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศ  ไดแ้ก่  การใหค้วามคุม้ครองที่สงัคมจดัใหส้มาชิก โดยอาศยัมาตรการภาครัฐเพือ่บรรเทา
ความเดือดร้อนเม่ือสมาชิกประสบปัญหาซ่ึงมีหลกัการ  ดงัน้ี23   
   1)  นายจา้งและลูกจา้งจะออก เงินสมทบร่วมกนั โดยรัฐบาลจะใหเ้งินอุดหนุน
บางส่วน 
   2)  การเขา้สู่โครงการประกนัสงัคมเป็นลกัษณะบงัคบั 
   3)  การจดัตั้งกองทุนเพือ่น าไปจ่ายประโยชน์ทดแทนตามเง่ือนไขที่ก  าหนดและ
ส่วนหน่ึงของเงินสมทบจะน าไปลงทุนเพือ่ใหก้องทุนมีสินทรัพยม์ากขึ้น 
   4)  สิทธิในการรับ ประโยชน์ทดแทนเกิดจากการจ่ายเงินสมทบที่เป็นไปตาม
เงื่อนไข 
   5)  อตัราเงินสมทบและประโยชน์ทดแทนมีความสมัพนัธก์บัรายไดข้อง
ผูป้ระกนัตน 
   ตามหลกัการประกนัสงัคมขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ส่ิงที่ไดใ้ห้
ความส าคญัในการท าใหก้องทุนมีสินทรัพยเ์พิม่มากขึ้น  คือ   การจ่ายเงินสมทบเขา้สู่กองทุนตอ้งมี
ภาระในการจ่ายประโยชน์ทดแทน  ดงันั้น  กองทุนจะขาดเสถียรภาพหรือล่มสลายไม่ได ้
                                                             

23  แหล่งเดิม.  หนา้  10 – 11.  
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  2.3.4.2  หลักการในการจัดเก็บเงินสมทบของส านักงานประกันสังคม24 
   กองทุนประกนัสงัคม  คือ  กองทุนที่ไดม้าจากการจดัเก็บเงินสมทบของ
ผูป้ระกนัตน  นายจ้ างและหรือของรัฐบาล  เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับผูป้ระกนัตนในประโยชน์
ทดแทนต่างๆ และค่าใชจ่้ายในดา้นการบริการ 
   หลกัการของการรับผดิชอบและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายที่จะตอ้งส่งเงิน
สมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมนั้นไดถื้อหลกั  ดงัน้ี 
   ผูป้ระกนัตนเป็นผูท้ี่ไดรั้บประโยช น์โดยตรงจากเงินกองทุนประกนัสงัคม  เป็น
ประโยชน์ทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นตวัเงิน  ส่ิงของเคร่ืองใชอ้นัจ าเป็นแก่การด ารงชีวติและ
บริการเพือ่ความอยูดี่มีสุขแก่ตนเอง  ผูป้ระกนัตนจึงตอ้งมีส่วนส าคญัในการออกเงินสมทบเพือ่
ความเป็นหุน้ส่วนของกองทุนประกนัสงัคมที่แทจ้ริง  และประโยชน์ทดแทนต่างๆ ที่จะไดรั้บก็เป็น
สิทธิที่ตนเองมีอยูต่ามกฎหมายและเป็นไปอยา่งมีศกัด์ิศรี 
   นายจา้ง  โดยหนา้ที่และศีลธรรมแลว้  ตอ้งรับผดิชอบในดา้นสวสัดิการของ
ลูกจา้ง  การที่นายจา้งตอ้งออกเงินสมทบส่วนหน่ึงเขา้กองทุนประกนัสงัคมก็เท่ากบันายจา้งไดใ้ ห้
ความช่วยเหลือและเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ลูกจา้ง  แมผ้ลประโยชน์ที่นายจา้งจะพงึไดรั้บจาก
การประกนัสงัคมจะไม่ไดรั้บโดยตรง  แต่นายจา้งก็ไดล้ดภาระความรับผดิชอบในดา้นการจดั
สวสัดิการใหลู้กจา้งแต่ฝ่ายเดียวมาเป็นร่วมกนัออกค่าใชจ่้าย 
   รัฐบาลซ่ึงมีภาระหนา้ที่จะต้ องจดับริการทางสงัคมใหแ้ก่ประชาชนเพือ่ให้
ประชาชนทุกคนมีความเป็นอยูอ่ยา่งปกติสุขและมีความมัน่คงในการด ารงชีวติ  จึงจะตอ้งมีส่วน
รับผดิชอบกองทุนประกนัสงัคมดว้ย  ซ่ึงค่าใชจ่้ายประเภทน้ีรัฐบาลก็จ่ายแลว้ในโครงการต่างๆ ที่
ช่วยเหลือประชาชนทัว่ไป 
   การส่งเงินสมทบเข้ ากองทุนประกนัสงัคมนั้น  แมว้า่จะมีผูเ้ก่ียวขอ้งอยู ่ 3  ฝ่าย
ดว้ยกนั  คือ  ผูป้ระกนัตน  นายจา้ง  และรัฐบาล  แต่ก็มิไดห้มายความวา่ทุกกองทุนผูท้ี่เก่ียวขอ้งทั้ง  
3  ฝ่าย  จะตอ้งส่งเงินสมทบเขา้กองทุนทุกฝ่าย 
   การส่งเงินสมทบเขา้กองทุนนั้นขึ้นอยูก่บัประเภทของก ารประกนัสงัคมความ
เก่ียวขอ้งตลอดจนความรับผดิชอบดว้ย  กล่าวคือ  บางประเภทผูป้ระกนัตนออกเงินสมทบเขา้
กองทุนเพือ่ใชจ่้ายในประโยชน์ทดแทน  รัฐบาลออกเงินค่าใชจ่้ายทางดา้นบริหาร  นายจา้งไม่ตอ้ง
ส่งเงินสมทบเขา้กองทุน  บางประเภทเป็นหนา้ที่ของนายจา้งฝ่ายเดียวที่ออกเงิน สมทบเขา้กองทุน 

                                                             
24  กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม , ส านกังานประกนัสังคม .  ( 2544).  แนวคดิและหลกัการ

ประกนัสังคม.  หนา้  17 – 31.  
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หรือจดัใหมี้การประกนัเพือ่ลูกจา้ง  ผูป้ระกนัตน  และรัฐบาล  ไม่ตอ้งออกเงินสมทบเขา้กองทุน 
หรือรัฐบาลอาจจะออกเงินทางดา้นบริการนั้น  รัฐบาลรับจะเป็นผูด้  าเนินการ 
   ส่วนการออกเงินสมทบเขา้กองทุนนั้นก็ไม่จ  าเป็นจะตอ้งถือหลกัการออกเงิน
สมทบในอตัราส่วนที่เท่าๆ กนัทุกฝ่าย  การออกเงินสมทบเขา้กองทุนแต่ละฝ่ายจะออกมากนอ้ยใน
อตัราส่วนเท่าใดก็อยูใ่นสภาพเง่ือนไขของการด าเนินงาน หรือการจดัใหมี้การประกนัแต่ละประเภท
ที่เป็นความจ าเป็นและความตอ้งการ  ตลอดจนประโยชน์ที่ไดจ้ากการสร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติ 
   ในการเรียก เก็บเงินสมทบจากผูป้ระกนัตน  นายจา้ง  และรัฐบาลนั้น  มีหลกั
ทัว่ไปอยูว่า่จะตอ้งไม่ใหก้ระทบกระเทือนต่อฐานะการเงินหรือการครองชีพของผูอ้อกเงินสมทบจน
กลายเป็นภาระยุง่ยากหรือก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแต่อยา่งไร  ฉะนั้น  ในการก าหนดอตัราเงิน
สมทบตามหลกัของการประกนัสงัคมจึงพยายามที่จะก าหนดในอตัราต ่าสุดที่สามารถจะท าได ้ 
  2.3.4.3  หลักการในการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม 
   การบริหารกองทุนควรมีวตัถุประสงคห์ลกัอยูท่ี่การใหป้ระโยชน์สูงสุดแก่
สมาชิกมิใช่มุ่งเนน้เพือ่การพฒันาประเทศเพือ่การกระจายรายได ้ หรือเพือ่นโยบายอยา่งใดอยา่ ง
หน่ึงของรัฐบาลซ่ึงมิใช่เป็นภารกิจหลกัตามหลกัการของการประกนัสงัคม  และการใหป้ระโยชน์
สูงสุดแก่สมาชิก  ผูบ้ริหารกองทุนควรค านึงถึงหลกัต่างๆ  ดงัน้ี25 
   1)  หลกัความมัน่คงของกองทุน  คือ  จะตอ้งสามารถรักษากองทุนไวไ้ดเ้พือ่ให้
สมาชิกไดรั้บประโยชน์เม่ือยามเกิดความเดือดร้อนหรือความมัน่คงของชีวติ  ทั้งน้ี  การด าเนินการ
ใดๆ ของผูบ้ริหารกองทุนจะตอ้งไม่เส่ียงจนอยูใ่นลกัษณะท าใหต้น้ทุนหรือกองทุนลม้ละลาย 
   2)  หลกัความคงค่าของเงินกองทุน  ควรมีหลกัประกนัวา่ผลตอบแทนที่สมาชิก
ไดรั้บจะตอ้งสูงกวา่อตัราภาวะเงินเฟ้อและสามารถน าไปใช้ บรรเทาความเดือนร้อนไดต้ามสภาพ
มูลค่าที่แทจ้ริงของเงิน (Real  Value) 
   3)  หลกัการใหผ้ลตอบแทนสูงสุดเพือ่ใหส้มาชิกไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดตามที่
สมาชิกคาดหวงั 
   4)  หลกัการรักษาสภาพคล่องของกองทุนเพือ่ใหก้องทุนมีเงินเพยีงพอส าหรับ
การจ่ายประโยชน์ทดแทนใหส้มาชิกไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
   5)  หลกัความโปร่งใส  การบริหารกองทุนจะตอ้งมีความโปร่งใส  เพือ่ให้
สมาชิกทัว่ไปไดท้ราบและมีความมัน่ใจในการบริหารงานของส านกังานประกนัสงัคม 
                                                             

25  สุจิตรา  คามนา .  (2547).  กรอบการน าเงินกองทุนประกนัสังคมไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์ . 
หนา้  10. 
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2.4  ลักษณะและสภาพของการท างานและสภาพปัญหาของแรงงานภาคเกษตรกรรม  
 เน่ืองจากภาคเกษตรกรรม  ไดแ้ ก่  กิจการที่เก่ียวกบัการเพาะปลูก  การประมง  ที่มิใช่
ประมงทะเลการป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย  
ดงัไดก้ล่าวไวใ้นนิยามศพัท ์ ดงันั้น  หากมีการกล่าวถึงกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียง
สตัวซ่ึ์งไม่ไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานอ่ืนรวมอยูน่ั้น  ต่อไปวทิยานิพนธน้ี์จะกล่าวเพยีงค  าวา่  
“ภาคเกษตรกรรม” 
 ผลิตผลในดา้นเกษตรกรรมมีบทบาทและเป็นก าลงัส าคญัที่ใชเ้ล้ียงประชากรใน
ประเทศไทยและประชากรโลก  ซ่ึงลกัษณะการท างานภาคเกษตรกรรมตอ้งท างานดว้ยความ
ยากล าบาก  “หลงัสูฟ้้าหนา้สูดิ้น”  เพราะงานเกษตรกรรมส่วนใหญ่ตอ้งท างานกลางแจง้แมจ้ะมีการ
น าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่แบ่งเบาการท างาน  แต่ก็ยงัไม่สามารถหลีกเล่ียงการใชก้  าลงัแรงกาย  ดว้ย
ลกัษณะการท างานและผลตอบแทนค่อนขา้งต ่า  ขาดความมัน่คงในการท างาน  เช่น  ลูกจา้งใน
กิจการเพาะปลูกจะมีการจา้งงานเป็นช่วงๆตามฤดูกาลซ่ึงอาจมีการจา้งเป็นรายวนัหรือรายเดือนตาม
ลกัษณะงานเกษตรกรรมแต่ละชนิด  มีการวา่งงานตามฤดูกาล  ไม่ไดรั้บความคุม้ครองจาก
หลกัประกนัสงัคม  หากเจบ็ป่วยใชสิ้ทธิไดเ้พยีงหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ถา้เกิดเหตุเน่ืองจาก
การท างานใหแ้ก่นายจา้งท าใหไ้ดรั้บบา ดเจบ็หรือตายก็จะไม่ไดรั้บค่าทดแทนในการเจบ็ป่วย  
ประสบอนัตราย  ทุพพลภาพ  สูญเสียอวยัวะ  ถึงแก่ความตายหรือกรณีสูญหาย  การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในอดีตเป็นการประกอบอาชีพเพือ่การยงัชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน  น ้ า  ป่า  และการพึ่งพาตนเ องเป็นหลกัมีวฒันธรรมช่วยเหลือเก้ือกูลกนั
และมีความพอใจกบัชีวติความเป็นอยูท่ี่พอใช ้ การใชแ้รงงานเกษตรกรรมเป็นแรงงานในครอบครัว
และชุมชน  มีการแลกเปล่ียนกนัท างานโดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นเงิน  จะเห็นไดจ้ากประเพณีการ
ลงแขก  ปัจจุบนัวถีิชีวติของเกษตรกรรมเปล่ียนแปลงไป ตามกระแสเศรษฐกิจระบบทุนนิยม  จาก
การประกอบอาชีพเพยีงเพือ่การบริโภคในครอบครัวและคา้ขายในทอ้งถิ่นเป็นการผลิตตามความ
ตอ้งการของตลาด  รวมทั้งเพือ่เป็นวตัถุดิบใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรม  วถีิชีวติการประกอบอาชีพถูก
ก าหนดในตลาดทุนนิยม  โดยที่ขาดความรู้และทกัษะการเกษตรสมยัใ หม่  จึงท าใหข้าดอ านาจ
ต่อรอง  ส่งผลใหร้ายไดต้  ่าและประสบภาวะหน้ีสิน  ระบบการผลิตไม่สนองต่อการด ารงชีวติขั้น
พื้นฐาน  ในกระแสบริโภคนิยม  แรงงานหนุ่มสาวจึงตอ้งด้ินรนออกไปท างานรับจา้งทั้งในและนอก
ภาคการเกษตรเม่ือหมดฤดูกาล  ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยูข่องครอบครัวคงเหลื อแต่คนสูงอายุ
และเด็กในชุมชน  ท าใหเ้กิดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานเม่ือถึงฤดูกาลเกษตร  วถีิการประกอบ
อาชีพจึงเปล่ียนจากการใชแ้รงงานในครัวเรือนมาเป็นการจา้งแรงงานมากขึ้น  เกษตรกรเองตอ้ง
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เปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูผ้ลิตเพยีงอยา่งเดียว มาเป็นแรงงานรับจา้งในภาคเกษตรกรรม  
เน่ืองจากการท างานในภาคเกษตรกรรมตอ้งรอฤดูกาล  ค่าตอบแทนการท างานต ่าและความไม่
มัน่คงในการท างานท าใหแ้รงงานภาคเกษตรกรรมเคล่ือนยา้ยการท างานไปท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมเม่ือวา่งจากฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต  และเม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวก็เคล่ือนยา้ยไปท างาน
ในภาคเกษตรกรรม  ดว้ยเ หตุที่การท างานในภาคเกษตรกรรม  ไม่ตอ้งใชท้กัษะและความช านาญ
มากสามารถเรียนรู้การท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ดงันั้น  การท างานของแรงงานภาคเกษตรกรรมจึงมี
ส่วนส าคญัที่ช่วยพยงุและซึมซบัความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดวกิฤตทาง
เศรษฐกิจ 
 จากการศึกษาของส านกังานธนาคารโลก  กรุงเทพมหานคร  ปรากฏวา่ในช่วงไตรมาส
แรกของปี  2540  (ก่อนเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย)  มีแรงงานในภาคเกษตรกรรม  จ  านวน  
531,000  คน  ยา้ยไปท างานก่อสร้าง  จ  านวน  327,000  คน  ยา้ยไปท างานในภาคการผลิต  จ านวน  
215,000  คน  ยา้ยไปท างานในภาคพาณิชยกรรม  และ จ านวน  130,000  คน  ยา้ยไปท างานในภาค
บริการ  แต่ในช่วงไตรมาสแรกของปี  2541  (หลงัเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย )  ปรากฏวา่
การไหลออกของแรงงานภาคเกษตรกรรมลดลงอยา่งมาก โดยการไหลอกไปสู่งานดา้นการก่อสร้าง
ลดลง  56%  และส าหรับงานบริการลดลง  104%  (แสดงวา่มีแรงงานจาก ภาคบริการเคล่ือนยา้ย
ออกมาท างานในภาคเกษตรกรรมประมาณ  6,000  คน)  ภายหลงัช่วงวกิฤตเศรษฐกิจของไทยในปี  
2540  แรงงานนอกระบบไดมี้การขยายตวัเพิม่ขึ้นโดยเป็นทางเลือกหน่ึงในการช่วย  “ซึมซบั  
(absorb)”  ความเดือดร้อนและปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม  และการวา่งงานของแรงง านใน
ระบบเป็นจ านวนมากที่ถูกนายจา้งปลดใหอ้อกจากงาน  หรือไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจ
โดยมีทางเลือกในการเคล่ือนยา้ยการท างานจากแรงงานในระบบมาสู่แรงงานนอกระบบโดย
เฉพาะงานภาคเกษตรกรรมที่จ  าเป็นตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมากอยูแ่ลว้  ท  าใหแ้รงงานในภาค
เกษตรกรรมมีจ านวนเพิม่ขึ้น  617,000  คนในปี  2541  และเพิม่ขึ้นอีก  1.11  ลา้นคนในปี  254226   
 ส าหรับสถานการณ์แรงงานในภาคการเกษตรนั้น  ส านกังานสถิติแห่งชาติรายงาน
จ านวนผูมี้งานท าในภาคเกษตรกรรมในช่วงปี  พ .ศ. 2548 –  2550  พบวา่จ านวนผูมี้งานท าในภาค
เกษตรกรรม ในปี  พ.ศ. 2549  และพ.ศ. 2550  เพิม่ขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเปรียบเทียบกบัผูมี้งานท าใน
ภาคเกษตรกรรมในปี  พ .ศ. 2548  เน่ืองจากภาวะตกต ่าในภาคอุตสาหกรรมในการส ารวจไดแ้บ่ง
การท างานในภาคเกษตรกรรม เป็น  2  ประเภท  คือ (1)  การเกษตร  การล่าสตัว ์ และการป่าไม ้ 
และ (2)  การประมง  ในช่วงปี  พ.ศ. 2548 – 2550  ผูท้ี่ท  างานการเกษตร  การล่าสตัว ์ และการป่าไม ้ 
                                                             

26  The  World  Bank.  อา้งถึงใน ส านกัวิจยักฎหมายและแรงงาน.  (2549). รายงานผลการศึกษาสภาพ
การจ้างงานและการท างานของลูกจ้างในงานทีไ่ด้รับไปท าทีบ้่านและงานเกษตรกรรม.  หนา้  2-13. 
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มีจ  านวนมากกวา่ผูท้ี่ท  างานการประมง  ประมาณ  30 : 1 ในเดือนกนัยายน  พ .ศ. 2551  ส านกังาน
สถิติแห่งชาติไดท้  ารายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากร  จ  าแนกตาม
ภาคอุตสาหกรรม  พบวา่มีแรงงานสาขาเกษตรกรรม  จ านวน  14.84  ลา้นคน  เพิม่ขึ้นเม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน  จ  านวน  6.6  แสนคน27 
 2.4.1  ลักษณะและสภาพของการท างานในภาคเกษตรกรรม   
 ภาคเกษตรกรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตอาหารเพือ่เล้ียงประชากรทัว่โลก  แรงงาน
ในภาคเกษตรกรรมเป็นกลุ่มแรงงานที่มีสภาพการท าง านและความเป็นอยูท่ี่ล  าบาก  เน่ืองดว้ยการ
ท างานในงานเกษตรกรรมส่วนใหญ่ตอ้งท างานอยูก่ลางแจง้เป็นเวลานานไม่วา่อากาศจะร้อนหรือ
หนาว  เม่ือถึงช่วงเวลาในการตระเตรียมการเพาะปลูกหรือฤดูกาลเก็บเก่ียวในแต่ละปีอาจจะตอ้ง
ท างานติดต่อกนัทุกวนัในสปัดาห์โดยไม่มีวนัหยดุหรือตอ้งท างานโดยมีชัว่โมงการท างานที่ยาวนาน
ติดต่อกนัในแต่ละวนัเพือ่ใหท้นัต่อสภาพการเพาะปลูก  เก็บเก่ียว  คดัเลือก  ตกแต่ง  จบัสตัวน์ ้ า  
บรรจุขนส่ง  จ  าหน่าย  การน าเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเทคโนโลยตี่างๆ เขา้มาช่วยในการท างาน
เกษตรกรรมเพือ่ช่วยแบ่งเบาความยากล าบากในการท างาน  สร้างผลผลิต  และเพิม่ประสิทธิภาพใน
การท างาน  แต่คนท างานก็ยงัคงตอ้งใชพ้ละก าลงัและแรงภายในการท างานอยูม่าก  เม่ือพจิารณาถึง
ผลตอบแทนการท างาน  มีค่าจา้งในอตัราค่อนขา้งต ่า  มีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัรายไดจ้ากการ
ท างานขึ้นอยูก่บัปริมาณงานและหรือระยะเวลา  อีกทั้งไม่มีโอกาสไดรั้บหลกัประกนัพื้นฐานในการ
ท างาน  เช่น  ไม่ไดรั้บการจดัหาสถานที่พกั  ความปลอดภยัในการท างาน  แรงงานในภาค
เกษตรกรรมยงัมีความเส่ียงสูงต่อภยนัตรายจากสารเคมีที่ใชใ้นการป้องกนัศตัรูพชืหรือเพือ่เร่ง
ผลผลิตในไร่นา  ตลอดจนการบาดเจบ็หรือตายจากอุบติัเหตุที่เกิดจากการท างาน 
 กล่าวไดว้า่  แรงงานภาคเกษตรกรรมคือ  ผูใ้ชแ้รงงานที่ท  างานโดยไม่มีสญัญาการจา้ง
งาน  หรือไม่มีค่าจา้งที่แน่นอน  ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ  ท  างานชัว่คราวไม่มีสถานประกอบการ ไม่
มีที่ตั้งเป็นหลกัแหล่งแน่นอน  และเป็นแรงงานที่ไม่ไดอ้ยูใ่นกรอบความคุม้ครองของก ฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน  กฎหมายประกนัสงัคม  หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท าใหไ้ม่มีหลกัประกนัความมัน่คง
ใดๆ ในการท างาน  สุขภาพ  และความมัน่คงในการด ารงชีวติ  เม่ือเจบ็ป่วย  คลอดบุตร  ตอ้งขาด
รายไดจ้ากการท างาน  ทั้งตอ้งเล้ียงดูอุปการะบุตร  แมเ้ขา้สู่วยัชรายอ่มตอ้งการบ าเหน็จ บ า นาญไว้
เล้ียงตนเอง  ซ่ึงแตกต่างจากแรงงานที่อยูใ่นความคุม้ครองของการประกนัสงัคมโดยส้ินเชิง 

                                                             
27  กระทรวงแรงงาน.  (2551).  สถานการณ์แรงงานปี 2550.  หนา้ 83-84. 
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 ผูท้ี่ท  างานในภาคเกษตรกรรมแบ่งตามลกัษณะของงานที่ท  าออกไดเ้ป็น  3  ประเภท 28  
คือ 
 (1)  เกษตรกรรมทัว่ไป  ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมในสาขาต่างๆ ซ่ึง
หมายความถึงผูป้ระกอบกิจการที่เป็นเจา้ของกิจการ  โดยมีการจา้งแรงงานและเกษตรกรรายยอ่ยซ่ึง
ประกอบกิจการโดยอาศยัแรงงานในครัวเรือน 
  (2)  เกษตรกรรับจา้ง  ไดแ้ก่  ผูท้ี่รับจา้งท างานทัว่ไป  และเกษตรกรรายยอ่ยซ่ึงมีรายได้
ไม่พอเพยีงที่ด้ินรนรับจา้งท างานใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจการเกษตร เม่ือว่ างเวน้จากการท างานใน
ครัวเรือน 
  (3)  เกษตรกรพนัธสญัญา  ไดแ้ก่  เกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ดา้นการเกษตรใหก้บับุคคล
หรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูรั้บซ้ือ  โดยมีการตกลงล่วงหนา้เก่ียวกบัเง่ือนไขในการผลิตและการรับซ้ือ  
เช่น  อุปกรณ์การผลิต  วตัถุดิบ  คุณภาพ  มาตรฐานการผลิต  ราคา  และเวลารับซ้ือ29 
 ในปี  พ.ศ. 2540  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานไดศ้ึกษาเร่ือง “สภาพการจา้งการ
ท างาน และปัญหาแรงงานในภาคเกษตรกรรมพบวา่ 
 (1)  การจา้งแรงงานในภาคเกษตรแบ่งเป็น  3  ลกัษณะ  คือ  การจา้งแบบรายวนั  แบบ
รายเดือน  และแบบเหมาจ่าย  ในการเหมาจ่ายมี ทั้งหมดตามปริมาณงานที่ตอ้งการผลส าเร็จ  และ
เหมาจ่ายในลกัษณะ ที่ใชผ้ลส าเร็จเป็นเกณฑค์  านวณค่าจา้งเป็นรายวนั  รายเดือน  รายปี  หรือ
ค านวณแบ่งตามผลงานที่ท  าไดโ้ดยการแบ่งเปอร์เซ็นตต์ามที่ตกลงกนั  การวา่จา้งส่วนใหญ่ตกลงกนั
ดว้ยวาจามากกวา่การท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดย มีการตกลงเกี่ยวกบัค่าจา้ง  การจ่ายค่าจา้ง  
ชัว่โมงการท างาน  และหนา้ที่หลกัของลูกจา้ง  เป็นตน้ 
   กิจการเล้ียงสตัวมี์การจา้งเป็นรายเดือนมากกวา่รายวนั  เน่ืองจากลกัษณะงาน
ค่อนขา้งจะแน่นอนและมีระยะเวลาการจา้งเป็นส่วนใหญ่  งานเล้ียงสตัวส์ามารถวา่จา้งงานไดต้ลอด
ปี 
 (2)  การจา้งแรงงานแบบคร้ังคราวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขั้นตอนเตรียมการ  เช่น  การปลูก
พชื  การสร้างโรงเรือน  โดยมีระยะเวลาการจา้ง  3 – 6  เดือน  ส าหรับการจา้งแบบประจ าส่วนใหญ่

                                                             
28  สิทธิชยั  พฒันสุวรรณ  และคณะ.  อ้างถึงในรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์  โครงการศึกษาวจิัยเพื่อ

ขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ.  (2551).  หนา้ 2-11-2-12. 
29  กรมสวสัดิการและคุม้ครอง แรงงาน  กระทรวงแรงงาน .  (2552).  รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการ

ศึกษาวจิัย  เร่ือง  รูปแบบและแนวทางการ ส่งเสริมการจัดสวสัดิการแรงงานส าหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม .  
หนา้ 2-16-2-17. 
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อยูใ่นขั้นตอนการดูแลบ ารุงรักษา  ก  าจดัวชัพชื  ใส่ปุ๋ ย  ใหอ้าหาร  และฉีดวคัซีนแก่สตัวเ์ล้ี ยง  โดยมี
ระยะเวลา  6  เดือนขึ้นไป 
 (3)  ค่าแรงงานในภาคเกษตรจะแตกต่างกนัตามเพศ  ภูมิภาค  และเขตชุมชน  ค่าจา้ง
แรงงานชายจะสูงกวา่ค่าจา้งแรงงานหญิง  ในภาคใตมี้การจ่ายค่าจา้งสูงที่สุด  และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีการจ่ายค่าจา้งต ่าที่สุด 
  (4)  การวา่จา้งงานของผู ้ ประกอบกิจการขนาดใหญ่  โดยเฉพาะในกิจการเล้ียงสตัว์
มกัจะมีการก าหนดใหมี้วนัหยดุและสวสัดิการแรงาน  เช่น  ค่าอาหาร  สถานที่พกั  และการ
รักษาพยาบาล  เป็นตน้  ใหแ้ก่ลูกจา้งดว้ย 
 (5)  สภาพการท างานของกิจการเพาะปลูก  แรงงานส่วนใหญ่ท างานอยูใ่นที่โล่งแจง้
หรือกลางแดด  ส าหรับกิจการเล้ียงสตัวแ์รงงานส่วนใหญ่จะอยูภ่ายในอาคารหรือในที่ร่ม  และ
ส าหรับกิจการเล้ียงสตัวน์ ้ าแรงงานจะท างานอยูท่ ั้งในที่ร่มและกลางแจง้  ในการท างานมกัจะมี
ระยะเวลาท างานที่ยาวนาน  ตั้งแต่เชา้มืดไปจนถึงเยน็ค  ่าขึ้นอยูก่บัลกัษณะงานและไม่ได้
ก าหนดเวลาไวแ้น่นอนซ่ึงแตกต่างจากการท างานในภาคอุตสาหกรรม 
  (6)  การท างานล่วงเวลาในกิจการเพาะปลูกไม่สามารถแยกออกจากการท างานปกติได ้ 
เน่ืองจากลกัษณะการท างานที่ตอ้งท าต่อเน่ืองไปจนเสร็จในแต่ละขั้นตอนท าใหมี้แรงงานจ านวน
นอ้ยไดรั้บค่าล่วงเวลา  ส าหรับวนัหยดุการท างานในภาคเกษตรกรรมส่วนใ หญ่ท างานตามฤดูกาล  
และลูกจา้งท างานทุกวนัในช่วงเวลาดงักล่าวโดยไม่มีวนัหยดุในแต่ละสปัดาห์  มีลูกจา้งแบบประจ า
ซ่ึงมีจ  านวนนอ้ยเท่านั้นที่ไดรั้บวนัหยดุประจ าสปัดาห์โดยไดรั้บค่าจา้งตามปกติ  แต่ตอ้งมีการแจง้
ล่วงหนา้และหมุนเวยีนวนัหยดุ 
  2.4.2  สภาพปัญหาของแรงงานภาคเกษตรกรรม30   
  1)  ปัญหาการไดรั้บค่าตอบแทนต ่ากวา่อตัราค่าจา้งขั้นต ่า  เน่ืองจากสินคา้ทางเกษตรมี
ความไม่แน่นอน 
  2)  ปัญหางานที่ท  าไม่ไดรั้บการจา้งงานอยา่งต่อเน่ือง  วนั  เวลาท างานไม่แน่นอน  
วา่งงานตามฤดูกาล  ขาดความมัน่คงในการท างาน และความมัน่คงในเร่ืองรายได้   เน่ืองจากภาค
เกษตรกรรมอยูใ่นสภาพที่ล่อแหลมต่อความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 
  3)  ปัญหาไม่ไดรั้บสวสัดิการจากนายจา้งเช่นเดียวกบัแรงงานในระบบ  เช่น  ที่พกัอาศยั  
การปฐมพยาบาล  การช่วยเหลือครอบครัว 

                                                             
30  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน .  (2551).  โครงการศึกษาวจิัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงาน

ให้แก่แรงงานนอกระบบ.  หนา้  7-15. 
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  4)  ปัญหาไม่ไดรั้บความปลอดภยัในการท างาน  เช่น  ไดรั้บสารเคมีเป็ นพษิ  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองจกัร ที่เป็นอนัตราย 
  5)  ปัญหาเม่ือเจบ็ป่วย หรือประสบอนัตราย หรือตายทั้งเน่ืองจากการท างานและไม่
เน่ืองจากการท างาน  ไม่สามารถใชสิ้ทธิจากประกนัสงัคมได ้ ทั้งที่มีสถานะเป็นลูกจา้งและนายจา้ง
เหมือนลูกจา้งของนายจา้งโดยทัว่ๆ ไป  ปฏิบติัตา มค าสัง่ของนายจา้งหรือรักษาผลประโยชน์ของ
นายจา้ง  แมจ้ะใชสิ้ทธิการรักษาพยาบาลจากสวสัดิการของรัฐ  หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติแลว้ก็
ตามหากตอ้งหยดุงานพกัรักษาตวั  หรือสูญเสียอวยัวะ  ทุพพลภาพ หรือตาย  ก็ไม่มีสิทธิไดรั้บเงิน
ทดแทนการขาดรายไดใ้นช่วงที่ไม่สามารถท างานได ้
 6)  ปัญหาที่ดินท ากินเป็นของตนเองของภาคเกษตรกรรมเพาะปลูก 
  7)  ปัญหาการวา่งงานไม่สามารถหางานท าในทอ้งถ่ินของลูกจา้งได ้
  8)  ปัญหาขาดแคลนแรงงาน  เน่ืองจากแรงงานไปท างานในเมืองมากขึ้น 
 
 2.5  ความหมายของนายจ้างลูกจ้างและลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน 
 การคุม้ครองแ รงงานภาคเกษตรกรรมตามกฎหมายประกนัสงัคม  จ  าเป็นตอ้งศึกษา
ความหมายของนายจา้งลูกจา้งตามสญัญาจา้งแรงงานและลกัษณะของสญัญาจา้งแรงงาน 
 2.5.1  ความหมายของนายจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน 
 ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยไ์ดใ้หค้วามหมายของสญัญาจา้งแรงงานไวใ้น
มาตรา  575  วา่ "อนัวา่จา้งแรงงานนั้น  คือ  สญัญาซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกวา่  ลูกจา้ง  ตกลงท างานให้
บุคคลอีกคนหน่ึงเรียกวา่  นายจา้ง  และนายจา้งตกลงจะใหสิ้นจา้งตลอดเวลาที่ท  างานให้” 
 จากบทบญัญตัิมาตรา  575  นั้น  สามารถแยกสาระส าคญัของสญัญาจา้งแรงงานไดว้า่ 
 (1)  สญัญาจา้งแรงงานเป็นสญัญาที่มีคู่สญัญา  2  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายนายจา้งฝ่ายหน่ึงและฝ่าย
ลูกจา้งอีกฝ่ายหน่ึง  นายจา้ง  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มิไดใ้หค้  าจ  ากดัความไว ้ แต่ถา้
พจิารณาจากค าจ  ากดัความของสญัญาจา้งแรงงานตามมาตรา  575 แลว้  อาจไดค้  าจ  ากดัความของ
นายจา้งไดว้า่  เป็นบุค คลที่จา้งบุคคลอ่ืนใหท้  างานใหต้นโดยตกลงจ่ายค่าตอบแทนใหซ่ึ้ง
ค่าตอบแทนน้ีเรียกวา่  สินจา้ง 
 ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  มาตรา  5  บญัญติัวา่ “นายจา้ง ”  
หมายความวา่  ผูซ่ึ้งรับลูกจา้งเขา้ท างานโดยจา้งค่าจา้งและใหห้มายความรวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บ
มอบหมายใหท้  างานแทนนายจา้ง  ในกรณีที่นายจา้งเป็นนิติบุคคลใหห้มายความรวมถึงผูมี้อ  านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลและผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลใหท้  า
การแทนนิติบุคคลดว้ย 
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 ส าหรับลูกจา้งนั้น  ถา้พจิารณาจากบทบญัญติัของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
โดยเฉพาะบทบญัญตัิมาตรา  575  ก็อาจกล่าวไดว้า่  ลูกจา้ง  คือ  บุคคลหน่ึงที่ตกลงจะท างานใหแ้ก่
นายจา้งโดยไดรั้บสินจา้งเป็นการตอบแทน  แมว้า่บทบญัญติัมาตรา  575  น้ี  จะมิไดใ้หค้  าจ  ากดั
ความเช่นน้ีไวโ้ดยตรงก็ตาม  และถา้พจิารณาจากพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  แลว้  จะ
พบค าจ  ากดัความค าวา่  ลูกจา้ง  ในมาตรา  5  “ลูกจา้ง”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งท างานใหน้ายจา้งโดยรับ
ค่าจา้งไม่วา่จะเรียกช่ืออยา่งไร  แต่ไม่รวมถึงลูกจา้งซ่ึงท างานเกี่ยวกบังานบา้นอนัมิไดมี้การ
ประกอบธุรกิจร่วมดว้ย31   
 (2)  สญัญาจา้งแรงงานมีวตัถุประสงคท์ี่ใหลู้กจา้งท า งานใหแ้ก่นายจา้ง  มิไดมี้
วตัถุประสงคท์ี่จะใหมี้การท าการงานจนส าเร็จดงัเช่นสญัญาจา้งท าของ32 
  (3)  สญัญาจา้งแรงงานเป็นสญัญาที่นายจา้งตกลงจะใหสิ้นจา้งแก่ลูกจา้งตลอดเวลาที่
ท  างานให ้
 การที่ลูกจา้งไดท้  างานใหแ้ก่นายจา้งนั้นมิไดท้  าแบบใหเ้ปล่า  แต่กระท าการงานไปโดย
หวงัจะไดรั้บสินจา้งของนายจา้ง  ดงันั้น  ในสญัญาจา้งแรงงาน  นายจา้งจะจ่ายสินจา้งใหแ้ก่ลูกจา้ง
ตลอดเวลาที่ท  าการงานให ้ การท างานและสินจา้งจึงเป็นสาระส าคญัของสญัญาจา้งแรงงาน  การ
ท างานใหโ้ดยไม่มีสินจา้ง  จึงไม่เป็นสญัญาจา้งแรงงาน  หากแต่เป็นการงานหรือการใชห้รือการ
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นั33 
 2.5.2  ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน 
 สญัญาจา้งแรงงานนั้นมีลกัษณะส าคญั  ดงัน้ี34 
 (1)  เป็นสญัญาระหวา่งบุคคลสองฝ่าย  ฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกวา่  “ลูกจา้ง ”  ตกลงท างาน
ใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกวา่  “นายจา้ง” 
  (2)  เป็นสญัญาต่างตอบแทน  คือ  คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้ีที่จะตอ้งช าระตอบแทน
ต่อกนั  โดยลูกจา้งมีหนา้ที่ตอ้งท างานใหน้ายจา้งภายใตก้ารบงัคบับญัชาของนายจา้งดว้ยความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต และรักษาผลประโยชน์ใหน้ายจา้ง  ส่วนนายจา้งก็มีหนา้ที่หรือมีหน้ีที่จะตอ้งจ่าย
สินจา้งใหลู้กจา้งเป็นการตอบแทนตลอดเวลาที่ลูกจา้งท างานให ้ และดูแลเอาใจใส่สภาพการท างาน  

                                                             
31  เกษมสันต ์ วิลาวรรณ  ข (2540).  สัญญาจ้างแรงงาน  สิทธิ  และ หน้าทีร่ะหว่างนายจ้างกบัลูกจ้าง .  

หนา้  3. 
32  ไผทชิต  เอกจริยกร.  (2542).  ค าอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน  จ้างท าของ  รับขน  ยมื  ฝากทรัพย์  เจ้า

ส านักโรงแรม.  หนา้  25-32. 
33  วสันต ์ รจนากิจ.  (2535).  ข้อแตกต่างระหว่างการจ้างแรงงานและการจ้างท าของ.  หนา้  106. 
34  ธีระ  ศรีธรรมรักษ ์ก (2543).  กฎหมายแรงงาน.  หนา้  56-58. 
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สวสัดิการ  และความปลอดภยัในการท างานใหลู้กจา้งเช่นกนั  สญัญาจา้งแรงงานจึงเป็นสญัญาต่าง
ตอบแทน  หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ช าระหน้ี  คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงก็ยอ่มมีสิทธิที่จะไม่ช าระ
หน้ีในส่วนของตนไดดุ้ จกนั  ดงันั้น  การท างานและสินจา้งจึงเป็นสาระส าคญัของสญัญาจา้ง
แรงงานการท างานใหโ้ดยไม่มีสินจา้ง  จึงไม่เป็นสญัญาจา้งแรงงาน  แต่อาจเป็นความสมัพนัธใ์น
ลกัษณะอ่ืน  เช่น  เป็นตวัการตวัแทน  เป็นตน้ 
 (3)  เป็นสญัญาที่ไม่มีแบบ  กฎหมายมิไดก้  าหนดแบบของสญัญาจา้งแรงงาน ไว ้ จึงไม่
จ  าตอ้งท าเป็นหนงัสือหรือจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที่แต่อยา่งใด  แต่ลูกจา้งจะตอ้งมีเจตนา
ท างานในฐานะลูกจา้งตามสญัญาจา้งแรงงานโดยการตกลงเขา้ท  างานใหน้ายจา้งเพือ่รับสินจา้ง  และ
เม่ือนายจา้งรับลูกจา้งเขา้ท างานโดยตกลงจ่ายสินจา้งใหลู้กจา้งตลอดระยะเวลาที่ท  างานให ้ แสดงวา่
ค  าเสนอและค าสนองถูกตอ้งตรงกนัแลว้ก็ก่อใหเ้กิดสญัญาจา้งแรงงานขึ้นทนัที  คือ  สมบูรณ์โดย
เจตนาตกลงกนั  แมจ้ะตกลงกนัดว้ยวาจาสญัญาก็เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แลว้  แต่การแสดงเจตนาเขา้ท า
สญัญาน้ีตอ้งแสดงต่อนายจา้งผูมี้อ  านาจรับเขา้งานเท่านั้น  ถา้แสดงเจต นาต่อบุคคลผูไ้ม่มีอ านาจ
รับเขา้ท างาน  สญัญาจา้งแรงงานก็ไม่เกิดขึ้น 
 สญัญาจา้งแรงงานจึงอาจเกิดขึ้นจากการตกลงดว้ยวาจา  การตกลงโดยปริยาย  หรือการ
ท าสญัญาเป็นหนงัสือก็ได ้
 หากมีการท าสญัญาจา้งแรงงานเป็นหนงัสือ  นายจา้งและลูกจา้งจะก  าหนดรูปแบบของ
สญัญาหรือมีขอ้ความอยา่งไรก็ได ้
  (4)  เป็นสญัญาเฉพาะตวั  คือ  ถือความส าคญัในตวับุคคลที่เป็นคู่สญัญาเป็นส าคญัเม่ือ
นายจา้งและลูกจา้งตกลงกนัแลว้  นายจา้งจะโอนสิทธิของตนใหบุ้คคลภายนอกไม่ได ้ เวน้แต่
ลูกจา้งจะยนิยอมในท านองเดียวกนัลูกจา้งจะใหบุ้คคลภายนอกท างานแทนไม่ไดเ้ช่นกนั  เวน้แ ต่
นายจา้งจะยนิยอม (มาตรา  577 )  หากฝ่ายใดฝ่าฝืน  อีกฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสญัญาเสียก็ได ้ 
นอกจากน้ีหากสญัญาจา้งแรงงานใดมีสาระส าคญัที่ตวับุคคลผูเ้ป็นนายจา้ง  สญัญานั้นยอ่มระงบัไป
ดว้ยมรณะแห่งนายจา้ง (มาตรา  584) 
 นอกจากลกัษณะส าคญัทั้ง  4  ประการน้ีแลว้  สญัญาจา้ งแรงงานน้ีมิไดห้มายถึง  การ
จา้งแรงงานที่ใชแ้รงงานแต่เพยีงอยา่งเดียว  หากหมายถึงงานที่ใชส้มองดว้ย  เช่น  งานของนกั
กฎหมาย  นกับญัชี  แพทยแ์ละผูบ้ริหาร  เป็นตน้ 
  (5)  เป็นสญัญาที่ตกลงก าหนดเง่ือนไขการจา้ง  ระยะเวลาการจา้ง  การท างานค่าจา้ง
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไวอ้ยา่งไรก็ได ้ แต่ขอ้ตกลงนั้นจะตอ้งไม่ขดั หรือผดิแผกแตกต่างไปจาก
กฎหมายอนัเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
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บทที่  3 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรมตามหลกัการ
ขององค์การสหประชาชาติ  อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  

(ILO)  กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายประเทศไทย  
 
 เน่ืองจากแรงงานภาคเกษตรกรรมเป็นแรงงานที่ตอ้งท าตามฤดูกาล  ผลผลิตขึ้นอยูก่บั
สภาพอากาศเ กษตรกรรมส่วนมากมีฐานะยากจนมีมาตรฐานในการด ารงชีพค่อนขา้งต ่า  มีภาวะ
เส่ียงต่ออนัตรายจากสุขภาพดว้ยเหตุใชส้ารเคมี  การคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรมจึงควรศึกษา
แนวทางในการคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรมตามหลกัการขององคก์ารสหประชาชาติ  องคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ  (International  Labour  Organisation)  หลกัการของกฎหมายต่างประเทศ  
และตามหลกัการของกฎหมายไทย  เพือ่น าองคค์วามรู้มาพฒันาภาคการเกษตรกรรมโดยการศึกษา
จะมุ่งเนน้เก่ียวกบักฎหมายประกนัสงัคมของประเทศญี่ปุ่ น  ออสเตรเลีย  องักฤษ  และ
สหรัฐอเมริกา  เพือ่ท  าใหเ้ขา้ใจหลกักฎหมายขอ งระบบกฎหมายต่างประเทศในเร่ืองของการ
ประกนัสงัคมเก่ียวกบัภาคเกษตรกรรม 
 
3.1  มาตรการในการคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรมตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ 
   3.1.1  องค์การสหประชาชาติกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
  องคก์ารสหประชาชาติไดต้ั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใน เดือนตุลาคม  พ .ศ. 2489  
และไดอ้อกประกาศปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  เม่ือวนัที่  10  ธนัวาคม  พ .ศ. 2491  ซ่ึง
ครอบคลุมแรงงานทุกคน  รวมทั้งแรงงานในงานเกษตรกรรมโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่ีส่วน  ดงัน้ี 
  ส่วนแรก  กล่าวถึงหลกัการส าคญัของสิทธิมนุษยชนวา่  มนุษยมี์สิ ทธิติดตวัมาตั้งแต่เกิด
ไม่วา่อยูท่ี่ไหน  มนุษยมี์ศกัด์ิศรีมีความเสมอภาคกนั  ดงันั้น  จึงหา้มเลือกปฏิบติัต่อมนุษยแ์ละควร
ปฏิบติัต่อกนัเหมือนพีน่อ้ง  สิทธิมนุษยชนน้ีเป็นส่ิงที่ไม่อาจโอนใหแ้ก่กนัได ้ จึงเป็นหนา้ที่ของ
รัฐบาลทุกประเทศที่จะสร้างหลกัประกนัแก่ทุกชี วติดว้ยการเคารพหลกัการของสิทธิเสรีภาพ   ที่
ปรากฏในปฏิญญาน้ีเพือ่ใหสิ้ทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานร่วมกนัส าหรับการปฏิบติัต่อกนัของผูค้น
ในสงัคม 
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ส่วนที่สอง  กล่าวถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  โดยเนน้ถึงสิทธิในชีวติในศกัด์ิศรีความ
เท่าเทียมกนัโดยเฉพาะในทางกฎหมาย  เสรีภาพความมัน่คงในชีวติ  สิทธิในกระบวนการยติุธรรม  
เสรีภาพในความเป็นส่วนตวั  เสรีภาพในการนบัถือศาสนา  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการ
แสดงออก  เสรีภาพส่ือมวลชน  เสรีภาพในการชุมนุมการสมาคมรวมกลุ่มและสิทธิในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการเขา้ถึงบริการสาธารณะ 
  ส่วนที่สาม  กล่าวถึงทางเศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรม  ไดแ้ก่  สิทธิในการเขา้ถึง
ทรัพยากรของรัฐ  และการไดรั้บผลทางเศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรมที่จ  าเป็นต่อการพฒันา
ตนเอง  สิทธิในการศึกษา  สิทธิในดา้นแรงงานซ่ึงหมายถึงการมีงานท าและไดรั้บค่าจา้งที่เท่าเทียม
กนัในงานประเภทเดียวกนั  สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพยีงพอ  สิทธิในสวสัดิการสงัคม  การ
คุม้ครองแม่และเด็ก  สิทธิในการไดรั้บความคุม้ครองทางวฒันธรรม  ศิลปะ  ลิขสิทธ์ิ  และสิทธิบตัร  
สิทธิเขา้ถึงบริการทางการแพทย ์
  ส่วนที่ส่ี  กล่าวถึงหนา้ที่ของบุคคล  สงัคมและรัฐ  โ ดยการที่จะตอ้งด าเนินการสร้าง
หลกัประกนัใหมี้การคุม้ครองสิทธิที่ปรากฏในปฏิญญาน้ีใหไ้ดรั้บการปฏิบติัอยา่งจริงจงั  หา้มรัฐ
กระท าการละเมิด สิทธิมนุษยชนและจ ากดัสิทธิของบุคคลมิใหใ้ชสิ้ทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้น 
  ในเร่ืองสิทธิดา้นแรงงานนั้น  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนไดก้  าหนดวา่ 
  (1)  ทุกคนมีสิทธิในการงาน  การเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอนัยตุิธรรมและเป็น
ประโยชน์แห่งการงาน และในการคุม้ครองต่อการวา่งงาน 
  (2)  ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรั้บเงินค่าจา้งเท่าเทียมกนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ 
  (3)  ทุกคนที่ท  างานมีสิทธิที่จะไดรั้บสินจา้งที่ยติุธรรมและเป็นประโยชน์ที่จะใหป้ระกนั
แก่ตนเองและครอบครัวแห่งตน และไดรั้บการคุม้ครองทางสงัคมดว้ย 
  (4)  ทุกคนมีสิทธิที่จะจดัตั้งและเขา้ร่วมในสหภาพแรงงานเพือ่คุม้ครองผลประโยชน์
ของตน1 
  ดงันั้น  สิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงที่ติดตวัมนุษยม์าตั้ งแต่เกิด  ความมีศกัด์ิศรีการเป็นมนุษย์
โดยเฉพาะดา้นแรงงานควรมีงานท าและค่าจา้งที่เท่าเทียมกนัตลอดจนไดรั้บความคุม้ครองในเร่ือง
สวสัดิการสงัคมโดยเฉพาะหลกัประกนัสงัคมในงานประเภทเดียวกนัใหเ้หมือนกนั  จึงกล่าวไดว้า่ 
“สิทธิแรงงาน  คือ  สิทธิมนุษยชน ”  ประเทศไทยซ่ึงเ ป็นประเทศภาคีสมาชิกจึงมีหนา้ที่ปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตามกติการะหวา่งประเทศ 
 
                                                             

1  คณะกรรมการประสานงานองคก์รสิทธิมนุษยชน.  (2544).  สิทธิมนุษยชน.  หนา้ 3-6. 
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3.1.2  อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครองแรงงาน   
  1)  กติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม (International  Covenant  
Economic, Social  and  Cultural  Rights, 1966 : ICESCR) 
   กติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรมเป็นกติกาออกมาเพือ่
รับรองสิทธิต่างๆ ทางเศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรม  ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิที่เกี่ยวกบัการท างาน  
สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทน  และสิทธิในการมีสภาพการท างานที่ดีส าหรับคนท างานทุกคน  
ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัแลว้เม่ือวนัที่  5  กนัยายน  พ .ศ. 2542  จึงมีความผกูพนัจะตอ้งรับรอง
สิทธิของแรงงานทุกประเภทใหมี้ความปลอดภยัในการท างาน  มีสภาพการท างานที่ดีขึ้น  และมี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัต่อกนั 
  2)  กติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิทางการเมืองแล ะพลเมือง (International  Covenant  on  and  
Political  Right, 1966 : ICCPR) 
   กติกาสากลฉบบัน้ีออกมาเพือ่รับรองสิทธิต่างๆ ของมนุษยใ์นทางการเมืองของ
พลเมืองที่ไม่ใหมี้การเลือกปฏิบติั  ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  สิทธิในการ
เคล่ือนยา้ยถ่ินที่อยู ่ สิทธิในการรวมตวัอนัเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษยท์ุกคน  กติกาสากลน้ีประเทศ
ไทยไดใ้หส้ตัยาบนัแลว้เม่ือวนัที่  5  กนัยายน  พ.ศ. 2542  จึงมีความผกูพนัที่จะตอ้งรับรองสิทธิของ
แรงงานใหมี้สภาพการท างานที่ดี  มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม  และทั้งมีความปลอดภยัในการท างาน
โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัต่อกนั 
  3)  อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทุกรูปแบบในทางเช้ือชาติ (International  
Convention  on  the  Elimination  of  all  forms  of  Racial  Discrimination, 1966 : CERD) 
  อนุสญัญาฉบบัน้ีไดสื้บทอดแนวคิดและหลกัการของปฏิญญาสากล วา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชนวา่มนุษยท์ุกคนเกิดมามีศกัด์ิศรีและความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั  ตอ้งมีการขจดัการเลือก
ปฏิบติั  ไม่วา่ความแตกต่างจะมาจากทางดา้นเช้ือชาติ  สีผวิ  เผา่พนัธุ ์หรือสญัชาติ โดยก าหนดให้
รัฐภาคีเร่งด าเนินนโยบายป้องกนัขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ เพือ่ใหบุ้คคลคนมีความเท่าเทียม
กนัภายใตก้ฎหมาย  ไม่วา่จะเป็นสิทธิที่ไดรั้บเท่าเทียมกนัในการพจิารณาของสิทธิไดรั้บการ
คุม้ครองความปลอดภยั  สิทธิทางการเมือง  สิทธิทางเศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรม 
   แมป้ระเทศไทยจะยงัไม่ไดส้ตัยาบนัต่ออนุสญัญาฉบบัน้ี  แต่หลกัการไม่เลือกปฏิบตัิ
ต่อบุคคล  และการรับรองสิทธิต่างๆ ส่วนใหญ่ก็เป็นหลกัการเดียวกบักติกาสากลระหวา่งประเทศ
สองฉบบัขา้งตน้  จึงถือเป็นหลกัการที่ประเทศไทยไดย้ดึถือเป็นแนวปฏิบตัิดว้ย 
  (4)  อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทุกรูปแบบต่อสตรี (The  Convention  on  
The  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against  Women – CEDAW, 1979)   
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   อนุสญัญาฉบบัน้ีเนน้การขจดัการเอาเปรียบหรือการเลือกปฏิบติัต่อสตรีเพศ  ซ่ึงเป็น
การคุม้ครองไปถึงแรงงานต่างดา้วดว้ย  แรงงานหญิงต่างดา้วจึงไดรั้บการคุม้ครองมิใหมี้การเลือก
ปฏิบติัใหแ้ตกต่างไปจากแรงงานชาย  และยงัหา้มการล่วงละเมิดทางเพศแก่แรงงานหญิงดว้ย 
   ประเทศไทยไดมี้พนัธกรณีในการปฏิบติัตามอนุสญัญาฉบบัน้ีจากการใหส้ตัยาบนั
เม่ือวนัที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) 
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรมตามอนุสั ญญาและข้อแนะของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
   องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศตั้งขึ้นเพือ่ท  าหนา้ที่ในการใหค้วามช่วยเหลือทาง
วชิาการแก่ประเทศสมาชิกซ่ึงไดน้ าผลการศึกษาวจิยัขององคก์รมาเป็นแนวทางเพือ่ประกอบการ
พฒันาและบริหารแรงงานของบรรดาประเทศสมาชิกใหเ้ป็นมาตรฐ านสากล  องคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศเป็นองคก์ารช านญัพเิศษทางเศรษฐกิจและสงัคมภายใตส้หประชาชาติที่เก่าแก่ที่สุด  
ก่อตั้งเม่ือปี  ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) ตามความตกลงในสนธิสญัญาแวร์ชาย (Treaty  of  Versailles) 
ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงสนัติภาพเพือ่สงบศึกสงครามโลกคร้ังที่  1  ประเทศไทยเป็นหน่ึงใน  45  ประเทศ
ของสมาชิกก่อตั้งองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสริมความยติุธรรม
ทางสงัคม  ส่งเสริมและรับรองการเคารพสิทธิแรงงานและมนุษยชน  เพือ่ก  าหนดมาตรฐานแรงงาน
ระหวา่งประเทศในรูปของอนุสญัญาและขอ้แนะ  เพือ่ยกระดบัมาต รฐานความเป็นอยูท่ี่ดีของ
คนท างาน  เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่ประเทศสมาชิกในดา้นการพฒันาแรงงานรวมทั้ง
ส่งเสริมการพฒันาองคก์ารของลูกจา้งและนายจา้ง  และใหค้วามช่วยเหลือในการฝึกอบรมและ
ค าปรึกษาแนะน า 
   ต่อมาในปี  พ.ศ. 2487  เม่ือองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดด้ าเนินงานมาครบ  25  ปี  
และอยูใ่นระหวา่งกระจายขอบเขตการปฏิบติังานหลงัสงครามโลก  ที่ประชุมแรงงานระหวา่ง
ประเทศซ่ึงมีขึ้น  ณ  ฟิลาเดลเฟีย  สหรัฐอเมริกา  ไดมี้มติยอมรับค าประกาศแห่งฟิลาเดลเฟีย  ซ่ึงให้
ค  าจ  ากดัความเก่ียวกบัวตัถุประสงคเ์จตนารมณ์และยงัเป็นขอ้คิดอั นเป็นแนวทางส าหรับงานของ
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศจนถึงทุกวนัน้ี  โดยมีหลกัส าคญั  4  ขอ้  คือ 
   1)  แรงงานมิใช่สินคา้ 
   2)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งสมาคมเป็นส่ิงส าคญัสู่ความกา้วหนา้
อนัย ัง่ยนื 
   3)  ความยากจน  ณ  ที่ใดแห่งหน่ึงยอ่มเป็นปฏิปัก ษต์่อความเจริญรุ่งเรืองในทุกหนทุก
แห่ง 
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   4)  มนุษยท์ุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาสวสัดิภาพทางวตัถุและพฒันาดา้นจิตใจภายใต้
เง่ือนไขของเสรีภาพและความมีศกัด์ิศรีภาคภูมิความมัน่คงทางเศรษฐกิจและโอกาสอนัทดัเทียมกนั
โดยไม่ค  านึงเช้ือชาติ  หรือเพศใดๆ  
  3.2.1  อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International  Labour  Organisation  
Convention)   
   อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ  คือ  ขอ้ตกลงก าหนดมาตรฐานแรงงาน  
ซ่ึงที่ประชุมใหญ่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้  การประชุมใหญ่จดัขึ้น  
ณ  กรุงเจนีวา  ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ ในเดือนมิถุนายนของทุกปี  โดยประเทศสมาชิกมีสิทธิส่ง
ผูแ้ทนที่เป็นผูแ้ทนรัฐบาล  นายจา้ง  และลูกจา้งเขา้ร่วมประชุม  แต่ละฝ่ายมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเป็นอิสระ  เม่ือที่ประชุมไดใ้หค้วามเห็นชอบกบัอนุสญัญาใดแลว้  ผูอ้  านวยการองคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ จะแจง้ใหป้ระเทศสมาชิกทราบเพือ่ใหส้ตัยาบนั  ประเทศสมาชิกตอ้งเสนอ
อนุสญัญาใหฝ่้ายนิติบญัญตัิของตนทราบเพือ่พจิารณาการใหส้ตัยาบนั (Ratify) ภายใน  12  เดือน  
หรืออยา่งชา้ไม่เกิน  18  เดือน  เม่ือประเทศใดใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาใดแลว้  ก็มีขอ้ผกูพนัตอ้ง
ปฏิบตัิตา มอนุสญัญานั้นโดยตอ้งจดัใหมี้กฎหมายหรือแกไ้ขกฎหมายที่มีอยูใ่หเ้ป็นไปตาม
บทบญัญติัของอนุสญัญานั้น  การใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาจะเลือกปฏิบติัเฉพาะบางขอ้หรือบางส่วน
อนุสญัญาไม่ได ้ ดงันั้น  แต่ละประเทศจึงไม่สามารถที่จะเลือกหรือรับรองบางส่วนของอนุสญัญา
ได ้ แต่ก็มีอนุสญัญาบางฉบบัไดก้  าหนดทางเลือกและขอ้ยกเวน้เอาไวใ้ห ้ และตอ้งระบุไวแ้จง้ชดัวา่
รัฐสมาชิกอาจก าหนดขอ้ยกเวน้นั้นในคราวที่แจง้การใหส้ตัยาบนั  ประเทศไทยไดเ้ป็นสมาชิก
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งองคก์ารในปี  พ .ศ. 2462 (ค.ศ. 1919 ) จนถึง
ปัจจุบนัองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดอ้อกอนุสญัญาแลว้  189  ฉบบั  และประเทศไทยไดใ้ห้
สตัยาบนัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศแลว้รวม  15  ฉบบั     
 3.2.2  ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
 ขอ้แนะ (Recommendation) ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไม่มีขอ้ผกูพนับงัคบั
เหมือนกบัอนุสญัญา ในกรณีที่ประเทศสมาชิกรับเอาขอ้แนะไวก้็ตอ้งรายงานใหผู้อ้  านวยการของ
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศทราบถึงกฎหมายภายในและวธีิปฏิบติัในเร่ืองเกี่ยวกบัขอ้แนะนั้นๆ 
มาตรฐานแรงงานที่ก  าหนดไวใ้นขอ้แนะ  มกัจะเป็นการเพิม่เติมอนุสญัญาในรายละเอียดในการ
ปฏิบตัิตามอนุสญัญา หรือเป็นเร่ืองซ่ึงที่ประชุมเห็นวา่ยงัไม่ถึงเวลาที่จะก าหนดเป็นอนุสญัญา  ก็
อาจก าหนดใหเ้ป็นขอ้แนะแทน  แต่ขอ้แนะก็ถือเป็นมาตรฐานแรงงานอยา่งหน่ึงที่ช่วยใหรั้ฐสมาชิก 
มีมาตรฐานแรงงานในแนวเดียวกนั  และเป็นแนวทางในการบริหารแรงงานของประเทศสมาชิก
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ต่อไป  อยา่งไรก็ตาม  ขอ้แนะอาจถูกยกร่างขึ้นใหม่เป็นอนุสญัญาไดห้ากประเทศสมาชิกเห็นวา่มี
ความจ าเป็น 
  3.2.3  อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศในการคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับ
หลักการของการประกันสังคม 
  3.2.3.1  อนุสัญญาฉบับที่  128  ว่าด้วยเงินสงเคราะห์แรงงาน  ทุพพลภา พ  สูงอายุ  
และทายาทแรงงาน  พ .ศ. 2510 (c.128  Invalidity, Old – Age  and  Survivors’ Benefits  
Convention, 1967) 
  อนุสญัญาน้ีมุ่งใหก้ารคุม้ครองลูกจา้งทั้งหมดรวมทั้งลูกจา้งฝึกงาน  มุ่งคุม้ครอง
ประชากรวยัท างานในประเทศที่ก  าหนดซ่ึงจะตอ้งมีจ านวนไม่ต  ่ากวา่ร้อยละ   75  ของจ านวน
ประชากรวยัท างานทั้งหมดและมุ่งคุม้ครองผูท้ี่อยูอ่าศยัทั้งหมด  อยา่งไรก็ตามประเทศสมาชิกที่
สภาพทางเศรษฐกิจยงัไม่พร้อม  สามารถขอยกเวน้การคุม้ครองลูกจา้ง หรือประชากรบางประเภท
ไดใ้นกรณีดงักล่าวขอ้ก าหนดของผูไ้ดรั้บการคุม้ครองจะเปล่ียนไป  การไดรั้บการ คุม้ครองใน  3  
กรณีของอนุสญัญามีเง่ือนไขต่างกนัในเร่ืองของจ านวนปีที่บริจาคเงินสมทบ  จ  านวนปีที่ท  างานหรือ
ปีที่พกัอาศยัอยูใ่นประเทศ2 
 3.2.3.2  อนุสัญญาฉบับที่  130  ว่าด้วยการดูแลทางการแพทย์และเงินสงเคราะห์การ
เจ็บป่วย  พ.ศ. 2514 (c.130  Medical  Care  and  Sickness  Benefits  Convention, 1969) 
  อนุสญัญาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคท์ี่จะใหป้ระเทศภาคีที่ใหส้ตัยาบนัแก่อนุสญัญา  
จดัตั้งระบบประกนัการเจบ็ป่วยใชก้ารบงัคบัเพือ่คุม้ครองคนงานภาคเกษตรทั้งประเภทท าดว้ยมือ 
(ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองทุ่นแรง) และประเภทไม่ไดท้  าดว้ยมือ (ใชเ้คร่ืองจกัรช่วยงาน ) รวมทั้งลูกจา้งฝึกหดั
งาน  ทั้งน้ี  สามารถที่จะมีขอ้ยกเวน้ตราไวใ้นกฎหมาย หรือกฎระเบียบภายในประเทศ  หาก
พจิารณาวา่จ าเป็น  เช่น  ในกรณีของแรงงานจา้งเป็นคร้ังคราวซ่ึงจา้งช่วงระยะเวลาอนัสั้นตามที่
ก  าหนดในกฎหมายหรือกฎระเบียบ  งานจรซ่ึงไม่ใช่เพือ่ผล ประโยชน์ทางการคา้ หรือธุรกิจของ
นายจา้ง  การวา่จา้งเป็นคร้ังคราว หรือแรงงานลกัษณะลูกมือ และแรงงานซ่ึงอตัราค่าจา้ง หรือ
รายไดสู้งกวา่จ านวนที่ก  าหนดตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศ  รวมทั้งลูกจา้งซ่ึงไม่ได้
จ่ายดว้ยเงินค่าจา้ง3  ซ่ึงประเทศที่ยงัไม่มีกฎหมายคุม้คร องภาคเกษตรสามารถที่จะขอยกเวน้การให้
ความคุม้ครองภาคเกษตรในการใหส้ตัยาบนัต่ออนุสญัญาฉบบัน้ีได ้
                                                             

2  International  Labour  Organization. (n.d). c 128  Invalidity, old – Age  and  Survivors’ Benefits  
Convention, 1967.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  25  ตุลาคม  2553, จาก http://www.ilo.org./ilolex/cgi-lex/convde.pl?c128  

3  International  Labour  Organization. (n.d). c 130  Medical Care and Sickness Benefits  Convention, 
1969.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  10  พฤศจิกายน  2554, จาก http:www.ilo.org/ilolex.cgi-lex’convde.pl?130  
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 3.2.4  ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในการคุ้มครองแรงงานภาค
เกษตรกรรมที่เกี่ยวกับหลักการของการประกันสังคม 
  3.2.4.1  ข้อแนะฉบับที่  17  ว่าด้วยการประกันสังคม (ภาคเกษตร )  พ.ศ. 2464 
[R17  Social  Insurance (Agriculture) Recommendation, 1921]  มีสาระส าคญัโดยสรุปดังนี้ 
  ประเทศที่เป็นสมาชิกขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศจะตอ้งบงัคบั
ใชก้ฎหมายและก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัตั้งระบบการประกนัดา้นการเจบ็ป่วย  ทุพพลภาพ  
ชราภาพ  และภยัทางสงัคมอ่ืนๆ ที่คลา้ยคลึงกนัน้ีไปสู่แรงงานในภาคเกษตรกรรมโดยใหอ้ยูบ่น
เง่ือนไขเดียวกบักรณีของแรงงานภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมก าหนดไวก่้อนหนา้น้ี 
 3.2.4.2  ข้อแนะฉบับที่  69  ว่าด้วยการดูแลรักษาทางการแพทย์  พ .ศ. 2487 
(R69  Medical  Care  Recommendation, 1944)  มีสาระส าคญัโดยสรุปดังนี้ 
  การดูแลรักษาทางการแพทยถื์อเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการประกนั
ประเทศที่เป็นสมาชิกขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศจะตอ้งขยายการใหบ้ริการทางการแพทย์
และระบบการพฒันาสุขภาพของชุมชน  ตลอดจนใหก้ารศึกษาเกี่ยวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ   การ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและที่พกัอาศยัของประชากรในประเทศของตนใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากลโดยเร็วที่สุด  การขยายการใหบ้ริการไปยงัแรงงาน  และครอบครัวรวมถึงประชากร
ในชนบท  และแรงงานอิสระตอ้งเป็นไปอยา่งเป็นธรรมปราศจากอคติ  ประเทศสมาชิกตอ้งก  าหนด
หลกัเกณฑท์ัว่ไปใหช้ดั เจนเพือ่เป็นบรรทดัฐานในการพฒันาการใหบ้ริการทางการแพทยท์ั้งใน
ลกัษณะการรักษาและป้องกนั 
 3.2.4.3  ข้อแนะฉบับที่  131  ว่าด้วยประโยชน์ ทดแทนส าหรับผู้ทุพพลภาพ   
ชราภาพ และทายาท พ . ศ . 2510 ( R131 Invalidity, Old–age and Survivors’ Benefits  
Recommendation, 1967)  ซ่ึงมีสาระส าคญัโดยสรุปได้ดังนี้ 
  ประเทศที่เป็นสมาชิกขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศควรขยายผล
การบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยประโยชน์ทดแทนไปยงัผูทุ้พพลภาพ  และผูช้ราภาพซ่ึงเคยท างานได้
เป็นปกติ  และทายาทของผูซ่ึ้งเคยท างานไดเ้ป็นปกติ  นอกจากน้ียงัอาจรวมถึงผูท้ี่ถูกยกเลิกก ารจา้ง
งานโดยไม่สมคัรใจ และผูท้ี่ประสบปัญหาทางสงัคมดา้นอ่ืนๆ ดว้ย  โดยผลประโยชน์ทดแทนน้ีได้
ก าหนดเป็นเปอร์เซ็นตไ์วใ้นตารางแนบทา้ยอนุสญัญาภาครัฐของแต่ละประเทศสมาชิกควรก าหนด
อตัราขั้นต ่าของจ านวนเงินทดแทนที่ใหแ้ก่ผูทุ้พพลภาพ  ผูช้ราภาพ และทายาทเอาไวใ้หพ้อเพยีงแก่
ค่าครองชีพขั้นต ่า  และควรปรับเปล่ียนอตัราที่จ่ายใหต้ามสภาพเศรษฐกิจและค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึ้นตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
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 3.2.4.4  ข้อแนะฉบับที่  134  ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและ
การเจ็บป่วย  พ .ศ. 2512 (R.134  Medical  Care  and  Sickness  Benefits  Recommendation, 
1969)  ซ่ึงมีสาระส าคญัโดยสรุปได้ดังนี้ 
  ประเทศที่เป็นสมาชิกขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศควรขยาย
ความคุม้ครองดา้นสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและการเจบ็ป่วยใหแ้ก่แรงงานทุกระดบั  
รวมถึงสมาชิกครอบครัว ที่พึ่งพารายไดจ้ากแรงงานนั้นๆ ดว้ย  โดยให้ เป็นไปตามเงื่อนไขดา้น
ระยะเวลา  และอตัราการชดเชยที่เหมาะสมซ่ึงอาจน ากฎระเบียบที่ก  าหนดในอนุสญัญาไปปรับใช้
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศดว้ย 
  การที่แรงงานภาคเกษตรกรรมเป็นก าลงัการผลิตอาหารเพือ่เล้ียงพลเมือง  
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International  Labour  Organization  หรือ ILO) ตระหนกัถึง
ความส าคญัของแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาไม่ไดรั้บการคุม้ครองมาตรฐาน
แรงงานและสภาพการท างานที่ดีในที่ประชุมใหญ่สมยัที่  87  ในปี  พ .ศ. 2540  องคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (ILO)  ไดล้งมติรับรองวาระงานที่มีคุณค่ า (Decent  Work  Agenda) โดยมี
วตัถุประสงคช์ดัเจนในอนัที่จะด าเนินการส่งเสริมและใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่รัฐบาล  
องคก์รนายจา้ง  และองคก์รลูกจา้งในการเสริมสร้างงานที่มีคุณค่า (Decent  Work) เพือ่ลดลกัษณะ
บกพร่องที่เกิดขึ้นในงานที่มีคุณค่า (Decent  Work  Deficits) ในแต่ละประเทศ  และต่อมาในที่
ประชุมใหญ่สมยัที่  90  ปี  พ .ศ. 2545  ไดพ้จิารณารายงานเร่ือง  “งานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจนอก
ระบบ (Decent  Work  and  the  Informal  Econony)” เพือ่เป็นแนวทางในการลดเงื่อนไขการจา้ง
งานที่ไม่เป็นธรรมในเศรษฐกิจนอกระบบ  ใหแ้รง งานนอกระบบ (รวมถึงแรงงานเกษตรกรรม ) 
ไดรั้บการคุม้ครองและมีหลกัประกนัสงัคมเช่นเดียวกนักบัแรงงานในระบบเพือ่ลดการดอ้ยโอกาส
และถูกกีดกนั4 
 
3.3  มาตรการทางกฎหมายประกันสังคมในต่างประเทศ 
 3.3.1  การประกันสังคมประเทศสหรัฐอเมริกา 
     3.3.1.1  ระบบประกันสังคมแรงงานทั่วไป 
  ระบบประกนัสงัคม (Social  Security  System)  ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งขึ้นมาในปี  1935  ภายใตก้ฎหมายประกนัสงัคม  (Social  Security  Act)  ระบบน้ีมีช่ือเรียกอีกช่ือ
วา่ “Old  Age,  Survivor’s  and  Disability  Insurance (OASDI)”  ซ่ึงเป็นช่ือที่ตั้งขึ้นตามกลุ่มบุคคล

                                                             
4  ส านกังานแรงงานระหว่างประเทศ.  (2546).  งานทีม่คุีณค่าและเศรษฐกจินอกระบบ.  หนา้  7. 
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ที่จะไดรั้บประโยชน์จากกองทุนประกนัสงัคม  คือ  กลุ่มที่เกษียณอาย ุ(Old  Age)  กลุ่มที่เป็นทายาท 
(Survivor) ของแรงงานในระบบประกนัสงัคมที่เสียชีวติ  เช่น  พอ่หมา้ย  แม่หมา้ย  และบุตร  และ
กลุ่มที่ทุพพลภาพ (Disability)5   
  การประกนัสงัคมในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจ่ายสิทธิประโยชน์หลายชนิด  
จึงไดแ้บ่งหน่วยงานที่รับผดิชอบออกเป็น  3  ส่วน  หน่วยงานที่รับผดิชอบ  คือ6 
  1) ส านกังานประกนัสงัคม (Social  Security  Administration) ดูแลสิทธิ
ประโยชน์หลกัที่จ่ายใหก้บัผูใ้ชแ้รงงานที่ออกจากระบบแรงงานส่วนใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ในรูป
เงินบ านาญและเงินช่วยเหลือต่างๆ แก่ผูใ้ชแ้รงงานที่เกษียณอาย ุทุพพลภาพ ผูใ้ชแ้รงงานที่เสียชีวติ  
บุคคลในครอบครัว  และกรณียากจน 
  2) ศูนยป์ระกนัการรักษาและการประกนัสุขภาพ Centers for Medicare &  
Medicaid  Services  ดูแลเร่ืองการประกนัสุขภาพ Medicare  และ Medicaid 
  3)  กระทรวงแรงงานดูแลสวสัดิการกรณีวา่งงาน 
  การประกนัสงัคมในประเทศสหรัฐอเมริกามีจุดเร่ิมตน้ที่ตอ้งการใหผู้ใ้ชแ้รงงาน
ในประเทศไดรั้บสิทธิป ระโยชน์ต่างๆในปริมาณที่เหมาะสม และครอบคลุมช่วงเวลาที่เหมาะสม  
ทั้งแก่ตวัผูใ้ชแ้รงง านเองและครอบครั วของผูใ้ชแ้รงงาน โดยไม่ค  านึงถึงวา่ผูใ้ชแ้ รงงานผูน้ั้นจะมี
รายไดเ้ท่าไหร่ เพราะผูใ้ชแ้รงงานทุกคน “มีสิทธิที่จะไดรั้บประโยชน์จากรัฐ ” (Earned  right) และ 
“ครอบคลุม ทุกชนชั้นแรงงาน ” (Universality)  การก าหนดสิทธิประโยชน์ที่จะใหแ้ก่ผูใ้ชแ้รงงาน  
ประกอบดว้ยหลกัการก าหนดกฎเกณฑใ์หผู้ใ้ชแ้รงงานที่มีประวติัรายไดข้ณะอยูใ่นระบบแรงงานสูง  
จะไดรั้บสิทธิประโยชน์เม่ือออกจากระบบแรงงานสูง  และการก าหนดกฎเกณฑใ์หผู้ใ้ชแ้รงงานที่มี
ประวติัรายไดต้  ่ากวา่จะไดรั้บสิทธิประโยชน์เม่ือออกจากระบบแรงงานเป็นสดัส่วนระหวา่ง
ประโยชน์ต่อรายไดสู้งกวา่ผูใ้ชแ้รงงานที่มีประวติัรายไดสู้งกวา่ 
  ในอดีตการเงินของส านกังานประกนัสงัคมในอเมริกาใชร้ะบบ Pay-as-you-go  
คือ น ารายรับในปัจจุบนัมาจ่ายประโยชน์ใหก้บัผูไ้ดรั้บประโยชน์ในปัจจุบนั  แต่ในปัจจุบนั OASDI 
ด าเนินการบนพื้นฐานของการส ารองทุนบางส่วนกรณีที่มีรายรับเหลื อ  ส านกังานจะน าเงินส่วนน้ี
ไปลงทุนในหลกัทรัพยข์องรัฐบาลเพือ่เพิม่ดอกผลใหก้บักองทุน 
 
 

                                                             
5  สุรพล  ปธานวนิช.  (2547).  นโยบายสังคมเส้นทางสู่รัฐสวสัดิการ.  หนา้  202. 
6  กองนโยบายและแผนงาน และส านกับริหารการลงทุน  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน  ก  

(2553).  รายงานการศึกษาดูงานด้านการลงทุน  การประกนัสังคมและการประกนัการว่างงาน.  หนา้  8-10. 
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  1.  แหล่งเงินกองทุน7 
   ก)  เงินสมทบจากการจดัเก็บภาษี (Payroll  tax) 
   ผูใ้ชแ้รงงานที่เขา้ข่ายตามก าหนดของส านกังานประกนัสงัคมและนายจา้งของผูใ้ช้
แรงงานมีหนา้ที่ตอ้งร่วมจ่ายภาษีส่วนหน่ึงเขา้กองทุนประกนัสงัคม  โดยมีอตัราภาษีดงัต่อไปน้ี 
   กรณีผูใ้ชแ้รงงาน  ตอ้งจ่าย  2  ส่วน  คือ 
   1)  เงินสมทบส าหรับกองทุนเพือ่เกษียณอาย ุ ทุพพลภาพ  และบ านาญตกทอด คิด
เป็นร้อยละ  6.2 ของรายไดป้ระจ าปี  แต่ไม่เกินร้อยละ  6.2 ของสถิติรายไดเ้ฉล่ียต่ อคนต่อปีในปี
นั้นๆ  
   2)  เงินสมทบส าหรับสวสัดิการรักษาพยาบาล (Medicare)  คิดเป็นร้อยละ  1.45  
ของรายไดป้ระจ าปี  ไม่จ  ากดัจ านวนต่อปี 
   กรณีนายจา้ง  ตอ้งจ่าย  3  ส่วน  คือ 
   1)  เงินสมทบส าหรับกองทุนเพือ่เกษียณอาย ุ ทุพพลภาพ  และบ านาญตกทอด
ทายาท คิดเป็นร้อยละ  6.2 ของรายไดป้ระจ าปี  แต่ไม่เกินร้อยละ  6.2 ของสถิติรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อ
ปีในปีนั้นๆ  
   2)  เงินสมทบส าหรับสวสัดิการการรักษาพยาบาล (Medicare)  คิดเป็นร้อยละ  
1.45 ของรายไดป้ระจ าปี  ไม่จ  ากดัจ านวนต่อปี 
   3)  เงินสมทบส าหรับสวสัดิการกรณีวา่งงาน  แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 
   3.1)  จ่ายเป็นภาษีใหส้หพนัธรั์ฐ (Federal  Tax  Rate)  เป็นอตัราร้อยละ 6.2 
ของค่าจา้ง  7,000  ดอลล่าร์สหรัฐต่อคนต่อปี  ซ่ึงการจ่ายภาษีน้ีสามารถน าไปลดหยอ่นภาษีที่จะตอ้ง
จ่ายใหก้บัรัฐไดร้้อยละ  5.4 เพราะฉะนั้นอตัราภาษีส าหรับสิทธิประโยชน์กรณีวา่ง งานจะอยูท่ี่ร้อย
ละ  0.8 
   3.2)  จ่ายใหก้บัแต่ละรัฐเป็นภาษี (State  Unemployment  Tax)  เพือ่ใชจ่้ายสิทธิ
ประโยชน์กรณีวา่งงานภายในแต่ละรัฐ 
   กรณีผูป้ระกอบอาชีพอิสระ (Self – employed)  ผูใ้ชแ้รงงานกลุ่มน้ีจะตอ้ง
จ่ายเงินสมทบประกนัสงัคมทั้งส่วนของผูใ้ชแ้รงงานและส่วนของนายจา้งรวมร้อยละ 12.4 
 ข)  ดอกผลจากเงินกองทุน (Trust  Fund  Interest) 
   ปัจจุบนัเงินสมทบที่เรียกเก็บไดจ้ากผูใ้ชแ้รงงานและนายจา้งกวา่ร้อยละ  90  
น าไปจ่ายประโยชน์ใหก้บัผูไ้ดรั้บประโยชน์ขณะน้ี  เงินสมทบส่วนที่เหลือจะน าไปลงทุนในดา้น
                                                             

7  วรโชค  ไชยวงศ ์ และคณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ก  (2550).  ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาของ
ผู้รับบริการจากกองทุนประกนัสังคมและกองทุนเงินทดแทน.  หนา้  108-115. 
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ต่างๆ เพือ่เป็นสินทรัพยส์ ารองส าหรับน ามาจ่ายประโยชน์ในอนาคตเม่ือเงินสมทบที่เรียกเก็บไดไ้ม่
เพยีงพอต่อการจ่ายประโยชน์  รายรับในส่วนน้ีขึ้นอยูก่บัความสามารถในการลงทุนของกองทุน 
 ค)  สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี (Taxation  of  Benefit) 
   สิทธิประโยชน์ที่ไดรั้บจากส านกังานประกนัสงัคมถือวา่เป็นรายไดป้ระเภทหน่ึง  
กรณีที่ผูไ้ดรั้บบ านาญคนใดที่ไดรั้บเงินเกินกวา่จ านวนที่ก  าหนดไวจ้ะตอ้งเสียภาษีดว้ย 
 ง)  งบประมาณจากประเทศ 
   เน่ืองจากการประกนัสงัคมเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนในประเทศ  รัฐบาล
จึงมีการแบ่งงบประมาณมาใชใ้นสิทธิประโยชน์บางประเภท 
 2.  สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม 
   ส านกังานประกนัสงัคมจะมีการจ่ายประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
   1)  กรณีการเกษียณอาย ุ(Old – age  Benefits) 
   2)  กรณีการทุพพลภาพ (Disability  Benefits) 
   3)  กรณีทายาทของผูใ้ชแ้รงงานที่เสียชีวติ  ในที่น้ี  คือ  คู่สมรส  บุตร หรือพอ่แ ม่ที่
ตอ้งพึ่งพาผูใ้ชแ้รงงาน (Survivor  Benefits) 
   4)  กรณีบุคคลในครอบครัวที่ไม่มีประกนัสงัคมและตอ้งพึ่งพาผูไ้ดรั้บสิทธิจากการ
เกษียณอายหุรือทุพพลภาพ  ในที่น้ี  คือ  คู่สมรส หรือบุตร (Family  Benefits) 
   5)  กรณีผูมี้รายไดน้อ้ย (Supplemental  Security  Income  program : SSI) 
   6)  กรณีผูว้า่งงาน (Unemployment  Compensation) 
 ประโยชน์ที่ไดรั้บจากประกนัสงัคมจะอยูใ่นรูปของเงินบ านาญและสวสัดิการ
รักษาพยาบาล 
 1)  สิทธิประโยชน์กรณเีกษียณอายุ 8 
   ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการเกษียณอาย ุ คือ  เงินบ านาญที่ค  านวณจากฐานรายไ ดข้อง
ผูใ้ชแ้รงงานขณะที่ยงัท  างานอยูจ่นกระทัง่เกษียณอาย ุ ผูใ้ชแ้รงงานมีสิทธิเลือกไดว้า่จะเกษียณอายุ
การท างานเม่ือไหร่ตามอายขุองแต่ละคนดงัต่อไปน้ี 
   เกษียณอายกุ่อนก าหนดคือ  เม่ืออาย ุ 62  ปี  แต่อายไุม่ถึง  67  ปี  จะไดรั้บเงิน
บ านาญลดลงร้อยละ  25  ของเงินบ านาญที่จะไดเ้ม่ือเกษียณอายตุามก าหนด 
   เกษียณอายตุามก าหนดคือ  เม่ืออายคุรบ  67  ปี  จะไดรั้บเงินบ านาญเตม็จ านวน 

                                                             
8  กองแผนและสารสนเทศ  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน.  (2551).  ระบบบ านาญและวธิี

รับบ านาญของนานาประเทศ.  หนา้  16-17. 
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   เกษียณอายเุลยก าหนดคือ  เม่ืออายเุกินกวา่  67  ปี  แต่ไม่เกิน  70  ปี  จะไดรั้บเงิน
บ านาญเพิม่อีกร้อยละ  8  ต่อปีที่เล่ือนการเกษียณอายอุอกไป 
 2)  สิทธิประโยชน์กรณทีุพพลภาพ9 
   ประโยชน์ที่ไดรั้บจากกรณีทุพพลภาพคือ  เงินบ านาญที่ค  านวณจากฐานรายไดข้อง
ผูใ้ชแ้รงงานขณะที่ยงัท  างานอยูจ่นกระทัง่ทุพพลภาพ  โดยใชว้ธีิค  านวณวธีิเดียวกบักรณีเกษียณอายุ
และมีสิทธิไดบ้  านาญเตม็จ านวนโดยไม่ค  านึงถึงอาย ุ
    3)  สิทธิประโยชน์กรณเีสียชีวิต 
   ประโยชน์ที่ไดรั้บจากกรณีเสียชีวติคือ  ทายาทจะไดรั้บเงินช่วยเหลือจ านวน  255  
ดอลลาร์สหรัฐ 10  และเงินบ านาญตกทอดที่ค  านวณจากฐานรายไดข้ณะที่ยงัท  างานอยูข่องแต่ละ
บุคคล โดยใชว้ธีิค  านวณวธีิเดียวกบักรณีเกษียณอาย ุ เงินบ านาญตกทอดที่จะไดรั้บค านวณจากฐาน
รายไดข้องผูใ้ชแ้รงงานขณะที่ยงัท  างานอยูจ่นกระทัง่เสียชีวติ  โดยมีขอ้ก าหนดเร่ืองจ านวนเงิน
บ านาญตกทอดและประเภทของทายาทดงัต่อไปน้ี 
   (1)  กรณีคู่สมรส 
     คู่สมรสที่มีอายถึุงก าหนดการเกษียณอาย ุ (67  ปี) จะไดรั้บเงินบ านาญตกทอด
เตม็จ านวน  แต่คู่สมรสสามารถเลือกที่จะเร่ิมรับเงินบ านาญไดต้ั้งแต่อาย ุ 60  ปีขึ้นไป  ซ่ึงจะไดรั้บ
เงินบ านาญร้อยละ  71 – 99 ของเงินบ านาญเตม็จ านวน  หรือเร่ิมรับเงินบ านาญไดต้ั้งแต่  50  ปีขึ้น
ไป  ถา้คู่สมรสนั้นมีสภาพทุพพลภาพ  นอกจากน้ี  คู่สมรสจ าเป็นตอ้งดูแลบุตรตามกฎหมายของผู ้
ไดรั้บสิทธิ โดยที่บุตรจะตอ้งอายไุม่เกิน  16  ปี หรือบุตรเป็นผูทุ้พพลภาพจะไดรั้บเงินบ านาญร้อย
ละ  50 ของเงินบ านาญเตม็จ านวน 
   (2)  กรณีบุตร 
    บุตรที่มีสิทธิไดรั้บเงินบ านาญตกทอดจะตอ้งเป็นบุตรที่ยงัไม่แต่งงานและอายุ
ไม่เกิน  18  ปี หรืออายไุม่เกิน  19  ปี  และเป็นนกัเรียนเตม็เวล าระดบัประถมหรือมธัยมที่ยงัอยู่
ระหวา่งการศึกษาหรือบุตรที่อยูใ่นสภาพทุพพลภาพก่อนอาย ุ 22  ปี  รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือ
หลานดว้ย  บุตรแต่ละคนมีสิทธิไดรั้บเงินบ านาญร้อยละ  75 ของเงินบ านาญเตม็จ านวน 
 
 
 

                                                             
9  กองนโยบายและแผนงาน  และส านกับริหารการลงทุน  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน  

ก  เล่มเดิม.  หนา้  4-5. 
10  แหล่งเดิม  หนา้  6. 
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   (3)  กรณีพอ่แม่ 
    พอ่หรือแม่เพยีงคนเดียวมีสิทธิไดรั้บเงินบ า นาญตกทอดซ่ึงเป็นร้อยละ  82.5 
ของเงินบ านาญเตม็จ านวน  และกรณีพอ่และแม่ทั้งสองคนรวมกนัมีสิทธิไดรั้บเงินบ านาญร้อยละ  
150 ของเงินบ านาญเตม็จ านวน 
 4)  สิทธิประโยชน์ที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับกรณเีกษียณอายุ หรือทุพพลภาพ  
    กรณีที่ผูไ้ดรั้บสิทธิมีครอบครัว  บุคคลในครอบครัวแต่ละคนเป็นปัจจยัหน่ึงที่ท  าให้
ไดรั้บเงินบ านาญมากขึ้น  โดยมีขอ้ก าหนด  คือ  คู่สมรสที่มีอาย ุ 62  ปีขึ้นไป  หรือคู่สมรสที่ดูแล
บุตรตามกฎหมายของผูไ้ดรั้บสิทธิ โดยที่บุตรจะตอ้งอายไุม่เกิน  16  ปี หรือบุตรเป็นผูทุ้พพลภาพ  
หรือบุตรที่ยงัไม่แต่งงานและ อายไุม่เกิน  18  ปี  หรืออายไุม่เกิน  19  ปี  และเป็นนกัเรียนเตม็เวลา
ระดบัประถมหรือมธัยมที่ยงัอยูร่ะหวา่งการศึกษา  ในบางกรณีรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือหลานดว้ย  
หรือบุตรที่ยงัไม่แต่งงาน  และอยูใ่นสภาพทุพพลภาพก่อนอาย ุ 22  ปี  จะไดรั้บร้อยละ  50  ของ
ประโยชน์ทดแทนของลูกจา้ง11 
บุตรในครอบครัวแต่ละคนมีสิทธิท าใหไ้ดรั้บเงินบ านาญเพิม่จากเดิมไม่เกินก่ึงหน่ึงของเงินบ านาญ
เดิม  แต่วา่เม่ือรวมเงินบ านาญทั้งกอ้นแลว้จะอยูร่ะหวา่งร้อยละ  150 – 180 ของเงินบ านาญเดิม 
 5)  สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
   สิทธิประโยชน์น้ีเป็นการ ใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานที่มีรายไดน้อ้ยและไม่
เพยีงพอต่อการใชจ่้าย  โดยจะตอ้งขึ้นทะเบียนขอความช่วยเหลือจากส านกังานประกนัสงัคมเพือ่รับ
การตรวจประเมินจากหน่วยงานวา่สมควรไดรั้บความช่วยเหลือหรือไม่  สิทธิประโยชน์ที่จะไดรั้บ  
คือ  เงินช่วยเหลือพเิศษเป็นรายเดื อน  และการประกนัสุขภาพ   ซ่ึงทั้ง  2  สิทธิน้ีจะมีรายละเอียด
แตกต่างไปตามแต่ละรัฐของประเทศอเมริกา 
 6)  สิทธิประโยชน์กรณว่ีางงาน  
   สิทธิประโยชน์น้ีเป็นการใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ชแ้รงงานที่ไม่มีงานท าโดยไม่ใช่
ความผดิของผูใ้ชแ้รงงาน  เช่น  การเลิกจา้งงาน (Lay – off)  โดยขอ้ก าหนดส าคญั  คือ  ผูใ้ชแ้รงงาน
ตอ้งมีระยะเวลาท างานอยา่งนอ้ย  12  เดือน  ภายใน  15  เดือนก่อนการวา่งงาน  และจะตอ้ง 
“สามารถท างานไดพ้ร้อมที่จะท างานและก าลงัหางานอยู”่  และลงทะเบียนหางานกบัหน่วยงานของ
รัฐ  ทั้งน้ี  อาจมีขอ้ก าหนดอ่ืนๆ อีกตามแต่กฎหมายในแต่ละรัฐ 
   สิทธิประโยชน์ที่จะไดรั้บ  คือ  เงินช่วยเหลือพเิศษเป็นรายสปัดาห์หรือรายสอง
สปัดาห์โดยจ านวนเงินขึ้นอยูก่บัรายได ้ 52  สปัดาห์สุดทา้ยที่ท  างาน 12  แต่ไม่เกินจ านวนสูงสุดที่แต่
                                                             

11  แหล่งเดิม  หนา้  4. 
12  แหล่งเดิม.  หนา้  8. 
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ละรัฐก าหนด  และจะจ่ายประโยชน์ไม่เกิน  26  สปัดาห์ 13  ทั้งน้ี  อาจมีก าหนดอ่ืนๆ อี กตามแต่
กฎหมายในแต่ละรัฐ 
  การประกนัสุขภาพ   
  การประกนัสุขภาพพฒันาขึ้นเพือ่ช่วยภาระค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลขั้น
พื้นฐานแก่ผูมี้สิทธิรับการรักษาพยาบาล  โดยผูมี้สิทธิแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ 
  1.  ผูมี้อาย ุ 65  ปีขึ้นไป 
  2.  ผูมี้สภาพทุพพลภาพมาไม่ต ่ากวา่  2  ปี 
  3.  ผูเ้ป็นโรคไตเร้ือรังภาวะสุดทา้ย (End – Stage  renal  disease)  เช่น  ไตวายถาวร
ที่ตอ้งการการฟอกไตหรือผา่ตดัเปล่ียนไต 
  ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่นบัรวมผูใ้ชแ้รงงานที่ยงัอยูใ่นระบบแรงงานเป็นผูมี้สิทธิ
ในการประกนัสุขภาพ  และการรักษาพยาบาลต่างๆ ของ ผูใ้ชแ้รงงานนั้นขึ้นอยูก่บัการประกนั
สุขภาพและอุบติัเหตุของตวัผูใ้ชแ้รงงานเอง หรือกองทุนประกนัสุขภาพที่นายจา้งจดัตั้งขึ้นเพือ่
ลูกจา้งของตนเท่านั้น 
 3.3.1.2  การประกันสังคมแรงงานภาคเกษตรกรรม 
  สหรัฐอเมริกาเป็นสหพนัธรัฐประชาธิปไตย  ปกครองภายใตรั้ฐธรรมนูญ
ประกอบไปดว้ยรัฐ  50  รัฐ  มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวปีอเมริกาเหนือ  มีพรหมแดนติดต่อ
กบัแคนาดาทางทิศเหนือและเม็กซิโกทางทิศใต ้ ส่วนพรหมแดนทางทะเลนั้นติดต่อกบัแคนาดา  
รัสเซีย  และบาฮามาส  โดยมีมหาสมุทรแปซิฟิก  ทะเลแบริง  มหาสมุทรอาร์กติก  มหาสมุทร
แอตแลนติก  อ่ าวเม็กซิโก  และทะเลแคริบเบียนเป็นผนืน ้ าลอ้มรอบ  นอกจากน้ียงัมีดินแดน
บางส่วนในแคริบเบียน  และมหาสมุทรแปซิฟิกอีกดว้ย   สหรัฐอมริกามีพื้นที่ขนาด  9.63  ลา้น
ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่  3  หรือ  4  ของโลก  และมีประชากรมากเป็น
อนัดบัที่  3  ของโลก  มีประชากรราว  313  ลา้นคน  เป็นประเทศซ่ึงมีความแตกต่างหลากหลายใน
เช้ือชาติและวฒันธรรมอนัเป็นผลมาจากการอพยพจากหลายประเทศ  เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเป็น
เศรษฐกิจระดบัชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
  สินคา้เกษตรที่ส าคญัของประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดแ้ก่  ขา้วสาลี  ขา้วโพด  เ มล็ด
พชื  และเมล็ดขา้วต่างๆ ผกั  ผลไมต้่างๆ ฝ้าย  เน้ือววั  เน้ือหมู  เน้ือสตัวปี์ก  สินคา้ประเภทนมและ
เนย  เน้ือปลา  และสินคา้ที่ไดจ้ากการท าป่าไมต้่างๆ ในเดือนมกราคม  พ .ศ. 2551  มีแรงงานที่
รับจา้งท างานดา้นเกษตรกรรมในฟาร์มและงานปศุสตัวท์ั้งส้ิน  778,000  คน  ในจ านวนน้ีมีแรงงาน
                                                             

13  กองวิจยัและพฒันา  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน.  (2552).  รูปแบบการประกนัสังคม
กรณว่ีางงานในต่างประเทศ.  หนา้  38. 
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เกษตรที่รับจา้งท างานกบัเจา้ของฟาร์มโดยตรงทั้งส้ิน  599,000  คน  ในขณะที่แรงงานเกษตรส่วนที่
เหลือเป็นแรงงานที่ใหบ้ริการดา้นเกษตรกรรม (Agricultural  Service  Employees)  จ านวน  
179,000  คน  เจา้ของหรือผูบ้ริหารฟาร์มจะจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่แรงงาน ที่รับจา้งในงานเกษตรกรรม
เหล่าน้ีในอตัราชัว่โมงละ  9.64 – 10.77  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา14 
  กฎหมาย The  Federal  Insurance  Contributions  Act  of  1935  หรือที่เรียกกนั
ทัว่ไปวา่ “กฎหมายประกนัสงัคม”  (Social  Security  Act)  มีวตัถุประสงคเ์พือ่คุม้ครองคนอเมริกั น
ในดา้นสิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่างๆ   
  การบงัคบัใชก้ฎหมายประกนัสงัคมกบัแรงงานในงานเกษตรกรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  นายจา้งตอ้งหกัเงินสมทบของลูกจา้งออกจากเงินค่าจา้ง  และตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล
และรายงานของลูกจา้งแต่ละรายเก่ียวกบัอตัราค่าจา้ง  จ  านวนเงินที่หกัส มทบ  จ านวนเงินที่นายจา้ง
และลูกจา้งจ่ายสมทบเพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่แรงงานสามารถตรวจสอบได ้ โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
นายจา้งที่จ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งรายใดรายหน่ึงนอ้ยกวา่  150  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี  หรือ
นายจา้งที่จ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งทุกรายรวมกนัแลว้มีจ  านวนนอ้ยกวา่  2,500  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ต่อปี  แมว้า่นายจา้งจะจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งทุกรายรวมกนัเป็นเงิน  2,500  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หรือมากกวา่  แต่หากนายจา้งจ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งต่อไปน้ีเป็นเงินนอ้ยกวา่  150  ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา  ลูกจา้งนั้นก็ไม่ไดรั้บความคุม้ครอง  ไดแ้ก่  ลูกจา้งที่ท  างานเก็บเก่ียวดว้ยมือ  ลูกจา้งที่
รับค่าจา้งตามช้ินงาน  ลูกจา้งที่เดินทางไปกลบัระหวา่งบา้นและฟาร์มทุกวนั  ลูกจา้งที่ท  างานในงาน
เกษตรกรรมนอ้ยกวา่  13  สปัดาห์ในปีที่ผา่นมา15 
  กรณีการเกษียณอาย ุ ทุพพลภาพ  และผูอ้ยูใ่นอุปการะ  คุม้ครองผู ้ มีงานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระไม่รวมลูกจา้งชัว่คราวในภาคเกษตรกรรมที่มีรายไดต้  ่ากวา่  400  ดอลลาร์ต่อปี  
ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ  6.2 ของเงินได ้โดยฐานสูงสุดที่ใชอ้า้งอิง  คือ  ปีละ  
97,500  ดอลลาร์  นายจา้งส่งเงินสมทบในอตัราร้อยละ  6.2 ของเงินที่จ่ ายใหลู้กจา้ง  โดยฐานสูงสุด
ที่ใชอ้า้งอิง  คือ    ปีละ  97,500  ดอลลาร์  ผูป้ระกนัตนอาชีพอิสระอตัราร้อยละ  12.416  รัฐบาล
อุดหนุนค่าใชจ่้ายส าหรับเงินช่วยเหลือดา้นรายได ้

                                                             
14  การท างานการจา้งและค่าจา้งของแรงงานภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  25  ตุลาคม  

2553, จาก http://www.nass  usda.qov/  
15  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กองสวสัดิการแรงงาน ก (2552). โครงการศึกษาวจิัย  เร่ือง  

รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการจัดสวสัดิการแรงงานส าหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม. หนา้ 4-67.  
16  กองวิจยัและพฒันา  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน ก (2554).  รูปแบบการประกนัสังคม

กรณชีราภาพในนานาประเทศ.  หนา้  47. 
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  กรณีเจบ็ป่วยและการคลอดบุตร  กรณีการเขา้รักษาในโรงพยาบาล  ผูป้ระกนัตน
ตอ้งจ่ายเงินสมทบอตัราร้อยละ  1.45  ของค่าจา้ง  ส่วนกรณีการบริการทางการแพทยรู์ปแบบอ่ืนจ่าย  
93.50  ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน  นายจา้ง  กรณีการเขา้รักษาในโรงพยาบาลตอ้งจ่ายเงินสมทบอตัรา
ร้อยละ  1.45  ของค่าจา้งรัฐบาล  กรณีการเขา้รักษาในโรงพยาบาล  อุดหนุนในส่วนของค่า
รักษาพยาบาลส าหรับผู ้ สูงอาย ุ   ที่ไม่ใช่ผูป้ระกนัตน  ส่วนกรณีการบริการทางการแพทยรู์ปแบบ
อ่ืน  รัฐบาลตอ้งอุดหนุนเงินในส่วนที่ขาดทุนของการประกนัภาคสมคัร  กรณีการเขา้รับการรักษา
ในโรงพยาบาล  ผูป้ระกนัตนตอ้งมีอาย ุ 65  ปีขึ้นไป  หรือเป็นผูทุ้พพลภาพที่ไดรั้บเงินบ านาญ
ทุพพลภาพมาแลว้เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  2  ปี  หรือผูป่้วยโรคไตวายขั้นสุดทา้ย  บริการทางการแพทย์
รูปแบบอ่ืนเป็นผูท้ี่ผา่นเง่ือนไขของกรณีการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลและไดรั้บพจิารณาให้
รับประโยชน์  รวมทั้งไดจ่้ายค่าเบี้ยประกนัเพิม่  กรณีคลอดบุตรจะไดเ้งินสดอตัราร้อยละ  75 ของ
รายได ้  
  กฎหมายประกนัการวา่งงานแห่งสหพนัธรัฐ  หรือ  The  Federal  Unemployment  
Tax  Act  of  1935  ไดป้ระกาศใชพ้ร้อมกบักฎหมายประกนัสงัคมของสหรัฐอเมริกา  มี
วตัถุประสงคห์ลกัเพือ่คุม้ครองแรงงานหรือลูกจา้งที่อยูใ่นภาวะวา่งงานเพือ่ใหมี้รายไดเ้ป็นเงิน
บางส่วนของรายรับที่เคยไดใ้นระยะเวลาหน่ึงก่อนวา่งงาน  โดยนายจา้งจะตอ้งเสียภาษีเพือ่ประกนั
การวา่งงานของลูกจา้ง ในอตัราร้อยละ  6.2  ของเงินค่าจา้งส่วนแรกจ านวน  7,000  ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาซ่ึงจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งแต่ละคน  ภาษีประกนัการวา่งงานน้ีสามารถน าไปลดหยอ่นภาษี
เงินไดท้ี่ตอ้ งจ่ายโดยสหรัฐไดใ้นอตัราร้อยละ  5.4  การบงัคบัใชก้ฎหมายประกนัการวา่งงานแห่ง
สหรัฐกบัแรงงานในงานเกษตรกรรม  นายจา้งตอ้งจ่ายเงินสมทบในรูปของภาษีประกนัการวา่งงาน
ส าหรับลูกจา้งที่เป็นแรงงานทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนดรวมทั้งแรงงานในงานเกษตรกรรม
บางประเภทดว้ย  โดยมีข้ อยกเวน้ส าหรับนายจา้งที่จ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งรายใดรายหน่ึงนอ้ยกวา่  
20,000  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ระหวา่งปีปัจจุบนัหรือปีที่ผา่นมา  และนายจา้งที่มิไดจ้า้งลูกจา้ ง
อยา่งนอ้ย  10  คนขึ้นไปในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงระหวา่งวนัท างานในระยะเวลา  20  สปัดาห์  ในปี
ปัจจุบนัหรือปีที่ผา่นมา17 
  การคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไดรั้บบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการ
ท างาน 
  กฎหมายเก่ียวกบัเงินทดแทนที่จ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งกรณีไดรั้บบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย
อนัเน่ืองมาจากการท างานหรือ The  Workers’  Compensation  Law ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น
                                                             

17  กองวิชาการและแผนงาน  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ก เล่มเดิม.  
หนา้  3-7. 
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มีวตัถุประสงคเ์พือ่คุม้ครองลูกจา้งในลกัษณะของการจ่ายเงินทดแทน (Compensation) ใหแ้ก่ลูกจา้ง
หรือผูอ้ยูใ่นความดูแลของลูกจา้ง  กฎหมาย The  Workers’  Compensation  Law น้ีไม่มีสถานภาพ
เป็นกฎหมายสหพนัธรัฐ (Federal  Law)  ดงันั้น  วธีิการและผลบงัคบัใชจึ้งขึ้นอยูก่บัก ารประกาศใช้
กฎหมายของแต่ละรัฐเป็นส าคญั 18  แรงงานในงานเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาไดรั้บความ
คุม้ครองตามกฎหมายน้ีทัว่ประเทศ  อยา่งไรก็ตามบางรัฐมีเง่ือนไขและขอ้ยกเวน้ที่แตกต่างกนัไป  
บางรัฐคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรมทุกคนโดยไม่มีขอ้ยกเวน้  บางรัฐประกาศใชก้ฎหมายที่
ใหสิ้ทธิแก่นายจา้งที่จะเลือกเขา้ระบบของกฎหมาย The  Workers’  Compensation  Law  โดยความ
สมคัรใจ 
 3.3.2  การประกันสังคมในประเทศอังกฤษ   

   3.3.2.1  การประกันสังคมแรงงานทั่วไป 
 การประกนัสงัคมในองักฤษ  มีบทบญัญติัและหลกัการที่ส าคญัตามกฎหมาย  The  
Social  Security  Contributions  and  Benefits  Act  1992  ภายใตก้องทุนประกนัแห่งชาติ (National  
Insurance  Fund – NIF)  นอกจากน้ียงัมีการประกนัสุขภาพใหก้บัผูท้ี่พ  านกัอยูใ่นประเทศทุกคนผา่น
ทางอีกช่องทาง  คือ  บริการสุขภาพแห่งชาติ (National  Health  Service – NHS)  ซ่ึงสิทธิประโยชน์
ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีไดรั้บเงินสมทบจาก (1)  ผูป้ระกนัตน  (2)  นายจา้ง  (3)  รัฐ  ตามเกณฑต์่างๆ ที่
ก  าหนดไว ้ โดยจดัเก็บผา่นทางกรมจดัเก็บรายไดแ้ละภาษีส่วนพระองค ์ (Her  Majesty’s  Revenue  
and  Customs – HMRC)   แนวคิดพื้นฐานที่ส าคญัของระบบประกนัสั งคมในองักฤษ  สกอตแลนด ์ 
และเวลส์อยูภ่ายใตห้ลกัการ Pay – As – You – Go  Basis  ซ่ึงเป็นโครงสร้างที่ก  าหนดใหก้ารจ่าย
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ถูกจ ากดัโดยจ านวนเงินสมทบที่จดัเก็บได ้ ท  าใหเ้สถียรภาพของกองทุนขึ้นอยู่
กบัความสามารถในการประมาณการรายจ่ายและรายรับของกองทุนใน แต่ละปี  ดงันั้น  รัฐบาลจึง
จ าเป็นตอ้งทบทวนและประเมินสถานภาพกองทุนทั้งในเร่ืองระดบัสิทธิประโยชน์  ปริมาณเงินทุน  
รวมทั้งเสถียรภาพของกองทุนเป็นประจ าโดยไดรั้บรายงานการตรวจติดตาม  วเิคราะห์  และ
ขอ้เสนอในการปรับเปล่ียนต่างๆ จากส านกังานคณิตศาสตร์ประกนัภยัแห่งรัฐ  (Government  
Actuary’s  Department – GAD)  เป็นประจ าปี (คาดการณ์ระยะสั้น )  และทุน  5  ปี (การคาดการณ์
ระยะยาว)19  
 1)  แหล่งเงินทุน 
  ประชากรในวยัท างานทั้งหมดถูกแบ่งเป็น  3  กลุ่ม  คือ  ลูกจา้ง  ผูท้ี่จา้งตนเอง  และ
อ่ืนๆ (ผูว้า่งงานหรือผูมี้รายไดน้อ้ย )  โดยคนใน  2  กลุ่มแรกที่มีรายไดเ้กินเกณฑข์ั้นต ่ามีหนา้ที่
                                                             

18  แหล่งเดิม.  หนา้  4-62.  
19  วรโชค  ไชยวงศ ์และคณะ ก เล่มเดิม.  หนา้ 118. 
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จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัแห่งชาติ  ทั้งน้ีคนในกลุ่มที่  3  สามารถเขา้ร่วมสมทบไดห้าก
ตอ้งการ  ทั้งน้ีการจ่ายเงินสมทบไดถู้กจ าแนกออกเป็นระดบัชั้น (Class)  ดงัน้ี20 

Class  1 จ่ายโดยลูกจา้งและนายจา้ง 
Class  1A จ่ายโดยนายจา้งส าหรับผลตอบแทนต่างๆ ที่ใหก้บัลูกจา้ง เพือ่ใชส่้วนตวั 
Class  1B จ่ายโดยนายจา้งที่เขา้ร่วมขอ้ตกลงการจ่ายเม่ือไดรั้บรายได ้(Pay – As – You  

– Earn  Settlement  Agreement – PSA) กบักรมจดัเก็บรายไดแ้ละภาษีส่วน
พระองค ์ เพือ่วตัถุประสงคด์า้นภาษี 

Class  2 จ่ายโดยผูท้ี่จา้งตนเอง 
Class  3 จ่ายตามความสมคัรใจโดยผูท้ี่ไม่ไดต้ามขอ้ก าหนดของระดบัชั้นอ่ืน  แต่

ตอ้งการไดรั้บบ านาญของรัฐ 
Class  4 จ่ายเพิม่จาก Class  2  โดยผูท้ี่จา้งตนเอง 

  ส าหรับ Class  1  นายจา้งมีหนา้ที่จดัเก็บและน าส่งเงินสมทบจากลูกจา้ง ในอตัรา  
11%  ส าหรับลูกจา้งที่มีอายตุั้งแต่  16  ปี ถึงอายเุกษียณ (Class  1  Primary  Contribution) โดยอายุ
เกษียณปัจจุบนัอยูท่ี่  65  ปี  และ  60  ปี  ชายและหญิงตามล าดบั   อีกทั้งนายจา้งยงัมีหนา้ที่น าส่งเงิน
สมทบเพิม่ในส่วนของนายจา้ง (Class  1  Secondary  Contribution) โดยไม่ขึ้นกบัอายขุองลูกจา้ง  
หากนายจา้งใหผ้ลตอบแทนเขา้ข่ายตอ้งคิดเงินสมทบเพิม่เติมแก่ลูกจา้ง  นายจา้งยงัมีหนา้ที่จ่ายเงิน
สมทบเพิม่ใหแ้ก่กองทุนอีกตามอตัราที่ก  าหนดไว ้ (Class  1A  Contribution)  ในอตัราร้อยละ  
12.8% โดยคิดจากผลตอบแทนสุทธิที่แปลงเ ป็นตวัเงินลูกจา้งไดรั้บ  แต่เน่ืองจากการคิดเงินสมทบ
ในกรณีน้ีท าใหเ้กิดปริมาณเอกสารและความยุง่ยากในการค านวณเงินสมทบ  จึงมีการจดัชั้นเพิม่ขึ้น
อีก (Class  1B  Contribution)  โดยจดัท าเป็นขอ้ตกลงการจ่ายเม่ือไดรั้บรายได ้ ส าหรับผูท้ี่จา้ง
ตนเองทุกคนที่ไม่ไดรั้บการยกเวน้เน่ืองจากมีรายไดต้  ่า  มีหนา้ที่จ่ายเงินสมทบในอตัราคงที่ (Flat – 
Rate  Class  2  Contribution)  ในอตัราร้อยละ  2.20  นอกจากน้ีผูท้ี่จา้งตนเองมีหนา้ที่จ่ายเงินสมทบ
เพิม่ขึ้นอีก (Class  4  Contribution)  หากมีรายไดต้ั้งแต่เกณฑท์ี่ไดรั้บผลตอบแทนสูง  นอกจา กน้ีผูท้ี่
วา่งงานและผูท้ี่ไม่ถูกก าหนดหนา้ที่ใหจ่้ายเงินสมทบรวมถึงพลเมืองที่อาศยัอยูต่่างประเทศสามารถ
จ่ายเงินสมทบในอตัราคงที่ (Flat – Rate  Class  3  Contribution) ตามความสมคัรใจไดเ้พือ่คงสิทธิ
ประโยชน์บางประการ 
  เงินสมทบส่วนสุดทา้ยของกองทุนไดม้าจากเงินช่วย เหลือของกระทรวงการคลงั 
(Treasury  Grant) ซ่ึงจ่ายผา่นทางสภาผูแ้ทนราษฎร  โดยขณะเร่ิมตน้ปีกระทรวงการคลงัมีอ านาจ
                                                             

20  กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม.  (2544).  รายงานการศึกษาดูงานเร่ืองระบบการประกนัการ
ว่างงาน.  หนา้  23/1. 
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พจิารณาอนุมติัสมทบเงินช่วยเหลือหากเห็นวา่มีความจ าเป็นเพือ่รักษาระดบัเงินในกองทุนให้
เหมาะสม    
 2)  สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม 
  ส านกังานประกนัสงัคมมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนดงัต่อไปน้ี  กรณีบ านาญ  กรณี
หมา้ย  กรณีเบี้ยเล้ียงส าหรับผูห้างาน  กรณีไร้ความสามารถในการท างาน  กรณีประโยชน์ส าหรับ
มารดา  กรณีเบี้ยเล้ียงเพือ่การรับอนุเคราะห์เด็ก  กรณีค่าจา้งขณะเจบ็ป่วยและค่าจา้งขณะก าลงัจะมี
บุตรซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ 
    (1)  สิทธิประโยชน์กรณบี านาญ 
    สิทธิประโยชน์บ  านาญในประเทศองักฤษ  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ  
บ  านาญพื้นฐานและบ านาญเพิม่  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
       (1.1)  บ านาญพื้นฐาน 
       บ านาญพื้นฐาน (Basic  Retirement  Pension) แบ่งกลุ่มผู ้ ไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ 
   -  กลุ่ม  A (Category  A) 
    ผูท้ี่มีอายเุกินอายเุกษียณและไดส่้งเงินสมทบครบตั้งแต่  44  ปีขึ้นไป
ส าหรับชายและ  39  ปีส าหรับหญิง  มีสิทธิไดรั้บบ านาญพื้นฐานในอตัราเตม็จ านวนคงที่  87.30  
ปอนดต์่อสปัดาห์  แต่หากไม่ครบก็ยงัมีสิทธิไดรั้บในอตัราลดหลัน่ลงมา 21  แต่หากผูป้ระกนัตนไม่
สามารถท างานไดเ้น่ืองจากมีความรับผดิชอบตอ้งดูแลเด็กหรือบุคคลที่ทุพพลภาพ  จะไดรั้บสิทธิใน
การลดหยอ่นจ านวนปีดงักล่าวเท่ากบัจ านวนปีที่มีภาระ  ท  าใหมี้โอกาสไดรั้บบ านาญพื้นฐานใน
อตัราร้อยละที่สูงขึ้น   โดยจะตอ้งส่งเงินสมทบอยา่งนอ้ยตั้งแต่  20  ปีขึ้นไป  เพือ่ใหไ้ดรั้บบ านาญ
พื้นฐานเตม็จ านวน  นอกจากน้ีเงินสมทบที่ผูป้ระกนัตนจ่ายในต่างประเทศซ่ึงมีขอ้ตกลงต่างตอบ
แทน  อาจถูกน ามาประกอบการพจิารณาเกี่ยวกบับ านาญพื้นฐานดว้ย  ภายหลงัเกษียณอายหุากผูรั้บ
บ านาญมีภาระตอ้งดูแลบุคคลในครอบครัวที่ไดรั้บค่าจา้งไม่ถึงเกณฑท์ี่ก  าหนด  จะมีสิทธิไดรั้บเบี้ย
เล้ียงเพิม่เติมอีกในอตัราคงที่  52.30  ปอนดต์่อสปัดาห์  โดยคิดจากบุคคลที่ตอ้งดูแลเพยีงคนเดียว
เท่านั้น 
   -  กลุ่ม  BL (Category  BL) 
       ภริยาไดรั้บความคุม้ครองพเิศษ  หากสามีก  าลงัรับบ านาญพื้นฐานกลุ่ม A  
ในอตัราปกติ  ภริยาอาจไดรั้บบ านาญพื้นฐานกลุ่ม BL ในอตัราร้อยละ  60 ของจ านวนที่สามีรับอยู ่ 
โดยขึ้นอยูก่บัประวติัการส่งเงินสมทบของสามีและภริยาตอ้งมีอายเุกินอายเุกษียณ  แต่หากภริยาอายุ
                                                             

21  กองแผนงานและสารสนเทศ  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน ก เล่มเดิม.  หนา้  4. 
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ต ่ากวา่อายเุกษียณก็จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองพเิศษน้ี  แต่สามีจะไดรั้บเบี้ยเล้ียงเพิม่เติมกรณีมีภาระ
ตอ้งดูแลผูใ้หญ่  ส่วนในกรณีที่ภริยาไดรั้บบ านาญพื้นฐานกลุ่ม A  ก็ยงัมีสิทธิไดรั้บบ านาญพื้นฐาน
กลุ่ม BL เพิม่เติม  แต่รวมบ านาญทั้งสองกลุ่มแลว้ตอ้งไม่เกินบ านาญพื้นฐานเตม็จ านวน22 
   -  กลุ่ม B (Category  B) 
    พอ่หม้ายและแม่หมา้ยอาจมีสิทธิไดรั้บบ านาญพื้นฐานกลุ่ม B ในอตัรา
ปกติเตม็จ านวนขึ้นอยูก่บัประวติัการจ่ายเงินสมทบของตนเองและเกณฑเ์ก่ียวกบัอายขุองคู่สมรส
ขณะเสียชีวติ  ซ่ึงจะถูกน าไปรวมกบับ านาญพื้นฐานกลุ่ม A  แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกินบ านาญพื้นฐาน
เตม็จ านวน  นอกจากน้ี  บุคคลที่หยา่ร้างหรือเป็นหมา้ยเม่ือยงัมีอายตุ  ่ากวา่อายเุกษียณอาจไดรั้บการ
พจิารณาพเิศษ โดยอิงประวติัเงินสมทบของคู่สมรสนบัถึงวนัที่มีการหยา่ร้างหรือเป็นหมา้ย  บุคคล
ที่เล่ือนการรับบ านาญออกไปหลงัอายเุกษียณจะไดรั้บบ านาญพื้นฐานสูงขึ้นในภายหลงั โดยจะ
เพิม่ขึ้นในอตัรา  1/7  ของร้อยละ  1  ต่อสปัดาห์ที่เล่ือนการรับบ านาญออกไป  สูงสุดไม่เกิน  5  ปี  
โดยในปี  พ.ศ. 2553  จะเพิม่เป็นอตัรา  1/5 ของร้อยละ  1  ต่อสปัดาห์ที่เล่ือนการรับบ านาญออกไป  
โดยไม่จ ากดัจ านวนปีสูงสุด23 
   (1.2)  บ านาญเพิม่เติม : บ านาญขั้นสองของรัฐและบ านาญอิงรายไดข้องรัฐ 
    นบัจากปี  พ .ศ. 2521   ลูกจา้งสามารถไดรั้บบ านาญเพิม่เติมซ่ึงอิงกบั
รายไดก่้อนเกษียณอาย ุโดยค านวณตามโครงการบ านาญอิงรายไดข้องรัฐ (State  Earnings – 
Related  Pensions  Scheme – SERPS) ซ่ึงใหสิ้ทธิกบัผูท้ี่มีรายไดต้ั้งแต่เกณฑร์ายไดล่้างขึ้นไป โดย
น าราย ไดข้องทุกปีมาปรับเป็นมูลค่าอนาคต  แต่นบัจากวนัที่  6  เมษายน  พ .ศ. 2545  ไดมี้การ
ทบทวนที่ส าคญัหลายประการจากโครงการบ านาญอิงรายไดข้องรัฐและออกเป็นบ านาญขั้นสอง
ของรัฐ (State  Second  Pension – S2P) ซ่ึงขอ้แตกต่างที่ส าคญั  คือ  แบ่งรายไดท้ี่อยูร่ะหวา่งเกณฑ์
รายไดล่้างและเกณฑร์ายไดบ้นออกเป็น  3  ช่วง  คือ   ช่วงที่  1 (Band  1)  คือ  ตั้งแต่เกณฑร์ายได้
ล่างถึงด่านรายไดล่้าง (Low  Earnings  Threshold – LET) ซ่ึงปัจจุบนัอยูท่ี่  13,000  ปอนดต์่อปี  ช่วง
ที่  2 (Band  2)  คือ  ตั้งแต่ด่านรายไดล่้างถึงด่านรายไดล่้าง (Upper  Earnings  Threshold – UET) ซ่ึง
มีค่าเท่ากบั  3  เท่าของด่านรายไดล่้างลบดว้ย  2  เท่าของเกณฑร์ายไดล่้าง  โดยปัจจุบนัอยูท่ี่  30,000  
ปอนดต์่อปี  ช่วงที่  3 (Band  3)  คือ  ตั้งแต่ด่านรายไดล่้างจนถึงเกณฑร์ายไดบ้น 
    ผูป้ระกนัตนสามารถเลือกไม่เขา้ร่วมโครง การบ านาญอิงรายไดข้องรัฐ
และบ านาญขั้นสองของรัฐไดห้ากไดเ้ขา้ร่วมในโครงการบ านาญตามสาขาอาชีพ (Occupational  
Pension  Scheme)  ซ่ึงหากเลือกไม่เขา้ร่วมแลว้  ทั้งนายจา้งและลูกจา้งจะไดรั้บส่วนลดจากอตัราเงิน
                                                             

22  วรโชค  ไชยวงศ ์ และคณะ ก เล่มเดิมหนา้  123-124. 
23  แหล่งเดิม. 
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สมทบปกติ (Rebate) ส าหรับรายไดใ้นช่วงระหวา่งเกณฑร์ายไดล่้างแ ละเกณฑร์ายไดบ้น  โดย
ก าหนดใหโ้ครงการบ านาญตามสาขาอาชีพตอ้งรับประกนับ านาญขั้นต ่า (Guaranteed  Minimum  
Pension – GMP) แก่ผูป้ระกนัตนเม่ือถึงอายเุกษียณและแก่คู่สมรสเม่ือผูป้ระกนัตนเสียชีวติ24   
  (2)  สิทธิประโยชน์กรณหีม้าย 
    สิทธิประโยชน์กรณีหมา้ยประกอบดว้ยเ งินทดแทนเน่ืองจากการสูญเสียชีวติ
ของคู่สมรส (Bereavement  Payment)  เบี้ยเล้ียงส าหรับผูป้กครองที่เป็นหมา้ย (Widowed  Parent’s  
Allowance) และเบี้ยเล้ียงกรณีหมา้ย (Bereavement  Allowance) โดยการไดรั้บสิทธิประโยชน์น้ี
ขึ้นอยูก่บัเงินสมทบที่จ่ายโดยหรือไดรั้บลงบัญชีใหคู้่สมรสที่เสียชีวติไปและถูกปรับตามอายขุองคู่
สมรสที่เสียชีวติไปเม่ือคู่สมรสเสียชีวติ  เงินทดแทนกรณีหมา้ยจ านวน  2,000  ปอนด ์ จะถูกสัง่จ่าย
ใหคู้่สมรสที่ยงัมีชีวติอยูท่นัทีภายใตเ้ง่ือนไขวา่คู่สมรสคนใดคนหน่ึงมีอายตุ  ่ากวา่อายเุกษียณ หรือคู่
สมรสที่เสียชีวติไปไม่มีสิทธิไดรั้บบ านาญพื้นฐานกลุ่ม A  หลงัจากนั้นคู่สมรสที่ยงัมีชีวติอยูแ่ละมี
บุตรจะไดรั้บความช่วยเหลือต่อเน่ืองในรูปเบี้ยเล้ียงส าหรับผูป้กครองที่เป็นหมา้ยจ านวน  77.45  
ปอนดต์่อสปัดาห์  อีกทั้งยงัไดเ้พิม่เติมอีกเป็นจ านวน  9.00  ปอนดต์่อสปัดาห์  ส าหรับบุ ตรคนแรก  
และ  11.35  ปอนดต์่อสปัดาห์  สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์จะส้ินสุดลงเม่ือหญิงนั้นสมรสใหม่  หรือ
อยูกิ่นฉนัสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรสกบัชายอ่ืนหลงัจากที่สามีซ่ึงเป็นบิดาของบุตรเสียชีวติ
ลง25 
  (3)  สิทธิประโยชน์กรณเีบีย้เลีย้งชีพส าหรับผู้หางาน   
    อตัราเบี้ยเล้ียงส าหรับผูห้างานอยูท่ี่  47.95  ปอนดต์่อสปัดาห์  ส าหรับผูท้ี่มีอายุ
ตั้งแต่  18 –  24  ปี  และ 60.50  ปอนดต์่อสปัดาห์  ส าหรับผูท้ี่มีอายตุั้งแต่  25  ปีขึ้นไป 26  เพือ่ให้
ไดรั้บสิทธิประโยชน์น้ี  ผูห้างานจะตอ้งจ่ายเงินสมทบ Class 1 มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  25  เท่าของ
เกณฑร์ายไดล่้างภายใน  1  ปี  จาก  2  ปีล่าสุดก่อนการขอรับสิทธิประโยชน์ โดยผูห้างานจะไดรั้บ
เบี้ยเล้ียงน้ีหลงัรอคอยเป็นเวลา  3  วนัต่อเน่ืองทุกสปัดาห์รวมสูงสุด  6  เดือนภายในช่วงเวลา  2  ปี  
โดยนบัรวมทั้งการวา่งงานคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง  ผูรั้บสิ ทธิประโยชน์ไปครบ  6  เดือนแลว้จะไม่
สามารถรับเบี้ยเล้ียงน้ีไดอี้กจนกวา่จะไดท้  างานเป็นลูกจา้งอีกเป็นเวลาอยา่งนอ้ย  16  ชัว่โมง  
ภายในอยา่งนอ้ย  13  สปัดาห์ จาก  26  สปัดาห์ก่อนขอรับสิทธิประโยชน์อีกคร้ัง  โดยขึ้นอยูก่บัการ
จ่ายเงินสมทบ27  

                                                             
24  แหล่งเดิม. 
25  แหล่งเดิม. 
26  กองวิจยัและพฒันา  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน ก เล่มเดิม.  หนา้  50. 
27  พนัธ์เทพ  เปาริก.  (2546).  การประกนัการว่างงานตามกฎหมาย.  หนา้  54. 
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    (4)  สิทธิประโยชน์กรณไีร้ความสามารถในการท างาน 
    การไร้ความสามารถในการท างาน (Incapacity  Benefit – IB)  หมายรวมถึงการ
ที่ไม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากความเจบ็ป่วยและความพกิาร  ผูป้ระกนัตนตอ้งจ่ายเงินสมทบเป็น
จ านวนไม่นอ้ยกวา่  25  เท่าของเกณฑร์ายไดล่้างภายใน  1  ปี  จาก  3  ปีล่าสุดก่อนการขอรับสิทธิ
ประโยชน์  แต่ในกรณีผูข้อรับสิทธิประโยชน์มีอายนุอ้ยกวา่  20  ปี (25  ปีในบางกรณี )  จะไดรั้บ
การยกเวน้เกณฑก์ารจ่ายเงินสมทบน้ีจนสามารถผา่นเกณฑเ์งินสมทบดงักล่าว  เบี้ยเล้ียงชีพส าหรับ
การสูญเสียความสามารถในการท างานน้ีถูกแบ่งออกเป็น  3  ระดบั  ดงัน้ี28 
      ก.  กรณีไร้ความสามารถในการท างานระยะสั้นเป็นจ านวน  61.35  ปอนดต์่อ
สปัดาห์  ส าหรับ  28  สปัดาห์แรก  โดยจ่ายหลงัจากรอคอยเป็นเวลา  3  วนั  เวน้แต่วา่ผูข้อรับ
ประโยชน์เป็นลูกจา้งที่ไดรั้บค่าจา้งขณะเจบ็ป่วยซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ 
    ข.  กรณีไร้ความสามารถในการท างานระยะสั้นเป็นจ านวน  72.55  ปอนดต์่อ
สปัดาห์  ส าหรับสปัดาห์ที่  29  ถึง  52 
     ค.  กรณีไร้ความสามารถในการท างานระยะยาวเป็นจ านวน  81.35  ปอนดต์่อ
สปัดาห์  ส าหรับสปัดาห์ที่  53  แต่วา่ผูข้อรับสิทธิประโยชน์จะตอ้งผา่นการประเมินความสาม ารถ
ในการท างานของบุคคลก่อนและจะตอ้งมีอายตุ  ่ากวา่อายเุกษียณ  นอกจากน้ียงัมีการใหเ้งิน
ช่วยเหลือเพิม่ตามอายใุนขณะสูญเสียความสามารถในการท างาน โดยผูท้ี่มีอายตุ  ่ากวา่  35  ปี  จะ
ไดรั้บเพิม่อีก  17.10  ปอนดต์่อสปัดาห์  และผูท้ี่อายตุั้งแต่  35 – 44  ปี จะไดรั้บเพิ่ ม  8.55  ปอนดต์่อ
สปัดาห์ 
    นอกจากเบี้ยเล้ียงขา้งตน้แลว้  หากผูท้ี่ไร้ความสามารถในการท างานมีภาระ
ดูแลเด็กหรือคนชราที่มีอายตุั้งแต่  60  ปีขึ้นไป  ก็มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือเพิม่เติมอีก  37.90  
ปอนดต์่อสปัดาห์  ส าหรับการสูญเสียความสามารถในการท างานระยะสั้ น  และ 48.65  ปอนดต์่อ
สปัดาห์  ส าหรับการสูญเสียความสามารถในการท างานระยะยาว 
  (5)  สิทธิประโยชน์ส าหรับมารดา 
   เบี้ยเล้ียงชีพส าหรับมารดา (Maternity  Allowance) ถูกจ่ายใหก้บัหญิงที่ตอ้ง
หยดุงานเน่ืองจากก าลงัจะมีบุตร  โดยเป็นลูกจา้งที่มีรายไดเ้กิน  30  ปอนดต์่อสปัดาห์  แต่ไม่มีสิทธิ
ไดรั้บค่าจา้งขณะก าลงัจะมีบุตรซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ  หรือไดรั้บการวา่จา้งหรือ
เป็นผูท้ี่จา้งตนเองเป็นเวลาอยา่งนอ้ย  26  สปัดาห์  จาก  66  สปัดาห์  นบัส้ินสุดในสปัดาห์ที่คาดวา่
จะคลอดบุตร  เบี้ยเล้ียงชีพน้ีจ่ายใหเ้ป็นระยะเว ลาสูงสุด  26  สปัดาห์  โดยเร่ิมจ่ายไดเ้ร็วสุด  11  
สปัดาห์ก่อนคลอดบุตรโดยจะไดรั้บเป็นจ านวน  112.75  ปอนดต์่อสปัดาห์  หรืออตัราร้อยละ  90  
                                                             

28  วรโชค  ไชยวงศ ์ และคณะ  ก  เล่มเดิม.  หนา้  126-127 
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ของรายไดร้ายสปัดาห์  ขึ้นอยูก่บัจ  านวนใดจะนอ้ยกวา่  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  27.00  ปอนดต์่อ
สปัดาห์  แต่หากเป็นผูท้ี่จา้งตนเ องและจ่ายเงินสมทบ Class  2  มีสิทธิไดรั้บเบี้ยเล้ียงชีพในอตัรา
มาตรฐานที่  112.75  ปอนดต์่อสปัดาห์29 
  (6)  สิทธิประโยชน์เบีย้เลีย้งเพื่อการรับอนุเคราะห์เด็ก 
    เบี้ยเล้ียงเพือ่การรับอนุเคราะห์เด็ก (Guardian’s  Allowance) ถูกจ่ายที่อตัรา  
12.95  ปอนดต์่อสปั ดาห์ ต่อเด็ก  1  คน  ส าหรับผูท้ี่ใหท้ี่อยูแ่ละรับอนุเคราะห์เด็กซ่ึงบิดามารดา
เสียชีวติทั้งคู่ (ในบางกรณีเพยีงคนใดคนหน่ึงเสียชีวติ )  สิทธิประโยชน์น้ีไม่มีเกณฑเ์ก่ียวกบัการ
จ่ายเงินสมทบ  แต่ผูรั้บอนุเคราะห์จะตอ้งผา่นการทดสอบดา้นที่พกัอาศยั30 
  (7)  ค่าจ้างขณะเจ็บป่วยและค่าจ้างขณะมีครรภ์ 
    ส าหรับค่าจา้งขณะเจบ็ป่วยซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ (Statutory  
Sick  Pay – SSP) และค่าจา้งขณะก าลงัจะมีบุตรซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ (Statutory  
Maternity  Pay)  ลูกจา้งซ่ึงผา่นเง่ือนไขบางประการจะไดรั้บโดยตรงจากนายจา้ง  โดยบางส่วนหรือ
ทั้งหมดของเงินที่นายจา้งจ่ายไปน้ี  นายจา้งจะไดรั้บคืนผา่นทางส่วนลดจากเงินสมทบประกนั
แห่งชาติที่ตอ้งจ่าย  เงินที่คืนไปน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงินของกองทุนประกนั
แห่งชาติเพราะไปลดรายจ่ายในสิทธิประโยชน์อ่ืนแทน (เบี้ยเล้ียงส า หรับการสูญเสียความสามารถ
และเบี้ยเล้ียงส าหรับมารดา )ลูกจา้งเป็นส่วนใหญ่จะมีรายไดม้ากพอในการจ่ายเงินสมทบ Class 1  
ท าใหมี้สิทธิไดรั้บค่าจา้งขณะเจบ็ป่วยซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากนายจา้ง  
แต่ลูกจา้งส่วนที่เหลือก็จะไดรั้บเบี้ยเล้ียงส าหรับการสูญเ สียความสามารถในการท างานแทน  
ปัจจุบนัค่าจา้งขณะเจบ็ป่วยซ่ึงไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญอยูท่ี่  72.55  ปอนดต์่อสปัดาห์  
โดยใหสู้งสุดเป็นระยะเวลา  28  สปัดาห์  ส่วนหลงัจากนั้นก็จะไดรั้บเบี้ยเล้ียงชีพส าหรับการสูญเสีย
ความสามารถในการท างาน31 
 3.3.2.2  การประกันสังคมแรงงานภาคเกษตรกรรม 
   ประเทศองักฤษมีช่ือเรียกวา่ United  Kingdom  of  Great  Britain  and  Northern  
Ireland  เป็นประเทศในทวปียโุรปมีภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งระหวา่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ
และทางเหนือตั้งอยูด่า้นตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส  มีพื้นที่  244,820  ตารางกิโลเมตร  
เมืองหลวง  คือ  กรุงลอนดอน  มีสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบทที่  2  เป็นประมุข  มีการปกครอง
ประกอบดว้ย องักฤษ  สกอตแลนด ์ เวลส์  และไอร์แลนดเ์หนือ  ช่วงสองทศวรรษที่ผา่นมารัฐบาล

                                                             
29  วรโชค  ไชยวงศ ์ และคณะ  ก  หนา้เดิม. 
30  แหล่งเดิม 
31  แหล่งเดิม 

DPU



62 

ไดพ้ยายามลดบทบาทการเป็นเจา้ของกิจการลงและเพิม่สวสัดิการของรั ฐใหแ้ก่ประชาชนมากขึ้น  
ระบบเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพสูงโดยระบบมาตรฐานการผลิตของยโุรปมีความสามารถในการ
ผลิตถึงร้อยละ  60  ของความตอ้งการดา้นการบริโภคอาหารภายในประเทศ  แมจ้ะมีก  าลงัแรงงาน
ในงานเกษตรกรรมไม่ถึงร้อยละ  2  ของแรงงานทั้งหมด  มีทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแ้ก่   ถ่านหิน  
ก๊าซธรรมชาติ  และน ้ ามนั  โดยอุตสาหกรรมภาคบริการโดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร  ประกนัภยั  และ
ธุรกิจบริการ  เป็นภาคที่มีอตัราส่วนในผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) มากที่สุด  ภายหลงั
เผชิญสภาวะเศรษฐกิจถดถอยปี  พ.ศ. 2535  ประเทศองักฤษมีสภาพเศรษฐกิจที่เจริญเติบ โตขึ้นนบั
แต่ปี  พ .ศ. 2547  สินคา้เกษตรหลกัที่มีความส าคญัของประเทศองักฤษ  ไดแ้ก่  อาหารซีเรียล 
(Cereals)  เมล็ดน ้ ามนัพชืต่างๆ  มนัฝร่ัง  ผกัสด  เน้ือววั  เน้ือแกะ  เน้ือสตัวปี์ก  และปลาสด 32  ใน
เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2548  สหราชอาณาจกัรมีประชากรที่เป็นแรงงานในงา นเกษตรกรรมจ านวน
ประมาณ  540,700  คน  เดือนมิถุนายน  พ .ศ. 2549  ลดลงเป็น  534,400  คน  และเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2550  ลดลงเหลือ  526,200  คน  โดยจ าแนกเป็นแรงงานแบบท างานเตม็เวลาแรงงานแบบ
ท างานไม่เตม็เวลาและแรงงานตามฤดูกาล  โดยแรงงานในงานเกษตรกรรมมีจ านวนลดลงร้อยล ะ  
1.5  จากปี  พ.ศ. 2549 – 2550  เป็นแรงงานเพศชายมากกวา่แรงงานเพศหญิง  และจ านวนแรงงานที่
ท  างานไม่เตม็เวลารวมกบัแรงงานตามฤดูกาลมีจ านวนมากกวา่แรงงานที่ท  างานเตม็เวลาประมาณ
หน่ึงเท่า33 
  กฎหมายที่บงัคบัในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรมเกี่ยวกบั
สวสัดิการดา้นเงินทดแทนกรณีลูกจา้งบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน  เงินประกนัสงัคม
กรณีเจบ็ป่วย  คลอดบุตร  วา่งงาน  ทุพพลภาพ  และเงินสงเคราะห์บุตร  ชราภาพหรือเกษียณอายุ
งาน  มีบทบญัญตัิและหลกัการที่ส าคญัตามกฎหมาย The  Social  Security  Contributions  and  
Benefits  Act  1992  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชก้บัแรงงานในงานเกษตรกรรม 34 ผูมี้เงินไดท้ี่อยูภ่ายในบงัคบั
แห่งกฎหมายฉบบัน้ีมีสองประเภท  

                                                             
32  แรงงานประเทศองักฤษ. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 3ตุลาคม 2554 , จาก 

http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos /uk.html  
33 แรงงานในงานเกษตร. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2554.  จาก 

http://statistics.defra.gov.uk/esg/statnot/june_uk.pdf   
34

  กฎหมายคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรมเก่ียวเน่ืองจากการท างานและเงินประกนัสังคม .  สืบคน้
เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  255, จาก http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1992/ukpga_19920004_en_2  
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      (1)  ผูมี้เงินไดจ้ากการไดรั้บการวา่จา้งจากนายจา้งในประเทศองักฤษภายใต้
สญัญาจา้งแรงงาน หรือท างานในส านกังานซ่ึงผูมี้เงินไดน้ั้นมีหนา้ที่ตอ้งเสี ยภาษีเงินไดใ้หแ้ก่รัฐ 
และนายจา้งมีหนา้ที่ตอ้งหกัภาษีเงินไดข้องลูกจา้งนั้นใหแ้ก่รัฐ 
      (2)  ผูท้ี่วา่จา้งตนเอง  หมายถึง  บุคคลที่ไดรั้บการวา่จา้งในประเทศองักฤษใน
ลกัษณะอ่ืนใดนอกเหนือจากผูมี้เงินไดป้ระเภทที่หน่ึง  ไม่วา่จะมีนายจา้งหรือไม่มีนายจา้งก็ตาม  
สามารถเขา้ระบบประกนัสงัคมและจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมแต่เพยีงฝ่ายเดียวได ้
 1)  สิทธิประโยชน์กรณบีาดเจ็บเน่ืองจากการท างาน (Part  V  Benefit  for  Industrial  
Injuries)   
  บญัญติัใหอ้อกกฎระเบียบก าหนดประเภทของโรคและประเภทของอาชีพที่เป็น
สาเหตุส าคญัของโ รคหรืออาการบาดเจบ็ซ่ึงมีงานเกษตรกรรมประเภทต่างๆ รวมอยูด่ว้ยใน The  
Social  Security (Industrial  Injuries)  Regulations  198535  ดงันั้น  ในส่วนของการบาดเจบ็หรือ
เจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างานตามที่กฎหมายระบุไว ้ ลูกจา้งซ่ึงเป็นแรงงานในงานเกษตรกรรมมีสิทธิ
ไดรั้บเงินชดเชยจากนายจา้งกรณีบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน  จึงอยูใ่นความคุม้ครอง
ของกฎหมาย The  Social  Security  Contributions  and  Benefits  Act 1992 ดว้ย36 
 2)  สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมตามกฎหมาย  The  Social  Security  
Contributions  and  Benefits  Act  199237 
    (1)  สิทธิประโยชน์กรณชีราภาพ (เกษียณอายุงาน) 
   ผูจ่้ายเงินสมทบซ่ึงเป็นชายอาย ุ 70  ปีขึ้นไป  และหญิงอาย ุ 65  ปีขึ้นไปมีสิทธิ
ไดรั้บเงินสงเคราะห์กรณีชราภาพเม่ือเกษียณอายงุานแลว้  โดยกฎหมายแบ่งประเภทของเงิน

                                                             
35  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  2554.  จาก http://www.iiac.org.uk/pdf/dwp_d031890-edit.pdf  และ

http://www.dwp.gov.uk/mediacentre/ pressreleases/2006/jul/cphs28-120706.asp  
36  การประกนัสังคมตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 (มาตรา  54)  ก าหนดไว ้ 7  ประเภท  

คือ 
    1)  การประกนักรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย  (มาตรา  62)  2)  การประกนักรณีคลอดบุตร  3)  

การประกนักรณีทุพพลภาพ  4)  การประกนักรณีตาย  5)  การประกนักรณีสงเคราะห์บุตร  6)  การประกนักรณี
ชราภาพ  7)  การประกนักรณีว่างงาน  การประกนัสังคมตามหลกัสากลทัว่ไปแบ่งออกเป็น  8  ประเภท  โดย
นอกเหนือจากการประกนัสังคม  7  ประเภท  ท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายฉบบัปัจจุบนัของไทยแลว้  ก็ยงัมีการ
ประกนัสังคมกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานอีกประเภทหน่ึง  ซ่ึงในทวีปยโุรปรวมทั้งทวีป
เอเชีย  ไดแ้ก่  ญ่ีปุ่น จะเกิดก่อนประเภทอ่ืนรวมทั้งกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานใน
ประเทศไทยดว้ย  เน่ืองจากขณะนั้นยงัไม่มีกฎหมายประกนัสังคมใชบ้งัคบัอยา่งชดัเจน. 

37  แหล่งเดิม. 
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สงเคราะห์ประเภทน้ีออกเป็นสองประเภท  คือ  ประเภท A  และประเภท B ซ่ึงมีอตัราเงิน
สงเคราะห์ไม่เท่ากนั  ส าหรับประเภท A ผูจ่้ายสมทบทั้งชายและหญิงจะไดรั้บเงินสงเคราะห์จ านวน  
54.15  ปอนดต์่อสปัดาห์  ส าหรับประเภท B เป็นกรณีผูรั้บเงินสงเคราะห์เป็นหญิงที่อยูใ่นวยัเกษียณ 
(Pensionable  Age)  ซ่ึงในกรณีแรกสามีเป็นผูจ่้ายเงินสมทบตามกฎหมายและสามีไดรั้บเงิน
สงเคราะห์ตามประเภท A หรือกรณีที่สองสามีเป็นผูจ้่ายเงินสมทบและแต่งงานกบัสามีหลงัจาก
ตนเองอยูใ่นวยัเกษียณ  หรือกรณีทีสามสามีเป็นผูจ้่ายเงินสมทบและสามีเสียชีวติหลงัจากที่ตนเอง
อยูใ่นวยัเกษียณ  หรือกรณีที่ส่ีสามีเป็นผูจ่้ายเงินสมทบและสามีเสียชีวติก่อนที่ตนเองอยูใ่นวยั
เกษียณจะไดรั้บเงินสงเคราะห์จ านวน  32.55  ปอนดต์่อสปัดาห์ 
    (2)  สิทธิประโยชน์กรณหีม้าย 
        กรณีที่หญิงซ่ึงแต่งงานมีสามีแลว้และต่อมาสามีเสียชีวติลง  หญิงนั้นมีสิทธิ
ไดรั้บเงินสงเคราะห์กรณีที่เป็นหม้ ายเป็นเงินจ านวน  2,000  ปอนด ์ หากสามีที่เสียชีวติไดจ้่ายเงิน
สมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมตามที่กฎหมายก าหนด  เวน้แต่หญิงหมา้ยนั้นมิไดจ้ดทะเบียนสมรส
กบัสามีที่เสียชีวติลง  นอกจากน้ี  หากมีบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายร่วมกนั  หญิงหมา้ยนั้นมีสิทธิ
ไดรั้บเงินสงเคราะห์อีกตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 
  (3)  สิทธิประโยชน์กรณว่ีางงาน 
       ลูกจา้งที่มีหนา้ที่ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยนายจา้งเป็นผูท้  าหนา้ที่
หกัภาษี  ณ  ที่จ่ายดงักล่าว  มีหนา้ที่ตอ้งจ่ายสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมหรือกรณีเป็น
ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์กรณีเป็นผูว้า่งงานโดยมีเง่ือนไข  ลูกจา้งจะตอ้งมีอายตุ  ่ากวา่
เกณฑท์ี่จะไดรั้บเงินบ านาญหรือเงินชดเชยกรณีชราภาพ  หากลูกจา้งมีอายมุากกวา่เกณฑท์ี่จะไดรั้บ
เงินชดเชยกรณีชราภาพ  ระยะเวลาที่จะขอเงินชดเชยกรณีวา่งงานจะตอ้งไม่เกิน  5  ปี  หลงัจากอายุ
ที่เป็นเกณฑต์ ่าสุด  ซ่ึ งลูกจา้งนั้นมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยกรณีชราภาพหรือเกษียณอายงุานแลว้  
ระยะเวลาในการไดรั้บเงินชดเชยกรณีวา่งงานจะตอ้งไม่เกิน  312  วนั  หลงัจากวนัที่ลูกจา้งมีสิทธิ
ไดรั้บเงินชดเชยกรณีวา่งงานนั้นตามที่กฎหมายบญัญติั  ผูท้ี่เรียกร้องสิทธิและไดรั้บเงินชดเชยกรณี
วา่งงานครบถว้นแลว้  สามารถเรียกร้องสิทธิดงักล่าวใหม่หลงัจากไดท้  างานต่อเน่ืองกนัเป็น
ระยะเวลา  13 – 26  สปัดาห์ 
  (4)  สิทธิประโยชน์กรณเีจ็บป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการท างานให้นายจ้าง 
      ผูจ่้ายเงินสมทบมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์กรณีเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็อนัมิใช่
เน่ืองจากการท างาน  โดยมีเง่ือนไข  ลูกจา้งจะตอ้งมีอายตุ  ่ากวา่เกณฑท์ี่จะไดรั้บเงินบ านาญหรือเงิน
ชดเชยกรณีชราภาพ  หากลูกจา้งมีอายมุากกวา่เกณฑท์ี่จะไดรั้บเงินชดเชยกรณีชราภาพ  ระยะเวลาที่
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จะขอเงินชดเชยกรณีวา่งงานจะตอ้งไม่เกิน  5  ปี  หลงัจากอายทุี่เป็นเกณฑต์ ่าสุด  ซ่ึ งลูกจา้งนั้นมี
สิทธิไดรั้บเงินชดเชยกรณีชราภาพหรือเกษียณอายงุานแลว้ 
    (5)  สิทธิประโยชน์กรณคีลอดบุตร 
        ผูจ่้ายเงินสมทบที่ตั้งครรภแ์ละคลอดบุตรมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือกรณี
ตั้งครรภแ์ละคลอดบุตรตามอตัราที่ก  าหนด  โดยสิทธิในการไดรั้บเงินช่วยเหลือเร่ิมต้ นภายใน
ระยะเวลา  11  สปัดาห์ ก่อนถึงก าหนดคลอด  แมว้า่ผูจ่้ายเงินสมทบนั้นจะคลอดบุตรก่อนก าหนดก็
ไม่ตดัสิทธิที่จะไดรั้บเงินช่วยเหลือดงักล่าวที่กฎหมายก าหนด 
    (6)  สิทธิประโยชน์กรณสีงเคราะห์บุตร 
        หญิงซ่ึงแต่งงานโดยถูกตอ้งตามกฎหมายซ่ึงหยา่ร้างจากสามีมีสิท ธิไดรั้บเงิน
สงเคราะห์บุตรทนัทีภายหลงัจากที่สามีซ่ึงเป็นผูจ้่ายเงินสมทบเสียชีวติลง  อยา่งไรก็ตามใหสิ้ทธิ
ไดรั้บเงินสงเคราะห์ดงักล่าวส้ินสุดลงเม่ือหญิงนั้นสมรสใหม่  หรืออยูกิ่นฉนัสามีภรรยาโดยไม่จด
ทะเบียนสมรสกบัชายอ่ืนหลงัจากที่สามีซ่ึงเป็นบิดาของบุตรเสียชีวติลง 
 3.3.3   การประกันสังคมในประเทศออสเตรเลีย 
     3.3.3.1  การประกันสังคมแรงงานทั่วไป 
  การประกนัสงัคมในประเทศออสเตรเลียเป็นโครงการสวสัดิการสงัคมที่จดัตั้งขึ้น
โดยรัฐบาลของประเทศ  หน่วยงานรับผดิชอบดงัน้ี 
  1)  Department  of  families, Housing, Community  Services  &  Indigenous 
Affairs (FaHCSIA) ก ากบัดูแลแนวทางนโยบายทางสงัคมต่างๆ รวมถึงนโยบายดา้นการ
ประกนัสงัคมและการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
  2)  Centrelink ดูแลการใหบ้ริการดา้นประกนัสงัคมแก่ประชาชนในการจ่ายเงิน
และใหค้วามช่วยเหลือดา้นต่างๆ38 
  สิทธิประโยชน์ที่การประกนัสงัคมในประเทศออสเตรเลียใหแ้ก่ประชาชน  ส่วน
ใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ใหเ้ปล่าแก่ผูอ้าศยัในประเทศออสเตรเลีย  โดยอาศยัการประเมินเป็น
รายบุคคลวา่บุคคลใดเหมาะสมที่จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ใดมากนอ้ยเพยีงใด  และการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ส่วนใหญ่รัฐบาลเป็นผูรั้บภาระผา่นงบประ มาณของประเทศ  ตามสิทธิประโยชน์ส่วน
ใหญ่จะมีการปรับเปล่ียนอตัราทุกเดือนมีนาคมและกนัยายนตามการเปล่ียนแปลงของดชันีจาก 
(Price  Index)  ยกเวน้สิทธิประโยชน์ในหมวดสิทธิประโยชน์แก่ครอบครัว  ซ่ึงจะมีการปรับทุก
วนัที่  1  กรกฎาคมตามการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา 
                                                             

38  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน .  (2551).  โครงการศึก ษาวจิัยเพื่อขยายความคุ้มครองแรงงาน
ให้แก่แรงงานนอกระบบ.  หนา้  4-84. 
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(1) แหล่งเงินทุน 
  แหล่งเงินที่เป็นรายรับของส านกังานประกนัสงัคมในออสเตรเลีย 
  ก.  งบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาล 
       สิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่ของการประกนัสงัคมในออสเตรเลียไดรั้บ
งบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาล 
  ข.  เงินสมทบจากนายจา้ง 
    มีเงินสมทบที่ตอ้งจ่าย  คือ  เงินสมทบส าหรับเ กษียณอาย ุ
(Superannuation) (บญัชีส่วนตวัของลูกจา้งแต่ละคน) คิดเป็นร้อยละ  9 ของฐานเงินเดือน  โดยจ่าย
สมทบไม่เกิน  35,240  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ต่อ  3 เดือน39 
  ค.  เงินสมทบจากผูใ้ชแ้รงงาน 
    มีเงินสมทบที่ตอ้งจ่าย  คือ  เงินสมทบส าหรับสวสัดิการการรักษาพยาบาล
โดยมีจ านวนเงินสมทบ  ดงัน้ี 
    -  กรณีเป็นคู่สมรส  หรือเล้ียงดูบุตรดว้ยตวัคนเดียว  คิดเป็น  1.5%  ของ
รายไดส่้วนเกินจาก  26,523  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  และมีส่วนเพิม่ส าหรับบุตรแต่ละคนอีก  2,253  
ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อคน 
    -  กรณีโสดและไม่มีบุตรพึ่งพงิ  คิดเป็น  1.5%  ของรายไดส่้วนเกินจาก  
15,718  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
  (2)  สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม   
  การประกนัสงัคมครอบคลุมทั้งส้ิน  6  สิทธิประโยชน์  คือ  สิทธิประโยชน์
กรณีเกษียณอาย ุ สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ  สิทธิประโยชน์กรณีการเสียชีวติ  สิทธิประโยชน์
กรณีวา่งงาน  สวสัดิการการรักษาพยาบาล  สิทธิประโยชน์ที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรั้บ 
  1)  สิทธิประโยชน์กรณเีกษียณอาย ุ
     (1.1)  สิทธิประโยชน์กรณีเกษียณอายขุองการประกนัสงัคม 
     คุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์กรณีเกษียณอาย ุ ไดแ้ก่   
ชายที่อาย ุ 65  ปีขึ้นไป  หรือหญิงที่อาย ุ 63  ปีขึ้นไป (ค่อยๆ ปรับอายเุพิม่ขึ้นเร่ือยๆ จนครบ  65  ปี)  
ในปี  ค.ศ. 2013  ผูมี้สิทธิสามารถขอเล่ือนก าหนดการรับบ านาญไดโ้ดยสามารถขอเล่ือนการรับได้
อยา่งนอ้ย  12  เดือน  แต่ไม่เกิน  5  ปี  และในระหวา่งที่ขอเล่ือนการรับบ านาญ  ผูมี้สิทธิจ ะตอ้ง

                                                             
39  ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน.  (2551).  รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการสร้างและขยายโอกาสใน

การเขา้ถึงหลกัประกนัทางสังคมขั้นพ้ืนฐานส าหรับผูสู้งอาย ุ: เพ่ือศึกษาวิจยัเร่ืองการขยายก าหนดเกษียณอายแุละ
การออมส าหรับวยัเกษียณอาย.ุ  หนา้  3-26-27. 
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ท างานอยา่งนอ้ย  960  ชัว่โมงต่อปี  เป็นผูท้ี่พ  านกัอยูใ่นประเทศติดต่อกนั  10  ปีขึ้นไป (ติดต่อกนั  5  
ปี  ถา้รวมจ านวนปีที่พ  านกัอยูเ่กินกวา่  10  ปีขึ้นไป )  ผา่นการประเมินโดยภาครัฐ   จะไดรั้บเงิน
บ านาญกรณีโสด  499.70  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  เงิ นบ านาญกรณีคู่สมรสไดรั้บสิทธิ
ทั้งคู่  แต่ละคนไดรั้บ  417.20  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์40      
    (1.2)  กรณีเกษียณอาย ุ(Superannuation) เพิม่จากการประกนัสงัคม 
       สิทธิประโยชน์ส่วนเพิม่เติมจากการประกนัสงัคม  ซ่ึงในส่วนน้ีจะ
เป็นเหมือนกบับญัชีออมทรัพยส่์วนบุคคล  นายจา้งมีหนา้ที่จ่ายเงินสมทบส่วนของนายจา้งเขา้บญัชี
ของลูกจา้งแต่ละคน  ในขณะที่ลูกจา้งสามารถก าหนดไวว้า่จะส่งเงินเขา้บญัชีน้ีหรือไม่  เป็นจ านวน
เท่าไหร่  ซ่ึงเงินในบญัชีน้ีจะถูกบริหารโดยหน่วยงานของรัฐและน าไปลงทุนเพือ่ใหเ้กิดดอกผล
เพิม่ขึ้น  และเม่ือถึงอายเุกษียณจะจ่ายเงินในบญัชีคืนเป็นเงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ หรือทั้งสองอยา่ง
ตามแต่ความตอ้งการของผูเ้กษียณอาย ุ
     ลูกจา้งที่มีสิทธิจ่ายเงินสมทบเขา้ (Superannuation)  ตอ้งมี
คุณสมบติัอายไุม่เกิน  65  ปี  มีหรือไม่มีงานท าก็ได ้ มีอายรุะหวา่ง  65 – 75  ปี  ที่มีงานท า  โดย
ท างานอย่ างนอ้ย 40 ชัว่โมง ในหน่ึงช่วงเวลา (หน่ึงช่วงเวลาไม่เกิน  30  วนัต่อเน่ือง ) ใน
ปีงบประมาณ  คู่สมรสสามารถจ่ายสมทบใหก้นัได ้ เม่ือ  คู่สมรสเป็นผูมี้อายไุม่เกิน  65  ปี มี
หรือไม่มีงานท าก็ได ้ คู่สมรสที่มีอายรุะหวา่ง  65 – 75  ปี  ที่มีงานท า   โดยท างานอยา่งน้ อย 40  
ชัว่โมง  ในหน่ึงช่วงเวลา (หน่ึงช่วงเวลาไม่เกิน  30  วนัต่อเน่ือง ) ในปีงบประมาณ  เม่ือถึงอายุ
เกษียณ (55  ปี : ขอ้มูลปี  ค.ศ. 2006) จะจ่ายเงินในบญัชีคืนเป็นเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือทั้งสอง
อยา่งตามแต่ความตอ้งการของผูเ้กษียณอาย ุ โดยจ านวนเงินที่จะไดข้ึ้นอยูก่บัการจ่ายเงินสมทบและ
ระยะเวลาที่เขา้ร่วม41 
  2)  สิทธิประโยชน์กรณทีุพพลภาพ 
    คุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ  ไดแ้ก่  ชายที่
อายรุะหวา่ง  16 – 65  ปี  หรือหญิงที่  16 – 61  ปี  มีสภาพทุพพลภาพเกินกวา่  20% ขึ้นไป  ไม่
สามารถท างานเกินกวา่  30  ชัว่โมงต่อสปัดาห์และรับค่าจา้งระดบัปกติได ้ หรือไม่สามารถท างาน
ไดเ้กินกวา่  2  ปีขึ้นไป  เน่ืองจากทุพพลภาพทางร่างกายหรือจิตใจ หรือตาบอดสนิท  เป็นผูท้ี่พ  านกั
อยูใ่นประเทศ  ผา่นการประเมินโดยภาครัฐ 
    สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพที่ ไดรั้บ  คือ  เงินช่วยเหลือกรณีโสดและ
อาย ุ 21  ปีขึ้นไป ไม่เกิน  464.20  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรส
                                                             

40  แหล่งเดิม. 
41  วรโชค  ไชยวงศ ์ และคณะ  ก  เล่มเดิม.  หนา้  135-136. 
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ไดรั้บสิทธิทั้งคู่และอาย ุ 21  ปีขึ้นไป  แต่ละคนไดรั้บ  387.60  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  
เงินช่วยเหลือกรณีอายไุม่เกิน   18  ปี  โสดและอาศยัแยกกบัครอบครัวไม่เกิน  408.60  ดอลลาร์
ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  เงินช่วยเหลือกรณีอายไุม่เกิน  18  ปี โสดและอาศยัอยูก่บัครอบครัวไม่
เกิน  264.40  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  เงินช่วยเหลือกรณีอาย ุ 18 – 20 ปี  โสดและอาศยั
แยกกบัครอบครัวไม่เกิน  408.60  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  กรณีโสดและอาศยัอยูก่บั
ครอบครัวไม่เกิน  299.80  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  เงินช่วยเหลือส าหรับเป็นค่าใชจ่้าย
ในการเคล่ือนที่ (Mobility  Allowance)  68  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  เงินช่วยเห ลือกรณี
ตอ้งจา้งคนดูแลผูทุ้พพลภาพไม่เกิน  464.20  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  เงินช่วยเหลือ
ส าหรับการเช่าที่อยูอ่าศยัไม่เกิน  95.40  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  เงินช่วยเหลือส าหรับค่า
ยา  เงินช่วยเหลือส าหรับค่าโทรศพัทไ์ม่เกิน  76.80  ดอลลาร์ออสเตร เลียต่อ  2  สปัดาห์  ไดรั้บบตัร
ลดหยอ่นค่าใชบ้ริการจากบริการต่างๆ ของรัฐ42 
  3)  สิทธิประโยชน์กรณเีสียชีวิต   
    คุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวติ  ไดแ้ก่  คู่สมรส
ของผูเ้สียชีวติที่มีบุตรตอ้งเล้ียงดู  การใหเ้งินช่วยเหลือแก่บุตรของผูเ้สี ยชีวติ (Double  Orphan  
Pension) ที่มีอายไุม่เกิน  16  ปี  หรือไม่เกิน  21  ปี  ถา้เป็นนกัเรียนเตม็เวลา  ทั้งพอ่และแม่เสียชีวติ
แลว้  หรือพอ่และแม่คนใดคนหน่ึงเสียชีวติแลว้  และอีกคนหน่ึงเขา้รับการรักษาพยาบาลระยะยาว
ในโรงพยาบาลหรือสถาบนัใดๆ  หรือพอ่และแม่คนใด คนหน่ึงเสียชีวติแลว้  และอีกคนหน่ึง
ตอ้งโทษจ าคุกเกินกวา่  10  ปีขึ้นไป   หรือพอ่และแม่คนใดคนหน่ึงเสียชีวติแลว้ และไม่สามารถ
ติดต่ออีกคนหน่ึงได ้ หรือบุตรของผูอ้พยพในบางกรณี  หรือผา่นการประเมินโดยภาครัฐ 
    สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวติที่ไดรั้บ   คือ  เงินช่วยเหลื อไม่เกิน  464.20  
ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  เงินช่วยเหลือกรณี Double  Orphan  อายไุม่เกิน  16  ปี  หรือไม่
เกิน  21  ปี  ถา้ยงัเป็นนกัเรียนอยู ่ 45.20  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  เงินช่วยเหลือส าหรับ
การเช่าที่อยูอ่าศยัไม่เกิน  95.40  ดอลลาร์อ อสเตรเลียต่อ  2  สปัดาห์  ไดรั้บบตัรลดหยอ่นค่าใช้
บริการจากบริการต่างๆ ของรัฐ43 
  4)  สิทธิประโยชน์กรณว่ีางงาน 
    คุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน  ไดแ้ก่  ผู ้
วา่งงานอายรุะหวา่ง  16-20  ปีที่วา่งงาน  ผูว้า่งงานที่อาย ุ 21  ปีขึ้นไปที่ยงั ไม่มีสิทธิรับบ านาญและ

                                                             
42  แหล่งเดิม  หนา้  136-137. 
43  แหล่งเดิม. 
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วา่งงาน  ผูท้ี่อาย ุ 60  ปีขึ้นไปแต่ยงัไม่มีสิทธิรับบ านาญและวา่งงาน  คู่สมรสและผูท้ี่มีบุ ตรอายไุม่
เกิน  16  ปี 
    สิทธิประโยชน์กรณีวา่งงานที่ไดรั้บ  คือ  ผูว้า่งงานอายรุะหวา่ง  16-20  ปี  
และวา่งงานไดรั้บเงินช่วยเหลือระหวา่ง  194.50-465.50  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ผูว้า่งงานที่มีอาย ุ 21  
ปีขึ้นไปที่ยงัไม่มีสิทธิรับบ านาญและวา่งงานไดรั้บเงินช่วยเหลือไม่เกิน  472 .81  ดอลลาร์
ออสเตรเลีย  ผูว้า่งงานที่อาย ุ 60  ปีขึ้นไปแต่ยงัไม่มีสิทธิรับบ านาญและวา่งงานไดรั้บเงินช่วยเหลือ
ไม่เกิน  486  ดอลลาร์ออส เตรเลีย  คู่สมรสและผูท้ี่มีบุตรอายไุม่เกิน  16  ปีที่วา่งงานไดรั้บเงิน
ช่วยเหลือไม่เกิน  562.10  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ไดรั้บเงินช่วยเหลือทุกๆ  2  สปัดาห์44 
  5)  สวัสดิการการรักษาพยาบาล 
    สวสัดิการการรักษาพยาบาลน้ีไม่ครอบคลุมถึงการเจบ็ป่วยจากการท างาน  
โดยการเจบ็ป่วยจากการท างาน  รัฐบาลจะใหเ้ป็นหนา้ที่ของนายจา้ง 
    คุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บสวสัดิการการรักษาพยาบาล  ไดแ้ก่  ผูใ้ช้
แรงงานอาย ุ 21  ปีขึ้นไป  หรือ  25  ปีขึ้นไปกรณีเป็นนกัเรียนเตม็เวลา  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเงินบ านาญ
กรณีเกษียณอาย ุ เป็นผูพ้  านกัอยูใ่นปร ะเทศ  เม่ือหายป่วยแลว้จะตอ้งมีงานใหก้ลบัไปท า หรือมีที่
เรียนใหก้ลบัไปเรียนต่อสวสัดิการการรักษาพยาบาลที่ไดรั้บ  ผูมี้สิทธิไม่ไดรั้บสิทธิในรูปของการ
รักษาพยาบาล  แต่อยูใ่นรูปของเงินช่วยเหลือกรณีเจบ็  โดยแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
และเงินช่วยเหลือค่ายาและเวชภณัฑ์45 

 6)  สิทธิประโยชน์แก่ครอบครัว 
    สิทธิประโยชน์แก่ครอบครัวถูกแบ่งออกเป็น  9  ประเภท  ดงัน้ี46 
    (6.1)  กรณีสิทธิประโยชน์ส าหรับครอบครัว (Family Tax Benefit  Part  A) 

       คุณสมบตัิของผูมี้สิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์  ไดแ้ก่  ครอบครัวที่มีเด็ก
อายไุม่เกิน  20  ปี  หรือเป็นนกัเรียนอายไุม่เกิน  24  ปี  หรืออายนุอ้ยกวา่  21  ปี  และก าลงัหางานอยู่
และไม่ไดรั้บสิทธิ Youth  Allowance  หรือครอบครัวที่มีรายไดจ้ากทั้งพอ่และแม่  และมีรายไดร้วม
ต่อปีไม่เกิน  32,485  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  จะไดรั้บสิทธิประโยชน์แน่นอนไม่ตอ้งผา่นการพจิารณา
จากภาครัฐ  หรือครอบครัวที่มีรายไดร้วมต่อปีไม่เกิน  89,803  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  และมีเด็กอายุ
ไม่เกิน  18  ปีตอ้งดูแล (เพดานบนของรายไดเ้พิม่ขึ้นไดอี้ก  9137  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเด็ก  ที่
เพิม่ขึ้น  1  คน)  หรือครอบครัวที่มีรายไดร้วมต่อปี ไม่เกิน  91,092  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  และมี

                                                             
44  กองวิจยัและพฒันา  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน  ก  เล่มเดิม.  หนา้  29. 
45  วรโชค  ไชยวงศ ์ และคณะ  ก  เล่มเดิม.  หนา้  140. 
46  แหล่งเดิม  หนา้  141-144. 
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บุคคลพึ่งพงิอายรุะหวา่ง  18-24  ปีตอ้งดูแล (เพดานบนของรายไดเ้พิม่ขึ้นไดอี้ก  10,427  ดอลลาร์
ออสเตรเลียต่อบุคคลพึ่งพงิที่เพิม่ขึ้นอีก  1  คน) 

       สิทธิประโยชน์แก่บุคคลในครอบครัว 
       -  สิทธิประโยชน์ที่จะไดรั้บจ ะเปล่ียนแปลงตามอายขุองบุคคลที่

พึ่งพงิ  บุคคลพึ่งพงิที่อายตุ  ่ากวา่  13  ปี  ไดรั้บเงินช่วยเหลือระหวา่ง  42.98 – 133.56  ดอลลาร์
ออสเตรเลีย  ทุกๆ  2  สปัดาห์  บุคคลพึ่งพงิที่อายรุะหวา่ง  13 -15  ปี  ไดรั้บเงินช่วยเหลือระหวา่ง  
42.98 – 169.40  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ทุกๆ  2  สปัดาห์  บุคคลพึ่งพงิที่อายรุะหวา่ง  16-17  ปี  ไดรั้บ
เงินช่วยเหลือ  42.98  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ทุกๆ  2  สปัดาห์  บุคคลพึ่งพงิที่อายรุะหวา่ง  18-24  ปี  
ไดรั้บเงินช่วยเหลือ  57.82  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ทุกๆ  2  สปัดาห์  ครอบครัวที่มีบุคคลพึ่งพงิ
มากกวา่  4  ปีขึ้นไป  มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือพเิศษเพิม่อีกตามการพจิารณาของภาครัฐ  ครอบครัว
ที่ใหก้  าเนิดเด็กแฝดสามขึ้นไป  มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือพเิศษทุกๆ  2  สปัดาห์จนกวา่เด็กจะอายุ
ครบ  6  ขวบ  เงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้น 

   (6.2)  กรณีสิทธิประโยชน์ส าหรับครอบครัว (Family  Tax  Benefit  Part  B) 
       คุณสมบติัของผูมี้สิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ไดแ้ก่  ครอบครัวที่มีเด็ก

อายไุม่เกิน  20  ปี  หรือเป็นนกัเรียนอายไุม่เกิน  24  ปี  หรืออายนุอ้ยกวา่  21  ปี  และก าลงัหางานอยู่
และไม่ไดรั้บสิทธิ Youth  Allowance  ครอบครวัที่มีรายไดจ้ากทั้งพอ่หรือแม่เพยีงคนเดียว  และตอ้ง
เล้ียงดูบุตรที่อายตุ  ่ากวา่  5  ปี  จะไดรั้บสิทธิประโยชน์แน่นอน  ไม่ตอ้งผา่นการพจิารณาจากภาครัฐ  
ครอบครัวที่มีรายไดจ้ากทั้งพอ่และแม่แต่รายไดข้องคนที่นอ้ยกวา่ไม่เกิน  4000  ดอลลาร์
ออสเตรเลีย  จะไดรั้บสิทธิประโยชน์แน่นอนไม่ตอ้งผา่นการพจิารณาจากภาครัฐ  ครอบที่มีรายได้
จากทั้งพอ่และแม่  แต่รายไดข้องคนที่นอ้ยกวา่ไม่เกิน  18947  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  และมีเด็กอายุ
ไม่เกิน  5  ปีตอ้งดูแล  ครอบครัวที่มีรายไดจ้ากทั้งพอ่และแม่  แต่รายไดข้องคนที่นอ้ยกวา่ไม่เกิน  
14421  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  และมีเด็กอายรุะหวา่ง  5-18  ปีตอ้งดูแลมีสิทธิรับประโยชน์ที่ลดหยอ่น 

       สิทธิประโยชน์แก่บุคคลในครอบครัว 
       -  ครอบครัวมีรายไดจ้ากพอ่หรือแม่คนเดียว  และบุคคลพึ่งพงิที่อายุ

ต  ่ากวา่  5  ปี  ไดรั้บเงินช่วยเหลือไม่เกิน  114.66  ดอลลาร์ออสเตร เลีย  ทุกๆ  2  สปัดาห์  ครอบครัว
มีรายไดจ้ากพอ่หรือแม่คนเดียว  และบุคคลพึ่งพงิที่อายรุะหวา่ง  5-15  ปี (6-18  ปี  ถา้เป็นนกัเรียน
เตม็เวลา )  ไดรั้บเงินช่วยเหลือไม่เกิน  79.94  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ทุกๆ  2  สปัดาห์  บุตรคนที่  4  
เป็นตน้ไป  แต่ละคนจะไดรั้บเงินช่วยเหลือ  9.24  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ทุกๆ  2  สปัดาห์  ครอบครัว
ที่ใหก้  าเนิดเด็กแฝดสามจะไดรั้บเงินช่วยเหลือ  111.86  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ทุกๆ  2  สปัดาห์เพิม่
จากที่ไดรั้บอยูใ่นขณะนั้น  ครอบครัวที่ใหก้  าเนิดเด็กแฝดส่ีขึ้นไปจะไดรั้บเงินช่วยเหลือ  149.10  
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ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ทุกๆ  2  สปัดาห์เพิม่จากที่ไดรั้บอยูใ่นขณะนั้น  เงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้น  75  
เซ็นต ์ ทุกๆ  1  ดอลลาร์ออสเตรเลียที่ค่าเช่าบา้นเกินกวา่ค่าเช่าบา้นที่ก  าหนด 
    (6.3)  กรณีบ านาญเน่ืองจากก าพร้า (Double  Orphan  Pension)  ไดก้ล่าวถึง
แลว้เช่นเดียวกบัสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวติ 
    (6.4)  กรณีค่าใชจ่้ายมารดา (Maternity  Allowance) 

       เป็นสิทธิที่ใหแ้ก่เด็กเกิดใหม่  และมีบุคคลอ่ืนในครอบครัวที่ก  าลงั
ไดรั้บสิทธิ Family  Tax  Benefit  Part  A  รวมถึงการรับบุตรบุญธรรม  การเกิดเสียชีวติ  และกรณีที่
ทารกเสียชีวติหลงัจากเกิดไม่นาน  ไดรั้บเงินช่วยเหลือเป็นเงินกอ้น  3000  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ
เด็ก  1  คน   
    ( 6 . 5 ) กรณีจ่ายใหม้ารดาเป็นค่าวคัซีน ( Maternity Immunisation  
Allowance) 

      เป็นสิทธิที่จ่ายเพือ่ใหท้ารกไดรั้บการฉีดวคัซีนหรือยาต่างๆ เพือ่
ป้องกนัโรคตามอา ยทุี่เหมาะสม โดยสิทธิน้ีจะจ่ายใหก้บัผูท้ี่ไดรั้บสิทธิ Maternity  Allowance ไป
แลว้  หรือผูท้ี่ก  าลงัรับ  หรือมีสิทธิที่จะรับ  Family  Tax  Benefit  Part  A  ขณะที่ทารกมีอาย ุ 18  ถึง  
24  เดือน  ไดรั้บเงินช่วยเหลือเป็นเงินกอ้น  210.66  ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเด็ก  1  คน 

    (6.6)  กรณีรับดูแลเด็ก (Child  Care  Benefit) 
        เป็นสิทธิที่จ่ายเงินช่วยเหลือใหค้รอบครัวที่พ  านกัในประเทศและรับ

เล้ียงดูเด็กโดยลงทะเบียนกบัรัฐ  โดยครอบครัวที่รับเล้ียงดูเด็กจะตอ้งดูแลใหเ้ด็กไดรั้บวคัซีนหรือยา
ที่เหมาะสม  จะจ่ายสิทธิน้ีหรือไม่และจ่ายเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ขึ้นอยูก่บัการพจิารณาจากภาครัฐ 

   (6.7)  กรณีช่วยเหลือดา้นการรักษา (Health  Care  Card) 
       เป็นสิทธิที่จ่ายใหก้บัผูท้ี่ไดรั้บสิทธิ  Family  Tax  Benefit  Part  A  ใน

อตัราสูงสุดแลว้  แต่ก็ยงัถือวา่มีรายไดต้  ่า  โดยจะเป็นการช่วยเหลือเพิม่เติมดา้นการรักษา  ที่อยูอ่าศยั  
และค่าใชจ่้ายในการเดินทางจะจ่ายสิทธิน้ีหรือไม่  ขึ้นอยูก่บัการพจิารณาจากภาครัฐ 

   (6.8)  กรณีผูป้กครองเด็ก (Parenting  Payment) 
        เป็นสิทธิที่จ่ายใหก้บัผูป้กครองของเด็กที่อายตุ  ่ากวา่  16  ปี  และ

ผูป้กครองไ ดรั้บการพจิารณาจากรัฐแลว้วา่มีรายไดต้  ่าและสมควรไดรั้บความช่วยเหลือ  กรณี
ผูป้กครองอยูเ่ป็นโสดจะไดรั้บเงินช่วยเหลือไม่เกิน  464.20  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ทุกๆ  2  สปัดาห์   
กรณีผูป้กครองอยูเ่ป็นคู่สมรสจะไดรั้บเงินช่วยเหลือไม่เกิน  351.10  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ทุกๆ   2  
สปัดาห์ 
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    (6.9)  กรณีผูใ้หก้ารดูแลผูทุ้พพลภาพ (Care  Allowance) 
       เป็นสิทธิที่จ่ายใหก้บัผูท้ี่อาศยัอยูร่่วมกบัผูทุ้พพลภาพและใหก้ารดูแลผู ้

ทุพพลภาพนั้น  โดยที่ทั้งผูดู้แลและผูทุ้พพลภาพจะตอ้งผา่นการพจิารณาจากภาครัฐวา่เป็นผูพ้  านกั
ในประเทศออสเตรเลีย  เงินช่วยเหลือ  90.10  ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ทุกๆ  2  สปัดาห ์
 3.3.3.2  การประกันสังคมแรงงานภาคเกษตรกรรม 
  ประเทศออสเตรเลียมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยูใ่นซีกโลกใต ้ ตั้งอยู่
ระหวา่งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก  เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก  แต่แป็นทวี ปที่เล็ก
ที่สุด  เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นล าดบัที่  6  ของโลก  มีพื้นที่  7,692,000  ตารางกิโลเมตร  มี
สภาพเศรษฐกิจที่เขม้แขง็  สินคา้ส่งออกที่มีมูลค่าสูงของออสเตรเลีย  ไดแ้ก่  วตัถุดิบประเภทถ่าน
หิน  แร่  และสินคา้เกษตร  ไดแ้ก่  ขา้วสาลี  ขา้วบาร์เล่ย ์ ขา้วโอ๊ต  ขา้วเจา้  คาโนล่า  น ้ าตาล  ผลไม้
จ  าพวกองุ่น  สม้  แอปเป้ิล  กลว้ย  ผกัสดจ าพวกมนัฝรั่ง  มะเขือเทศ  แครอท  หวัหอม  เน้ือววั  เน้ือ
หมู  เน้ือแกะ  และเน้ือสตัวปี์ก47   
  ประเทศออสเตรเลียมีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ Commonwealth  of  Australia  
เมืองหลวง ช่ือ กรุงแคนเบอร์รา  ตั้งอยูใ่นอาณาเขตนครหลวงออสเตรเลีย (Australia  Capital  
Territory : ACT)  ออสเตรเลียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพนัธ ์ (Federal  
Democracy) ไดรั้บอิทธิพลมาจากทั้งองักฤษและอเมริกาเหนือโดยแยกการปกครองเป็น  2  ส่วน  
คือ  รัฐบาลแห่งจกัร ภพ (Commonwealth  Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ (State  Government) 
ออสเตรเลียประกอบดว้ยรัฐต่างๆ  6  รัฐ  และ  2  เขตปกครอง  คือ  1.  Australian  Capital  
Territory  2.  Northern  Territory  3.  New  South  Wales  4.  Queensland  5.  South  Australia  6.  
Tasmania  7.  Victoria  และ 8.  Western  Australia  ออสเตรเลียมีสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบทที่  2  
แห่งองักฤษเป็นองคป์ระมุข  โดยมีผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์ (Governor  General)  ท าหนา้ที่
แทนพระองคใ์นออสเตรเลีย  ประเทศออสเตรเลียใชร้ะบบกฎหมายแบบ Common  Law   
  ออสเตรเลียมีผูด้  าเนินกิจการเกษตรกรรมจ านวน  129,934  ราย  เกือบจะทั้งหมด
หรือร้อยละ  99  เป็นกิจการของครอบครัว  กิจกรรมภาคเกษตรกรรมของออสเตรเลียท าใหเ้กิด
ภาวะการวา่จา้งงานและการสร้างงานใหแ้ก่แรงงานจ านวนมากถึง  1.6  ลา้นคนซ่ึงมีการท างานอยู่
ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง  คิดเป็นร้อยละ  17.2  ของก าลงัแรงงานของ
ประเทศ  แรงงานเกษตรกรรมส่วนใหญ่ร้อยละ  50.7  ของแรงงานจ านวน  1.6  ลา้นคนท างานอยูใ่น  
6  เมืองใหญ่ของออสเตรเลีย  โดยมีลกัษณะการท างานที่เกี่ยวเน่ืองกบัการใชผ้ลิตผลจากฟาร์ม  
ไดแ้ก่  กิจการจ าหน่า ยอาหาร  กิจการที่พกัอาศยั  กิจการภตัตาคารและร้านอาหาร  กิจการแปรรูป
                                                             

47  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  30  กนัยายน  2554, จาก http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=21  
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ผลผลิตทางการเกษตร  ในปี  พ .ศ. 2548  มีการวา่จา้งแรงงานโดยตรงจ านวน  336,700  คน  ให้
ท  างานเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ  4  ของก าลงัแรงงานทั้งหมดของประเทศ  เป็นแรงงานชายร้อย
ละ  67  แรงงานจ านวนร้อยละ  44  ถูกวา่จา้งใหท้  างานเก่ียวกบัการเพาะปลูกขา้ว  การเล้ียงแกะและ
ววั  นอกจากน้ีจ านวนแรงงานร้อยละ  85  ถูกวา่จา้งใหท้  างานเกษตรกรรมร้อยละ  8  ถูกวา่จา้งให้
ท  างานบริการส าหรับงานเกษตรกรรม (เช่น  การตดัเล็บขนแกะ  การป่ันฝ้าย  เป็นตน้ )  และส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ  7  ถูกวา่จา้งใหท้  างานดา้นป่าไม ้ การตดัไม ้ และการประมง  ออสเตรเลียมีแรงงาน
ที่ท  างานแรงงานแบบไม่แน่นอน (casual  worker) ท างานในภาคเกษตรกรรมอยูเ่ป็นจ านวนมากถึง
ร้อยละ  20  ของแรงงานทั้งหมด  เน่ืองจากลกัษณะการท างานในภาคเกษตรกรรมที่ไม่แน่นอนตาม
ฤดูกาลและแนวโนม้การวา่จา้งแบบประจ าจากนายจา้งค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัการวา่จา้ง
งานในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ48 
  กฎหมายประกนัสงัคม The  Social  Security  Act 1991 (as  amended)  และ 
The  Health  Insurance  Regulations 2004  ของประเทศออสเตรเลีย  ไดแ้ก่  สิทธิประโยชน์กรณี
เกษียณอาย ุ กรณีทุพพลภาพ  กรณีเสียชีวติ  กรณีวา่งงาน  กรณีการรักษาพยาบาล  และกรณีสิทธิ
ประโยชน์ที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรั้บ 
  แรงงานในภาคเกษตรกรรมไดรั้บความคุม้ครองในดา้นการประกนัสงัคม  ไดแ้ก่  
สิทธิประโยชน์กรณีเกษียณอาย ุ กรณีทุพพลภาพ  และกรณีตาย  เน่ืองจาก สิทธิประโยชน์ของการ
ประกนัสงัคมในประเทศออสเตรเลียจะไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาล  โดยรัฐบาลเป็นผู ้
จ่ายเงินสมทบฝ่ายเดียว  และประโยชน์ทดแทนกรณีเกษียณอาย ุ กรณีทุพพลภาพ  และกรณีตาย
ใชไ้ดก้บัพลเมืองผูอ้ยูอ่าศยัทุกคน  รวมทั้งกรณีประกนัสงเคราะห์ครอบครัว  คุม้ครอ งผูอ้ยูอ่าศยัทุก
คนที่มีบุตรตั้งแต่  1  คนขึ้นไป  รัฐบาลเป็นผูจ่้ายเงินสมทบทั้งหมด  นายจา้งและลูกจา้งไม่ตอ้ง
สมทบ  กรณีเกษียณอายเุพิม่จากประกนัสงัคมผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบจากภาษีของผูป้ระกนัตน
นายจา้งจ่ายอีกร้อยละ  9  กรณีเจบ็ป่วยและคลอดบุตร  
การออกเงินสมทบ  ผูป้ระกนัตนสมทบเงินเป็นอตัราร้อยละของภาษีเงินไดท้ี่ตอ้งเสีย  เพือ่รับ
ประโยชน์ทางดา้นการแพทย ์ นายจา้งไม่ตอ้งออกเงินสมทบ  ส่วนรัฐบาลออกค่าใชจ่้ายใหท้ั้งหมด  
ในกรณีที่ประโยชน์ทดแทนการเจบ็ป่วยเป็นเงินสดและค่ายา  เงินอุดหนุนส าหรับแพทยแ์ละ
พยาบาล  ประโยชน์ทดแทนที่ ไดรั้บในทางการแพทยใ์หแ้ก่ผูอ้ยูอ่าศยัทุกคน  แต่เง่ือนไขการรับ
ประโยชน์ทดแทนเป็นเงินสด  ใหเ้ฉพาะผูท้ี่ท  างานมีรายไดจ้  ากดัตามเง่ือนไขที่ก  าหนด49 

                                                             
48  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม  2554, จาก http://www.nff.org.au/farm-facts.html  
49  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน. (2546). โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับ

มาตรฐานการคุ้มครองผู้รับงานไปท าทีบ้่านสู่ความเป็นสากล.  หนา้  46. 

DPU



74 

กรณีวา่งงาน  กฎหมาย The  Social  Security  Act  และ Health  Insurance  
Regulations ของแต่ละรัฐในประเทศออสเตรเลียมีบ ทบญัญตัิคุม้ครองในงานเกษตรกรรมดา้นการ
ประกนัสงัคมเก่ียวกบัเงินสงเคราะห์กรณีวา่งงานแตกต่างกนัออกไป  รัฐส่วนใหญ่ไม่มีบทบญัญติั
คุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรมทุกประเภทเกี่ยวกบัการประกนัการวา่งงาน  โดยเฉพาะแรงงาน
ที่ท  างานตามฤดูกาลและแรงงานชัว่คราว  จะมีบางรัฐ  เช่น  รัฐควนีส์แลนด ์ คุม้ครองเฉพาะแรงงาน
ที่ท  างานในอุตสาหกรรมน ้ าตาลและแรงงานที่ท  างานปศุสตัวเ์ก่ียวกบัการเล้ียงแกะเท่านั้น 50 นายจา้ง
และลูกจา้งไม่มีหนา้ที่จ่ายเงินสมทบ  รัฐเป็นผูมี้หนา้ที่จดัการเกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลือส าหรับ
กองทุนประกนัสงัคมการวา่งงานทั้งหมด51  แต่จะคุม้ครองแรงงานผูป้ระกอบอาชีพอิสระ52 
 3.3.4  การประกันสังคมในประเทศญี่ปุ่ น 
     3.3.4.1  การประกันสังคมแรงงานทั่วไป 
  ประเทศญี่ปุ่ นนบัเป็นประเทศแรกในกลุ่มเอเชียที่มีระบบประกนัสงัคมและมี
ระบบประกนัสงัคมที่สมบูรณ์แบบ  เน่ืองจากววิฒันาการและเศรษฐกิจสงัคมที่แตกต่างจากประเทศ
อ่ืนๆ 
  การประกนัสงัคมในประเทศญี่ปุ่ น 
  การประกนัสงัคมในประเทศญี่ปุ่ นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ประกนัสงัคม (Social  Security  Agency)  โดยในปัจจุบนัครอบคลุมทั้งส้ิน  7  กรณี  คือ  1.  กรณี
ชราภาพ  2.  กรณีทุพพลภาพ  3.  กรณีเสียชีวิ ต  4.  กรณีเจบ็ป่วย  5.  กรณีคลอดบุตร  6.  กรณี
สงเคราะห์บุตร  7.  กรณีวา่งงาน 
  หน่วยงานประกนัสงัคมมีหนา้ที่ดูแลประชาชนในเร่ืองของการใหสิ้ทธิ
ประโยชน์ทางดา้นการแพทยแ์ละบ านาญ  เพือ่ที่จะสร้างความปลอดภยัและความมัน่คงในชีวติ
ใหก้บัประชาชน  คนญี่ปุ่ นทุกคนจะตอ้งลงทะเบียนกบัระบบประกนัสุขภาพและระบบประกนัเงิน
บ านาญ  ดงัน้ี53 

                                                             
50  การคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรม .  สืบคน้ เม่ือวนัท่ี  5  พฤศจิกายน 255 4, จาก 

http://www.ssa.gov/history/reports/ces/ces6kiehel.html  
51  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  5  พฤศจิกายน 2554, จาก http://ciss.calpoly.edu/research/labor-final-report-6-

30-04-3.pdf  
52   กองวิจยัและพฒันา  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน ก เล่มเดิม.  หนา้  28. 
53  นายวรโชค  ไชยวงศ ์ และคณะ  ก  เล่มเดิม.  หนา้  145-146. 
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  1)  ลูกจา้งในบริษทัหรือโรงงานอุตสาหกรรม  สามารถลงทะเบียนระบบประกนั
สุขภาพของลูกจา้ง (Employees’ Health  Insurance) และระบบประกนับ านาญของลูกจา้ง 
(Employees’ Pension  Insurance)  
  2)  ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ  นกัเรียน  หรือไม่ไดเ้ป็นลูกจา้ง  สามารถลงทะเบียน
ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ (National  Health  Insurance) และระบบบ านาญแห่งชาติ (National  
Pension) 
  3)  คนงานที่ท  างานในเรือ  สามารถลงทะเบียนระบบประกนัส าหรับผูท้  างานใน
เรือ (Seamen’s  Insurance) 
  4)  ลูกจา้งที่ท  างานในหน่วยงานรัฐบาล  สามารถลงทะเบียนกบัสมาคม Mutual  
Aid  Associations 
  นอกจากการดูแลในเร่ืองการประกนัสุขภาพและเงินบ านาญแลว้  หน่วยงาน
ประกนัสงัคมยงัดูแลไปถึงเร่ืองของการประกนัการประสบอนัตรายของคนงาน (Workmen’s  
Accident  Compensation  Insurance)  การประกนัการมีงานท า (Employment  Insurance)  และการ
สงเคราะห์บุตร (Children’s  Allowance) อีกดว้ย 
  ระบบประกนัในประเทศญี่ปุ่ น  ไดแ้ก่ 

 1)  ระบบบ านาญแห่งชาติ (National  Pension) 
 2)  ระบบประกนับ านาญของลูกจา้ง (Employees’ Pension  Insurance) 
 3)  ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติ (National  Health  Insurance) 
 4)  ระบบประกนัสุขภาพของลูกจา้ง (Employees’ Health  Insurance) 
 5)  ระบบประกนัส าหรับผูท้  างานในเรือ (Seamen’s Insurance) 
 6)  โปรแกรม Mutual  Aid  Associations 
 7)  ระบบสงเคราะห์ (Children’s  Allowance) 
 8)  ระบบประกนัการมีงานท า (Employment  Insurance) 
 9)  ระบบประกนัการประสบอนัตรายของคนงาน (Workmen’s  Accident  Compensation  
Insurance) 

 1)  ระบบบ านาญแห่งชาติ 
    ระบบบ านาญแห่งชาติเป็นระบบเงินบ านาญพื้นฐานส าหรับคนที่อาศยัอยูใ่นประเทศ
ญี่ปุ่ น  ซ่ึงแบ่งกลุ่มผูป้ระกนัตนออกเป็น  3  ประเภท  ดงัน้ี 
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    (1)  กลุ่มผูป้ระกนัตนที่  1  คือ  ประชาชนที่มีอายตุั้งแต่  20 – 60  ปี  และไม่อยูใ่น
กลุ่มที่  2  และ 3  โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงผูป้ระกอบอาชีพอิสระ  และนกัเรียนโดยจะตอ้ง
ลงทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนเองที่ส านกังานของหน่วยงานประกนัสงัคม 
    (2)  กลุ่มผูป้ระกนัตนที่  2  คือ  คนที่สมคัรเป็นผูป้ระกนัตนในระบบประกนับ านาญ
ของลูกจา้ง (Employees’ Pension  Insurance) หรือ Mutual  Aid  Association  ไม่ตอ้งด าเนินการ
ลงทะเบียนเอง  เพราะนายจา้งจะเป็นผูด้  าเนินการลงทะเบียนใหก้บัลูกจา้งในระบบประกั นบ านาญ
ของลูกจา้งหรือ Mutual  Aid  Association  และระบบบ านาญแห่งชาติ  
    (3)  กลุ่มผูป้ระกนัตนที่  3  คือ  คู่สมรสที่อยูใ่นอุปการะของผูป้ระกนัตนที่อยูใ่นกลุ่ม
ผูป้ระกนัตนที่  2  และมีอายอุยูร่ะหวา่ง  20 –  60  ปี  ไม่ตอ้งด าเนินการลงทะเบียนเอง  เพราะ
นายจา้งจะเป็นผูด้  าเนินการลงทะเบียน 
 2)  ระบบประกันบ านาญของลูกจ้าง  
    ระบบประกนับ านาญของลูกจา้งเป็นระบบที่สนบัสนุนเงินบ านาญใหก้บัลูกจา้งโดย
อตัราเงินบ านาญจะขึ้นอยูก่บัรายไดข้องผูป้ระกนัตน  ซ่ึงเป็นเงินบ านาญเพิม่เติมที่จะไดจ้ากเงิน
บ านาญของระบบบ านาญแห่งชาติ  คนที่ท  างานในบริษทัหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีลูกจา้งตั้งแต่  
5  คนขึ้นไป  หรือท างานในบริษทั  และมีอายไุม่ถึง  70  ปีจะตอ้งเขา้สู่ระบบประกนับ านาญของ
ลูกจา้งทุกคน 
 3)  ระบบประกันสุขภาพของลูกจ้าง  
      ระบบประกนัสุขภาพของลูกจา้งเป็นระบบที่มีไวส้ าหรับช่วยเหลือลูกจา้งและ
สมาชิกในครอบครัว  โดยการใหสิ้ทธิประโยชน์ในกรณีเจบ็ป่วย  การคลอดบุตร  และเสียชีวติ  
ระบบประกนัสุขภาพของลูกจา้งจะแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  Society – managed  Health  
Insurance  ส าหรับบริษทัใหญ่  และ  Government – managed  Health  Insurance ส าหรับบริษทัอ่ืน   
Society – managed  Health  Insurance ของแต่ละสมาคมจะมีโปรแกรมการประกนัสุขภาพ  
ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ  และการจ่ายเงินสมทบที่แตกต่างกนัซ่ึงอยูบ่นเง่ือนไขของรัฐบาล   
Government – managed  Health  Insurance จะมีเกณฑข์องสิทธิประโยชน์  และการจ่ายเงินสมทบที่
แน่นอน โดยลูกจา้งที่ท  างานอยูใ่นบริษทัหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนงานตั้งแต่  5  คนขึ้นไป  
หรือท างานในบริษทั และไม่ไดอ้ยูใ่นระบบการประกนัสุขภาพแห่งชาติตอ้งลงทะเบียนกบัระบบ
ประกนัน้ี  สมาชิกในครอบครัวจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ก็ต่อเม่ือตอ้งไดรั้บการเล้ียงดูและสนบัสนุน
ทางการเงินจากผูป้ระกนัตน หรืออาศยัอยูก่บัผูป้ระกนัตนและไดรั้บการช่วยเหลือทางการเงินจาก
ผูป้ระกนัตน 
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 4)  ระบบสงเคราะห์บุตร  
      มีไวส้ าหรับช่วยเหลือประชาชนที่มีบุตรอายไุม่เกิน  12  ปี  โดยเงินสมทบจากส่วน
ของนายจา้งและรัฐบาลเท่านั้น โดยมีเง่ือนไขแบ่งไดเ้ป็น  2  กรณี  ดงัน้ี  1.  กรณีสงเคราะห์บุตร
ทัว่ไป (Children’s  allowance)  ส าหรับครอบครัวที่บิดา มารดามีรายไดไ้ม่เกิน  7,800,000  เยนต่อปี  
2.  กรณีพเิศษ  ส าหรับครอบครัวที่บิดา มารดามีรายได ้ 7,800,000 – 8,600,000  เยนต่อปี54 
    5)  ระบบประกันภัยการจ้างงาน   
     มีไวส้ าหรับช่วยเหลือประชาชนที่ยงัไม่มีงานท าและก าลงัหางานท า  บุคคลที่
สามารถใชร้ะบบประกนัภยัการจา้งงานน้ีไดจ้ะตอ้งมีอายไุม่เกิน  65  ปี 
    6)  ระบบประกันการประสบอันตรายของคนงาน   
      มีไวส้ าหรับช่วยเหลือลูกจา้งจากการประสบอุบติัเหตุจากการท างาน  ลูกจา้งทุก
บริษทัมีสิทธิไดรั้บการประกนัน้ี 
      1.  แหล่งเงินทุน 
  เน่ืองจากการประกนัสงัคมของประเทศญี่ปุ่ นแบ่งออกเป็นหลายโครงการ  จะมี
รายรับของแต่ละโครงการดงัต่อไปน้ี55 
  ก)  ระบบบ านาญแห่งชาติ (National  Pension) 
    ผูป้ระกนัตนตอ้งจ่ายเงิน  14,100  เยนต่อเดือน  แต่ส ามารถขอลดอตัราเงิน
สมทบที่จ่ายลงส าหรับผูป้ระกนัตนและครอบครัวที่มีรายไดน้อ้ย  เม่ือขอลดอตัราเงินสมทบจะท า
ใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ในเร่ืองของเงินบ านาญนอ้ยลงไปดว้ย  ดงันั้น  ผูป้ระกนัตนสามารถน าเงิน
มาจ่ายชดเชยไดใ้นภายหลงั  นอกจากน้ีนกัเรียนหรือผูป้ระกนัตนทัว่ไปที่ อายปุระมาณ  20 – 30  ปี  
ที่มีรายไดน้อ้ยสามารถขอผอ่นผนัการจ่ายเงินสมทบได ้
  ข)  ระบบประกนับ านาญของลูกจา้ง (Employees’ Pension  Insurance)  ทั้งนายจา้ง
และลูกจา้งจะตอ้งจ่ายเงินสมทบเท่าๆ กนั  ยกเวน้ผูท้  างานตามฤดูกาล  ลูกจา้งชัว่คราว  และลูกจา้งที่
ไดรั้บการวา่จา้งระยะสั้น 
  ค)  ระบบประกนัสุขภาพของลูกจา้ง (Employees’ Health  Insurance)  ทั้งนายจา้ง
และลูกจา้งจะตอ้งจ่ายเงินสมทบเท่าๆ กนั 
  ง)  ระบบสงเคราะห์บุตร (Children’s  Allowance)  นายจา้งจะเป็นผูจ้่ายเงินสมทบ
โดยมีเกณฑก์ารจ่ายเงินสมทบ  ดงัน้ี  กรณีสงเคราะห์บุตร ทัว่ไป  (Children’s  Allowance)  อตัรา
                                                             

54  กองแผนงานและสารสนเทศ  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน   ก  (2550 ).  ระบบ
ประกนัสังคมในประเทศญีปุ่่น.  หนา้  48. 

55  วรโชค  ไชยวงศ ์ และคณะ  ก  เล่มเดิม.  หนา้  149-151 
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ร้อยละ  70 ของค่าใชจ่้ายส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่  3  ปี  มีค่าประมาณเท่ากบัร้อยละ  0.09 ของ
เงินเดือน  กรณีพเิศษอตัราร้อยละ  100  ของค่าใชจ่้ายส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่  3  ปี  นอกจากน้ีเงิน
บางส่วนจะไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 
  จ)  ระบบประกนัภยัการจา้งงาน (Employment  Insurance)  นายจา้ง  ลูกจา้ง  และ
รัฐบาลเป็นผูอ้อกเงินสมทบในระบบน้ี  โดยมีหลกัเกณฑก์ารออกเงินสมทบดงัต่อไปน้ี  
ผูป้ระกนัตนอตัราร้อยละ  0.8 ของเงินเดือน  อตัราร้อยละ  0.9 ส าหรับผูท้ี่ประกอบอาชีพเก่ียวกบั
กสิกรรม  ป่าไม ้ ประมง หรืออุตสาหกรรมเบียร์  นายจา้งอตัราร้อยละ 1.15 ของเงินเดือน (ร้อยละ  
1.25 ของเงินเดือน  ส าหรับผูท้ี่ประกอบอาชีพเกี่ยวกบักสิกรรม  ป่าไม ้ ประมง หรืออุตสาหกรรม
เบียร์  และอตัราร้อยละ  1.35 ของเงินเดือนส าหรับพนกังานก่อสร้าง )  รัฐบาลแบ่งจ่ายตามกรณี  
อตัราร้อยละ  25  ของค่าใชจ่้ายในการจ่ายประโยชน์ใหลู้กจา้งเน่ืองจากการวา่งงานอตัราร้อยละ  
33.3  ของค่าใชจ่้ายในการจ่ายประโยชน์ใหลู้กจา้งรายวนัอตัราร้อยละ  12.5  ของค่าใชจ่้ายในการ
จ่ายประโยชน์ใหก้บัผูป้ระกนัตนที่ตอ้งดูแลบุตรหรือผูสู้งอาย ุ
  ฉ)  ระบบประกนัการประ สบอนัตรายของคนงาน  (Workmen’s  Accident  
Compensation  Insurance)  นายจา้งเป็นผูจ้่ายเงินสมทบ  และรัฐบาลจ่ายเงินสนบัสนุนบางส่วนโดย
มีเกณฑก์ารจ่าย เงินสมทบส าหรับนายจา้งอตัราร้อยละ  0.45 – 11.8  ของเงินเดือน  ขึ้นอยูก่บัอตัรา
การเกิดอุบติัเหตุใน  3  ปี 
    2.  สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม 
  ในปัจจุบนัสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหน่วยงานประกนัสงัคม (Social  Security  
Agency)  ครอบคลุมทั้งส้ิน  7  กรณี  ดงัน้ี  กรณีชราภาพ  กรณีทุพพลภาพ  กรณีเสียชีวติ  กรณี
เจบ็ป่วย  กรณีคลอดบุตร  กรณีสงเคราะห์  กรณีวา่งงาน 
  1)  กรณชีราภาพ 
   ระบบบ านาญแห่งชาติ (National  Pension)  ผูป้ระกนัตนสามารถไดรั้บเงิน
บ านาญพื้นฐานไดเ้ม่ืออาย ุ 65  ปี  โดยมีเง่ือนไขคือ  ผูป้ระกนัตนจะตอ้งส่งเงินบ านาญไม่นอ้ยกวา่  
25  ปี  ซ่ึงผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินบ านาญปีละ  792,100  เยน  ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนส่งเงินสม ทบ
ตลอด  40  ปี  ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินบ านาญเม่ืออาย ุ 65  ปี  แต่ผูป้ระกนัตนสามารถขอรับเงิน
บ านาญก่อนไดใ้นช่วงอาย ุ 60-64  ปี  ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้งินบ านาญลดลงไป  นอกจากน้ีผูป้ระกนัตน
ยงัสามารถเลือกที่จะรับเงินบ านาญหลงัอาย ุ 65  ปีไดซ่ึ้งจะมีผลท าใหเ้งินบ านาญเพิม่ขึ้น56 
  ระบบประกนับ านาญของลูกจา้ง (Employees’ Pension  Insurance)  มีดงัน้ี57 
                                                             

56  กองแผนงานและสารสนเทศ  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน  ก  เล่มเดิม.  หนา้  27. 
57  วรโชค  ไชยวงศ ์ และคณะ  ก  เล่มเดิม.  หนา้  152-153. 
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  (1)  เงินบ านาญส าหรับผูสู้งอายทุี่มีอายรุะหวา่ง  60-64  ปี  เงินบ านาญ  =  (ก) + (ข) + 
(ค) 
   (ก) = 1,676 x จ านวนเดือนที่อยูใ่นระบบประกนับ านาญของลูกจา้ง (ไม่เกิน  480  
เดือน) x 0.985  เยน 
   (ข) = ((1) + (2)) x 1.031 x 0.985 
     (1) = เงินเดือนเฉล่ีย x 7.5/1,000 x จ านวนเดือนที่อยูใ่นระบบประกนับ านาญ
ของลูกจา้งก่อนมีนาคม  ค.ศ. 2003 
     (2) = เงินเดือนเฉล่ีย x 5.769/1,000 x จ านวนเดือนที่อยูใ่นระบบประกนั
บ านาญของลูกจา้งหลงัเมษายน  ค.ศ. 2003 
  (ค) ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินในส่วนน้ีก็ต่อเม่ืออยูใ่นระบบประกนับ านาญของ
ลูกจา้งมากกวา่  20  ปี  หรือ  15  ปี  หลงัจากอาย ุ 40  ปี  และคู่สมรสหรือภริยาอายไุม่เกิน  65  ปี  
หรือบุตรมีอายนุอ้ยกวา่  18  ปี  ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บสิทธิเงิน  227,900  เยนส าหรับคู่สามีหรือภริยา  
เงิน  227,900  เยนส าหรับบุตรคนแรกและคนที่สอง  เงิน  75,900  เยนส าหรับบุตรคนที่สามขึ้นไป 
  ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนมีสิทธิรับเงินบ านาญตามระบบประกนับ านาญของลูกจา้ง  
และเกิดระหวา่งวนัที่  2  เมษายน  ค .ศ. 1941 –  1  เมษายน  ค .ศ. 1949  ผูป้ระกนัตนสามารถขอรับ
เงินจากระบบบ านาญแห่งชาติก่อนอาย ุ 65  ปีได ้ ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนยงัท างานอยูใ่นช่วงอาย ุ 60-
64  ปี  แลว้เงินเดือนรวมกบัเงินบ านาญเกิน  280,000  เยนต่อเดือน  จะมีผลใหเ้งินบ านาญที่ไดรั้บ
ลดลงหรือระงบัการใหเ้งินบ านาญในช่วงเวลานั้นๆ 
  (2)  เงินบ านาญส าหรับผูสู้งอายทุี่มีอายรุะหวา่ง  65  ปีขึ้นไป  ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงิน
บ านาญจากระบบประกนับ านาญของลูกจา้ง  และเงินบ านาญจากระบบบ านาญแห่งชาติ  ถา้
ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว ้
 2)  กรณทีุพพลภาพ 
  ระบบบ านาญแห่งชาติ (National  Pension)  ผูป้ระกนัตนสามารถใชสิ้ทธิน้ีไดก้็ต่อเม่ือ
ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่ต ่ากวา่  2/3  ของเงินสมทบทั้งหมดของช่วงเวลาระหวา่งอาย ุ 
20  ปี  ตอ้งไม่เกิน  2  เดือนก่อนที่จะเป็นบุคคลทุพพลภาพ  ผูป้ระกนัตนจะใชสิ้ทธิไดใ้นกรณี
ทุพพลภาพแบบสมบูรณ์  ดงัน้ี  กรณีทุพพลภาพที่ตอ้งก ารพยาบาลผูป้ระกนัตนจะไดรั้บประโยชน์
ทดแทนเป็นเงินบ านาญปีละ  990,100  เยน  กรณีใชชี้วติอยูด่ว้ยความล าบากผูป้ระกนัตนจะไดรั้บ
ประโยชน์ทดแทนเป็นเงินบ านาญปีละ  792,100  เยน  ในกรณีมีบุตรประโยชน์ทดแทนเพิม่ตาม
จ านวนบุตร58   
                                                             

58  กองแผนงานและสารสนเทศ  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน  ก  เล่มเดิม.  หนา้  28-29. 
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  ระบบประกนับ านาญของลูกจา้ง (Employees’ Pension  Insurance)  ผูป้ระกนัตน
สามารถใชสิ้ทธิน้ีไดก้็ต่อเม่ือกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพระหวา่งอยูใ่นระบบประกนับ านาญของ
ลูกจา้งและจะตอ้งจ่ายเงินสมทบตามขอ้ก าหนดของระบบประกนับ านาญของลูกจา้ง  โดย
ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินบ านาญทั้งจากระบบบ านาญแห่งชาติและระบบประกนับ านาญของลูกจา้ง 
 3)  กรณเีสียชีวิต 
   ระบบบ านาญแห่งชาติ (National  Pension)  บุตรที่ใหก้ารดูแลประโยชน์ทดแทนที่จะ
ไดรั้บมีดงัน้ี  กรณีที่ผูป้ระกนัตนในขณะที่ก  าลงัส่งเงินสมทบ  ภริยาและบุตรที่มีอายไุม่ถึง  18  ปีมี
สิทธิที่จะไดรั้บประโยชน์ทดแทนโดยมีเง่ือนไขวา่  ผูป้ระกันตนตอ้งจ่ายเงินสมทบแลว้ไม่นอ้ยกวา่  
2/3  ของช่วงเวลาระหวา่งอาย ุ 20  ปี  ไม่เกิน  2  เดือนก่อนที่จะเสียชีวติ  โดยจะมีเกณฑก์ารไดรั้บ
สิทธิประโยชน์  กรณีที่ภริยาไม่มีบุตรไดรั้บ  792,100  เยนต่อปี  และยงัมีเงินจ านวนหน่ึงจะเพิม่ให้
ตามจ านวนบุตรที่ใหก้ารดูแล  กรณีที่ภริยาตอ้งเล้ียงดูบุตร  1  คน  เท่ากบั  792,100  เยนต่อปี  ถา้มี
บุตร  2  คน  จ  านวนเงินประโยชน์ทดแทนจะเท่ากบั  511,000  เยนต่อบุตร  1  คน  และจะเป็น  
365,300  เยนต่อบุตร  1  คน59  ถา้มีบุตร  3  คนขึ้นไป 
  ระบบประกนับ านาญของลูกจา้ง (Employee’ Pension  Insurance) เม่ือผูป้ระกนัตน
เสียชีวติ  ผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูป้ระกนัตนที่เสียชีวติมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทน   ไดแ้ก่  คู่สมรส  
บุตร  บิดามารดา  หลานและปู่ ยา่  ตายาย  แต่มีการจ ากดัอายสุ าหรับผูอ้ยูใ่นอุปการะบางกลุ่ม  
บ  านาญจะเท่ากบั  75%  ของบ านาญชราภาพของลูกจา้ง  จะจ่ายเพิม่ใหแ้ก่ภริยาที่สูงอายแุละไม่มี
บุตรดูแล60 
  4)  กรณเีจ็บป่วย 
  ระบบประกนัสุขภาพของลูกจา้ง (Employees’ Health  Insurance)  เม่ือผูป้ระกนัตน
หรือสมาชิกในครอบครัวเกิดเจบ็ป่วยในกรณีนอกเหนือจากการท างาน  ผูป้ระกนัตนสามารถไดรั้บ
การรักษาภายใตร้ะบบประกนั  โดยตอ้งรับผดิชอบค่ายา  ดงัน้ี  ผูป้ระกนัตนจ่ายร้อยละ  30  ผูสู้งอายุ
จ่ายร้อยละ  10  จ่ายร้อยละ  30  ส าหรับผูมี้รายไดสู้ง   ผูอ้ยูใ่นความดูแล  เด็กอายตุ  ่ากวา่  3  ปี  จ่าย
ร้อยละ  20  ผูมี้อายุ  3-69  ปี  จ่ายร้อยละ  30  ผูสู้งอายุ   จ่ายร้อยละ  10  จ่ายร้อยละ  30  ส าหรับผูมี้
รายไดสู้ง  ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บสิทธิพเิศษส าหรับค่าใชจ่้ายดา้นอาหารในขณะที่พกัอยูใ่น
โรงพยาบาล  คือ  จ่ายเพยีง  260  เยนต่อม้ือ  ผูป้ระกนัตนและผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูป้ระกนัตนที่
เจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางเองไดส้ามารถขอเบิกค่าเดินทางเพือ่ที่จะมารั บการรักษาที่

                                                             
59  แหล่งเดิม. 
60  แหล่งเดิม  หนา้  32-33. 
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โรงพยาบาลได ้ ผูป้ระกนัตนที่ไม่สามารถท างานไดแ้ละไม่ไดรั้บเงินเดือนจากนายจา้งสามารถ
ขอรับประโยชน์ทดแทนเป็นเงินจ านวนเท่ากบั  2/3  ของเงินเดือน  เป็นระยะเวลา  1  ปี  6  เดือน61   
  5)  กรณคีลอดบุตร 
  ระบบประกนัสุขภาพของลูกจา้ง (Employees’  Health  Insurance) 
  กรณีที่ตอ้งขาดงานเน่ืองจากการคลอดบุตร  และท าใหส้มาชิกไม่ไดรั้บเงินเดือน  
สามารถไดรั้บประโยชน์ทดแทนเป็นเงินอตัราร้อยละ  60  ของค่าจา้งเฉล่ีย  โดยจะจ่ายใหใ้นช่วง  42  
วนัก่อนคลอดบุตรถึง  56  วนัหลงัคลอดบุตร  ในกรณีที่ไดบุ้ตรแฝดหรือมากกวา่นั้นจะยื ดเวลาจ่าย
ให ้ คือ  จะจ่ายใหใ้นช่วง  98  วนัก่อนคลอดบุตร62 
 6)  กรณสีงเคราะห์บุตร 
  ระบบสงเคราะห์บุตร (Children’s  Allowance)  ครอบครัวจะไดรั้บสิทธิประโยชน์
ครอบครัวจะไดรั้บเงิน  5,000  เยนต่อเดือนส าหรับบุตร  2  คนแรก  และ 10,000  เยนต่อเดือน
ส าหรับบุตรคนต่อๆ ไป63   
 7)  กรณว่ีางงาน 
  ระบบประกนัภยัการจา้งงาน (Employment  Insurance) 
  ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บสิทธิในกรณีวา่งงานก็ต่อเม่ืออยูใ่นระบบประกนัภยัการจา้งงาน
ไม่นอ้ยกวา่  12  เดือนใน  24 เดือนก่อนการวา่งงาน  นอกจากน้ีจะตอ้งลงทะเบียนกบัส านกังาน
จดัหางานของรัฐ Public Employment Security Office  และมีความตั้งใจที่จะกลบัไปท างานอีกดว้ย  
ผูป้ระกนัตนจะตอ้งไปรายงานที่ส านกังานจดัหางานของรัฐทุกๆ  4  เดือน  จะไดรั้บประโยชน์
ทดแทนดว้ยอตัราร้อยละ  50-80  ของเดือนเฉล่ีย  6  เดือนก่อนวา่งงาน  และร้อยละ  80  ของค่าจา้ง
เฉล่ีย  6  เดือนก่อนการวา่งงาน  ส าหรับผูป้ระกนัตนที่อาย ุ 60-64  ปี  การจ่ายประโยชน์ทดแทนจะ
จ่ายให ้ 90-180  วนั  ซ่ึงขึ้นอยูก่บัช่วงเวลาของการจ่ายเงินสมทบ  อายแุละเหตุผลในการวา่งงาน  แต่
ผูป้ระกนัตนสามารถขอเพิม่เวลาการรับประโยชน์ทดแทนไดเ้ป็น  90-330  วนั  เม่ือผูป้ระกนั ตน
วา่งงานเน่ืองจากภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจ  ป่วยทางจิต หรือก าลงัไดรั้บการฝึกอบรม64  

                                                             
61  วรโชค  ไชยวงศ ์ และคณะ  ก  เล่มเดิม  หนา้  157-158. 
62  โครงการวิทยาลยัการเมือง  สาขาวิชารัฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ก (2548 ).    

รายงานการศึกษาวจิัยความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกนัสังคมสู่แรงงานนอก
ระบบ (ฉบับสมบูรณ์).  หนา้  22. 

63  กองแผนงานและสารสนเทศ  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน  ก  เล่มเดิม.  หนา้  48. 
64  กองวิจยัและพฒันา  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน  ก (2552).  รูปแบบการประกนัสังคม

กรณว่ีางงานในต่างประเทศ.  หนา้  5-6. 
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3.3.4.2  การประกันสังคมแรงงานภาคเกษตรกรรม 
    ประเทศญี่ปุ่ นตั้งอยูใ่นแถบเอเชียตะวนัออกระหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ  
และทะเลญี่ปุ่ นและทางดา้นตะวนัออกของคาบสมุทรเกาหลี  ประกอบดว้ยเกาะขนาดใหญ่  4  เกาะ  
คือ  ฮอนซู  ฮอกไกโด  กิวชิว  ชิโกกุ  และมีเกาะเล็กๆ  ประมาณ  6,852  เกาะ  โดยมีเกาะฮอนซูเป็น
เกาะที่ใหญ่ที่สุดพื้นที่  377,835  ตารางกิโลเมตร (แบ่งเป็นพื้นดิน  374,744  ตารางกิโลเมตร  และ
พื้นน ้ า  3,091  ตารางกิโลเมตร)  มีขนาดใหญ่  60  ของโลก  เมืองหลวงช่ือ  กรุงโตเกียว  มีประชากร  
127,333,002  คน (ตวัเลขประมาณเดือนกรกฎาคม  2547)  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญโดยมีจกัรพรรดิเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีท าหนา้ที่บริหารประเทศ
โดยมีการก าหนดสถาบนัหลกัในการปกครองประเทศ  คือ   ฝ่ายนิติบญัญตัิ  ฝ่ายบริหาร  และฝ่าย
ตุลาการ  เขตการปกครองแบ่งเป็น  2  ระดบั  คือ  ระดบัเขต (Prefectures)  จ านวน  47  เขต  และ
ระดบัเทศบาล (Municipalities)  จ านวน  3,224  แห่ง  ประเทศญี่ปุ่ นใชร้ะบบกฎหมายแบบ Civil  
Law  ประเทศญี่ปุ่ นมีแรงงานจ านวน  66.44  ลน้คน (ตวัเลขประมาณปี  2549) โดยแบ่งเป็นแรงงาน
ในภาคบริการร้อยละ  67.7  ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ  27.8  ภาคเกษตรกรรมร้อยละ  4.6  หน่วย
เงินตรา  คือ  เยนญี่ปุ่ น (Japanese  Yen-JPY)65 ประเทศญี่ปุ่ นมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ  พื้นที่ของ
ประเทศโดยทัว่ไปมีสภาพเป็นภูเขาซ่ึงมีจ  านวนมากที่เป็นภูเขาไฟ  มีพื้นที่ใชใ้นการเพาะปลูกพชืผล
ทางการเกษตรร้อยละ  12  ของพื้นที่ทั้งหมด  สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไปของประเทศมีอากาศหนาว
และมีหิมะตกในบริเวณเกาะฮอกไกโดทางเหนือ  ในขณะที่เกาะโอกินาวา่ตอนใตมี้สภาพภูมิอากาศ
ที่ร้อนช้ืน  นอกจากน้ีประเทศญี่ปุ่ น ยงัประสบภยัพบิติัทางธรรมชาติดา้นแผน่ดินไหวประมาณ  
1,500  คร้ังต่อปี  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของประชากรจ านวนมากในแต่ละ
คร้ัง  การที่ประเทศญี่ปุ่ นตอ้งเผชิญกบัภยัพบิติัที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังท าใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนที่ดิน
เพือ่ใชผ้ลิตพชืผลทางการเกษตร  แต่ประเทศญี่ปุ่ นก็มีความสามารถทางเทคโนโลยกีารเกษตรโดย
สามารถผลิตสินคา้ทางการเกษตรไดใ้นปริมาณมาก  แมข้นาดไร่นาของชาวนาจะมีขนาดเล็กสินคา้
เกษตรที่รัฐบาลใหค้วามส าคญัมากที่สุด  ไดแ้ก่  ขา้ว  ประเทศญี่ปุ่ นยงัคงตอ้งน าเขา้ขา้วจาก
ต่างประเทศเน่ืองจากปริมาณก ารผลิตในประเทศยงัไม่เพยีงพอแก่การบริโภคภายในประเทศ  
ประเทศญี่ปุ่ นยงัคงมีศกัยภาพและความสามารถในการผลิตขา้วเพือ่บริโภคภายในประเทศได้
จ  านวนถึงร้อยละ  50  ของปริมาณขา้วที่จ  าเป็นต่อการบริโภคภายในประเทศทั้งหมด  ทั้งน้ี  ชาว
ญี่ปุ่ นมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อการส่งเสริ มนโยบายการพฒันาดา้นเกษตรกรรมของประเทศเพือ่ให้
ตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงของโลก  ปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคตยคุโลกาภิวตัน์  
ดว้ยเหตุน้ีภาคเกษตรกรรมและชาวนาญี่ปุ่ นจึงไดรั้บการปกป้องคุม้ครองจากรัฐเป็นพเิศษ  แมว้า่
                                                             

65  ขอ้มลูจาก http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/o/Japan_Internet_09;pdf  
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ปัญหาดา้นแรงงานในภาคเกษตรของประเทศญี่ปุ่ น  คือ  มีกลุ่มแรงงานสูงอายมุากกวา่แรงงานในวยั
หนุ่มสาวซ่ึงนิยมรับจา้งท างานดา้นเกษตรกรรมในลกัษณะชัว่คราวเท่านั้น  แต่จะไปแสวงหารายได้
หลกัจากแหล่งรายไดอ่ื้นๆ ที่ไม่ใช่งานดา้นเกษตรกรรม  ส่งผลใหแ้รงงานในภาคเกษตรของ
ประเทศญี่ปุ่ นมีจ  านวนลดลงอยา่งต่อเน่ือง66 
   ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่ น67 
 ประเทศญี่ปุ่ นมีระบบประกนัสุขภาพแก่ประชากรที่เป็นลูกจา้งประจ า (Employees’ 
Health  Insurance)  และประชากรที่มิไดเ้ป็นลูกจา้งประจ า  โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานในงาน
เกษตรกรรม  ผูว้า่จา้งตนเอง  ผูสู้งอายใุนวยัเกษียณ  รวมทั้งผูอ้ยูใ่นความ ดูแลของคนกลุ่มน้ีดว้ย  
ระบบประกนัสุขภาพของประเทศญี่ปุ่ นภายใตก้ฎหมาย The  National  Health  Insurance  Law  มี
ลกัษณะเป็นระบบที่ลูกจา้งหรือผูป้ระกนัตน  นายจา้ง  และรัฐมีหนา้ที่ร่วมกนัจ่ายเงินสมทบ  โดย
แบ่งประเภทของกลุ่มคนที่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายดงักล่าว เป็นสามประเภท  ไดแ้ก่  
ระบบประกนัสุขภาพส าหรับลูกจา้งประจ าที่มีนายจา้ง  (Employer-Based  Insurance)  ระบบ
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ  (National  Health  Insurance)  ส าหรับผูท้ี่ไม่มีนายจา้ง  และระบบประกนั
สุขภาพส าหรับผูสู้งอาย ุ(Health  Insurance  for  the  Elderly)     
 ระบบประกนัสุขภาพส าหรับลูกจา้งที่มีนายจา้ง (Employer-Based  Insurance) เป็นระบบ
ประกนัสุขภาพที่บริหารจดัการโดยรัฐ (Government-Managed  Health  Insurance)  และต่างร่วมกนั
จ่ายเงินสมทบโดยนายจา้งและลูกจา้งในอตัราร้อยละ  8.5  ของค่าจา้งที่จ่ายใหลู้กจา้ง  น ายจา้งบาง
รายสมคัรใจจะร่วมสมทบเขา้ระบบประกนัสุขภาพใหแ้ก่ลูกจา้งในอตัราเกินก่ึงหน่ึงของเงินสมทบ
ทั้งหมด  ทั้งน้ีแลว้แต่ขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 
 ระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติกรณีไม่มีนายจา้ง  เป็นระบบประกนัสุขภาพที่มุ่งคุม้ครอง
แรงงานเฉพาะกลุ่มที่ไม่มี นายจา้ง  ลูกจา้งชัว่คราว  ลูกจา้งที่รับจา้งท างานตามฤดูกาล  ผูว้า่จา้ง
ตนเอง  และแรงงานในงานเกษตรกรรมโดยเฉพาะ  โดยผูไ้ดรั้บความคุม้ครองถูกก  าหนดใหมี้ส่วน
ร่วมในการจ่ายเงินสมทบ (Cost-Sharing) ซ่ึงรัฐร่วมจ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ  50  ของเงิน
ค่าจา้งเน่ืองจากไม่ มีนายจา้งร่วมจ่ายเงินสมทบ  ส าหรับเกษตรกรหรือแรงงานในงานเกษตรกรรม
ตอ้งจ่ายเงินสมทบเป็นจ านวน  158,600  เยนต่อปี 
 ระบบประกนัสุขภาพส าหรับผูสู้งอาย ุ ผูท้ี่ไดรั้บความคุม้ครองในประเภทน้ี  ไดแ้ก่  
ผูสู้งอายซ่ึุงอายคุรบ  70  ปีขึ้นไป  และผูทุ้พพลภาพอายรุะหวา่ง  65-69  ปี  โดยผูไ้ดรั้บความ

                                                             
66  แรงงานภาคเกษตรในญ่ีปุ่น.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  10  ธนัวาคม  2554, จาก

http://www.asiakan.org/japan/japan_ag_intro.shtml  
67  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กองสวสัดิการแรงงาน ก เล่มเดิม.  หนา้ 165-177. 
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คุม้ครองไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบ  เงินในกองทุนประกนัสุขภาพส าหรับผูสู้งอายไุดรั้บการสนบัสนุน
จากกองทุนส าหรับผูเ้จบ็ป่วย (Sickness  Funds)  ร้อยละ  70  จากกองทุนของรัฐบาล (National  
Government)  ร้อยละ  20  และจากรัฐบาลทอ้งถ่ิน (Local  Government) อีกร้อยละ  10   
 กองทุนทุกประเภทครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทยร์วมทั้ง
ค่าใชจ่้ายในการเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล  ค่าวชิาชีพแพทย ์ ค่าทนัตกรรม  ค่ายา  
และแมก้ระทัง่ค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพือ่มารับบริการทางการแพทย ์ กองทุนยงัจ่ ายเงินสงเคราะห์
กรณีการลาคลอดบุตร  เช่น  การจ่ายเงินสงเคราะห์ในอตัราร้อยละ  60   ของรายไดเ้ฉล่ียเป็น
ระยะเวลา  42  วนัก่อนครบก าหนดคลอด  จนกระทัง่ครบ  56  วนัหลงัคลอดบุตร68  เน่ืองจากหญิงที่
คลอดบุตรนั้นขาดรายได ้ เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ดงัน้ี 
 (1)  ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยอนัมิไดเ้กิดจากการท างาน 
 (2)  เงินช่วยเหลือค่าอาหารในระหวา่งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล  
 (3)  ค่าเดินทางกรณีเจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ 
 (4)  เงินสงเคราะห์กรณีขาดรายไดจ้ากการท างานเน่ืองจากบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย 
 (5)  เงินสงเคราะห์กรณีคลอดบุตร 
 (6)  เงินสงเคราะห์เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการฌาปนกิจศพ 
 อยา่งไรก็ตาม  ระบบ Cost-Sharing ที่ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองยงัคงตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย
ในส่วนของตนเองนั้น  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองตอ้งร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายต่างๆ ต าม
เง่ือนไขที่กฎหมายก าหนดดว้ย  เช่น  ผูไ้ดรั้บความคุม้ครองที่มีนายจา้งตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง
ร้อยละ  10  และตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับผูอ้ยูใ่นความดูแลของตนร้อยละ  20  ส าหรับส่วน
ที่เหลือสามารถเบิกไดห้รือไดรั้บการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายกรณีไม่มีน ายจา้งหรือเป็น
ผูสู้งอายยุงัคงตอ้งร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลร้อยละ  10-30  ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด 
 ระบบประกนัสงัคมกรณีเงินบ านาญส าหรับผูเ้กษียณอาย ุ
 การใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานเก่ียวกบัเงินบ านาญกรณีชราภาพหรือเกษียณอายขุอง
ประเทศญี่ปุ่ นอยูภ่ายใตแ้ผนการจ่ายเงินบ า นาญกรณีชราภาพหรือเกษียณอายแุห่งชาติ (National 
Pension  Scheme)  ซ่ึงก าหนดใหป้ระชากรของประเทศร่วมจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวใน  2  
ลกัษณะ  ดงัน้ี69 
 (1)  ประเภทที่หน่ึง  บุคคลที่จดทะเบียนและอาศยัอยูใ่นประเทศญี่ปุ่ นซ่ึงมีอายตุั้งแต่  20  
ปี  แต่ไม่เกิน  60  ปี โดยส่วนใหญ่เป็นผูว้า่จา้งตนเอง  แรงงานที่รับจา้งท างานอิสระ  นกัเรียน  
                                                             

68  โครงการวิจยัการเมือง  สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ก หนา้เดิม. 
69 แหล่งเดิม.  หนา้  4-173-4-174. 
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นกัศึกษา  แรงงานในงานเกษตรกรรม  ป่าไม ้ ประมง  รวมถึงคู่สมรสของบุคคลดงักล่าวมีหนา้ที่
ตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนๆ ละ  14,100  เยน  ส าหรับอตัราที่ก  าหนดในปี  พ .ศ. 
2550  โดยตอ้งติดต่อขอจดทะเบียนกบัส านกังานเขตหรือหน่วยงานราชการทอ้งถ่ินที่ตนมีภูมิล าเนา
อยูภ่ายใน  14  วนันบัจากวนัที่ตนมีอายคุรบตามที่กฎหมายก าหนด 
 (2)  ประเภทที่สอง  ลูกจา้งประจ าที่ไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าจากนายจา้ง  โดย
นายจา้งตอ้งด าเนินการแจง้ความประสงคข์อเข้ าร่วมกองทุนบ านาญส าหรับการเกษียณอายขุอง
ลูกจา้ง (Employees’ Pension  Insurance หรือ Mutual  Aid  Associations) ซ่ึงนายจา้งและลูกจา้ง
ตอ้งร่วมกนัสมทบเงินเขา้กองทุนในอตัราเท่ากนัตามที่กฎหมายก าหนด  คู่สมรสของลูกจา้ง  ที่
จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนบ านาญประเภทที่สองถื อวา่เขา้ร่วมกองทุนดว้ยโดยอตัโนมติัโดยไม่ตอ้ง
จ่ายเงินสมทบอีก 
 ผูท้ี่เขา้ร่วมกองทุนบ านาญส าหรับการเกษียณอายแุห่งชาติโดยสมคัรใจ  ไดแ้ก่70 
 (1)  บุคคลที่มีสญัชาติญี่ปุ่ นซ่ึงมีอายตุั้งแต่  20  ปีขึ้นไป  และไม่เกิน  60  ปี  แต่พ  านกั
อาศยัอยูต่่างประเทศ 
 (2)  ผูว้า่จา้งตนเองที่อายตุั้งแต่  60  ปีขึ้นไป  และไม่เกิน  65  ปี  ที่ยงัไม่สามารถไดรั้บ
สิทธิประโยชน์จากกองทุนบ านาญแห่งชาติ  เน่ืองจากขาดคุณสมบติัเก่ียวกบัระยะเวลาการจ่ายเงิน
สมทบเขา้กองทุนบ านาญแห่งชาติ 
 (3)  บุคคลที่เกิดก่อนวนัที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2508  อาย ุ 65  ปี  แต่ไม่เกิน  70  ปี  ซ่ึงขาด
คุณสมบติัเก่ียวกบัระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนบ านาญแห่งชาติ 
 สิทธิประโยชน์ที่จะไดรั้บจากกองทุนบ านาญแห่งชาติตามที่กฎหมายก าหนด  ตาม
หลกัเกณฑท์ี่กล่าวแลว้ในระบบบ านาญแห่งชาติ  คู่สมรสไดรั้บเงินบ านาญจ านวน  792,100  เยน  
และเงินสงเคราะห์ส าหรับบุตรคนแรกที่อายไุม่เกิน  18  ปี  จ  านวน  792,100  เยน  เงินสงเคราะห์
ส าหรับบุตรคนที่สองอายไุม่เกิน  18  ปี  อีก  511,000  เยนต่อปี  เงินสงเคราะห์ส าหรับบุตรคนที่
สามอายไุม่เกิน  18  ปี  อีก  365,300  เยนต่อปี71 
 (4)  เงินบ านาญส าหรับภริยาหมา้ยที่สมรสกบัสามีอยา่งนอ้ย  10  ปีขึ้นไป  และไดรั้บเงิน
สนบัสนุนเล้ียงดูจากสามีนั้นเป็นหลกั  หากสามีเสียชีวติหลงัจากไดจ้่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่  25  ปีขึ้นไป  และเป็นผูป้ระกนัตนประเภทที่ไม่มีนายจา้ง  (Self – Employed  Persons)  และ
ผูป้ระกนัตนนั้นยงัไม่เคยไดรั้บเงินบ านาญหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากกองทุนบ านาญเลย  ภริยา

                                                             
70  แหล่งเดิม. 
71  กองแผนงานและสารสนเทศ  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน  ก  หนา้เดิม. 
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หมา้ยดงักล่าว  มีสิทธิไดรั้บเงินบ านาญเม่ืออายคุรบ  60  ปี  แต่ไม่เกิน  65  ปี  อตัราเงินบ านาญจะ
ไดรั้บสามในส่ีของเงินบ านาญที่สามีอาจจะไดรั้บหากยงัมีชีวติอยู ่
 (5)  สิทธิประโยชน์ที่จ่ายเป็นเงินในคร้ั งเดียวกรณีผูป้ระกนัตนเสียชีวติ (Lump – sum  
Death  Benefit)  หากผูป้ระกนัตนเสียชีวติโดยยงัไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ใดๆ  จากกองทุนบ านาญ
เพือ่การเกษียณอายแุห่งชาติ  หากผูป้ระกนัตนนั้นไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นระยะเวลาอยา่ง
นอ้ย  36  เดือนขึ้นไปแลว้  สมาชิกในครอบครัวที่อาศยัอยูก่บัผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเงินบ านาญที่
จ่ายใหค้ร้ังเดียวเป็นเงินจ านวน  120,000 – 320,000  เยน  ขึ้นอยูก่บัระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบของ
ผูป้ระกนัตนแต่ละราย 
 กรณีวา่งงาน  ประเทศญี่ปุ่ นมีกฎหมายประกนัการวา่งงาน  หรือ  The  Employment  
Insurance  Law (Law  No. 116  of  December  28, 1974)  เพือ่คุม้ครองคนวา่งงานใหไ้ดรั้บเงิน
สงเคราะห์และสิทธิประโยชน์ระหวา่งการวา่งงาน  แต่กฎหมายดงักล่าวมีวตัถุประสงคมุ่์งเนน้
คุม้ครองกลุ่มคนวา่งงานที่เป็นลูกจา้งประจ าและมีนายจา้งซ่ึงทั้งสองฝ่ายตอ้งจ่ายเงินสมทบร่วมกนั
ในอตัราตามที่กฎหมายก าหนดเพือ่ใหลู้กจา้งไดรั้บความคุม้ครองและไดรั้บสวสัดิการช่วยเหลือใน
รูปของเงินสงเคราะห์ระหวา่งการวา่งงาน  กรณีเงินที่ไดรั้บเพือ่เป็นรายไดข้องผูว้า่งงาน (Basic  
Allowance)  เงินช่วยเหลือเพือ่การฝึกอบรมและค่าที่พกัอาศยัระหวา่งการวา่งงาน (Skill  
Acquisition  Allowance  and  Lodging  Allowance)  เงินช่วยเหลือกรณีบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยใน
ระหวา่งที่วา่งงาน (Sickness  and  Injury  Allowance)  รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับการ
ไดรั้บการจา้งงานระยะสั้น  การหางานส าหรับผูสู้งอาย ุ การฝึกอบรมวชิาชีพต่างๆ  ก ารดูแลบุตร
และครอบครัวระหวา่งหางานท า  แต่ไม่บงัคบัใชก้บัแรงงานที่รับจา้งท างานชัว่คราว  แรงงานที่
ท  างานตามฤดูกาล  แรงงานที่ไดรั้บการวา่จา้งงานหลงัจากอาย ุ 65  ปีแลว้  ซ่ึงแรงงานในงาน
เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นผูว้า่จา้งตนเอง  หรือเป็นแรงงานที่ท  างานตามฤดูกาลโดยไม่มีนายจา้งร่วม
จ่ายเงินสมทบดว้ย  ดงันั้น  กฎหมายฉบบัน้ีจึงไม่มีผลบงัคบัใชเ้พือ่คุม้ครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรมส่วนใหญ่72 
 กองทุนบ านาญส าหรับเกษตรกรที่เกษียณอาย ุ
 ประเทศญี่ปุ่ นมีกฎหมายคุม้ครองเกษตรกรในดา้นการใหส้วสัดิการสงัคมประเภท
กองทุนบ านาญแก่เกษตรกรที่สูงอายแุละเ กษียณจากงานเกษตรกรรมโดยเฉพาะตามกฎหมาย The  
Farmers’ Pension  Fund  Law  โดยกลุ่มเกษตรกรและชาวนาจะตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนน้ีเป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  20  ปีขึ้นไป  เพือ่ใหไ้ดรั้บเงินบ านาญจากกองทุนดงักล่าวเม่ืออายคุรบ  60  ปี  
และไดโ้อนการบริหารจดัการที่ดินใหบุ้คคลอ่ืนใดก็ตามเพือ่วตัถุประสงคใ์นการเกษตรกรรม  เม่ือ
                                                             

72  กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กองสวสัดิการแรงงาน  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 4-175-4-176. 
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เกษตรกรดงักล่าวอายคุรบ  65  ปี  อตัราเงินบ านาญจะลดลงเม่ือค านวณร่วมกบัเงินบ านาญที่จะ
ไดรั้บร่วมกบัเงินบ านาญจากกองทุนบ านาญเพือ่การเกษียณอายแุห่งชาติตามกฎหมาย The  National  
Pension  Law  ดงันั้น  เกษตร กรหรือชาวนาของประเทศญี่ปุ่ นที่มีอายคุรบ  65  ปีขึ้นไปจะมีสิทธิ
ไดรั้บเงินบ านาญจากกองทุนบ านาญอยา่งนอ้ยสองกองทุนขึ้นไป  หากจ่ายเงินสมทบอยา่งนอ้ย  20  
ปีขึ้นไปตามที่กฎหมายก าหนดหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของผูจ้่ายเงินสมทบไว้73 
 
3.4  มาตรการทางกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย 
   3.4.1  การประกันสังคมแรงงานทั่วไป 
  ส านกังานประกนัสงัคมไดจ้ดัตั้งขึ้นเม่ือวนัที่  3  กนัยายน  พ.ศ. 253374  โดยมีส านกังาน
ประกนัสงัคม  สงักดักระทรวงมหาดไทยดว้ย  และมีการโอนอ านาจหนา้ที่ของกรม
ประชาสงเคราะห์เก่ียวกบัการประกนัสงัคมไปเป็นของส านกังานประกนัสั งคม75  นอกจากนั้นยงั
โอนกองทุนเงินทดแทนและส านกังานกองทุนเงินทดแทนจากกรมแรงงานไปขึ้นกบัส านกังาน
ประกนัสงัคมดว้ยพร้อมๆ กนั76  ต่อมาไดมี้การจดัตั้งกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมเม่ือวนัที่  
23  กนัยายน  พ .ศ. 2536  และมีการโอนส านกังานประกนัสงัคมไปสงักดักระทรวงแรง งานและ
สวสัดิการสงัคมตั้งแต่วนัที่  23  กนัยายน  พ .ศ. 2536 77  หลงัจากนั้นไดมี้การโอนส านกังาน
ประกนัสงัคมไปสงักดักระทรวงแรงงานตั้งแต่วนัที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2545 
  ส านกังานประกนัสงัคมมีภารกิจหลกั  คือ  การบริหารกองทุนประกนัสงัคมและ
กองทุนเงินทดแทน  ตามพระราชบญั ญติัประกนัสงัคม  พ .ศ.  2533  และพระราชบญัญตัิเงิน
ทดแทน  พ.ศ.  2537  หนา้ที่ความรับผดิชอบของส านกังานประกนัสงัคมมีดงัต่อไปน้ี 

                                                             
73  แหล่งเดิม. 
74   พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวติั  ฉบบัท่ี  216  ลงวนัท่ี  29  กนัยายน  พ .ศ. 

2515 (ฉบบัท่ี  33)  พ.ศ. 2533 , มาตรา  4. 
75  พระราชบญัญติัโอนอ านาจหนา้ท่ีและกิจการบริหารบางส่วนของกรมประชาสงเคราะห์  

กระทรวงมหาดไทย  ไปเป็นของส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2533 , มาตรา  3. 
76  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม (ฉบบัท่ี  8)  พ.ศ. 2536  ซ่ึงตราข้ึนเม่ือวนัท่ี  19  

กรกฎาคม  พ.ศ. 2536 , มาตรา  22  ทวิ. 
77  พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545  และมาตรา  114  แห่งพระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  พ.ศ. 2545 , มาตรา  34. 
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  1.  ใหค้วามคุม้ครองและหลกัประกนัแก่ลูกจา้ง /ผูป้ระกนัตนที่ประสบอนัตราย  
เจบ็ป่วย  ทุพพลภาพ  หรือตายอนัมิใช่เน่ืองจากการท างานรวมทั้ง การคลอดบุตร  สงเคราะห์บุตร  
ชราภาพ  และวา่งงานตามกฎหมายประกนัสงัคม 
  2.  ใหค้วามคุม้ครองและหลกัประกนัแก่ลูกจา้งที่ประสบอนัตราย  เจบ็ป่วย  ทุพพลภาพ  
หรือตายเน่ืองจากการท างานตามกฎหมายเงินทดแทน 
  3.  เสนอนโยบายและแนวทางเก่ียวกบัการประกนัสงัคมใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาวการณ์ 
  4.  เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัสงัคมใหแ้ก่นายจา้ง  ลูกจา้ง /
ผูป้ระกนัตน  และประชาชนทัว่ไป 
  5.  ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัเก็บเงินสมทบ  จ่ายเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนตาม
กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกนัสงัคม 
  6.  ตรวจสอบและด าเนิ นการใหมี้การปฏิบตัิตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมาย
ประกนัสงัคม 
  7.  ด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานใหแ้ก่ลูกจา้ง/ผูป้ระกนัตนที่สูญเสียอวยัวะ
ใหส้ามารถกลบัเขา้ท  างานหรือสามารถประกอบอาชีพไดต้ามความเหมาะสม 
  8.  ด าเนินการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสงัคม 
  9.  ด าเนินการเก่ียวกบัการใหบ้ริการทางการแพทยแ์ก่ลูกจา้ง  ผูป้ระกนัตนตามโครงการ
ประกนัสงัคม 
  10.ปฏิบติัราชการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ที่ของส านกังาน 
 
   ขอบเขตการใหค้วามคุม้ครองพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ไดอ้อกมาใช้
บงัคบัเม่ือวนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ. 2533  ในระยะแรกใชบ้งัคบักบักิจการที่มีลูกจา้งตั้งแต่  20  คนขึ้น
ไป  ต่อมาในวนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ. 2536  ไดข้ยายการใชบ้งัคบัไปยงัสถานประกอบการที่มีลูกจา้ง
ตั้งแต่  10  คนขึ้นไป  และในปัจจุบนัไดใ้ชบ้งัคบักบัสถานประกอบการที่มี ลูกจา้งตั้งแต่  1  คนขึ้น
ไป 78 ในปี  2553  มีลูกจา้งอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองทั้งส้ินจ านวนกวา่  9,702,833  คน  คิดเป็นร้อยละ  
25 .49  ของแรงงานที่มีงานท า  หรือประมาณร้อยละ  14 .36  ของประชากรทั้งหมด 79  
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ไดก้ าหนดใหท้ั้งนายจา้ง  ลู กจา้ง  และรัฐบาล  มีส่วน

                                                             
78  พระราชกฤษฎีกาให้ใชพ้ระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ .ศ. 2533  บงัคบัแก่นายจา้งท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่

หน่ึงคนข้ึนไป  พ.ศ. 2545. 
79  ส านกังานประกนัสังคม  กระทรวงแรงงาน. (2553). รายประจ าปี. หนา้  9. 
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จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม  และกองทุนน้ีไดใ้หก้ารคุม้ครองลูกจา้งในกรณีที่ประสบ
เหตุที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน  ใน  7  กรณี  คือ  การเจบ็ป่วย  การคลอดบุตร  การทุพพลภาพ  
การตาย  การสงเคราะห์บุตร  การชราภาพ  และการวา่งงาน  ปัจจุ บนันายจา้งและลูกจา้งจ่ายเงิน
สมทบร้อยละ  5  ของค่าจา้ง  จากฐานค่าจา้งขั้นต ่า  1,650  บาท  แต่ไม่เกินอตัราค่าจา้ง  15,000  บาท
ต่อเดือน 80  ในการใหป้ระโยชน์ทดแทนนั้น  เม่ือแรกเร่ิมใชก้ฎหมายน้ีไดค้รอบคลุมประโยชน์
ทดแทนใน  4  กรณี  คือ  กรณีเจบ็ป่วยหรือประสบอนัตร าย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย  อนัมิใช่
เน่ืองจากการท างาน  และกรณีคลอดบุตร81  เม่ือวนัที่  31  ธนัวาคม  พ .ศ. 2541  ไดข้ยายประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพ  และกรณีสงเคราะห์บุตร 82  และไดข้ยายประโยชน์ทดแทนกรณีการวา่งงาน
ในวนัที่  1  มกราคม  พ.ศ. 254783  โดยเร่ิมใหสิ้ทธิประโยช น์ตั้งแต่วนัที่  1  กรกฎาคม  พ .ศ.  2547  
เป็นตน้ไป  ท าใหลู้กจา้งมีหลกัประกนัในการด าเนินชีวติมากขึ้นส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน  โดยใหค้วามคุม้ครองผูป้ระกนัตน  7  กรณี  ไดแ้ก่ 
 1.  กรณีเจบ็ป่วย หรือประสบอนัตราย 
 2.  กรณีคลอดบุตร 
 3.  กรณีทุพพลภาพ 
 4.  กรณีตาย 
 5.  กรณีสงเคราะห์บุตร 
 6.  กรณีชราภาพ 
 7.  กรณีวา่งงาน 
 ประโยชน์ทดแทนที่ผูป้ระกนัตนไดรั้บตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  มี
ดงัน้ี 
 1)  กรณเีจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 

                                                             
80  กฎกระทรวงฉบบัท่ี  7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ .ศ. 2533. ราช

กจิจานุเบกษา. เล่มท่ี. ตอนท่ี  13 ก. 
81  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 , มาตรา  104. 
82  พระราชกฤษฎีกาก าหนดระยะเวลาเร่ิมด าเนินการจดัเก็บเงินสมทบเพ่ือการให้ประโยชน์ทดแทน ใน

กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ  พ.ศ. 2541. 
83  พระราชกฤษฎีกาก าหนดระยะเวลาเร่ิมด าเนินการจดัเก็บเงินสมทบเพ่ือการให้ประโยชน์ทดแทนใน

กรณีว่างงาน  พ.ศ. 2546. 
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   ผูป้ระกนัตนซ่ึงจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีเจบ็ป่วยหรือประสบอนัตรายมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่  3  เดือน  ภายในระยะเวลา  15  เดือนก่อนวนัรับบริการทางการแพทย์ 84  จะไดรั้บ
บริการทางการแพทยโ์ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายจากสถานพยาบาลที่มีช่ือระบุไวใ้นบตัรรับรองสิทธิ
รักษาพยาบาล โดยแสดงบตัรรับรองสิทธิฯ ทุกคร้ังที่เขา้รับการรักษาพยาบาล ไดรั้บเงินทดแทนการ
ขาดรายไดใ้นระหวา่งหยดุพกัรักษาในอตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้งรายเดือน โดยไดรั้บตามที่หยดุ
งานจริงตามค าสัง่แพทย ์ คร้ังละไม่เกิน  90  วนั  และรวมกนัไม่เกิน  180  วนัต่อปี  เวน้แต่เจบ็ป่วย
ดว้ยโรคเร้ือรังจะไดรั้บไม่เกิน  365  วนั85  นอกจากน้ี  เวน้แต่กรณีประสบอนัตร ายหรือเจบ็ป่วย
ฉุกเฉินสามารถเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลอ่ืนไดแ้ละสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนไดต้าม
หลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด  ดงัน้ี   
  (1.1)  เขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ  ไม่วา่กรณีประสบ
อนัตรายหรือเจบ็ป่วยฉุกเฉิน86สามารถเบิกได ้ ดงัน้ี 
      ก.  ผูป่้วยนอก  สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดเ้ท่าที่จ่ายจริงตามความจ า
เป็น 
       ข.  ผูป่้วยใน  สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดเ้ท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น  
ภายในระยะเวลาไม่เกิน  72  ชัว่โมง  ยกเวน้  ค่าหอ้งและค่าอาหาร  เบิกไดไ้ม่เกินวนัละ  700  บาท 
       -  กรณีประสบอนัต ราย  ผูป้ระกนัตนสามารถขอรับค่าบริการทาง
การแพทยค์ืนได ้ โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง 
       -  กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน  ผูป้ระกนัตนสามารถขอรับค่าบริการทาง
การแพทยค์ืนได ้ ไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง87 
  (1.2)  เขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน  ไม่วา่กรณีประสบ
อนัตรายหรือเจบ็ป่วยฉุกเฉิน  สามารถเบิกไดด้งัน้ี 
       ก.  กรณีผูป่้วยนอก 
      -  สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทยเ์ท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน  1,000  บาท 

                                                             
84  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2537 , มาตรา  62. 
85  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 , มาตรา  64. 
86  ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละจ านวนเงิน

ทดแทนค่าบริการทางการแพทยก์รณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ลงวนัท่ี  11  เมษายน  2548. 
87  ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละจ านวนเงิน

ทดแทนค่าบริการทางการแพทยก์รณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2554  ลงวนัท่ี  31  
สิงหาคม  2554. 
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      -  สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทยเ์ท่าที่จ่ายจริงเกิน  1,000  บาทได ้ 
หากมีการตรวจรักษาตามรายการในประกาศฯ ดงัน้ี  การใหเ้ลือดหรือส่วนประกอบของเลือด  การ
ฉีดสารต่อตา้นพษิจากเช้ือบาดทะยกั  การฉีดวคัซีนหรือเซรุ่มป้องกนัโรคพษิสุนขับา้เฉพาะเขม็แรก  
การตรวจอลัตร้าซาวด ์ กรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลนัในช่องทอ้ง  การตรวจดว้ย CT – SCAN 
หรือ MRI  จ่ายตามเง่ือนไขที่ก  าหนด  การขดูมด ลูกกรณีตกเลือดหลงัคลอดหรือตกเลือดจากการ
แทง้บุตร  ค่าฟ้ืนคืนชีพ  และกรณีที่มีการสงัเกตอาการในหอ้งสงัเกตอาการ  ตั้งแต่  3  ชัว่โมงขึ้นไป 
       ข.  กรณีผูป่้วยใน 
       -  ค่ารักษาพยาบาล  กรณีไม่ไดรั้กษาในหอ้ง ICU  เบิกไดไ้ม่เกินวนัละ  
2,000  บาท 
       -  ค่าหอ้งและค่าอาหาร  ไม่เกินวนัละ  700  บาท 
       -  ค่าหอ้ง  ค่าอาหาร  ค่ารักษาพยาบาล  กรณีที่รักษาในหอ้ง ICU  เบิก
ไดไ้ม่เกินวนัละ  4,500  บาท 
       -  กรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งผา่ตดัใหญ่  เบิกไดไ้ม่เกินคร้ังละ  8,000 –  
16,000  บาท  ตามระยะเวลาการผา่ตดั 
       -  ค่าฟ้ืนคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์  เบิกไดไ้ม่เกินรายละ  4,000  บาท   
       -  ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและหรือเอกซเรย ์ เบิกไดใ้นวงเงินไม่เกิน
รายละ  1,000  บาท 
       -  กรณีมีความจ าเป็นตอ้งตรวจวนิิจฉยัพเิศษ  ไดแ้ก่  การตรวจ
คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ  การตรวจหวัใจดว้ยคล่ืนเสียงสะทอ้นความถ่ีสูง  การตรวจคล่ืนสมอง  การตรวจ
อลัตร้าซาวด ์
       -  การสวนเสน้เลือดหวัใจและเอกซเรย ์ การส่องกลอ้ง  การตรวจดว้ย
การฉีดสี  การตรวจดว้ย CT – SCAN  หรือ MRI  จ่ายตามเง่ือนไขที่ก  าหนด 
  (1.3)  กรณีมีความจ าเป็น  ตอ้งรับหรือส่งตวัผูป่้ วยไปตรวจวนิิจฉยัหรือรักษาต่อ
ยงัสถานพยาบาลอีกแห่งหน่ึง  ซ่ึงไม่ใช่สถานพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิฯ ภายในระยะเวลา  72  
ชัว่โมง  สามารถเบิกค่าพาหนะตามอตัรา  ดงัน้ี 
     (1)  ภายในเขตจงัหวดัเดียวกนั  ส าหรับค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล  จ่าย
ตามจ านวนเท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกิน  500  บาทต่อคร้ัง  และ  300  บาทต่อคร้ัง  ส าหรับพาหนะรับจา้ง
หรือส่วนบุคคล 
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     (2)  ในกรณีขา้มเขตจงัหวดั  จ่ายเพิม่จากกรณีภายในเขตจงัหวดัเดียวกนัอีก  
ตามระยะทางกิโลเมตรละ  6  บาท (ตามระยะทางกรมทางหลวง)88 
 2)  กรณคีลอดบุตร 
    ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  7  เดือน  ภายในระยะเวลา  15  
เดือนก่อนวนัรับบริการทางการแพทยก์รณีคลอดบุตร89  โดยจะมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณี
ผูป้ระกนัตนหญิง  สามารถไปรับบริการทางการแพทยก์รณีคลอดบุตร  สถานพยาบาลใดก็ไดจ้ะ
ไดรั้บเหมาจ่ายค่าคลอดบุตร  จ  านวน  13,000  บาท90  เงินสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การคลอดบุตร
เหมาจ่ายในอตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้งเฉล่ียเป็นระยะเวลา  90  วนั  กรณีผูป้ระกนัตนชายที่มีภริยา
หรือหญิงซ่ึงอยูกิ่นฉนัสามีภริยาสามารถไปรับบริการทางการแพทยก์รณีคลอดบุตรสถานที่ใดก็ได ้ 
จะไดรั้บเหมาจ่ายค่าคลอดบุตร  จ  านวน  13,000  บาท 
 3)  กรณทีุพพลภาพ 
    ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบในส่วนของกรณีทุพพลภาพมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  
เดือน  ภายในระยะเวลา  15  เดือนก่อนวนัที่คณะกรรมการการแพทยก์  าหนดใหเ้ป็นผูทุ้พพลภาพ 91  
มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทน  ดงัน้ี 
    (1)  ไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดเ้ป็นรายเดือนตลอดชีวติในอตัราร้อยละ  50  
ของค่าจา้ง 
    (2)  ผูทุ้พพลภาพสามารถเลือกสถานพยาบาลตามที่ส านกังานประกนัสงัคม
ก าหนด 
  -  กรณีผูป่้วยนอก  ผูทุ้พพลภาพส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและน าใบเสร็จมาเบิก
ที่ส านกังานประกนัสงัคม 
  -   กรณีผูป่้วยใน  เขา้รับบริกา รทางการแพทยโ์ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  เน่ืองจาก
สถานพยาบาลจะเป็นผูเ้บิกจากส านกังานประกนัสงัคมโดยตรง 
 -   กรณีผูทุ้พพลภาพไม่ไดเ้ขา้รับบริการทางการแพทยใ์นสถานพยาบาลตามที่
ส านกังานประกนัสงัคมก าหนด  สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทยไ์ด ้ ดงัน้ี 

                                                             
88  ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละจ านวนเงิน

ทดแทนค่าบริการทางการแพทยก์รณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ลงวนัท่ี  11  เมษายน  2548. 
89  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2537 , มาตรา  65. 
90  ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละ

อตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  ลงวนัท่ี  28  ธนัวาคม  2553. 
91  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2537 , มาตรา  69. 
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  ก.  สถานพยาบาลของรัฐ92 
       -  ประเภทผูป่้วยนอก  ไดรั้บค่าบริการทางการแพทยเ์ท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจ าเป็น 
  ข.  สถานพยาบาลของเอกชน 
       -  ประเภทผูป่้วยนอก  ไดรั้บค่าบริการทางการแพทยเ์ท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
เดือนละ  2,000  บาท 
       -  ประเภทผูป่้วยใน  ไดรั้บค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกิน
เดือนละ  4,000  บาท 
 -   ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูทุ้พพลภาพ  เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ  
500  บาท 
  -   ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย  จิตและอาชีพเท่าที่
จ่ายจริงตามความจ าเป็นไม่เกิน  40,000  บาทต่อร่างกาย 
  -   ค่าท าศพ  กรณีผูป้ระกนัตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย  ผูจ้ดัการศพมี
สิทธิไดรั้บค่าท าศพ  40,000  บาท 
  -   เงินสงเคราะห์  กรณีผูป้ระกนัตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย  ผูมี้สิทธิจะ
ไดรั้บเงินสงเคราะห์  ดงัน้ี 
  (1)  ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่  3  ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึ ง  10  ปี  
ก่อนเป็นผูทุ้พพลภาพ  ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์เท่ากบัค่าจา้งเฉล่ียหน่ึงเดือนคร่ึง 
  (2)  ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  ก่อนเป็นผูทุ้พพล
ภาพใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์เท่ากบัค่าจา้งเฉล่ียหา้เดือน 
  กรณีเงินค่าท าศพและเงินสงเคราะห์จะมี สิทธิเฉพาะผูป้ระกนัตนที่ทุพพล
ภาพตั้งแต่วนัที่  30  มีนาคม  2538  เป็นตน้มา 
 4)  กรณตีาย 
    ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีตายมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  เดือน  
ภายในระยะเวลา  6  เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 93  ส านกังานประกนัสงัคมจ่ายประโยชน์ทดแทน  
ดงัน้ี 
    (1)  ผูจ้ดัการศพมีสิทธิไดรั้บค่าท าศพ  40,000  บาท94 

                                                             
92  ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละ

อตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ลงวนัท่ี  28  ธนัวาคม  2553. 
93  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2537 , มาตรา  73. 
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    (2)  ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์กรณีตาย  ดงัน้ี 
      -  ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่  3  ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  10  ปี  ก่อน
เป็นผูทุ้พพลภาพ  ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์เท่ากบัค่าจา้งเฉล่ียหน่ึงเดือนคร่ึง 
      -  ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  ก่อนเป็นผูทุ้พพล
ภาพใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์เท่ากบัค่าจา้งเฉล่ียหา้เดือน 
   บุคคลที่มีอ  านาจจดัการศพ  ไดแ้ก่ 
   -  บุคคลที่ผูป้ระกนัตนท าหนงัสือระบุใหเ้ป็นผูจ้ดัการศพและไดเ้ป็นผูจ้ดัการ
ศพผูป้ระกนัตน 
   -  คู่สมรส  บิดา  มารดา  หรือบุตรของผูป้ระกนัตนที่มีหลกัฐานแสดงวา่เป็น
ผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน 
   -  บุคคลอ่ืนที่มีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน 
    ผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีที่ผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตาย  ไดแ้ก่ 
    บุคคลซ่ึงผูป้ระกนัตน ท าหนงัสือระบุใหเ้ป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์  
หากผูป้ระกนัตนมิไดมี้หนงัสือระบุไว ้ ผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์  คือ 
   -  สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรสกบัผูป้ระกนัตน 
   -  บิดา  มารดา 
   -  บุตรชอบดว้ยกฎหมายของผูป้ระกนัตน 
 5)  กรณสีงเคราะห์บุตร 
       ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  12  เดือน  ภายในระยะเวลา  
36  เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทน 95  จะไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือน
ละ  400  บาทต่อบุตรหน่ึงคน96 
  เงื่อนไขของบุตรที่ไดรั้บการสงเคราะห์  จะตอ้งเป็นบุตรส าหรับบุตรโดยชอ บ
ดว้ยกฎหมาย  ซ่ึงมีอายไุม่เกิน  6  ปีบริบูรณ์  จ  านวนคราวละไม่เกิน  2  คน (บุตรโดยชอบดว้ย
กฎหมายดงักล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซ่ึงไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน) 

                                                                                                                                                                               
94  กฎกระทรวงฉบบัท่ี  10  ก าหนดอตัราเงินสมทบค่าท าศพ  พ.ศ. 2550. ราชกจิจานุเบกษา. เล่มท่ี  124 , 

ตอนท่ี  101 ก. 
95  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ. 2542 , มาตรา  74. 
96  กฎกระทรวง (ฉบบัท่ี  2) ก าหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  เง่ือนไข  และอตัราการจ่ายประโยชน์ทดแทน

ในกรณีสงเคราะห์บุตร  พ.ศ. 2554. ราชกจิจานุเบกษา. เล่มท่ี  128 , ตอนท่ี  43  ก. 
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  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร  ส าหรับบุตร
ซ่ึงมีอายไุม่เ กิน  6  ปีบริบูรณ์  เวน้แต่ผูป้ระกนัตนเป็นผูทุ้พพลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่
บุตรมีอายไุม่เกิน  6  ปีบริบูรณ์  จะมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนต่อจนบุตรอาย ุ 6  ปีบริบูรณ์ 
 6)  กรณชีราภาพ 
  (6.1)  กรณีเงินบ านาญชราภาพ 
    -  กรณีปกติ 
     เง่ือนไขการเกิดสิทธิผู ้ประกนัตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  180  
เดือน  ไม่วา่ระยะเวลา  180  เดือน  จะติดต่อกนัหรือไม่ก็ตาม  มีอายคุรบ  55  ปีบริบูรณ์และความ
เป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง97  ใหไ้ดรั้บเงินบ านาญชราภาพในอตัราร้อยละ  20  ของค่าจา้งเฉล่ีย  60  
เดือนสุดทา้ยที่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบก่อนความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุด 
     -  กรณีสิทธิที่เพิม่ขึ้น 
        กรณีจ่ายเงินสมทบครบ  180  เดือน ใหไ้ดรั้บเงินบ านาญชราภาพใน
อตัราร้อยละ  20  ของค่าจา้งเฉล่ีย  60  เดือนสุดทา้ยที่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบ  ก่อน
ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงในกรณีที่จ่ายเงินสมทบเกินกวา่  180  เดือน  ใหป้รับเพิม่อตัราเงิน
บ านาญชราภาพ  จากอตัราร้อยละ  20  เพิม่อีกอตัราร้อยละ  1.5  ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก  
12  เดือน98 
  (6.2)  กรณีเงินบ าเหน็จชราภาพ 
    เง่ือนไขการเกิดสิทธิผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบ  180  เดือน  และ
ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง  และมีอายคุรบ  55  ปีบริบูรณ์หรือเป็นผูทุ้พพลภาพหรือถึงแก่
ความตาย 
    เงินบ าเหน็จชราภาพ99 
    -  กรณีจ่ายเงินสมทบต ่ากวา่  12  เดือน  ใหจ่้ายเงินบ าเหน็จชราภาพเท่ากบั
จ านวนเงินสมทบที่ผูป้ระกนัตนจ่ายสมทบเขา้กองทุน 
    -  กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่  12  เดือนขึ้นไป  ใหจ่้ายเงินบ าเหน็จชราภาพ
เท่ากบัจ านวนเงินสมทบที่ผูป้ระกนัตนและนายจา้งจ่ายสมทบเขา้กองทุนพร้อมผลประโยชน์ตอบ
แทน  ตามที่ส านกังานประกนัสงัคมประกาศก าหนด 

                                                             
97  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ. 2542 , มาตรา  76. 
98  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ. 2542 , มาตรา  77 ทวิ. 
99  กฎกระทรวง (ฉบบัท่ี  18) ก าหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  เง่ือนไข  และอตัราการจ่ายประโยชน์ทดแทน

ในกรณีชราภาพ  พ.ศ. 2550. ราชกจิจานุเบกษา. เล่มท่ี  124 , ตอนท่ี  56 ก. 
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   -  กรณีผูรั้บเงินบ านาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน  60  เดือน  นบั แต่
เดือนที่มีสิทธิไดรั้บเงินบ านาญชราภาพ  ใหจ้่ายเงินบ านาญชราภาพจ านวน  10  เท่าของเงินบ านาญ
ชราภาพรายเดือนที่ไดรั้บคราวสุดทา้ยก่อนถึงแก่ความตาย 
 7)  กรณว่ีางงาน 
  ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  6  เดือน  ภายในระยะเวลา  15  
เดือนก่อนการวา่งงาน100 
  เง่ือนไขการเกิดสิทธิ  เม่ือถูกเลิกจา้งหรือลาออก 
  -   ตอ้งขึ้นทะเบียนหางานที่ส านกัจดัหางานของรัฐ 
  -   มีความสามารถในการท างาน และพร้อมที่จะท างานที่เหมาะสมตามที่จดัหาให ้
  -   ตอ้งไม่ปฏิเสธการฝึกงาน 
  -   ตอ้งรายงานตวัต่อเจา้หนา้ที่ส านกัจดัหางานไม่นอ้ยกวา่เดือนละ  1  คร้ัง 
  -   ผูว้า่งงานตอ้งไม่ถูกเลิกจา้งเน่ืองจากกรณีดงัต่อไปน้ี 
     1.  ทุจริตต่อหนา้ที่ 
     2.  กระท าผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 
     3.  จงใจท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย  
     4.  ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือระเบียบเกี่ยวกบัการท างานหรือค าสัง่อนัชอบดว้ย
กฎหมายในกรณีร้ายแรง 
     5.  ละทิ้งหนา้ที่เป็นเวลา  7  วนัท างานติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัควร 
     6.  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง  
     7.  ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถึงที่สุดเวน้แต่โทษส าหรับความผดิลหุโทษ 
   -  ตอ้งมิใช่ผูมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
   -   มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเร่ิมตั้งแต่วนัที่  8  นบัแต่วนัวา่งเวน้จากการ
ท างานกบันายจา้งรายสุดทา้ย101 
   -   ไม่เป็นผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจตามมาตรา  39102 
     สิทธิที่จะไดรั้บดงัน้ี 

1) กรณีถูกเลิกจา้ง  ไดรั้บเงินทดแทนระหวา่งการวา่งงานคร้ังละไม่เกิน  180   
วนั  ในอตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้ง 

                                                             
100  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 , มาตรา  78. 
101   พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 , มาตรา  79. 
102   พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 , มาตรา  54 (7). 
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2) กรณีลาออก  ไดรั้บเงินทดแทนระหวา่งการวา่งงานคร้ังละไม่เกิน  90   
วนั  ในอตัราร้อยละ  30  ของค่าจา้ง (หากใน  1  ปีปฏิทิน  มีการยืน่ขอรับเงินทดแทนระหวา่งการ
วา่งงานทั้ง  2  กรณี  ใหน้บัระยะเวลาการรั บเงินทดแทนระหวา่งการวา่งงานรวมกนัไม่เกิน  180  
วนั)103 
  กฎหมายประกนัสงัคมจะไดใ้หค้วามคุม้ครองแก่สถานประกอบการที่มีลูกจา้ง
ตั้งแต่  1  คนขึ้นไป  แต่ยงัมีขอ้ยกเวน้ไม่คุม้ครองบุคคลหรือลูกจา้งบางประเภท104   ไดแ้ก่  
  1.   ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งชัว่คราว  ลูกจา้งชัว่คราวรายวนั  และลูกจา้ง
ชัว่คราวรายชัว่โมงของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ยกเวน้
ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน   
  2.   ลูกจา้งของรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ   
  3.   ลูกจา้งของนายจา้งที่มีส านกังานในประเทศและไปปร ะจ าท  างานใน
ต่างประเทศ   
  4.   ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน   
  5.   นกัเรียน  นกัเรียนพยาบาล  นิสิตหรือนกัศึกษาหรือแพทยฝึ์กหดัซ่ึงเป็น
ลูกจา้งของโรงเรียน  มหาวทิยาลยั หรือโรงพยาบาล   
  6.   ลูกจา้งของเนติบณัฑิตยสภา105   
  7.   ลูกจา้งของสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์   
  8.   ลูกจา้งของสภากาชาดไทย  
  9.   ลูกจา้งของรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ 
  10. ลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัว ์ ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้ง
ตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 
  11. ลูกจา้งของนายจา้งที่จา้งไวเ้พือ่ท  างานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ังคราว  เป็นการจร 
หรือเป็นไปตามฤดูกาล   

                                                             
103  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน  พ .ศ. 2547. 

ราชกจิจานุเบกษา. เล่มท่ี  121 , ตอนพิเศษ  028 ก. 
104  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  

2)  พ.ศ. 2537. มาตรา  4. 
105  พระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ .ศ. 2533  

พ.ศ.2545 
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  12. ลูกจา้งของนายจา้งที่เป็นบุคคลธรรมดา  ซ่ึงงานที่ลูกจา้งท านั้นมิไดมี้การ
ประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย   
  13. ลูกจา้งของนายจา้งซ่ึงประกอบการคา้เร่หรือการคา้แผงลอย 
   14. ลูกจา้งของส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ106   
  ผูป้ระกนัตนที่ส้ินสภาพการเป็นลูกจา้งหากยงัตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองจาก
กฎหมายประกนัสงัคม  สามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนไดด้งัน้ี 
  1)  ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ 
        เคยเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  ส่งเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  12  
เดือน  ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงจะตอ้งมาสมคัรภายใน  6  เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดการเป็น
ผูป้ระกนัตน107 
  เงินสมทบที่ตอ้งน าส่งเดือนละ  432  บาท  เงินที่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงิน
สมทบ  คือ  เดือนละ  4,800  บาท 108เท่ากนัทุกคน  โด ยคิดจากอตัราเงินสมทบร้อยละ  9  
ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บความคุม้ครอง  6  กรณี  ไดแ้ก่  กรณีเจบ็ป่วยหรือประสบอนัตราย  คลอดบุตร  
ทุพพลภาพ  ตาย  สงเคราะห์บุตรและชราภาพ  ต่อเน่ืองจากการเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33 
  เหตุที่ท  าใหผู้ป้ระกนัตนตามมาตรา  39  ส้ินสภาพการเป็นผูป้ระกนัตน 
  1.  ตาย 
  2.  กลบัเขา้เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33 
  3.  ลาออก 
  4.  ไม่ส่งเงินสมทบ  3  เดือนติดต่อกนั (ส้ินสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงิน
สมทบ) 
  5.  ภายในระยะเวลา  12  เดือน  ส่งเงินสมทบไม่ครบ  9  เดือน (ส้ินสภาพใน
เดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ  9  เดือน)109 
 
 

                                                             
106  พระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ .ศ. 2533 

(ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.2549 
107  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2537 , มาตรา  39. 
108 กฎกระทรวงฉบบัท่ี  6 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ .ศ. 2533 .    

ราชกจิจานุเบกษา. เล่มท่ี  112. ตอนท่ี  13 ก. 
109  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2537 , มาตรา  41. 
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  2)  กรณผู้ีประกันตนที่มิใช่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน 
       บุคคลที่มิใช่ลูกจา้งสามารถไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายประกนัสงัคม
โดยการสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา  40  ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  ประโยชน์
ทดแทนที่ไดรั้บ  คือ  กรณีคลอดบุตร  ทุพพลภาพ  และตาย110  
       เงินสมทบเพือ่การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร  ทุพพลภาพ  และ
ตาย 
       ปี  พ.ศ. 2537  ถึง  พ.ศ. 2538  ปีละ  2,880  บาท 
       ปี  พ.ศ. 2539  ถึง  พ.ศ. 2540  ปีละ  3,110  บาท 
       ปี  พ.ศ. 2541  ถึง  พ.ศ. 2542  ปีละ  3,360  บาท 
       ปีต่อไป    ปีละ  3,360  บาท 
       ในระหวา่งที่มาตรา  40  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  มีผล
ใชบ้งัคบัอยูน่ั้น  ส านกังานประกนัสงัคมไดด้ าเนินการศึกษาปรับปรุงแกไ้ขในดา้นสิทธิประโยชน์
ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตน  ประกอบดว้ยในขณะนั้นนายกรัฐมนตรี (นายอภิ สิทธ์ิ  เวชชาชีวะ )  ได้
ก าหนดให ้แผนปฏิบติัการปฏิรูปประเทศไทยครอบคลุมผูมี้รายไดน้อ้ยและดอ้ยโอกาสทัว่ประเทศ  
เป็นของขวญัปีใหม่  9  ขอ้  เม่ือวนัที่  9  มกราคม  2554  รวมถึงการสร้างระบบความคุม้ครองและ
หลกัประกนัทางสงัคมใหก้บัแรงงานนอกระบบ 111 โดยใหส้ านกังานประกนั สงัคม  กระทรวง
แรงงาน  รับผดิชอบเร่งรัดด าเนินการขยายความคุม้ครองประกนัสงัคมตามมาตรา  40  แห่ง
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ซ่ึงเป็นของขวญัขอ้แรก  คือ “การสร้างระบบความ
คุม้ครองและหลกัประกนัทางสงัคมใหก้บัแรงงานนอกระบบ”  ต่อมาไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์ทดแทน  ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน  พ.ศ. 2554  มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่  1  พฤษภาคม  2554  ประชาชนผูป้ระกอบอาชีพอิสระสามารถสมคัรเป็น
ผูป้ระกนัตนมาตรา  40  ไดโ้ดยมีหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  ดงัน้ี 
 (1)  ผูป้ระกนัตนที่มิใช่ลูกจา้งเป็นผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจ (มาตรา  40) มีคุณสมบตัิ
ดงัน้ี 

                                                             
110  พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์ทดแทน  

ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผูป้ระกนัตนซ่ึงมิใช่ลูกจา้ง  พ .ศ. 2537 
, มาตรา  6. 

111  เปิดเวที “ปฏิบติัการประชาวิวฒัน์  ประกนัสังคมไทยเขม้แข็ง ”  วารสาร ประกนัสังคม  , 17 , 2.    
หนา้  4. 
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  1.  มีอายไุม่ต  ่ากวา่  15  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์112 
  2.  ไม่เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  หรือมาตรา  39 
 (2)  เงินสมทบที่ตอ้งน าส่ง 
  ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  40  สามารถเลือกจ่ายเงินสมทบได ้ 2  ทางเลือก  คือ 
  1.  ทางเลือกที่  1  จ่ายเงินสมทบ  100  บาทต่อเดือน (รัฐบาลอุดหนุน  30  บาท  
ผูป้ระกนัตนจ่าย  70  บาท) 
  2.  ทางเลือกที่  2  จ่ายเงินสมทบ  150  บาทต่อเดือน (รัฐบาลอุดหนุน  50  บาท  
ผูป้ระกนัตนจ่าย  100  บาท) 
  ทั้งน้ี  ผูป้ระกนัตนที่จ่ายเงินสมทบทางเลือกที่  2  สามารถออมเพิม่ไดอี้กไม่เกิน
เดือนละ  1,000  บาท  และผูป้ระกนัตนจะขอรับเงินบ าเหน็จชราภาพไดเ้ม่ืออายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์  
และส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน 
 (3)  สิทธิประโยชน์ที่ไดรั้บ 
  1.  ผูป้ระกนัตนที่เลือกจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่  1  จะไดรั้บสิทธิประโยชน์  3  
กรณี  คือ 
   (ก)  เงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  อตัราวนั
ละ  200  บาท  ปีละไม่เกิน  20  วนั  กรณีพกัรักษาในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย  2  วนัขึ้นไป  ตอ้ง
จ่ายเงินสมทบอยา่งนอ้ย  3  เดือนภายใน  4  เดือน 
   (ข)  เงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีทุพพลภาพ  ตั้งแต่  500-1,000  บาทต่อ
เดือน  เป็นระยะเวลา  15  ปี  
   จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ย  6  เดือน  ภายในระยะเวลา  10  เดือนก่อนเดือนที่
ทุพพลภาพ  ไดรั้บ  500  บาทต่อเดือน   
   จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่  12  เดือน  ภายในระยะเวลา  20  เดือนก่อนเดือนที่
ทุพพลภาพ  ไดรั้บ  650  บาทต่อเดือน   
   จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่  24  เดือน  ภายในระยะเวลา  40  เดือนก่อนเดือนที่
ทุพพลภาพ  ไดรั้บ  800  บาทต่อเดือน   
   จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่  36  เดือน  ภายในระยะเวลา  60  เดือนก่อนเดือนที่
ทุพพลภาพ  ไดรั้บ  1,000  บาทต่อเดือน 

                                                             
112  พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน  

ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน  พ .ศ. 
2554  มาตรา  5. 
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   (ค)  กรณีตายไดรั้บเงินค่าท าศพ  20,000  บาท  จ่ายเงินสมทบอยา่งนอ้ย  6  
เดือนใน  12  เดือน 
  2.  ผูป้ระกนัตนที่เลือกจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่  2  จะไดรั้บสิทธิประโยชน์  4  
กรณี  คือ 
   (ก)  เงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  อตัราวนั
ละ  200  บาท  ปีละไม่เกิน  20  วนั  พกัรักษาในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย  2  วนัขึ้นไป  ตอ้งจ่ายเงิน
สมทบอยา่งนอ้ย  3  เดือนภายใน  4  เดือน113 
   (ข)  เงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีทุพพลภาพ  ตั้ งแต่  500-1,000  บาทต่อ
เดือน  เป็นระยะเวลา  15  ปี   
   จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ย  6  เดือน  ภายในระยะเวลา  10  เดือนก่อนเดือนที่
ทุพพลภาพ  ไดรั้บ  500  บาทต่อเดือน   
   จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่  12  เดือน  ภายในระยะเวลา  20  เดือนก่อนเดือนที่
ทุพพลภาพ  ไดรั้บ  650  บาทต่อเดือน   
   จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่  24  เดือน  ภายในระยะเวลา  40  เดือนก่อนเดือนที่
ทุพพลภาพ  ไดรั้บ  800  บาทต่อเดือน   
   จ่ายเงินสมทบไม่นอ้ยกวา่  36  เดือน  ภายในระยะเวลา  60  เดือนก่อนเดือนที่
ทุพพลภาพ  ไดรั้บ  1,000  บาทต่อเดือน 
   (ค)  กรณีตา ยไดรั้บเงินค่าท าศพ  20,000  บาท  จ่ายเงินสมทบอยา่งนอ้ย  6  
เดือน  ภายใน  12  เดือนก่อนเดือนที่ตาย114 
   (ง)  เงินบ าเหน็จชราภาพคืนเป็นเงินออมที่สะสมไว ้ เม่ือพร้อมดว้ยดอกผล    
ตอบแทนรายปี  ตามที่ส านกังานประกนัสงัคมประกาศก าหนดในแต่ละปี115 

                                                             
113  พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน  

ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน  พ .ศ. 
2554  มาตรา  12. 

114  พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน  
ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน  พ .ศ. 
2554  มาตรา  13. 

115  พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมทบปร ะเภทของประโยชน์ทดแทน  
ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน  พ .ศ. 
2554  มาตรา  14. 
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  นอกจากน้ี  กรณีที่ลูกจา้งที่ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยตลอดจนสูญหายหรือถึง
แก่ความตายเน่ืองจากการท างานนั้น  การใหค้วามคุม้ครองนบัวา่เป็นส่ิงที่มีความส าคญัมากที่สุด  
เน่ืองจากลูกจา้งถือเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิต  นายจา้งจะไม่สามารถด าเนินการอยูไ่ดห้ากขาด
แรงงานเม่ือลูกจา้งไดรั้บความเดือดร้อนก็ควรไดรั้บการเยยีวยาเช่นกนั    
  3.4.2  การประกันสังคมแรงงานภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย 
  ประเทศไทยตั้งอยูใ่นภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกบัการเกษตรไดช่ื้อวา่เป็นประเทศ
เกษตรกรรมและเหมาะสมกบัการเป็น “ครัวของโลก ”  มีพื้นที่ทั้งหมด  514,000  ตารางกิโลเมตร  
หรือประ มาณ  320.7  ลา้นไร่  เป็นพื้นที่การเกษตรจ านวน  122.2  ลา้นไร่  คิดเป็นร้อยละ  38.2  
ของพื้นที่ทัว่ประเทศ  กล่าวไดว้า่  ประเทศไทยเกือบคร่ึงหน่ึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมถือเป็นปาก
ทอ้งที่ส าคญัของประเทศและชาวโลก  มีจ  านวนเกษตรกร  5.7  ลา้นคน (หรือประมาณ  25.20  ลา้น
คน  จากจ านวนประชากรทั้งหมด  63.20  ลา้นคน )  ประชากรเกือบคร่ึงหน่ึงของประเทศหรือ
ประมาณ  40.05% ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  และไดส่้งออกสินคา้
การเกษตรไปเล้ียงชาวโลกและน าเงินเขา้ประเทศไทยปีละหลายแสนลา้น 
   แรงงานภาคเกษตรกรรมที่ใชห้รือมีการจา้งลูกจา้งตลอดปี  และมีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยู่
ดว้ยหรือไม่ก็ตามจะไดรั้บความคุม้ครองจากกองทุนประกนัสงัคมทุกประการในประโยชน์ทดแทน
ทั้ง  7  กรณี  ไดแ้ก่  ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  กรณีทุพพลภาพ  กรณี
ตาย  กรณีสงเคราะห์บุตร  กรณีชราภาพ  และกรณีวา่งงาน  รวมทั้งเม่ือพน้สภาพจากการเป็น
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  ก็สามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา  39  ได ้  
   แต่แรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย
ไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายประกนัสงัคม  เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกจา้งที่มาตรา   4 (6)  
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ไม่ใชบ้งัคบัโดยไดก้  าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนด
ลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  พ.ศ. 2545  ไดแ้ก่  ลูกจา้ง
ของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัว ์ ซ่ึงมิไดใ้ชห้รือจา้งลูกจา้งต ลอดปีและไม่มีงาน
ลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 
   กล่าวไดว้า่  แรงงานภาคเกษตรกรรมมีบทบาทที่ส าคญัต่อประชากรโลก  องคก์าร
สหประชาชาติ ไดอ้อกปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนในการคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรม
จะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองจากหลกัประกนัสงัคม  เพราะ “สิทธิแรงงานคือสิทธิมนุ ษยชน”  บุคคล
ควรมีสิทธิที่เท่าเทียมกนัภายใตก้ฎหมายเดียวกนัซ่ึงสิทธินั้นรวมถึงสิทธิประกนัสงัคมอยูด่ว้ย  
นอกจากน้ีองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศยงัมีอนุสญัญาในการคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรมที่
เก่ียวกบัหลกัการประกนัสงัคมรวมทั้งต่างประเทศไดแ้ก่  สหรัฐอเมริกา  องักฤษ   ออสเตรเลียและ
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ญี่ปุ่ น  ต่างก็ใหค้วามส าคญัแก่แรงงานภาคเกษตรกรรมโดยมีหลกัการประกนัสงัคมในการคุม้ครอง
แรงงานภาคเกษตรกรรม  แมจ้ะมีการยกเวน้ไม่คุม้ครองภาคเกษตรกรรมในงานบางประเภท  แต่
ส าหรับประเทศไทยไดย้กเวน้ไม่ใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานภาคเกษตรกรรมที่เป็นลูกจา้งกิ จการ
เพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งไม่ไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานในลกัษณะอ่ืนรวมอยู่
ดว้ยซ่ึงเป็นการสมควร  ที่ประเทศไทยจะไดใ้หค้วามคุม้ครองแก่แรงงานภาคเกษตรกรรมเหล่าน้ี  
โดยจะไดท้  าการศึกษาเพือ่หามาตรการทางกฎหมายประกนัสงัคมในการคุม้ครองแรงงานภาค
เกษตรกรรมในบทต่อไป 
 DPU



 
บทที่  4 

วเิคราะห์มาตรการทางกฎหมายประกนัสังคมในการคุ้มครอง  
แรงงานภาคเกษตรกรรม 

 
 ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมีบทบาทส าคญัเป็นภาคการผลิตที่หล่อเล้ียงชีวติคน
ไทย  มีความสมัพนัธก์บัเศรษฐกิจของประเทศและยงัเป็นปัจจยัในการผลิตใหก้บัภาคอุตสาหกรรม  
นอกจากนั้นผลผลิตจาก การเกษตรยงัสามารถเป็นพลงังานทางเลือก  ปัจจุบนัประเทศไทยส่งขา้ว
ออกสู่ตลาดโลกเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศตลอดจนผกัผลไมก้็อยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ซ่ึงเป็นโอกาสให้
ประเทศไทยกา้วเป็น “ครัวไทยสู่ครัวโลก ”  แต่กวา่จะไดผ้ลผลิตทางการเกษตร  แรงงานภาค
เกษตรกรรมตอ้งผา่นกระบวนการท างานที่ล  าบากเน่ืองจากการท างานส่วนใหญ่อยูก่ลางแจง้  โดยมี
ชัว่โมงการท างานที่ยาวนานเพือ่ใหท้นัต่อการเพาะปลูก  เก็บเก่ียว  นอกจากนั้นยงัตอ้งรับสภาพต่อ
ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน  ภยัธรรมชาติ  แมปั้จจุบนัจะมีการน าเทคโนโลยมีาเพือ่แบ่งเบาภาระใน
การท างานแต่แรงงานภาคเกษตรกรรมก็ยงัมีความล าบาก  ผลตอบแทนที่ไดรั้บค่อนขา้งต ่า  มีความ
ไม่แน่นอนของรายไดท้ี่ขึ้นอยูก่บัฤดูกาล  มีการวา่งงานตามฤดูกาล  เน่ืองจากแรงงานภาค
เกษตรกรรมขาดความมัน่คงในการท างาน  ตอ้งการมีหลกัประกนัความมัน่คงในการด ารงชีวติ
โดยเฉพาะการประกนัสงัคมเน่ืองจากมีแรงงานภาคเกษตรกรรมบางส่วนที่ไดรั้บความคุม้ครองจาก
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533 ไดแ้ก่  แรงงานภาคเกษตรกรรมที่นายจา้งใชลู้กจา้งตลอด
ทั้งปี  แต่แรงงานภาคเกษตรกรรมที่นายจา้งไม่ไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานอ่ืนรวมอยูด่ว้ยจะ
ไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากพระราชบญัญติัประกั นสงัคม  พ .ศ. 2533  ทั้งๆ ที่แรงงานภาค
เกษตรกรรมที่นายจา้งใชลู้กจา้งตลอดปีและมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีมีส่วนส าคญัในการผลิตอาหาร
เพือ่บริโภคในประเทศและส่งออกเป็นรายไดน้ าเขา้ประเทศ  แต่มิไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมาย
ประกนัสงัคมใหเ้ท่าเทียมกนัตามหลกัสิทธิมนุษยชน  มนุษยมี์ศกัด์ิศรี  มีความเสมอภาค  มีความเท่า
เทียมกนัโดยเฉพาะทางกฎหมายตลอดจนไดรั้บความคุม้ครองในเร่ืองสวสัดิการสงัคมซ่ึง
หมายความรวมถึงหลกัประกนัสงัคมในงานประเภทเดียวกนัใหเ้หมือนกนั  นอกจากนั้น  อนุสญัญา
แรงงานระหวา่งประเทศที่เก่ียวกบัการประกนัสงัคมของภาคเกษตรกร รม  ไดแ้ก่  อนุสญัญาฉบบัที่  
128  วา่ดว้ยเงินสงเคราะห์แรงงาน  ทุพพลภาพ  ผูสู้งอาย ุ และอนุสญัญาฉบบัที่  130  วา่ดว้ยการ
ดูแลทางการแพทยแ์ละเงินสงเคราะห์  การเจบ็ป่วยใหค้วามคุม้ครองคนงานภาคเกษตรประเภทท า
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ดว้ยมือโดยไม่ใชเ้คร่ืองทุ่นแรงและไม่ไดท้  าดว้ยมือ  รวมทั้ง ลูกจา้งฝึกหดัทางการเกษตรกรรม  
นอกจากน้ีองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International  Labour  Organization)  ไดเ้ห็น
ความส าคญัของแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการไม่ไดรั้บความคุม้ครองตาม
มาตรฐานแรงงานและสภาพการท างานที่ดี  พร้อมกนันั้นองคก์ารแรงงานระหวา่ง ประเทศได้
ท  าการศึกษาเพือ่ใหแ้รงงานภาคเกษตรกรรมไดรั้บความคุม้ครองและมีหลกัประกนัสงัคม
เช่นเดียวกบัแรงงานภาคอ่ืนๆ  อีกทั้งยงัใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ใหส้มาชิกน าไปปฏิบติั 
 จากการศึกษากฎหมายประกนัสงัคมของประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศองักฤษ  
ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศญี่ปุ่ นและประเทศไทยในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานในภาค
เกษตรกรรมซ่ึงจะไดท้  าการวเิคราะห์ศึกษาปัญหาต่างๆ ดงัน้ี 
 
4.1  ปัญหาการยกเว้นแรงงานภาคเกษตรกรรมไม่ให้ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ. 2533 
   4.1.1  การไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 
   ปัจจุบนัลูกจา้งภาคเกษตรกรรมที่ไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  
พ.ศ. 2533  ไดแ้ก่  ลูกจา้งกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัว ์ซ่ึงนายจา้งมีการใชง้านหรือ
จา้งงานตลอดทั้งปีหรือมีการจา้งงานเป็นประจ าและอาจมีงานลกัษณะอ่ืน รวมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ได ้ 
กฎหมายดงักล่าวก าหนดใหน้ายจา้งที่มีลูกจา้งอายไุม่ต  ่ากวา่  15  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปี
บริบูรณ์เป็นผูป้ระกนัตน  โดยไดใ้หค้วามหมายของค าวา่นายจา้งหมายถึง “ผูซ่ึ้งรับลูกจา้งเขา้ท  างาน
โดยจ่ายค่าจา้งและใหห้มายความรวมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บม อบหมายใหท้  างานแทนนายจา้ง ”  ลูกจา้ง
หมายถึง  “ผูซ่ึ้งท างานใหน้ายจา้งโดยรับค่าจา้งไม่วา่จะเรียกช่ืออยา่งไร   แต่ไม่รวมถึงลูกจา้งซ่ึง
ท างานเก่ียวกบังานบา้นอนัมิไดมี้การประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย ”1  จากบทบญัญตัิของกฎหมาย 
ผูป้ระกนัตนจะตอ้งเป็นลูกจา้งของนายจา้ง  ลูกจา้งคือผูท้  างานใหแ้ก่นายจา้งตามสญัญาจา้งแรงงาน  
กล่าวคือลูกจา้งตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมบงัคบับญัชาของนายจา้งในทางการที่จา้ง  นายจา้งมีสิทธิ
ใหคุ้ณใหโ้ทษแก่ลูกจา้งเน่ืองจากการปฏิบติังานได ้โดยลูกจา้งจะไดรั้บค่าจา้งเป็นการตอบแทนการ

                                                             
1  ความหมายของนายจา้งและลูกจา้งตามมาตรา  5  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533  บญัญติัว่า 
   “นายจา้ง ”  หมายความว่า  ผูซ่ึ้งรับลูกจา้งเขา้ท างานโดยจ่ายค่าจา้ง  และให้หมายความ รวมถึงผูซ่ึ้ง

ไดรั้บมอบหมายให้ท  างานแทนนายจา้ง  ในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผูมี้อ  านาจกระท า
การแทนนิติบุคคล  และผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท  าการแทนดว้ย 

“ลูกจา้ง”  หมายความว่า  ผูซ่ึ้งท างานให้นายจา้ง  โดยรับค่าจา้ งไม่ว่าจะเรียกช่ืออยา่งไร   แต่ไม่รวมถึง
ลูกจา้ง  ซ่ึงท างานเก่ียวกบังานบา้นอนัมิไดมี้การประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย. 
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ท างานตลอดระยะเวลาที่มีการท างานใ หก้บันายจา้ง  เม่ือมีนิติสมัพนัธก์ารเป็นลูกจา้งนายจา้งกนั
แลว้  นายจา้งจึงมีหนา้ที่แจง้ลูกจา้งขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนโดยแสดงรายช่ือลูกจา้ง  อตัรา
ค่าจา้ง 2  ทั้งนายจา้งมีหนา้ที่หกัค่าจา้งของผูป้ระกนัตนเพือ่ส่งเงินสมทบและจ่ายเงินสมทบเขา้
กองทุนประกนัสงัคมร่ว มกบัผูป้ระกนัตนและฝ่ายรัฐบาล  แมพ้ระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 
2533  จะใชบ้งัคบัแก่นายจา้งที่มีลูกจา้งตั้งแต่  1  คนขึ้นไป  แต่ไดมี้การก าหนดกิจการหรือบุคคลที่
ไม่อยูใ่นความคุม้ครอง  ดงัต่อไปน้ี  1.  ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งชัว่คราวรายวนั  และ
ลูกจา้งชัว่คราวรายชัว่โมงของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
ยกเวน้ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน  2.  ลูกจา้งของรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ  3.  
ลูกจา้งของนายจา้งที่มีส านกังานในประเทศและไปประจ าท างานในต่างประเทศ  4.  ครูหรือครูใหญ่
ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน  5.  นกัเรียน  นกัเรียนพยาบาล  นิสิตหรือ
นกัศึกษาหรือแพทยฝึ์กหดั  ซ่ึงเป็นลูกจา้งของโรงเรียน  มหาวทิยาลยั  หรือโรงพยาบาล  6.  ลูกจา้ง
ของเนติบณัฑิตยสภา  7.  ลูกจา้งของสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์  8.  ลูกจา้งของสภากาชาดไท ย  9.  
ลูกจา้งของรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์ 10.  ลูกจา้งของกิจการ
เพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย  
11.  ลูกจา้งของนายจา้งที่จา้งไวเ้พือ่ท  างานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ังคราว  เป็นการจรหรือเป็นไปตาม
ฤดูกาล  12.  ลูกจา้งของนายจา้งที่เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงงานที่ลูกจา้งท านั้นมิไดมี้การประกอบธุรกิจ
รวมอยูด่ว้ย  13.  ลูกจา้งของนายจา้งซ่ึงประกอบการคา้เร่หรือการคา้แผงลอย  14.  ลูกจา้งของ
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
      จากการศึกษาบุคคลที่ไม่อยูใ่นความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 
2533  ไดแ้ก่  ภาคเกษตรกรรมประเภทลูกจา้งกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งไม่ได้
ใชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย โดยลกัษณะการท างานภาคเกษตรกรรมแลว้  
การท างานไม่มีสญัญาจา้งแรงงานตกลงกนัดว้ยวาจามากกวา่ท าดว้ยลายลกัษณ์อกัษร  แต่การท างาน
จะตอ้งท างานภายใตบ้งัคบับญัชาของนายจา้ง  ลูกจา้งตกลงท างานโดยหวงัผลตอบแทนจากค่าจา้ง
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ใหน้ายจา้ง  จึงเขา้ลกัษณะของสญัญาจา้งแรงงาน  มีนิติสมัพนัธใ์น
ฐานะนายจา้งลูกจา้ง  มีสถานะลูกจา้งเหมือนกบันายจา้งลูกจา้งของงานประเภทอ่ืนแต่ไม่สามารถ
เป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคมเน่ืองจากถูกยกเวน้ดว้ยเหตุที่นายจา้งมิไดมี้การใชง้าน
หรือจา้งตลอดทั้งปีและงานของนายจา้งมิไดป้ระกอบงานลกัษณะอ่ืนนอกจากกิจการเพาะปลูก  
ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสั ตวเ์ท่านั้น  แต่ขณะเดียวกนัลูกจา้งกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละ
เล้ียงสตัวซ่ึ์งนายจา้งไดใ้ชง้านหรือจา้งลูกจา้งตลอดปี  กลบัไดรั้บความคุม้ครองจากพระราชบญัญติั
                                                             

2  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 , มาตรา  34. 
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ประกนัสงัคม  พ .ศ.  2533  หากพจิารณาเร่ืองนิติสมัพนัธก์ารเป็นนายจา้งลูกจา้งแลว้  ลูกจา้งใน
กิจการภาคเกษตรกรรมทั้ง  2  ประเภท  คือ  งานที่ใชลู้กจา้งตลอดทั้งปีและงานที่ไม่ใชลู้กจา้งตลอด
ทั้งปี  ต่างมีนิติสมัพนัธใ์นฐานะนายจา้งลูกจา้งดว้ยกนัทั้งนั้น  แต่ลูกจา้งในกิจการเพาะปลูก  ประมง  
ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งไม่ไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยู่ ดว้ยกลบัไม่ไดรั้บ
ความคุม้ครองจากพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ดว้ยเหตุผลเพยีงนายจา้งมิไดจ้า้งงาน
ตลอดปี   
   เม่ือพจิารณาถึงลกัษณะการท างานของลูกจา้งทั้ง  2  ประเภทแลว้  ลูกจา้งในกิจการ
เพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัว ์ ซ่ึงงานของนายจา้งมีการจา้งตลอดทั้งปีแต่ตวัลูกจา้งเองที่มี
การท างานไม่แน่นอน  กล่าวคือ  มีการเขา้และลาออกจากงานบ่อย  เช่น  นาย  ก  เขา้ท  างานกนันาย  
ข  ได ้ 3  เดือน  แลว้ลาออกไปท างานแห่งอ่ืน  ต่อมาอีก  4  เดือน  ไดก้ลบัมาท างานกบันาย  ข  อีก
คร้ัง  และลาออกแต่ไดรั้บการคุม้ครองจากพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  2533  ต่างกบันาย  ค  
ที่ท  างานกบันาย  ง  ในช่วงที่มีการเพาะปลูก  เตรียมดินหรือเก็บเก่ียวผลผลิตเม่ืองานหมดก็ตอ้งออก
จากงานโดยที่ไม่ตอ้งการออก  แต่ไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามหลกัการของการประกนัสงัคม  ทั้งๆ  
ที่มีความจ าเป็นที่จะไดรั้บการคุม้ครองจากหลกัการประกนัสงัคมแมจ้ะไม่มีการจา้งงานของลูกจา้ง
ภาคเกษตรกรรมตลอดทั้งปี  ก็ควรไดรั้บความคุม้ครองในฐานะผูป้ระกนัตนที่มีนายจา้งตามมาตรา  
33  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ทั้งน้ี  เพือ่ความเป็นธรรมความเท่าเทียมกนัใน
สงัคมของอาชีพเดียวกนัที่ จะไดรั้บความคุม้ครองที่เหมือนกนั  หา้มเลือกปฏิบติัตามหลกัสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานและหลกัอนุสญัญาแรงงานระหวา่งประเทศที่มุ่งคุม้ครองแรงงานภาค
เกษตรกรรมใหไ้ดรั้บความคุม้ครองตามหลกัการของการประกนัสงัคมเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของมนุษยแ์ละเป็นการเสริมสร้างความมั่ นคงทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศในดา้น
พลงังานอาหารเน่ืองจากภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยเป็นก าลงัการผลิตอาหารที่ส าคญัของโลก 
 
4.2  ปัญหาเร่ืองอัตราเงินสมทบ 
   เม่ือลูกจา้งมีนิติสมัพนัธก์ารเป็นลูกจา้งกบันายจา้งแลว้  นายจา้งที่มีลูกจา้งตั้งแต่  1  คน
ขึ้นไปตอ้งขึ้นทะเบี ยนนายจา้งพร้อมกบัขึ้นทะเบียนลูกจา้งเป็นผูป้ระกนัตนภายใน  30  วนั  
นอกจากนั้นผูมี้ฐานะเป็นนายจา้ง  ลูกจา้ง  มีหนา้ที่น าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมเพือ่
น ามาจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนใหแ้ก่ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตน  และรัฐบาลออกเงินสมทบเขา้
กองทุนอีกส่วนหน่ึงจะไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  
และคลอดบุตร  นายจา้ง  ลูกจา้ง  และรัฐบาล  น าส่งเงินสมทบเท่ากนัในอตัราร้อยละ  1.5  กรณี
สงเคราะห์บุตรและชราภาพ  นายจา้งและลูกจา้งน าส่งเงินสมทบในอตัราร้อยละ  3  รัฐบาลน าส่ง
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เงินสมทบในอตัราร้อยละ   13  และกรณีวา่งงานนายจา้ง  ลูกจา้ง  น าส่งเงินสมทบในอตัราร้อยละ  
0.5  รัฐบาลน าส่งในอตัราร้อยละ  0.254  ซ่ึงนายจา้งและลูกจา้งตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน
ประกนัสงัคมในอตัราร้อยละ  5  ของค่าจา้ง  แต่เน่ืองจากในปี  พ .ศ. 2554  ประเทศไทยไดป้ระสบ
อุทกภยัเพือ่เป็นการบรรเทาภาระของนายจา้งและผูป้ระกนัตนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมในปัจจุบนัที่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยั  รัฐบาลไดป้ระกาศลดอตัราเงินสมทบ
เป็น  2  ช่วง  ตั้งแต่เดือนมกราคม –  มิถุนายน  2555  นายจา้งและลูกจา้งน าส่งเงินสมทบในอตัรา
ร้อยละ  3  กรกฎาคม –  ธนัวาคม  2555  น าส่งเงินสมทบในอตัราร้อยละ  4  แต่ในปี  2556  ทั้ง
นายจา้งและลูกจา้งจะตอ้งส่งเงินสมทบในสภาวะปกติคืออตัราร้อยละ  5  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
เฉล่ียทุกข ์ เฉล่ียสุขของนายจา้งและลูกจา้งโดยรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระในการส่งเงินสมทบ   
   การส่งเงินสมทบของนายจา้งลูกจา้ง  ส าหรับอตัราเงินสมทบแรงงานภาคเกษตรกรรม
นั้น  ผูเ้ขียนเห็นวา่  โดยเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายประกนัสงัคมตั้งแต่อดีต  พ .ศ. 2497  จนถึง
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ในปัจจุบนัมีวตัถุประสงค ์ คือ  ตอ้งการใหป้ระชากรวยั
ท างานไดรั้บความคุม้ครองอยา่ง ทัว่ถึงตั้งแต่ท างานรวมถึงเม่ือออกจากงานตลอดจนบุคคลใน
ครอบครัว  แต่เม่ือพจิารณาในเร่ืองการจดัเก็บเงินสมทบแลว้  เป็นการจดัเก็บเงินสมทบจากลูกจา้งที่
มีหนา้ที่ท  างานเป็นประจ ามีรายไดแ้น่นอนสม ่าเสมอ  หรือเรียกวา่ “มนุษยเ์งินเดือน ”  มีการ
ตรวจสอบการจ่ายค่าจา้งจากบญัชีเงินเดือน  ระบบภาษี  แต่แรงงานภาคเกษตรกรรมที่มิไดมี้การจา้ง
ตลอดทั้งปีและไม่มีงานอ่ืนรวมอยูด่ว้ย  มีรายไดไ้ม่แน่นอนและค่อนขา้งต ่า  เน่ืองจากการท างาน
ตอ้งพึ่งพาฤดูกาลไม่มีความมัน่คงในอาชีพ  ไม่มีนายจา้งหรือการจา้งที่แน่นอน  การน าส่งเงินสมทบ
เขา้กองทุนประกนัสงัคมจะใหน้ าส่งในอตัราร้อยละ  5  เช่นเดียวกบัลูกจา้งผูป้ระกนัตนตามมาตรา  
33  ที่จดัเก็บในปัจจุบนัจึงเป็นการไม่สมควร  รัฐบาลตอ้งรับผดิชอบโดยการร่วมอุดหนุนจ่ายเงิน
สมทบและควรจ่ายเงินสมทบมากกวา่ในอตัราที่จดัเก็บในปัจจุบนัรวมทั้งนายจา้งซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บ
ประโยชน์จากก าลงัแรงงานของลูกจา้งก็ควรจ่ายเงินสมทบมากกวา่ลูกจา้ง  การจ่ายเงินสมทบแบบ
สมัพนัธก์บัรายไดใ้นการจ่ายหรือตามความสามารถในอตัราการส่งเงินสมทบไม่ต ่ากวา่เดือนละ  
1,650  บาท  และไม่เกินเดือนละ  15,000  บาท ซ่ึงเป็นอตัราที่ใชใ้นการค านวณเงินสมทบใน
ปัจจุบนั เพือ่ไม่เป็นภาระแก่แรงงานภาคเกษตรกรรม  ดงัน้ี 

                                                             
3  กฎกระทรวงก าหนดอตัราเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  พ.ศ. 2545.  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี  119 

, ตอนท่ี  125  ก. 
4  กฎกระทรวงก าหนดอตัราเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี

ว่างงาน  พ.ศ. 2546.  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี  120 , ตอนท่ี  129  ก. 
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   กรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  และตาย  ใหรั้ฐบาลจ่ายใน
อตัราร้อยละ  1.5  เพือ่เสถียรภาพของกองทุนประกนัสงัคม  นายจา้งควรจ่ายในอตัราร้อยละ  1  
เพราะนายจา้งมีหนา้ที่รับผดิชอบดา้นสวสัดิการของลูกจา้งดูแล ดา้นความเป็นอยูแ่ละเป็นการ
ส่งเสริมความมัน่คงในการท างานใหแ้ก่ลูกจา้ง  ลูกจา้งจ่ายในอตัราร้อยละ  0.5  เน่ืองจากเป็นผู ้
ไดรั้บประโยชน์จากการส่งเงินสมทบโดยตรงไม่วา่จะเป็นไปดว้ยการบริการทางการแพทยห์รือเงิน
ทดแทนการขาดรายได ้
   กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ  รัฐบาล  นายจา้ง  ลูกจา้ง  จ่ายในอตัราเท่ากนั  คือ  
ร้อยละ  2  ทั้งน้ี  เพราะลูกจา้งเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรในรูปเงิน
สงเคราะห์และการไดรั้บบ านาญหรือบ าเหน็จชราภาพพร้อมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่
ส านกังานประกนัสงัคมก าหนด  จึงตอ้งร่วมจ่ายเงินสมทบอตัราเท่ากบันายจา้ง  ส่วนรัฐบาลมีหนา้ที่
สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกจา้งวา่เม่ือมีบุตรจะไดรั้บการช่วยเหลือดูแลจากรัฐและเม่ือท างาน
จนกระทัง่ชราภาพก็จะมีบ าเหน็จบ านาญไวเ้ล้ียงดู 
   กรณีวา่งงาน  รัฐบาลจ่ายในอตัราร้อยละ  1  นายจา้งและลูกจา้งจ่ายในอตัราร้อยล ะ  0.5  
เน่ืองจากลูกจา้งภาคเกษตรกรรมเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย  การวา่งงานมีความเป็นไปไดม้าก  รัฐบาลควร
จ่ายเงินสมทบในอตัราที่มากกวา่ทั้งนายจา้งและลูกจา้ง  เพือ่ก่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการท างานแก่
ลูกจา้งดว้ยเหตุวา่เม่ือถึงวนัที่ตนเองวา่งงานจะไดรั้บเงินเพือ่ทดแทนการว่ างงานหรือรายไดท้ี่ขาด
หายไปประกอบกบัการจ่ายเงินสมทบในกรณีวา่งงานมีผลกระทบต่อหลายฝ่าย  จึงตอ้งพจิารณาถึง
ความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเพือ่ไม่เป็นภาระแก่รัฐบาลและนายจา้ง
มากเกินไป 
   ดงันั้นการน าส่งเงินสมทบในภาคเกษตรกรรมของรัฐบาล  ไดแ้ก่  อตัราร้ อยละ  4.5  
นายจา้งอตัราร้อยละ  3.5  และลูกจา้งอตัราร้อยละ  3  หากค านวณจากฐานในการค านวณเงินสมทบ
ขั้นต ่าของกองทุนประกนัสงัคมแลว้  รัฐบาลส่งเงินสมทบจ านวน  74  บาท  นายจา้งจ านวน  57.75  
บาท  ลูกจา้งจ านวน  49.50  บาท5ต่อเดือน 
   ส าหรับในเร่ืองอตัราเงินสมทบของต่ างประเทศจากการศึกษาพบวา่  แรงงานภาค
เกษตรกรรมประเทศสหรัฐอเมริกาใหค้วามคุม้ครองกรณีการเกษียณอาย ุ ทุพพลภาพและผูอ้ยูใ่น
อุปการะ  ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบอตัราร้อยละ  6.2  นายจา้งจ่ายเงินสมทบอตัราร้อยละ  6.2  
กรณีเจบ็ป่วยและคลอดบุตร  ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบอตัรา ร้อยละ  1.45  นายจา้งจ่ายเงินสมทบ

                                                             
5  ในการค านวณเงินสมทบของผูป้ระกนัตนแต่ละคนส าหรับเศษของเงินสมทบท่ีมีจ านวนตั้งแต่ห้าสิบ

สตางคข้ึ์นไปให้นบัเป็นหน่ึงบาทถา้นอ้ยกว่านั้นให้ปัดท้ิง  ดงัน้ี  ในกรณีภาคเกษตรกรรมนายจา้งตอ้งน าส่ง  58  
บาท  ลูกจา้งน าส่ง  50  บาท  ตามมาตรา  46  วรรคทา้ย  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ. 2542. 
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อตัราร้อยละ  1.45  โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกจา้งภาคเกษตรกรรมที่มีรายไดต้  ่ากวา่  400  ดอลลาร์
ต่อปี  หรือนายจา้งที่จ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งรายใดรายหน่ึงนอ้ยกวา่  150  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี  
หรือนายจา้งที่จ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้ งทุกรายรวมกนัแลว้มีจ  านวนนอ้ยกวา่  2,500  ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อปี  แมว้า่นายจา้งจะจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งทุกรายรวมกนัเป็นเงิน  2,500  ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาหรือมากกวา่  แต่หากนายจา้งจ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งนอ้ยกวา่  150  ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา  ลูกจา้งนั้นก็ไม่ไดรั้บความคุม้ครอง  ไดแ้ก่  ลูกจา้งที่ท  างานเก็บเก่ียวดว้ยมือ  ลูกจา้งที่
รับค่าจา้งตามช้ินงาน  ลูกจา้งที่เดินทางไปกลบัระหวา่งบา้นและฟาร์มทุกวนั  ลูกจา้งที่ท  างานในงาน
เกษตรกรรมนอ้ยกวา่  13  สปัดาห์ในปีที่ผา่นมา  ส าหรับกรณีประกนัการวา่งงาน  นายจา้งจ่ายเงิน
สมทบอตัราร้อยละ  6.2  เพยีงฝ่ายเดียว  ยกเวน้นายจา้งจ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งรายใดรายหน่ึงนอ้ยกวา่  
20,000  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ในระหวา่งปีปัจจุบนัหรือปีที่ผา่นมาและนายจา้งมิไดจ้า้งลูกจา้ง
อยา่งนอ้ย  10  คนขึ้นไป  ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงระหวา่งวนัท างานในระยะเวลา  20  สัปดาห์  ใน
ปีปัจจุบนัหรือปีที่ผา่นมา  ประเทศออสเตรเลียรัฐเป็นผูรั้บภาระในการดูแลประชาชน  นายจา้ง
จ่ายเงินสมทบเพยีงกรณีเดียวส าหรับเกษียณอายใุนอตัราร้อยละ  9  ประเทศญี่ปุ่ นระบบบ านาญ
แห่งชาติลูกจา้งจ่าย  14,100  เยนต่อเดือน  ระบบบ านาญลูกจา้ง  ระบบประกนัสุขภาพของลู กจา้ง  
นายจา้งและลูกจา้งจ่ายเงินสมทบเท่ากนั  ระบบสงเคราะห์บุตรนายจา้งเท่านั้นที่จ่ายเงินสมทบและ
ระบบประกนัภยัการจา้งงาน  นายจา้ง  ลูกจา้ง  และรัฐบาลเป็นผูอ้อกเงินสมทบโดยผูป้ระกนัตน
ออกเงินสมทบอตัราร้อยละ  0.9  นายจา้งอตัราร้อยละ  1.25  ส าหรับรัฐบาลแบ่งจ่ายต ามกรณีภาระ
การวา่งงาน  ประเทศองักฤษมีการจดัเก็บเงินสมทบตามระดบัชั้นของการจ่ายเงิน 
   กล่าวไดว้า่  อตัราเงินสมทบที่แต่ละประเทศจดัเก็บนั้นจะแตกต่างกนัไปตามประเภท
ของประโยชน์ทดแทนและแนวความคิดในการจดัเก็บแต่ละประเภท  ส าหรับประเทศไทย  รัฐบาล  
นายจา้ง  ลูกจา้งร่ว มออกเงินสมทบ  นายจา้งและลูกจา้งออกเงินสมทบในประโยชน์ทดแทนตาม
กฎหมายประกนัสงัคมในจ านวนที่เท่ากนั  ส าหรับรัฐบาลกรณีสงเคราะห์บุตร  ชราภาพ  และ
วา่งงานออกเงินสมทบนอ้ยกวา่นายจา้งและลูกจา้ง  แต่การคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรมตาม
หลกัการของการประกนัสงัคม  การจดัเก็บเงินสมทบจะเท่ากบัแรงงานภาคปกติคืออตัราร้อยละ  5  
จะไม่เป็นการสมเหตุสมผลโดยตอ้งควรค านึงถึงความสามารถในการส่งเงินสมทบ  สภาพการ
ท างานลกัษณะทางอาชีพของแรงงานภาคเกษตรกรรมระยะแรกรัฐบาลควรช่วยอุดหนุนร่วมจ่ายเงิน
สมทบมากกวา่นายจา้งลูกจา้งตามหลกัการเฉล่ียทุกข ์ เฉล่ียสุ ข  และเพือ่เป็นหลกัประกนัความ
มัน่คงในการด ารงชีวติ 
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4.3  ปัญหาประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533 
   เน่ืองจากประโยชน์ทดแทนที่ไดรั้บจากการเป็นผูป้ระกนัตนของแรงงานภาค
เกษตรกรรมจะไดรั้บประโยชน์ทดแทนทั้ง  7  กรณีเช่นเดียวกบัผูป้ระกนัตนตามมาตร า  33  แต่
สิทธิประโยชน์ทดแทนที่ไดรั้บควรจะแตกต่างกนับา้งตามสภาพการท างานและรายไดท้ี่ไดรั้บ  ใน
การวเิคราะห์บทน้ีจะไม่ขอกล่าวถึงประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรเน่ืองจากเห็นวา่เป็นการ
เหมาะสมแลว้ 
 4.3.1  ประโยชน์ทดแทนกรณปีระสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับเงินทดแทนการขาด
รายได้ 
  ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  
พ.ศ. 2533  มาตรา  62  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเง่ือนไขตอ้งจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  เดือน  
ภายในระยะเวลา  15  เดือนก่อนวนัรับบริการทางการแพทย ์ จะไดรั้บสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่
เสียค่าใชจ่้ายเม่ือเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิซ่ึงเป็นโรงพยาบาลที่ส านกังาน
ประกนัสงัคมก าหนดใหห้ากไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลตามสิทธิได ้ 
ส านกังานจะตอ้งจ่ายเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทยใ์หแ้ก่ผูป้ระกนัตนหรือใหแ้ก่
สถานพยาบาลโดยจะตอ้งเป็นกรณีที่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บบริการทางการแพทยก์รณีเจบ็ป่วยฉุกเฉินหรือ
เกิดอุบติัเหตุตามอตัราที่ส านกังานประกนัสงัคมประกาศก าหนด  ในกรณีตอ้งหยดุพกัรักษาตาม
ค าสัง่แพทยเ์ม่ือใชสิ้ทธิในการรับค่าจา้งจากนายจา้งในวนัลาป่วยตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานแลว้
จะไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดใ้นอตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้งรายวนัคร้ังละไม่เกิน  90  วนัและ
ในหน่ึงปีปฏิทินตอ้งไม่เกิน  180  วนั  เวน้แต่เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรังจะมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการ
ขาดรายไดเ้กิน  180  วนั  แต่ไม่เกิน  365  วนั6   
  ในกรณีเงินทดแทนการขาดรายไดจ้ากการประส บอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเพราะเหตุหยดุ
งานของแรงงานภาคเกษตรกรรม นั้น  ผูเ้ขียนเห็นวา่  การค านวณเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณี
ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  ควรก าหนดในอตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้งขั้นต ่ารายวนั  คร้ังละไม่
เกิน  90  วนั  ปีปฏิทินตอ้งไม่เกิน  180  วนั  เช่น  นา ย ก ไดรั้บค่าจา้งตามอตัราค่าจา้งขั้นต ่าวนัละ  
300  บาท  แพทยส์ัง่ใหห้ยดุงานเป็นเวลา  20  วนั  นาย ก จะไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดใ้น
อตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้งขั้นต ่าเป็นเวลา  20  วนั (150  บาท x 20  วนั)  เป็นเงิน  3,000  บาท  แต่
ถา้คิดค  านวณการรับเงินทดแทน การขาดรายไดต้ามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  
มาตรา  57  ในกรณีที่เร่ิมท างานในการค านวณเงินทดแทนการขาดรายไดใ้หน้ าค่าจา้ง  3  เดือนแรก
ของค่าจา้งที่นายจา้งใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบส่งประกนัสงัคมยอ้นหลงั  9  เดือนหาร
                                                             

6  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 , มาตรา  64. 
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ดว้ย  90  แต่ถา้มีหลกัฐานที่พสูิจน์ไดว้า่  ถา้น าค่าจา้ง  3  เดือนอ่ืนในระยะเวลา  9  เดือน  มาค านวณ
แลว้มีจ านวนสูงกวา่ ก็ใหน้ าค่าจา้ง  3  เดือนนั้นหารดว้ย  90  หรือกรณียงัส่งเงินสมทบไม่ครบ  9  
เดือน  ก็ใหน้ าค่าจา้ง  3  เดือนสุดทา้ยที่นายจา้งน ามาเป็นฐานในการค านวณเงินสมทบหารดว้ย  90  
วนั  เช่น  นาย ก เป็นลูกจา้งรายวนัไดรั้บค่าจา้งวนัละ  300  บาท  ท างานในเดือนมกราคม  10  วนั  
กุมภาพนัธ ์ 8  วนั  และท างานในเดือนมีนาคม  9  วนั  เดือนเมษายนป่วย  แพทยส์ัง่ใหห้ยดุงาน  20  
วนั  นาย ก จะไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดโ้ดยคิดค  านวณ  ดงัน้ี (3,000  บาท + 2,400  บาท + 
2,700  บาท ÷ 90  วนั)  ไดรั้บค่าจา้งอตัราเฉล่ียวนัละ  90  บาท  อตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้ง  คือ  45  
บาท  เม่ือหยดุงาน  20  วนั  จะไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้ (45  บาท x 20  วนั)  เป็นเงิน  900  
บาทเท่านั้น   ซ่ึงนอ้ยกวา่การค านวณตามอตัราค่าจา้งขั้นต ่า รายวนั  เน่ืองจากแรงงานภาค
เกษตรกรรมมีความแตกต่างทางดา้นรายได ้ การประกอบอาชีพที่ไม่มีรายไดป้ระจ าและไม่แน่นอน  
มีการประสบอนัตรายและเจบ็ป่วยไม่ต่างกบัแรงงานทัว่ๆ ไปภาคอ่ืนๆ การด ารงชีวติในครอบครัว
ตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากการประกอบอาชีพ  เม่ือมีเหตุใหไ้ม่สามารถท าง านไดท้  าใหต้นเองและ
ครอบครัวเดือดร้อนการมีเงินเพือ่ทดแทนรายไดท้ี่ขาดหายไปจึงเป็นส่ิงที่จ  าเป็นอยา่งยิง่และการคิด
ค  านวณเงินทดแทนการขาดรายไดส้ าหรับภาคเกษตรกรรมควรค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
  ส าหรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยในส่วนที่เก่ียวกบัเงิ น
ทดแทนการขาดรายไดข้องต่างประเทศนั้น  ประเทศองักฤษก าหนดใหผู้มี้สิทธิตอ้งอายตุ  ่ากวา่เกณฑ์
ที่จะมีสิทธิไดรั้บบ านาญหรือบ าเหน็จชราภาพ  หากเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินชดเชยกรณีชราภาพก็
จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บเงินชดเชยวา่งงานไม่เกิน  5  ปี  โดยไดรั้บเงินสงเคราะห์เป็นสปัดา ห์  ส าหรับ
ประเทศออสเตรเลียสิทธิประโยชน์จะเป็นการใหเ้ปล่าแก่ประชาชนและมีการปรับเปล่ียนสิทธิ
ประโยชน์หลายคร้ังใน  1  ปี  จะไดรั้บเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่ายาและเวชภณัฑช่์วยเหลือ
ตามภาระของผูป้ระกนัตนในกรณีมีผูพ้ึ่งพงิหรือตอ้งเล้ียงดูบุตรก็ไดรั้บเงินช่วยเ หลือเพิม่  กรณีของ
ประเทศญี่ปุ่ น  ระบบประกนัสุขภาพของลูกจา้งกรณีที่ไม่สามารถท างานไดแ้ละไดรั้บเงินเดือนจาก
นายจา้งแลว้สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนไดเ้ท่ากบั  2  ใน  3  ของเงินเดือน  เป็นระยะเวลา  1  ปี  
6  เดือน  เวน้แต่เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บบ านาญทุพพลภาพ  บ านาญชราภาพ  หรือเป็นผูไ้ร้ความสามารถ
จะไดรั้บเงินช่วยเหลือนอ้ยไปอีก  ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา  การเจบ็ป่วยเป็นเร่ืองของการ
ประกนัสุขภาพช่วยค่ารักษาขั้นพื้นฐาน  ผูมี้สิทธิมี  3  ประเภท  คือ  อาย ุ 65  ปีขึ้นไป  สภาพทุพพล
ภาพไม่ต ่ากวา่  2  ปี  เป็นโรคไตวายเร้ือรังระยะ สุดทา้ย  ไม่นบัรวมผูใ้ชแ้รงงานในระบบแรงงาน
เป็นผูมี้สิทธิในการประกนัสุขภาพ  กรณีรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลไม่มีเงินทดแทนการขาด
รายได ้ แต่ประเทศไทยหากเจบ็ป่วยหรือประสบอนัตรายแมอ้ายจุะเกินสิทธิในการไดรั้บบ านาญ
หรือบ าเหน็จชราภาพ  แต่ยงัท  างานและเป็นผูป้ระกนัตนอยูก่็มีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้ 
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แต่ใน  1  ปีปฏิทินตอ้งไม่เกิน  180  วนั  เวน้แต่เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรังในปีปฏิทินมีสิทธิไดรั้บเงิน
ทดแทนการขาดรายได ้ 365  วนั  และในประเทศไทยควรปรับเปล่ียนสิทธิประโยชน์เพือ่สอดคลอ้ง
กบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัเหมือนดงัประเทศออสเตรเลียที่ปรับเปล่ียนสิทธิประโยชน์ปีละหลาย
คร้ังนอกจากนั้นควรใหเ้งินช่วยเหลือไปถึงผูอ้ยูใ่นความอุปการะและบุตรในขณะที่ผูป้ระกนัตน
เจบ็ป่วยอีกดว้ย 
  กล่าวไดว้า่  เงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีเจบ็ป่วยหรือประสบอนัตรายเป็นส่ิงที่ตอ้ง
ไดรั้บควบคู่ไปกบัการพกัรักษาพยาบาล  การไม่สามารถประกอบอาชีพท าใหไ้ม่มีรายไดเ้ล้ียงตนเอง
และครอบครัว  การมีเงินจากการประกนัสงัคมบางส่วนมาทดแทนรายไดท้ี่ขาดหายไปเป็นสิทธิ
ประโยชน์ที่จ  าเป็นตามหลกัการพื้นฐานของการประกนัสงัคม   
 4.3.2  ประโยชน์ทดแทนกรณคีลอดบุตรที่เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอด
บุตร 
  ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรพระราชบญัญติักฎหมายประกนัสงั คม  พ.ศ. 2533  
มาตรา  65  ก าหนดเง่ือนไขตอ้งจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  7  เดือน  ภายในระยะเวลา  15  
เดือนก่อนวนัรับบริการทางการแพทย ์ ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินเหมาจ่ายค่าคลอดบุตรเป็นเ งิน  
13,000  บาท  ผูป้ระกนัตนแต่ละคนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนส าหรับการคลอดบุตรไม่เกิน
สองคร้ัง  และไดก้  าหนดใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การคลอดบุตรส าหรับ
ผูป้ระกนัตนหญิงในอตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้งเฉล่ียเป็นเวลา  90  วนั  ตามมาตรา  677  วธีิการคิด
ค  านวณเช่นเด่ียวกบัที่กล่าวมาแลว้ในเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย 
  ในกรณีเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การคลอดบุตรส าหรับแรงงานภาคเกษตรกรรมที่
เป็นผูป้ระกนัตนหญิง  หากก าหนดใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การคลอดบุตร
จากอตัรา ร้อยละ  50  ของค่าจา้งเฉล่ีย  3  เดือน  หารดว้ย  90  วนัตามกฎหมายปัจจุบนั ก็จะไดรั้บ
เงินสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การคลอดบุตรในจ านวนนอ้ยเพราะในแต่ละเดือนแรงงานภาค
เกษตรกรรมมีการท างานไม่เป็นประจ าหรือสม ่าเสมอมีรายไดน้อ้ย  การจะคิดค  านวณเหมือลูกจา้ง
ปกติจะไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่แรงงานภาคเกษตรกรรมที่เป็นผูป้ระกนัตนหญิง  จึงควร
ก าหนดใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การคลอดบุตรในอตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้งขั้นต ่า
รายวนัเป็นเวลา  90  วนั  เน่ืองจากการที่แรงงานภาคเกษตรกรรมหญิงตอ้งหยดุงานเพือ่ดูแลบุตร
หลงัคลอดมีผลกระทบ ต่อความมัน่คงทางดา้นรายไดข้องครอบครัวและเพือ่ใหบุ้ตรที่เกิดมามี
คุณภาพ  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรโดยเฉพาะเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การคลอด

                                                             
7  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2537 , มาตรา  67. 
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บุตรจึงเป็นส่ิงจ าเป็นที่ผูป้ระกนัตนหญิงควรไดรั้บการเยยีวยาจากรัฐเพือ่การสร้างความมัน่คงของ
แรงงานภาคเกษตรกรรม 
  ส าหรับในกรณีคลอดบุตรประเทศองักฤษจะจ่ายเบี้ยเล้ียงชีพเป็นระยะเวลา  26  สปัดาห์  
เร่ิมจ่าย  11  สปัดาห์ก่อนการคลอดบุตร  หรืออตัราร้อยละ  90  ของรายไดต้่อสปัดาห์  ประเทศ
ญี่ปุ่ นระบบประกนัสุขภาพของลูกจา้งจ่ายเบี้ยเล้ียงในช่วง  42  วนัก่อนคลอดถึง  56  วนัหลงัคลอด  
กรณีบุตรแฝดจ่ายเบี้ยเล้ียงชีพในช่วง  98  วนัก่อนคลอดบุตร  อตัราร้อยละ  60  แต่ประเทศไทยมิได้
ระบุใหจ่้ายเงินสงเคราะห์การหยดุงานก่อนคลอดบุตรแมมี้บุตรแฝดก็ไดเ้งินสงเคราะห์การหยดุงาน
เพือ่การคลอดบุตรเท่ากบับุตรคนเดียว  ดงันั้น  ควรปรับปรุงการจ่ายเงินสงเคราะห์การ หยดุงานเพือ่
การคลอดบุตรโดยใหผู้ป้ระกนัตนหญิงมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุงานก่อนการคลอดบุตร
เน่ืองจากหญิงที่อายคุรรภใ์กลค้ลอดการเดินทางไปท างานอาจไม่สะดวกจ าเป็นตอ้งหยดุงานก่อน
คลอด  จึงควรไดรั้บการช่วยเหลือในช่วงก่อนคลอดบุตรดว้ย  ในกรณีมีบุตรแฝดควรเพิม่เงิ น
สงเคราะห์การหยดุงานใหเ้พราะค่าใชจ่้ายในการดูแลบุตรก็เพิม่ขึ้น 
   4.3.2.1  กรณผู้ีประกันตนชายอยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงซ่ึงเป็นคู่สมรสกับชายอื่น 
     กรณีผูป้ระกนัตนชายจะมีสิทธิเบิกประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรเพราะ
หญิงที่อยูกิ่นฉนัสามีภริยากบัผูป้ระกนัตนไดจ้ดทะเบียนสมรสกบัชายอ่ืนก่อนมาอยูก่บัผูป้ระกนัตน
ชายไดห้รือไม่นั้น  พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  มาตรา  65  ก าหนดวา่  ผูป้ระกนัตนมี
สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรส าหรับตนเองหรือภริยาหรือส าหรับหญิงซ่ึงอยูกิ่นฉนั
สามีภริยาโดยเปิดเผย  ปัญหาพบวา่  “ผูป้ระกนัตนชายอยูกิ่นฉนัสามีภริยากบัหญิงอ่ืนโดยเปิดเผย  
หากหญิงนั้นไดจ้ดทะเบียนสมรสกนัชายอ่ืน  แต่ไดเ้ลิกร้างกนัไปโดยมิไดห้ยา่ขาดจากกนั  แต่มาอยู่
กบัผูป้ระกนัตนชายจะถือวา่อยูกิ่นฉนัสามีภริยาโดยเปิดเผยหรือไม่ ”  เน่ืองจากมาตรา  65  
ก าหนดใหผู้ป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรส าหรับหญิงซ่ึงอยูกิ่นดว้ยกนั
ฉนัสามีภริยากบัผูป้ระกนัตนโดยเปิดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด  ถา้ผูป้ระกนัตนไม่มีภริยา  
และระเบียบส านกังานประกนัสงัคมวา่ดว้ยประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรส าหรับหญิงซ่ึงอยูกิ่น
ดว้ยกนัฉนัสามีภริยากบัผูป้ ระกนัตนโดยเปิดเผย  พ .ศ. 2538  ลงวนัที่  30  มิถุนายน  2538  ขอ้  3  
ระบุวา่  (1)  ผูป้ระกนัตนจะตอ้งไม่มีภริยาซ่ึงไดจ้ดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์ (2)  ผูป้ระกนัตนตอ้งอยูกิ่นฉนัสามีภริยากบัหญิงนั้นโดยเปิดเผย  (3)  ปรากฏช่ือของ
ผูป้ระกนัตนเป็นบิ ดาในสูติบตัร   จากบทบญัญติัของกฎหมายท าใหเ้กิดปัญหาในการตีความซ่ึง
น าไปสู่ความขดัแยง้ในการใชก้ฎหมาย 
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   โดยมีความเห็นเป็น  2  แนวทาง  กล่าวคือ 
    แนวทางที่  1  มีความเห็นวา่  ผูป้ระกนัตนไม่มีภริยาอยูกิ่นฉนัสามีภริยากบั
หญิงโดยเปิดเผย  ต่อมาหญิงนั้นไดค้ลอดบุตรโดยปรากฏช่ือผูป้ระกนัตนชายเป็นบิดาในสูติบตัรแม้
จะปรากฏวา่ขณะอยูกิ่นฉนัสามีภริยากบัผูป้ระกนัตน  หญิงซ่ึงอยูกิ่นฉนัสามีภริยากบัผูป้ระกนัตนได้
จดทะเบียนสมรสกบัชายอ่ืนและยงัมิไดจ้ดทะเบียนหยา่เพยีงแต่แยกกนัอยูน่ั้น  บทบญัญติัมาตรา  65  
ก็ไม่ไดต้ดัสิทธิผูป้ระกนัตนชายในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร   
   แนวทางที่  2  มีความเห็นวา่  พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  มาตรา  
65  วรรคแรก  แยกพจิารณาไดส้องกรณี  กรณีแรกที่บญัญติัความวา่  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส าหรับตนเองหรือภริยานั้น  เป็นการบญัญติัใหสิ้ทธิแก่บุคคล
ที่ชอบดว้ยกฎหมาย  ไม่วา่จะเป็นหญิงผูป้ระกนัตนที่มิไดส้มรสกบัชาย  เด็กเกิดจากหญิงก็ถือวา่เป็น
บุตรชอบดว้ยกฎหมายของหญิงนั้น  ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา  1546  หรือ
กรณีที่กฎหมายใชค้  าวา่ภริยา  ก็ยอ่มหมายความถึงภริยาที่ชอ บดว้ยกฎหมายที่ไดจ้ดทะเบียนสมรส
โดยชอบ  ส่วนความถดัมาที่ระบุวา่หรือส าหรับหญิงซ่ึงอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยากบัผูป้ระกนัตน
โดยเปิดเผย  เป็นการขยายใหสิ้ทธิแก่ผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยาโดยไม่มีผลผกูพนักนัโดยชอบ 
ดว้ยกฎหมาย  หญิงหรือชายนั้นทั้งสองฝ่ายต่างตอ้ งไม่มีคู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมายอยูใ่น
ขณะนั้น  หากผูป้ระกนัตนอยูกิ่นฉนัสามีภริยากบัหญิงและมีบุตรดว้ยกนั  แต่เน่ืองจากก่อนที่จะมา
อยูกิ่นกบัผูป้ระกนัตนนั้น  หญิงดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนสมรสกบัสามีคนแรกโดยที่ยงัมิไดจ้ด
ทะเบียนหยา่กนั  แมมี้ขอ้เทจ็จริงวา่หญิงนั้นไดแ้ยกกนัอยูก่บัสามีคนแรกแลว้  แต่ขณะที่บุตรเกิดการ
สมรสของหญิงกบัสามีคนแรกยงัไม่ส้ินสุดตามความในมาตรา  1501  แห่งประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย ์ โดยยงัมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอยู ่ ซ่ึงตามมาตรา  1536  ก็ยงัคงใหส้นันิษฐานวา่  
บุตรที่เกิดถือเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของสามี คนแรก  ดงันั้น  การที่ผูป้ระกนัตนซ่ึงไม่มี
ภริยาที่จดทะเบียนสมรสไดอ้ยูกิ่นฉนัสามีภริยากบัหญิงโดยเปิดเผย  และปรากฏวา่ผูป้ระกนัตนเป็น
บิดาในสูติบตัรก็ตาม  แต่เม่ือหญิงซ่ึงอยูกิ่นฉนัสามีภริยากบัผูป้ระกนัตนไดค้ลอดบุตรในขณะยงั
มิไดจ้ดทะเบียนหยา่กบัสามีคนแรก  และยงัคงมีสถานะเป็นภริยาโดยชอบดว้ยกฎหมายของสามีคน
แรก  จึงไม่อาจถือไดว้า่การอยูกิ่นของผูป้ระกนัตนกบัหญิงซ่ึงยงัมิไดห้ยา่กบัสามีคนแรกเป็นการอยู่
กินฉนัสามีภริยาโดยเปิดเผย  จึงเห็นวา่ผูป้ระกนัตนไม่มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีคลอด
บุตร 
    เน่ืองจากกรณีความเห็นดงั กล่าวเป็นปัญหาในการปฏิบติังานของส านกังาน
ประกนัสงัคม  จึงไดส่้งหารือต่อส านกังานอยัการสูงสุดกรณีที่ผูป้ระกนัตนไม่มีภริยา  แต่ไดอ้ยูกิ่น
ดว้ยกนัฉนัสามีภริยาโดยเปิดเผยกบัหญิงซ่ึงจดทะเบียนสมรสกบัชายอ่ืน  ต่อมาผูป้ระกนัตนมีบุตร
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กบัหญิงดงักล่าวและปรากฏช่ือผูป้ระกนั ตนเป็นบิดาในสูติบตัร  ผูป้ระกนัตนนั้นจะมีสิทธิไดรั้บ
ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรตามมาตรา  65  หรือไม่  ซ่ึงส านกังานอยัการสูงสุด 8 ไดพ้จิารณา
แลว้มีความเห็นวา่  “เจตนารมณ์กฎหมายในการจดัซ่ึงกองทุนประกนัสงัคมเพือ่ใหก้ารสงเคราะห์แก่
ลูกจา้งและบุคคลอ่ืนซ่ึงประสบอนัตราย  เจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างานรวมทั้งกรณีคลอดบุตร
เพือ่เป็นหลกัประกนัการด ารงชีวติแก่ลูกจา้ง  ผูป้ระกนัตนตามกฎหมายและศีลธรรมจรรยาเท่านั้น  
ดงันั้น  การคลอดบุตรของหญิงคู่สมรสของชายอ่ืนจึงเป็นเร่ืองตามสิทธิและหนา้ที่ระหวา่งสามี
ภริยาตามกฎหมาย  และเน่ืองจ ากไม่มีกฎหมายบญัญติัรับรองสิทธิของลูกจา้งหรือผูป้ระกนัตนใน
กรณีเช่นน้ี  ผูป้ระกนัตนไม่อาจอา้งสิทธิใดๆ ตามกฎหมายในหญิงที่เป็นคู่สมรสของชายอ่ืนได ้ จึง
ไม่มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรของหญิง” 
   ผูเ้ขียนเห็นวา่  หลกัการของการประกนัสงัคมคือการใหค้วามคุ้ มครองแก่
ลูกจา้งที่เป็นผูป้ระกนัตนใหช่้วยเหลือตนเองไดเ้ม่ือตอ้งประสบกบัการเจบ็ป่วย  ประสบอนัตราย  
คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย  ชราภาพ  วา่งงานรวมทั้งใหก้ารดูแลบุตรเป็นการช่วยเหลือจ่ายในรูป
ประโยชน์ทดแทนเพือ่เป็นหลกัประกนัการด ารงชีวติแก่ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนั ตน  การที่
ผูป้ระกนัตนไม่มีภริยาแต่อยูกิ่นฉนัสามีภริยากบัหญิงที่จดทะเบียนสมรสกบัชายอ่ืน  ถือวา่หญิงนั้น
มีคู่สมรสอยูแ่ลว้  การที่หญิงมาอยูกิ่นกบัชายอ่ืนโดยมิไดห้ยา่ขาดจากสามีคนเดิม  เป็นการมิชอบ
ดว้ยกฎหมายและขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน  กา รคลอดบุตรของ
หญิงที่เป็นคู่สมรสของชายอ่ืนนั้นเป็นเร่ืองของสิทธิและหนา้ที่ระหวา่งสามีภริยาตามกฎหมายที่มี
ต่อกนั  แต่เน่ืองจากไม่มีกฎหมายบญัญติัรับรองสิทธิของลูกจา้งหรือผูป้ระกนัตนไว ้ ผูป้ระกนัตน
ไม่อาจอา้งสิทธิใดๆ ตามกฎหมายในหญิงที่เป็นคู่สมรสของชายอ่ืนเพือ่ม าขอรับประโยชน์ทดแทน
การคลอดบุตรได ้ อยา่งไรก็ตาม  เพือ่ไม่ใหมี้ปัญหาในการตีความกฎหมายจึงควรวางระเบียบใน
การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรใหช้ดัเจนวา่  การที่ผูป้ระกนัตนชายจะไดรั้บประโยชน์
ทดแทนกรณีคลอดบุตร  การอยูกิ่นกบัหญิงโดยเปิดเผยหญิงนั้นตอ้งไม่มีคู่สมรสซ่ึ งหมายถึงไดจ้ด
ทะเบียนกบัชายอ่ืนในขณะอยูกิ่นกบัผูป้ระกนัตนชายเพือ่ความรัดกุมและชดัเจนในการใชก้ฎหมาย   
 4.3.3  ประโยชน์ทดแทนกรณทีุพพลภาพ 
  ส าหรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  
มาตรา  69  ไดก้ าหนดเง่ือนไขตอ้งจ่ายเงินสมทบมาแล้ วไม่นอ้ยกวา่  3  เดือน  ภายในระยะ  15  
เดือนก่อนทุพพลภาพ  ผูป้ระกนัตนสามารถเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลตามที่ส านกังาน
ประกนัสงัคมก าหนด  ประเภทผูป่้วยนอกสามารถน าใบเสร็จมาเบิกกบัส านกังานประกนัสงัคม  
ประเภทผูป่้วยในเขา้รับบริการทางการแพทยโ์ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายกร ณีไม่เขา้รักษาตาม
                                                             

8  หนงัสือส านกังานอยัการสูงสุด  ท่ี  อส  0026/8777  ลงวนัท่ี  19  กรกฎาคม  2553 
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สถานพยาบาลที่ก  าหนด  กรณีเขา้โรงพยาบาลของรัฐประเภทผูป่้วยนอกไดรั้บค่าบริการทาง
การแพทยเ์ท่าที่จ่ายจริง  โรงพยาบาลเอกชน  ผูป้ระกนัตนใหไ้ดรั้บค่าบริการทางการแพทยไ์ม่เกิน
เดือนละ  2,000  บาท  ผูป่้วยในไดรั้บค่าบริการทางการแพทยไ์ม่เกินเดือนละ  4,000  บาท  ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  40,000  บาท  ส าหรับเงินทดแทนการขาดรายไดซ่ึ้งจะไดรั้บรายเดือนตลอดชีวติใน
อตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้งตามมาตรา  719  วธีิการคิดค  านวณดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในประโยชน์
ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  
  ในกรณีเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีทุพพ ลภาพ  ผูเ้ขียนเห็นวา่ควรจ่ายเช่นเดียวกบั
การจ่ายเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  กรณีคลอดบุตร  เน่ืองจาก
ค่าจา้งที่ลูกจา้งภาคเกษตรกรรมไดรั้บแต่ละเดือนมีจ านวนนอ้ย  ค่าจา้งไม่สามารถทดัเทียมกบัลูกจา้ง
ประเภทอ่ืนๆ ได ้ เม่ือไดรั้บการประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วยท าใหร่้างกายไม่สามารถท างานได้
เหมือนเดิมจนเป็นผูทุ้พพลภาพจ าเป็นตอ้งมีเงินไวใ้ชจ้่ายเพือ่ตนเองและครอบครัว  เงินทดแทนการ
ขาดรายไดก้รณีทุพพลภาพ10ควรก าหนดในอตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้งขั้นต ่ารายวนั  และควรมีการ
ปรับเปล่ียนตามสมควรเม่ือสภาพเศรษฐกิจและสงัคมเปล่ียนแปลงไป 
  ส าหรับประเทศองักฤษไดก้  าหนดสิทธิประโยชน์กรณีไร้ความสามารถในการท างานได ้ 
ใหค้วามคุม้ครองไปยงัผูท้ี่อยูใ่นความคุม้ครองของผูไ้ร้ความสามารถของผูป้ระกนัตนดว้ย  เช่น  
กรณีที่มีภาระที่ตอ้งดูแลเด็กและคนชรา  ประเทศออส เตรเลียใหเ้งินช่วยเหลือแก่คู่สมรสที่เป็นผู ้
ทุพพลภาพและใหเ้งินช่วยเหลือในกรณีตอ้งจา้งคนดูแล  ประเทศญี่ปุ่ นในกรณีทุพพลภาพนอกจาก
ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บประโยชน์ทดแทนแลว้  กรณีที่มีบุตรและบุตรนั้นอายไุม่ถึง  18  ปี  ก็มีสิทธิ
ไดรั้บประโยชน์ทดแทนดว้ย  ในส่วนของประเทศ ไทยประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพมุ่งให้
ความคุม้ครองแก่ผูป้ระกนัตนเท่านั้นโดยมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดร้้อยละ  50  ของ
ค่าจา้งตลอดชีวติ  และคุม้ครองในดา้นการรักษาพยาบาลโดยมิไดใ้หค้วามคุม้ครองไปถึงบุคคลใน
ครอบครัวจะมีเพยีงเงินสงเคราะห์กรณีผูทุ้พพลภาพตายในก รณีที่มิไดท้  าหนงัสือใหน้ ามาจ่ายแก่
สามีภริยา  บิดามารดาหรือบุตรในจ านวนที่เท่ากนั   ผูเ้ขียนเห็นวา่  การคุม้ครองแก่แรงงานภาค
เกษตรกรรมที่เป็นผูป้ระกนัตนกรณีทุพพลภาพนอกจากใหเ้งินทดแทนการขาดรายไดใ้นอตัราร้อย
ละ  50  ของค่าจา้งขั้นต ่ารายวนัแลว้  กฎหมายประกนัสงัคมค วรใหค้วามคุม้ครองไปถึงบุตรของ
ผูป้ระกนัตนที่อายยุงัไม่ถึง  18  ปี  ใหไ้ดรั้บความคุม้ครองโดยการขยายความคุม้ครองไปยงัผูอ้ยูใ่น
อุปการะของผูป้ระกนัตน  เน่ืองจากวา่ขณะที่ยงัมีสุขภาพสมบูรณ์ไดใ้หก้ารดูแลเล้ียงดูบุตรและผูอ้ยู่

                                                             
9  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2537 , มาตรา  71. 
10  ทุพพลภาพ  หมายถึง  การสูญเสียอวยัวะหรือสูญ เสียสมรรถภาพของอวยัวะหรือของร่างกายหรือ

สูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถท างานได ้(มาตรา  5  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533) 
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ในความอุปการะเม่ือสูญเสียสมรรถภาพกลายเป็ นผูทุ้พพลภาพก็ควรที่รัฐเขา้มาดูบุตรและผูอ้ยูใ่น
อุปการะแทนผูป้ระกนัตนโดยไดรั้บการคุม้ครองจากหลกัประกนัสงัคม 
 4.3.4  ประโยชน์ทดแทนกรณตีาย 
  ประโยชน์ทดแทนกรณีตายตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  มาตรา  73  
ไดก้ าหนดเง่ือนไขตอ้งจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  เดือน  ภายใน  6  เดือนก่อนถึงแก่ความ
ตาย  ผูจ้ดัการศพหรือผูท้ี่มีหลกัฐานเป็นผูจ้ดัการศพจะไดรั้บค่าท าศพ  40,000  บาท  ส าหรับเงิน
สงเคราะห์กรณีตายจ่ายใหแ้ก่บุคคลที่ผูป้ระกนัตนท าหนงัสือระบุใหเ้ป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน
สงเคราะห์  แต่ถา้ไม่ไดร้ะบุไวส้ามารถเฉล่ียจ่ายแก่ทายาท  ไดแ้ก่  1.  สามีภริยา  2.  บิดามารดา  3.  
บุตรของผูป้ระกนัตนในจ านวนที่เท่ากนั 11  ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์กรณีตายของผูป้ระกนัตน   
หากผูป้ระกนัตนไม่ไดท้  าหนงัสือระบุไว ้ เงินนั้นก็จะไดน้ ามาเฉล่ียจ่ายใหแ้ก่บิดามารดา  สามีภริยา  
และบุตร ในจ านวนที่เท่ากนั  แต่หากไม่มีบุคคลทั้ง  3  ประเภท  เงินสงเคราะห์กรณีตายก็จะไม่มี
บุคคลใดไดรั้บ  เงินนั้นตกเป็นของกองทุนประกนัสงัคม 12  ผูเ้ขียนเห็นวา่ไม่เป็นธรรมแก่
ผูป้ระกนัตนเน่ืองจากเป็นเงินสมทบที่แรงงานภาคเกษตรกรรมไดน้ าส่งเงินสมทบโดยหวงัวา่เม่ือถึง
เวลาตาย  เงินสมทบที่น าส่งจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ้ยูข่า้งหลงัที่ไดรั้บผลกระทบจากการตาย  และ
เป็นการคุม้ครองรายไดข้องครอบครัวใหค้งอยูต่่อไป  ดงันั้น  เม่ือผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายหาก
ไม่มีบุคคลตามที่ก  าหนดไวก้็ควรน ามาจ่ายใหแ้ก่บุคคลที่ผูป้ระกนัตนอุปการะหรือบุคคลที่ใหค้วาม
อุปการะแก่ผูป้ระกนัตน 
  ส าหรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย  พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  มาตรา  73  
ไดก้ าหนดเง่ือนไขถา้ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่  36  เดือน  แต่ไม่ถึง  10  ปี  ผูมี้สิทธิจะไดรั้บ
เงินสงเคราะห์จ านวนเท่ากบัร้อยละหา้สิบของค่าจา้งเฉล่ีย  3  เดือน  แต่ถา้จ่ายเงินสมทบตั้งแต่  10  
ปีขึ้นไป  ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์จะไดรั้บเท่ากบัร้อยละ  50  ของค่าจา้งเฉล่ีย  10  เดือน  โดยน า
ค่าจา้งรายเดือนที่เฉล่ียไดม้าค  านวณ   
  ผูเ้ขียนเห็นวา่  เงินสงเคราะห์กรณีตายดงักล่าวเหมาะสมกบัน ามาใชก้บัผูป้ระกนัตนที่ มี
รายไดจ้  านวนแน่นอน  มัน่คง  โดยจะน ามาใชก้บัลูกจา้งภาคเกษตรกรรมที่มีค่าจา้งรายเดือนไม่
แน่นอนไม่ได ้ ดงันั้น  เงินสงเคราะห์กรณีผูป้ระกนัตนตาย  จึงควรจ่ายเป็นจ านวน  10,000  บาท  
ส าหรับผูป้ระกนัตนที่จ่ายเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่  36  เดือนแต่ไม่ถึง  10  ปี  และจ่ ายเป็นจ านวน  

                                                             
11  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2537 , มาตรา  73. 
12  พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2537 , มาตรา  56  วรรคสอง  ก  าหนดว่า  ประโยชน์

ทดแทนตามวรรคหน่ึงเป็นตวัเงิน  ถา้ผูป้ระกนัตนหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมีสิทธิไม่มารับเงินภายในสองปีนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้จากส านกังานให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน 
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20,000  บาท ส าหรับผูป้ระกนัตนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่  10  ปีขึ้นไปเพือ่สอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมและอตัราเงินสมทบที่ลูกจา้งภาคเกษตรกรรมไดร่้วมส่งเงินสมทบ 
  จากการศึกษาประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวติของประเทศสหรัฐอเมริกา  ทายาทจะ
ไดรั้บเงินช่วยเ หลือและมีเงินบ านาญตกทอดแก่คู่สมรส  บุตรที่ยงัไม่สมรสและอายไุม่เกิน  18  ปี  
หรืออายเุกิน  19  ปี  และอยูใ่นระหวา่งศึกษาหรือมีสภาพทุพพลภาพช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ รวมทั้ง
บิดามารดา  บุตรบุญธรรมและหลาน  ประเทศองักฤษจะไดรั้บเงินทดแทนเม่ือสูญเสียชีวติของคู่
สมรส  แต่เบี้ยเล้ียงส าหรับผูเ้ป็นหมา้ยจะถูกระงบัการจ่ายเม่ือสมรสใหม่หรืออยูกิ่นฉนัสามีและ
ภริยา  กบับุคคลอ่ืน  ประเทศออสเตรเลียสิทธิประโยชน์ในกรณีเสียชีวติใหค้วามคุม้ครองไปถึงคู่
สมรส  บุตร  และบิดามารดา  ส าหรับบุตรใหค้วามช่วยเหลือหากอายไุม่เกิน  16  ปี  หรือไม่เกิ น  21  
ปี  และยงัเป็นนกัเรียนอยู ่ โดยไดรั้บการช่วยเหลือคร้ังละ  2  สปัดาห์  ในประเทศญี่ปุ่ นระบบ
บ านาญแห่งชาติใหค้วามคุม้ครองภริยารวมถึงบุตรโดยไม่จ  ากดัจ านวนบุตร  หากผูป้ระกนัตนส่ง
เงินสมทบมากกวา่  25  ปี  ภริยาจะไดรั้บบ านาญเม่ืออาย ุ 60 -65  ปี  ภายใตเ้งื่อ นไขตอ้งเป็นสามี
ภริยากนัมากกวา่  10  ปี  และผูป้ระกนัตนที่เสียชีวติไม่เคยไดรั้บบ านาญมาก่อน  ส าหรับประโยชน์
ทดแทนกรณีตายประเทศไทยใหค้่าท าศพเป็นเงิน  40,000  บาท  เงินสงเคราะห์กรณีตายเป็นเวลา  1  
เดือนคร่ึง  หรือ  5  เดือน  แลว้แต่ระยะเวลาในการส่งเงินสมทบโดยจ่ ายใหแ้ก่บุคคลที่ผูป้ระกนัตน
ท าหนงัสือระบุไว ้ หรือน ามาจ่ายแก่สามีภริยา  บิดามารดา  บุตรในจ านวนที่เท่ากนั  แต่ไม่ไดใ้ห้
ความคุม้ครองแก่ทายาทของผูป้ระกนัตนภายหลงัจากผูป้ระกนัตนเสียชีวติ   เวน้แต่ผูป้ระกนัตนที่
ตายเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บบ านาญชราภาพและถึงแก่ความตาย  ทายาทจึงมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จชราภาพ  
ดงันั้น  ประเทศไทยควรใหก้ารดูแลคู่สมรส  บิดามารดาและบุตรของผูป้ระกนัตนต่อไป โดยอาจ
ก าหนดหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัประเทศองักฤษการช่วยเหลือคู่สมรสจะถูกระงบัการจ่ายเม่ือสมรส
ใหม่หรือมีการอยูกิ่นฉนัสามีภริยากบับุคคลอ่ืนรวมทั้งใหก้ารดูแลบิดามารดาและบุตรที่ยงัศึกษาต่อ
ดว้ย 
 4.3.5  ประโยชน์ทดแทนกรณชีราภาพ 
  สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  มาตรา  
76  ไดก้ าหนดเง่ือนไขตอ้งจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  180  เดือน  กรณีผูป้ระกนัตนจ่ายเงิน
สมทบครบ  180  เดือน  จะไดรั้บบ านาญชราภาพในอตัราร้อยละ  20  ของค่าจา้งเฉล่ีย  60  เดือน
สุดทา้ยที่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบก่อนการเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง 13   จากการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย  อตัราการเกิดลดลง  ผูสู้งอายเุพิม่ขึ้นในขณะที่วยัแรงงาน
                                                             

13  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  ระยะเวลา  และอตัราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชรา
ภาพ  พ.ศ. 2550.  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี  124  ตอนท่ี  56. 
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เพิม่ขึ้นในอตัราที่ นอ้ยลงในจ านวนผูสู้งอายทุี่เพิม่ขึ้นจะรวมแรงงานภาคเกษตรกรรมอยูด่ว้ย  
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจึงมีความส าคญัต่อแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายไวดู้แล
ยามชราโดยไม่ตอ้งเป็นภาระแก่บุตรหลานมากนกั  ในการค านวณบ านาญชราภาพหากน าค่าจา้ง
เฉล่ีย  60  เดือนสุดทา้ยมาค า นวณ  เช่น  ค่าจา้งเฉล่ีย  60  เดือนสุดทา้ยของนาย ก เท่ากบั  6,000  
บาท  บ านาญชราภาพที่นาย ก ไดรั้บเท่ากบั (6,000  บาท x 20%)  1,200  บาท  แต่เน่ืองจากแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมขาดความมัน่คงในดา้นรายได ้ หากไดรั้บค่าจา้งเฉล่ีย  60  เดือนสุดทา้ยนอ้ยกวา่
เดือนละ  6,000  บาท  บ านาญชราภาพจะลดลง 
  ผูเ้ขียนเห็นวา่  การจ่ายเงินบ านาญชราภาพใหแ้รงงานภาคเกษตรกรรมควรจ่ายในอตัรา
เป็นรายเดือนที่มีจ  านวนแน่นอน  ดว้ยเหตุ ของการท างานของแรงงานภาคเกษตรกรรมไม่เหมือน
แรงงานประเภทอ่ืน  จึงควรจ่ายเงินบ านาญชราภาพในจ านวนที่แน่นอนในอตัราเดือนละ  1,500  
บาท  ในกรณีไม่มีทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินบ านาญชราภาพเม่ือผูป้ระกนัตนตายหรือตายภายใน  60  
เดือนนบัแต่เดือนที่มีสิทธิไดรั้บ  เช่น  ผูป้ระกนัตนโสด  บิดามารดาเสียชีวติบ านาญชราภาพตาม
มาตรา  77  จตัวา  ก าหนดทายาทผูมี้สิทธิไว ้ ไดแ้ก่  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย  สา มีภริยา  บิดามารดา  
ผูป้ระกนัตนโสด  บิดามารดาเสียชีวติ  บ  านาญชราภาพของผูป้ระกนัตนก็จะไม่มีผูใ้ดไดรั้บ  
ประกอบกบัขณะมีชีวติผูป้ระกนัตนอาจมีผูอ้ยูใ่นความอุปการะหรือผูใ้หก้ารอุปการะแก่
ผูป้ระกนัตน  จึงควรใหบุ้คคลเหล่าน้ีเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บบ านาญชราภาพและใหผู้ ้ประกนัตนสามารถ
ท าหนงัสือระบุบุคคลที่ตอ้งการใหมี้สิทธิรับบ านาญชราภาพ  นอกจากนั้น  ถา้ผูรั้บบ านาญชราภาพ
ถึงแก่ความตายก็มีความจ าเป็นในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการจดัการศพจึงควรใหผู้จ้ดัการศพมีสิทธิไดรั้บ
ค่าท าศพของผูรั้บบ านาญดว้ย  เน่ืองจากปัจจุบนัค่าท าศพระบุใหแ้ก่ผูมี้ สถานะเป็นผูป้ระกนัตนและ
ถึงแก่ความตายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิไดรั้บโดยมิไดร้ะบุใหแ้ก่ผูรั้บบ านาญชราภาพและถึงแก่ความตาย 
  จากการศึกษาประโยชน์ทดแทนกรณีเกษียณอายปุระเทศสหรัฐอเมริกาก  าหนดใหค้วาม
คุม้ครองแก่แรงงานในภาคเกษตรกรรม  ยกเวน้เกษตรกรรมที่มีรายไดต้  ่ากวา่  400  ดอลลาร์ต่อปี  
การรับประโยชน์ทดแทนไดต้ั้งแต่เกษียณอาย ุ 62  ปี  เป็นตน้ไป  แต่เม่ือครบเกษียณอายแุลว้เล่ือน
การรับประโยชน์ทดแทนจะไดรั้บเงินเพิม่พเิศษ  ประเทศองักฤษในส่วนของบ านาญพื้นฐานหากส่ง
เงินสมทบครบ  44  ปีขึ้นไปไดรั้บบ านาญเตม็จ านวนกรณีที่ภาระตอ้งดูแลผู ้ ใหญ่มีสิทธิไดรั้บเบี้ย
เล้ียงเพิม่เติม  และยงัใหค้วามคุม้ครองไปถึงภริยาอีกดว้ย  หรือกรณีหยา่ร้างหรือเป็นหมา้ยอายตุ  ่า
กวา่เกษียณจะน าประวติัการส่งเงินสมทบของคู่สมรสนบัถึงวนัหยา่ร้างหรือเป็นหมา้ยมาพจิารณา  
ประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็นกรณีการเกษียณอายขุองการประกนัสั งคมกบักรณีเกษียณอายเุพิม่จาก
การประกนัสงัคม  กรณีเกษียณอายขุองการประกนัสงัคมเม่ือครบอายเุกษียณสามารถขอเล่ือนการ
รับบ านาญไดโ้ดยสามารถเล่ือนไดอ้ยา่งนอ้ย  12  เดือน  แต่ไม่เกิน  5  ปี  ส่วนกรณีเกษียณเพิม่จาก
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การประกนัสงัคมซ่ึงเหมือนกบับญัชีออมทรัพยส่์วนบุคคลที่นายจา้งมีหนา้ที่จ่ายเงินสมทบส่วนของ
นายจา้งเขา้บญัชีของลูกจา้งแต่ละคน  ประเทศญี่ปุ่ นมีระบบบ านาญแห่งชาติและบ านาญเพิม่เติม  
ระบบบ านาญแห่งชาติเป็นระบบบ านาญพื้นฐานส าหรับคนที่อาศยัในประเทศญี่ปุ่ น  ไดแ้ก่  กลุ่มที่
เป็นประชาชนอายตุั้งแต่  20 – 60  ปี  กลุ่มที่อยูใ่นระบบบ านาญของลูกจา้งและกลุ่มเป็นคู่สมรสและ
ผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูป้ระกนัตน  ส่วนระบบประกนับ านาญของลูกจา้งเป็นระบบสนบัสนุนเงิน
บ านาญใหก้บัลูกจา้งโดยอตัราเงินบ านาญขึ้นอยูก่บัรายไดข้องลูกจา้งซ่ึงเป็นเงินบ านาญเพิม่เติมจาก
ระบบบ านาญแห่งชาติ  ส าหรับประเทศไทยผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บบ านาญหากส่งเงินสมทบครบ
เง่ือนไขที่ไดรั้บบ านาญ  คือ  จ่ายเงินสมทบครบ  180  เดือน  และอายคุรบ  55  ปี  หากไม่เขา้
หลกัเกณฑก์็จะไดรั้บบ าเหน็จชราภาพแทน  และจากการศึกษาพบวา่  ขณะน้ีไม่มีประเทศใดก าหนด 
การอายเุกษียณอายไุวท้ี่  55  ปี  นอกจากนั้นประเ ทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษยงัใหค้วาม
คุม้ครองไปถึงคู่สมรส  และกรณีตอ้งดูแลผูใ้หญ่ก็มีสิทธิไดรั้บเบี้ยเล้ียงเพิม่  แต่ส าหรับประเทศไทย
ในกรณีผูรั้บบ านาญชราภาพถึงแก่ความตายก าหนดผูมี้สิทธิไดรั้บ  ไดแ้ก่  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย 
(โดยยกเวน้บุตรบุญธรรม )  สามีภริยา  หรื อบิดามารดา  ถา้ไม่มีบุคคลที่กล่าวมาน้ีจะไม่มีบุคคล
ไดรั้บบ านาญชราภาพของผูป้ระกนัตน  ดงัน้ี  ควรใหผู้ป้ระกนัตนสามารถท าหนงัสือระบุบุคคลที่
ตอ้งการใหไ้ดรั้บบ านาญชราภาพ รวมทั้งเพิม่ผูมี้สิทธิไดแ้ก่ผูอ้ยูใ่นความอุปการะหรือใหค้วาม
อุปการะแก่ผูป้ระกนัตนและใหมี้สิทธิ ไดรั้บค่าท าศพ  ในกรณีของบุตรบุญธรรมไม่ควรไดรั้บการ
ยกเวน้ควรใหค้วามคุม้ครองดูแลดว้ย  ตลอดจนหากผูป้ระกนัตนส่งเงินสมทบครบเง่ือนไขที่จะ
ไดรั้บบ านาญชราภาพแลว้ก็ควรมีสิทธิเลือกรับเป็นเงินบ าเหน็จชราภาพไดด้ว้ย  และควรเล่ือนการ
รับบ านาญการออกไปโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแท นพเิศษเพือ่เป็นการขยายทางเลือกแก่ผูรั้บ
บ านาญชราภาพนอกจากนั้นควรใหก้ารดูแลไปถึงผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูรั้บบ านาญชราภาพ
เช่นเดียวกบัประเทศองักฤษ 
 4.3.6  ประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน 
  ประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  มาตรา  78  
ก าหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินสมทบอนัก่อใหเ้กิดสิทธิของลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนจะตอ้งจ่ายเงิน
สมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือนภายในระยะเวลาสิบหา้เดือนก่อนการวา่งงาน  และจะตอ้งอยู่
ภายใตเ้งื่อนไข  คือ  มีความสามารถในการท างาน  มีความพร้อมที่จะท างานที่เหมาะสมที่จดัให้
หรือไม่ปฏิเสธการฝึกงาน  มีการขึ้นทะเบียนไวท้ี่ส านกัจดัหางานของรัฐ  มีการรายงานตวัไม่นอ้ย
กวา่เดือนละหน่ึงคร้ัง  โดยการลาออกหรือเลิกจา้งนั้นตอ้งมิใช่ผูมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนใน
กรณีชราภาพ  ตอ้งไม่ถูกเลิกจา้งเน่ืองจากทุจริตต่อหนา้ที่  กระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่
นายจ้าง  จงใจท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย  ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือระเบียบเกี่ยวกบัการท างาน
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หรือค าสัง่อนัชอบดว้ยกฎหมายในกรณีร้ายแรง  ละทิ้งหนา้ที่เป็นเวลาเจด็วนัท างานติดต่อกนัโดยไม่
มีเหตุอนัสมควร  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง  ไดรั้ บโทษ
จ าคุกตามค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่โทษส าหรับความผดิที่กระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ 
  โดยที่มาตรา  5  ก าหนดนิยาม  “วา่งงาน”  หมายความวา่  การที่ผูป้ระกนัตนตอ้งหยดุ
งานเน่ืองจากนิติสมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้งและลูกจา้งตามสญัญาจา้งแรงงานส้ินสุดลง  ซ่ึ งการส้ินสุด
นิติสมัพนัธร์ะหวา่งนายจา้งและลูกจา้งอาจเกิดจากนายจา้งเลิกจา้ง  ลูกจา้งลาออก  หรือก  าหนด
ระยะเวลาจา้งงานส้ินสุดลง 14  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการไดรั้บประโยชน์
ทดแทนในกรณีวา่งงาน  พ .ศ. 2547  ขอ้  1  ก าหนดการไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงาน
เพราะเหตุถูกเลิกจา้งมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนในกรณีวา่งงานในอตัราร้อยละหา้สิบของค่าจา้งรายวนั
คร้ังละไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  และในกรณีวา่งงานเพราะเหตุลาออกจากงานหรือเหตุส้ินสุด
สญัญาจา้งที่มีก  าหนดระยะเวลาการจา้งไวแ้น่นอนและเลิกจา้งตามก าหนดระยะเวลานั้น  มีสิทธิ
ไดรั้บเงินทดแทนในกรณีวา่งงานในอตัราร้อยละสามสิบของค่าจา้งรายวนัคร้ังละไม่เกินเกา้สิบวนั  
ขอ้  2  ก าหนดใหมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานตั้งแต่วนัที่แปดนบัแต่วนัวา่งงาน
จากการท างานกบันายจา้งรายสุดทา้ย  เวน้แต่ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนผูใ้ดไม่ไดข้ึ้นท ะเบียนไวท้ี่
ส านกัจดัหางานของรัฐภายในสามสิบวนันบัแต่วนัวา่งงาน  ใหมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนใน
กรณีวา่งงานนบัตั้งแต่วนัที่ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนผูน้ั้นไดข้ึ้นทะเบียนไวท้ี่ส านกัจดัหางานของ
รัฐ  และขอ้  3  ใหง้ดการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานเม่ือผูข้อรั บประโยชน์ทดแทนกลบั
เขา้ท างานเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  ปฏิเสธการท างานหรือการฝึกงานที่เหมาะสมตามที่
จดัหาใหโ้ดยไม่มีเหตุอนัสมควร  ไม่ไปรายงานตวัที่ส านกัจดัหางานของรัฐโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
  การจ่ายประโยชน์ทดแทนของส านกังานประกนัสงัคมในกรณีวา่งงานใหแ้ก่
ผูป้ระกนัตนที่ขึ้นทะเบียนผูว้า่งงานไวท้ี่ส านกัจดัหางานของรัฐภายในสามสิบวนันบัแต่วนัวา่งงาน  
ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บเงินทดแทนในกรณีวา่งงานตั้งแต่วนัที่แปดนบัแต่วนัวา่งงานไปตลอด
ระยะเวลา ที่วา่งงาน  แต่ไม่เกินเกา้สิบวนัหรือหน่ึงร้อยแปดสิบวนัแลว้แต่กรณี  ส าหรับผูป้ระกนัตน
ที่ขึ้นทะเบียนผูว้า่งงานเกินระยะเวลาที่ก  าหนดสามสิบวนัขา้งตน้  จะมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนกรณี
วา่งงานตั้งแต่วนัที่ขึ้นทะเบียน ซ่ึงจะส่งผลท าใหเ้งินทดแทนกรณีวา่งงานขาดหายไป  กรณีดงักล่าว
แมผู้ป้ระกนัตนจะมีการวา่งงานนบัตั้งแต่วนัที่แปดเป็นตน้ไปเป็นเวลารวมเกา้สิบวั นหรือหน่ึงร้อย
แปดสิบวนัจะไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานไม่ครบจ านวนเกา้สิบวนัหรือหน่ึงร้อยแปดสิบ
วนั  ในกรณีน้ีผูป้ระกนัตนไดมี้การโตแ้ยง้คดัคา้นค าสัง่ส านกังานประกนัสงัคมตลอดจนยืน่อุทธรณ์
                                                             

14  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 , มาตรา  5. 
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ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์  และไดน้ าคดีขึ้นสู่ศาลแรงงาน  ต่อมาไดมี้ค  าพพิากษาศ าลฎีกาที่  
1606 /2551  พจิารณาวา่พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  และกฎกระทรวงก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละอตัราการไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงาน  พ .ศ. 2547  มิไดเ้ป็นบทบญัญตัิ
ตดัสิทธิหรือก าหนดใหง้ดจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานแก่ผูป้ระกนัตนที่ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน
ไวท้ี่ส านกัจดัหางานของรัฐภายในสามสิบวนันบัแต่วนัวา่งงาน  ศาลฎีกาจึงพจิารณาใหผู้ป้ระกนัตน
ที่ขึ้นทะเบียนเกินก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัวา่งงานมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนในกรณีวา่งงานตั้งแต่
วนัที่ขึ้นทะเบียน  และมีระยะเวลาการจ่ายเตม็จ านวนที่วา่งงานแต่ไม่เกินเกา้สิบวนัห รือหน่ึงร้อย
แปดสิบวนัแลว้แต่กรณี 
  ผูเ้ขียนเห็นวา่  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการไดรั้บประโยชน์ทดแทนใน
กรณีวา่งงาน  พ .ศ. 2547  ขอ้  2  และขอ้  3  ตอ้งการใหผู้ป้ระกนัตนซ่ึงเป็นผูว้า่งงานหางานท า  
เพราะหากผูป้ระกนัตนขึ้นทะเบียนผูว้า่งงานเร็วเท่าใด  โอกาสที่ จะกลบัเขา้ท างานยอ่มมีมากขึ้น  
อนัมีผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศโดยรวมทั้งลดผลกระทบต่อภาระของ
กองทุนประกนัสงัคม  เน่ืองจากค าพพิากษาศาลฎีกาที่  1606/255115   พจิารณาโดยเห็นวา่  ขอ้  2  
ของกฎกระทรวงดงักล่าวเป็นเพยีงหลกัเกณฑก์ าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้การจ่ ายเงินทดแทนในกรณี
วา่งงานโดยลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนไดข้ึ้นทะเบียนไวท้ี่ส านกัจดัหางานของรัฐภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัวา่งงานจะไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานตั้งแต่วนัที่แปดนบัแต่วนัวา่งงาน  แต่
หากลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนไม่ไดข้ึ้นทะเบียนไวท้ี่ส านกัจดัหา งานของรัฐภายในสามสิบวนันบั
แต่วนัวา่งงานจะไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานนบัแต่วนัที่ไดข้ึ้นทะเบียนไวท้ี่ส านกังาน
จดัหางานของรัฐเท่านั้น  ส่วนการงดจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานตามกฎกระทรวง  ขอ้  3  
มีเพยีง  3  กรณี  คือ  1)  กลบัเขา้ท างานเป็นผูป้ระกนัตนตาม มาตรา  33  2)  ปฏิเสธการท างานหรือ
การฝึกงาน  และ  3)  ไม่ไปรายงานตวัที่ส านกัจดัหางานของรัฐ  ดงันั้น  พระราชบญัญติั
ประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  มาตรา  79  และกฎกระทรวงขา้งตน้จึงมิไดเ้ป็นบทบญัญตัิตดัสิทธิหรือ
ก าหนดใหง้ดการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานแก่ลูกจา้งซ่ึ งเป็นผูป้ระกนัตนที่ไม่ไดข้ึ้น
ทะเบียนไวท้ี่ส านกัจดัหางานของรัฐภายในสามสิบวนันบัแต่วนัวา่งงาน  ใหไ้ดรั้บประโยชน์
ทดแทนเฉพาะเพยีงส่วนที่เหลือนบัแต่วนัที่ขึ้นทะเบียนถึงวนัที่เกา้สิบหรือวนัที่หน่ึงร้อยแปดสิบนบั
แต่วนัที่แปดที่วา่งงานแต่อยา่งใด  เพือ่มิใหเ้กิดปัญหาในการตีความกฎหมายและเป็นการอุดช่องวา่ง
ของกฎหมาย  จึงเห็นควรแกไ้ขปรับปรุงกฎกระทรวงขอ้  3  เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนโดยเพิม่ค  าวา่ให้
งดหรือลดจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานเม่ือผูข้อรับประโยชน์ทดแทนไม่มีการปฏิบติัตาม

                                                             
15  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1606/2551  
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กฎกระทรวงขอ้  2  เน่ืองจากไม่ไดข้ึ้นทะเบียนไวท้ี่ส านกัจดัหางานของรัฐภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัวา่งงาน 
  ประกอบกบัลกัษณะและสภาพการท างานในภาคเกษตรกรรมนั้นมีรายไดจ้ากการ
ท างานไม่แน่นอน  มีงานท าและวา่งงานตามฤดูกาล  ขาดความมัน่คงทางดา้นอาชีพ  การไดรั้บ
ประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานเป็นการใหค้วามคุม้ครองความมัน่คงในก ารท างาน  แต่เน่ืองจาก
แรงงานภาคเกษตรกรรมจะมีการวา่งงานสูงกวา่แรงงานประเภทอ่ืนๆ เม่ือพจิารณาถึงการวา่งงาน
แลว้ในระยะเวลา  1  ปี  จะตอ้งมีการวา่งงานอยา่งนอ้ย  3  ถึง  4  เดือน  และจะวา่งงานเช่นน้ีทุกๆ ปี  
การรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานน้ีจะท าใหแ้รงงานภาคเกษตรก รรมไม่ขวนขวายที่จะหางาน
ท าเพือ่จะรอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน   และการพจิารณาวา่ลูกจา้งภาคเกษตรกรรมมีสิทธิ
ไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีลาออกหรือเลิกจา้งเป็นการยากที่จะพจิารณาไดเ้พราะมีการเขา้หรือ
ออกงานสูง  ไม่มีทะเบียนบงัคบั  ไม่มีลกัษณะจา้งแรงงานเหมือนแรงงานอ่ื นๆ จึงควรก าหนดใหมี้
สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีลาออกเพยีงอยา่งเดียวโดยใหไ้ดรั้บร้อยละหา้สิบของค่าจา้งขั้น
ต ่ารายวนัปีปฏิทินหน่ึงไม่เกิน  90  วนั 
  ส าหรับประโยชน์กรณีวา่งงานในประเทศสหรัฐอเมริกาใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม  โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับนา ยจา้งที่จ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งรายใดรายหน่ึงนอ้ยกวา่  
20,000  ดอลลาร์สหรัฐอเมริการะหวา่งปีปัจจุบนัหรือปีที่ผา่นมา  หรือนายจา้งที่จา้งลูกจา้งนอ้ยกวา่  
10  คนขึ้นไป ในระหวา่งวนัท างานในระยะเวลา  20  สปัดาห์  ในปีปัจจุบนัหรือปีที่ผา่นมา  ส าหรับ
ประเทศองักฤษผูมี้สิ ทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานตอ้งมีอายตุ  ่ากวา่เกณฑท์ี่ไดรั้บเงิน
บ านาญชราภาพ  ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัประเทศไทยโดยก าหนดใหต้อ้งเป็นผูไ้ม่มีสิทธิไดรั้บประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพเช่นกนั  ส่วนของประเทศออสเตรเลียไม่จ่ายประโยชน์ทดแทนการวา่งงาน
เพราะเหตุลาออกเอง  ส่วนใหญ่ ไม่คุม้ครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมจะคุม้ครองเฉพาะท างาน
เก่ียวกบัปศุสตัวก์บัการเล้ียงแกะ  ในประเทศญี่ปุ่ นไม่บงัคบัใชก้บัแรงงานที่รับจา้งท างานชัว่คราว  
แรงงานที่ท  างานตามฤดูกาล  แรงงานที่ไดรั้บการวา่จา้งหลงัอาย ุ 65  ปี  ส าหรับประเทศไทย
ประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานไม่ คุม้ครองแก่แรงงานภาคเกษตรกรรมกิจการเพาะปลูก  ป่าไม ้ 
ประมง  และเล้ียงสตัว ์ ที่ไม่ไดใ้ชง้านลูกจา้งตลอดทั้งปี  และไม่มีงานอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 
  ประเทศไทยเร่ิมใชป้ระโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานมาตั้งแต่ปี  2547  นบัระยะจนถึง
ปัจจุบนัเป็นเวลา  7  ปีกวา่  แต่แรงงานในภาคเกษตรกรรมยงัมิไดรั้บความคุม้ครองเพือ่ใหก้ารไดรั้บ
ประโยชน์อยา่งทัว่ถึงและใหก้ฎหมายมีเสถียรภาพ  จึงควรใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานภาค
เกษตรกรรมดว้ยเพือ่เป็นการใหค้วามคุม้ครองแรงงานที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
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4.4  ปัญหาอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนโดยสมัครใจที่เคยเป็นลูกจ้างภาคเกษตรกรรม 
    แรงงานภาคเกษตรกรรมเม่ือส้ินสภาพจากการเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  และ
หากตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายประกนัสงัคมต่อ  ก็สามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน
โดยสมคัรใจตามมาตรา  39  โดยอยูใ่นเง่ือนไขที่จะตอ้งส่งเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ ยกวา่  12  เดือน  
และความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง จะตอ้งมาสมคัรภายในหกเดือนนบัแต่วนัที่ความเป็น
ผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง  เน่ืองจากพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ก าหนดใหรั้ฐบาลออก
เงินสมทบ  1  เท่า  และผูป้ระกนัตนออกเงินสมทบสองเท่าของเงินสมทบที่แต่ละฝ่ายออ ก16  ใน
ปัจจุบนัเงินสมทบที่ตอ้งน าส่งเดือนละ  432  บาท  จากฐานที่ใชใ้นการค านวณ  4,800  บาท  โดยคิด
จากอตัราเงินสมทบร้อยละ  9  ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บความคุม้ครอง  6  กรณี  คือ  เจบ็ป่วยหรือ
ประสบอนัตราย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย  สงเคราะห์บุตร  และชราภาพ 
    ผูเ้ขียนเห็นวา่  เพือ่เป็นการช่วยเหลือแรงงานภาคเกษตรกรรมมิใหไ้ดรั้บภาระเพิม่ขึ้น
หลงัออกจากงาน  จึงควรใหรั้ฐบาลมาช่วยออกเงินสมทบโดยรัฐบาลออกเงินสมทบสองเท่า  และ
ผูป้ระกนัตนออกเงินสมทบหน่ึงเท่าโดยคิดจากอตัราเงินสมทบกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  
คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย  ร้อยละ  0.5  กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ  ร้อยละ  2  จากฐานที่
ใช ้ในการค านวณ  คือ  4,800  บาท x 2.5%  เงินสมทบที่ผูป้ระกนัตนตอ้งน าส่ง  คือ  เดือนละ  120  
บาท  ดงันั้น  รัฐบาลออกเงินสมทบ  2  เท่า  จึงเท่ากบัอตัราร้อยละ  5  เพือ่เป็นการแบ่งเบาภาระแก่
แรงงานภาคเกษตรกรรมที่เป็นกระดูกสนัหลงัของชาติ  ควรไดรั้บการดูแลจากรัฐบาลตั้งแต่ขณะ
ท างานเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  และภายหลงัออกจากงานภาคเกษตรกรรมและมาสมคัรเป็น
ผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจตามมาตรา  39 
 
4.5  ปัญหาการคุ้มครองบุคคลที่มิใช่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน 
 4.5.1  กรณบุีคคลที่มิใช่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน 
  เน่ืองจากพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  2533  มาตรา  4017  ก าหนดวา่  บุคคลอ่ืน
ใดซ่ึงมิใช่ลูกจา้งตามมาตรา  33  จะสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  
พ .ศ. 2533 ไดโ้ดยใหแ้สดงความจ านงต่อส านกังาน  บทบญั ญติัดงักล่าวท าใหส้ านกังาน
ประกนัสงัคมมีขอ้สงสยัในการปฏิบติัตามกฎหมายวา่  บุคคลตามมาตรา  4  แห่งพระราชบญัญติั
ประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  เช่น  ขา้ราชการ  ลูกจา้งชัว่คราวรายวนัของส่วนราชการ  ลูกจา้งงานบา้น  
หรือลูกจา้งของนายจา้งซ่ึงประกอบการคา้เร่หรือการคา้แผงลอย   สามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน
                                                             

16  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 , มาตรา  46. 
17  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533 , มาตรา  40. 
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ตามมาตรา  40  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคมฯ ไดห้รือไม่  เน่ืองจากเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบติังานมี
ความเห็นแตกต่างกนัเป็นสองแนวทาง  ดงัน้ี 
  แนวทางที่หน่ึงเห็นวา่  บุคคลตามมาตรา  4  ไม่สามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตาม
มาตรา  40 ได ้ เน่ืองจ ากมาตรา  4  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ.  2533  บญัญติัไม่ใช้
บงัคบัรวมทั้งกิจการหรือลูกจา้งอ่ืนตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  4 (6)  แห่ง
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  2533  พ.ศ.  2545 
  แนวทางที่สองเห็นวา่  บุคคลตามมาตรา  4  สามารถสมคัรเป็นผู ้ ประกนัตนตามมาตรา  
40 ได ้ เน่ืองจากผูป้ระกนัตนที่อยูใ่นระบบประกนัสงัคมมีอยู ่ 2  ประเภท  คือ  ประเภทที่กฎหมาย
บงัคบั  ไดแ้ก่  ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  ส่วนอีกประเภทหน่ึง  คือ  ประเภทสมคัรใจ  ไดแ้ก่  
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  39  และมาตรา  40  ซ่ึงการที่มาตรา  4  บญัญติัไม่ใชบ้งัคบัแก่บุคคลบาง
ประเภท  และกิจการหรือลูกจา้งอ่ืนตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ความหมายคือไม่บงัคบั
ใหลู้กจา้งดงักล่าวจะตอ้งขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  แต่ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  40  
เป็นผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจ  และมาตรา  40  ไดก้ าหนด ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ผูท้ี่จะสมคัรเป็น
ผูป้ระกนัตนหมายถึงบุคคลอ่ืนใดก็ไดท้ี่ไม่ใช่ลูกจา้งตามมาตรา  33 
  เน่ืองจากเป็นปัญหาในการปฏิบติังานของส านกังานประกนัสงัคม  จึงขอหารือปัญหา
ขอ้กฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาวา่  บุคคลตามมาตรา  4  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  
พ.ศ. 2533  สามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  40  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 
2533  ไดห้รือไม่  เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในประเด็นขอ้กฎหมายและเพือ่ใหก้ารประชาสมัพนัธ์
ช้ีแจงผูท้ี่สนใจจะสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  40  เป็นไปโดยถูกตอ้ง 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นวา่  พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ได้
ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพือ่สร้างหลกัประกนัใหแ้ก่ลูกจา้งและบุคคลอ่ืนโดยจดัตั้งกองทุน
ประกนัสงัคมขึ้นเพือ่ใหก้ารสงเคราะห์แก่ลูกจา้งและบุคคลอ่ืนซ่ึงประสบอนัตราย  เจบ็ป่วย  ทุพพล
ภาพ  หรือตายอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน  รวมทั้งกรณีคลอดบุตร  กรณีสงเคราะห์บุตร  กรณีชรา
ภาพ  และส าหรับกรณีวา่งงานซ่ึงใหห้ลกัประกนัเฉพาะลูกจา้งโดยผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติั
ประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  สามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ  ประเภทที่กฎหมายบงัคบั  ไดแ้ก่  
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  และประเภทสมคัรใจ  ไดแ้ก่  ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  39  และมาตรา  
40 
  ส าหรับการประกนัตนตามมาตรา  40  แมก้ฎหมายจะบญัญติัใหบุ้คคลอ่ืนใดซ่ึงมิใช่
ลูกจา้งตามมาตรา  33  จะสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติัน้ีก็ได ้ โดยใหแ้สดงความ
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จ านงต่อส านกังานประกนัสงัคม  แต่โดยที่มาตรา  4  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ.  2533  
ไดบ้ญัญติัไวช้ดัเจนวา่  พระราชบญัญติัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่ 
  (1)  ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งชัว่คราวรายวนั  และลูกจา้งชัว่คราวรายชัว่โมง
ของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนทอ้งถ่ิน   ยกเวน้ลูกจา้งชัว่คราวราย
เดือน 
  (2)  ลูกจา้งของรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
  (3)  ลูกจา้งของนายจา้งที่มีส านกังานในประเทศและไปประจ าท างานในต่างประเทศ 
  (4)  ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชน 
  (5)  นกัเรียน  นกัเรียนพยาบาล  นิสิตหรือนกัศึกษา  หรื อแพทยฝึ์กหดั  ซ่ึงเป็นลูกจา้ง
ของโรงเรียน  มหาวทิยาลยัหรือโรงพยาบาล  และ 
  (6)  กิจการหรือลูกจา้งอ่ืนตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  ปัจจุบนัไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่ง
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  พ.ศ. 2545  ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชกฤษฎีกาก าหนด
ลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533 (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2549 ไว้
แลว้  เม่ือมาตรา  40  เป็นบทบญัญติัหน่ึงในพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  และไม่
ปรากฏวา่มีบทบญัญติัมาตราใดบญัญติัยกเวน้มิใหน้ ามาตรา  4  มาใชบ้งัคบักบัมาตรา  40  ยอ่มเป็น
การแจง้ชดัวา่พระราชบญัญติัน้ีประสงคจ์ะยกเวน้การใชบ้งัคบัแก่บุคคลตามที่บญัญติัไวใ้นมาตรา  4  
และตามพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว  ดงันั้น  บุคคลในสถานะตามมาตรา  4  แห่งพระราชบญัญติั
ประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  จึงไม่สามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  40  แห่งพระราชบญัญติั
ประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533 ได้18 
  ผูเ้ขียนมีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  เน่ืองจาก
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  40  จะก าหนดใหบุ้คคลอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ลูกจา้งตามมาตรา  33  สมคัรเขา้เป็น
ผูป้ระกนัตนไดก้็ตาม  แต่บทบญัญติั ในมาตรา  4  ไดบ้ญัญติัไวช้ดัเจนวา่ไม่ใชบ้งัคบัแก่  (1)  
ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งชัว่คราวรายวนั  และลูกจา้งชัว่คราวรายชัว่โมงของราชการ
ส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ยกเวน้ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน  (2)  
ลูกจา้งของรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ  (3)  ลูกจา้งของนายจา้งที่มีส านกังาน
ในประเทศและไปประจ าท างานในต่างประเทศ  (4)  ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชน  (5)  
นกัเรียน  นกัเรียนพยาบาล  นิสิตหรือนกัศึกษา  หรือแพทยฝึ์กหดั  ซ่ึงเป็นลูกจา้งของโรงเรียน  
                                                             

18  บนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เร่ือง  การสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา  40  แห่ง
พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533  เร่ืองเสร็จท่ี  367/2544 
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มหาวทิยาลยัหรือโรงพยาบาล  กิจการหรือลูกจา้งอ่ืนตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกา   ไดแ้ก่  
ลูกจา้งของเนติบณัฑิตยสภา  ลูกจา้งของสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์  ลูกจา้งของสภากาชาดไทย  ลูกจา้ง
ของส านกังานพฒันาวทิยาศาตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  ลูกจา้งของรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่
ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์ ลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไม ้ และเล้ียงสตัว ์ซ่ึงมิได้
ใชลู้กจา้งตลอดปี  และไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย  ลูกจา้งของนายจา้งที่จา้งไวเ้พือ่ท  างานอนัมี
ลกัษณะเป็นคร้ังคราว  เป็นการจร  หรือเป็นไปตามฤดูกาล  ลูกจา้งของนายจา้งที่เป็นบุคคลธรรมดา
ซ่ึงงานที่ลูกจา้งท านั้นมิไดมี้การประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย  ลูกจา้งของนายจา้งซ่ึงประกอบการคา้เร่
หรือการคา้แผงลอย  ดงันั้น  เม่ือมาตรา  40  เป็นบทบญัญติับทหน่ึงในพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  
พ.ศ. 2533  และไม่มีบทบญัญติัใดยกเวน้ไม่ใหน้ ามาตรา  4  มาใชบ้งัคบักบัมาตรา  40  จึงเป็นการ
แน่ชดัวา่พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ตอ้งการยกเวน้บุคคลตามมาตรา  4  และบุคคล
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 
2533  พ.ศ. 2545  ดงันั้น  บุคคลตามมาตรา  4  จึงไม่สามารถสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาต รา  40  
ตามกฎหมายประกนัสงัคมได ้
  จากปัญหาดงักล่าวส่งผลใหลู้กจา้งตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตาม
มาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  พ.ศ. 2545 ดงักล่าวไม่ไดรั้บความ
คุม้ครองจากหลกัประกนัสงัคมซ่ึงรวมทั้งแรงงานภาคเกษตรกรรมดว้ย  ไม่ สามารถสมคัรเป็น
ผูป้ระกนัตนอิสระตามมาตรา  40  ดงันั้น  เพือ่ใหแ้รงงานภาคเกษตรกรรมไดรั้บความคุม้ครองจาก
หลกัประกนัสงัคมซ่ึงเป็นหลกัประกนัความมัน่คงในการด ารงชีวติ  จึงควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ.  2533  พ.ศ.  2545  มาตรา  
4(5)  เพือ่แรงงานภาคเกษตรกรรมจะไดรั้บความคุม้ครองจากหลกัประกนัสงัคม  เพือ่เป็นการ
คุม้ครองใหช่้วยเหลือตวัเองไดเ้ม่ือประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  หรือถึงแก่
ความตาย  รวมทั้งไดรั้บการช่วยเหลือดูแลบุตร  และถึงวยัชราภาพ  อีกทั้ งหากประสบปัญหา
วา่งงาน  ทั้งน้ีเพือ่เป็นการสร้างหลกัประกนัเพือ่ความมัน่คงในการด ารงชีวติตั้งแต่เกิดถึงวาระ
สุดทา้ยแห่งชีวติของการเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม 
 4.5.2  การจ่ายเงินสมทบของรัฐบาล   
  การจดัเก็บเงินสมทบเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับผูป้ระกนัตนในประโยชน์ทดแทน ต่างๆ  
นั้น  จ  าเป็นที่รัฐบาลตอ้งรับภาระหนา้ที่จดับริการทางสงัคมใหแ้ก่ประชาชนเพือ่ใหป้ระชาชนอยู่
ดว้ยความปกติสุขมีความมัน่คงในการด าเนินชีวติ  รัฐบาลจึงมีส่วนร่วมรับผดิชอบโดยออกเงิน
สมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมดว้ย  กรณีผูป้ระกนัตนที่มิใช่ลูกจา้งสมคัรเป็นผูป้ระกั นตนตาม
มาตรา  40  นั้น  ตอ้งมีคุณสมบติั  คือ  อายไุม่ต  ่ากวา่  15  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์  ไม่
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เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  หรือมาตรา  39   สามารถเลือกส่งเงินสมทบได ้ 2  ทางเลือก  คือ  
ทางเลือกที่  1  จ่ายเงินสมทบ  100  บาทต่อเดือน  โดยรัฐบาลอุ ดหนุน  30  บาท  ผูป้ระกนัตนจ่าย
เท่ากบั  70  บาท  ไดรั้บประโยชน์ทดแทนเป็นเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีประสบอนัตรายหรือ
เจบ็ป่วย  เงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีทุพพลภาพและกรณีตายไดรั้บค่าท าศพ  20,000  บาท  
ทางเลือกที่  2  จ่ายเงินสมทบ  150  บาทต่อเดือน โดยรัฐบาลอุดหนุ น  50  บาท  ผูป้ระกนัตนจ่าย
เท่ากบั  100  บาท      จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีประสบ
อนัตรายหรือเจบ็ป่วย  เงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีทุพพลภาพและกรณีตายไดรั้บค่าท าศพ  
20,000  บาท  และไดรั้บประโยชน์ทดแทนเพิม่ในกรณีบ าเหน็จชราภาพเม่ืออาย ุ 60  ปีบริบูรณ์   
  ผูเ้ขียนเห็นวา่  ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบโดยรัฐบาลร่วมจ่ายอุดหนุนดว้ยนั้นการที่
รัฐบาลร่วมอุดหนุนมิไดมี้บทบญัญติัใดในพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  รองรับการ
ร่วมอุดหนุนของรัฐ  เม่ือเป็นเช่นน้ีรัฐบาลก็สามารถไม่ร่วมจ่ายอุดหนุนในเ วลาใดก็ได ้ หากเป็น
เช่นน้ี  ผูป้ระกนัตนก็จะไดรั้บความเดือดร้อนจากการเลิกอุดหนุนของรัฐ  ดงันั้น  เพือ่ประโยชน์ของ   
ผูท้ี่มิใช่ลูกจา้งและจะสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา  40  จึงควรก าหนด ใหช้ดัเจนไวใ้น
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  โดยใหรั้ฐบาลจ่ายเงินสมทบ เพือ่เป็นหลกัความมัน่คงแก่
บุคคลที่มิใช่ลูกจา้งและสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนมาตรา  40 
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บทที่  5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1  บทสรุป 
   แรงงานในภาคเกษตรกรรมของไทยนบัวา่ มีบทบาทส าคญัในการผลิตอาหารเพือ่เล้ียง
ประชากรในชาติและยงัส่งขาย น ารายไดเ้ขา้ประเทศอีกดว้ย   แรงงานในภาคเกษตรกรรมเป็นกลุ่ม
แรงงานที่มีสภาพการท างานและความเป็นอยูท่ี่ล  าบาก  ดงัค  ากล่าว “หลงัสูฟ้้าหนา้สูดิ้น ”  เน่ืองจาก
การท างานในงานเกษตรกรรมส่วนใหญ่ มีสภาพในการ ท างานอยูก่ลางแจง้ไม่วา่ อุณหภูมิ จะร้อน
หรือหนาวประการใดก็ตอ้งท าใหท้นัต่อเวลา  ในการตระเตรียมการเพาะปลูกหรือฤดูกาล เก็บเก่ียว
ผลผลิตในแต่ละปีอาจจะตอ้งท างานติดต่อกนัทุกวนัโดยไม่มีวนัหยดุ  เพือ่ใหท้นัต่อการเพาะปลูก   
บ ารุง  เก็บเก่ียว  ตกแต่ง  คดัเลือก  บรรจุขนส่ง  และจดัจ าหน่าย  แต่ผลตอบแทนการท างานเป็นที่
เห็นไดว้า่ไดรั้บค่าจา้งในอตัราค่อนขา้งต ่าและมีความไม่แน่นอน   รายได้ขึ้นอยูก่บัปริมาณงาน และ
ระยะเวลาในการท างาน  แรงงานในภาคเกษตรกรรมยงัมีความเส่ียงสูงต่อภยนัตรายจากสารเคมีที่ใช้
ในการป้องกนัศตัรูพชืหรือเพือ่เร่งผลผลิตตลอดจน การบาดเจบ็หรือตายจากอุบตัิเหตุ ที่เกิดขึ้นจาก
การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองจกัรซ่ึงเกิดจากการท างาน อนัเป็นเหตุ น าพาแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่
ส่วนใหญ่อยูใ่นต่างจงัหวดั เคล่ือนยา้ยไปหางานประเ ภทอ่ืนท าในชุมชนเมือง  ก่อใหเ้กิดปัญหา ใน
การ เคล่ือนยา้ย แรงงานในภาคเกษตรกรรมและสร้างปัญหาใหแ้ก่ชุมชนเมืองในดา้นการขาด
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ  าเป็นอยา่งเพยีงพอและปัญหาสงัคมในชุมชนเมือง
เน่ืองจากมีแรงงานจ านวนมากเคล่ือนยา้ยเขา้มาหางานท า  ประกอบกับสงัคมไทยจะกา้วไปสู่สงัคม
ผูสู้งอายเุน่ืองจากอตัราการเกิดลดลงท าใหข้าดแคลนแรงงานในอนาคตซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตในภาคเกษตรกรรม   
   พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่  2  กนัยายน  2533  
นบัถึงปัจจุบนัเป็นเวลา  20  กวา่ปี  เจตนา รมณ์ของการประกนัสงัคมมีวตัถุประสงคท์ี่จะให้
หลกัประกนัแก่ผูใ้ชแ้รงงานเพือ่ความมัน่คงในการด ารงชีพ โดยนายจา้ง  ลูกจา้ง  และรัฐบาลร่วม
ออกเงินสมทบ  จะไดรั้บการช่วยเหลือในดา้นการเงินเม่ือตอ้งประสบกบัภาระเดือดร้อนจากการ
สูญเสียรายไดอ้นัส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวติ  แ ต่เน่ืองจากมีแรงงานภาคเกษตรกรรมที่มิไดรั้บ
การคุม้ครองจากพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  โดยไดรั้บความคุม้ครองเฉพาะแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมที่เป็นลูกจา้งของนายจา้งในกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัว ์ซ่ึง
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นายจา้งไดจ้า้งหรือใชง้าน ไวต้ลอด  แต่ลูกจา้งภา คเกษตรกรรมที่เป็นลูกจา้งของนายจา้งในกิจการ
เพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งมิไดใ้ชลู้กจา้งหรือใชง้านตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืน
รวมอยูด่ว้ย  กลบัไดรั้บการยกเวน้ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  มาตรา  4  (6)  ซ่ึง
ก าหนดอยูใ่นพระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  
พ.ศ. 2533  พ.ศ. 2545  มาตรา  4 (5)  เน่ืองจากแรงงานทุกอาชีพมีความส าคญัดว้ยกนัทั้งนั้น ยอ่ม
ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครองจากหลกัประกนัสงัคมเพือ่เป็นหลกัประกนั ความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติประกอบกบัแรงงานภาคเกษตรกรรมป ระเภทเดียวกนัควรได้ รับความคุ้ มครองจาก
หลกัประกนัสงัคมใหเ้หมือนกนั  ดงักล่าววา่  “สิทธิแรงงาน  คอื  สิทธิมนุษยชน ”  จึงเป็นการ
สมควรที่รัฐบาลจะตอ้งสร้างหลกัประกนัแก่แรงงานในทุกชีวติดว้ยความเคารพหลกัการของสิทธิ
เสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นสิทธิแรงงานประเภ ทเดียวกนัใหไ้ดรั้บความคุม้ครองที่
เหมือนกนั 
   การใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานภาคเกษตรกรรมจะมีผลดีสมดงัเจตนารมณ์ของ
หลกัการประกนัสงัคมแลว้ก็ตาม  แต่การเป็นผูป้ระกนัตนประเภทที่มีนายจา้งตามมาตรา  33  นั้น  
ทั้งนายจา้ง  ลูกจา้งและรัฐบาลโดยแต่ละฝ่ายจะตอ้งน าส่งเงินสม ทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม  ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตน  เป็นการเพิม่ภาระแก่นายจา้งและในส่วนของ
รัฐบาลที่ตอ้งจดังบอุดหนุนในการส่งเงินสมทบ  นอกจากนั้นการใหค้วามคุม้ครองแก่ภาค
เกษตรกรรมยงัส่งผลกระทบกบัประโยชน์ทดแทนบางประเภทที่ไดรั้บไม่เหมือนกนัเน่ืองจากสภาพ
การท างาน  รายไดท้ี่เป็นผลตอบแทนจากการท างานไม่สม ่าเสมอ  อีกทั้งประเด็นปัญหาในการ
ตีความขอ้กฎหมายการรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร   การวา่งงาน  เน่ือง จากการบญัญตัิขอ้
กฎหมายที่เคลือบคลุมสงสยัไม่ชดัเจนก่อใหเ้กิดการตีความ   และประโยชน์ทดแทนที่ จะเหมาะสม
กบัแรงงานภาคเกษตรกรรม  ปัญหาเหล่าน้ีควรไดรั้บการบูรณาการโดยการแกไ้ขกฎหมายเพือ่ให้
ความคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัเป็นการสร้างแรงงาน
จูงใจใหค้นรุ่นใหม่  กลบัมาท างานในภาคเกษตรกรรมและเป็นแหล่งอาหารเล้ียงคนทั้งโลก ต่อไป  
จากการศึกษาพบปัญหาแรงงานภาคเกษตรกรรม  ดงัน้ี 
 5.1.1  ปัญหาการไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
  พระราชบญัญตัิประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  มาตรา  4 (6)  ก าหนดไม่ใหค้วามคุม้ครองแก่
ลูกจา้งไวห้ลายประเภท โดยก าหนดอยูใ่นพระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งต ามมาตรา  4(6)  แห่ง
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ.  2533  พ.ศ.  2545  และไดก้ าหนดลูกจา้งใ นกิจการเพาะปลูก  
ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่มีงานอ่ืนรวมอยูด่ว้ย  อยูใ่นขอ้ยกเวน้ที่
ไม่ใหค้วามคุม้ครอง เน่ืองจาก ลกัษณะการ ท างาน ของแรงงาน ภาคเกษตรกรรม  ไม่มีสญัญาจา้ง
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แรงงานตกลงกนัดว้ยวาจามากกวา่ท าดว้ยลายลกัษณ์อกัษร  แต่การท างานจะตอ้งท างานภายใต้
บงัคบัของนายจา้ง  ลูกจา้งตกลงท างานโดยหวงัผลตอบแทนจากค่าจา้งตลอดจนรักษาผลประโยชน์ 
ใหน้ายจา้ง  จึงเขา้ลกัษณะของสญัญาจา้งแรงงาน  มีนิติสมัพนัธใ์นฐานะนายจา้งลูกจา้ง ซ่ึง มีสถานะ
เป็นผูป้ระกนัตนตาม พระราชบญัญตัิ ประกนัสงัคม   พ.ศ. 2533  แต่ไม่สามารถเป็นผูป้ระกนัตน ได้
เน่ืองจากกฎหมายประกนัสงัคมยกเวน้ดว้ยเหตุที่นายจา้งมิได้ ใชง้านหรือมีการ จา้งตลอดทั้งปี  และ
งานของนายจา้งมิไดป้ระกอบงานลกัษณะอ่ืนนอกจา กกิจการเพาะปลูก  ประม ง  ป่าไม้ และเล้ียง
สตัวเ์ท่านั้น  แต่ขณะเดียวกนัลูกจา้งกิจการเพาะปลูก   ประมง  ป่าไม้ และเล้ียงสตัว์ ซ่ึงนายจา้งไดใ้ช้
ลูกจา้งตลอดปี  และมีงานในลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย หรือไม่ก็ตาม กลบัไดรั้บความคุม้ครองจาก
พระราชบญัญตัิประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  หากพจิารณาเร่ืองนิติสัมพนัธก์ารเป็นนายจา้งลูกจา้งแลว้  
ลูกจา้งในกิจการภาคเกษตรกรรมทั้ง  2  ประเภท  ต่างมีนิติสมัพนัธใ์นฐานะนายจา้งลูกจา้งดว้ยกนั
ทั้งนั้น  แต่ลูกจา้งในกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งไม่ไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปีและไม่
มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยู่ ดว้ยกลบัไม่ไดรั้ บความคุม้ครองจาก พระราชบญัญตัิ ประกนัสงัคม   พ.ศ. 
2533  ดว้ยเหตุผลเพยีงมิได้ ใชง้านหรือมีการ จา้งงานตลอดปีทั้งๆ   ที่มีความจ าเป็นที่จะไดรั้บการ
คุม้ครองจาก หลกัการประกนัสงัคมเช่นเดียวกบัลูกจา้งประเภทอ่ืนๆ ทัว่ไป   ประกอบกบัลกัษณะ
การท างานของแรงงานภาคเกษตรกรรมทั้ง  2  ประเภท  คือกรณีแรงงานภาคเกษตรกรรมทีมีการ
จา้งตลอดทั้งปี  แต่การท างานมีการเขา้และออกจากงานบ่อยกลบัไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมาย
ประกนัสงัคม  แต่แรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่ไดมี้การจา้งหรือใชง้านตลอดทั้งปี  การเขา้แล ะออก
จากงานเป็นไปตามช่วงของการเพาะปลูก  หรือการเก็บเก่ียวผลผลิต  โดยมิไดมี้เจตนาที่จะออก จาก
งานแต่อยา่งไร  กลบัไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามหลกัการของการประกนัสงัคม 
 5.1.2  ปัญหาเร่ืองอัตราเงินสมทบ 
   เม่ือแรงงานภาคเกษตรกรรมเขา้เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33 แลว้  จึงมีหนา้ที่จะตอ้ง
ส่งเงินสมทบ  แต่เน่ืองจากแรงงานภาคเกษตรกรรมมีรายไดไ้ม่แน่นอนและค่อนขา้งต ่า  การท างาน
ตอ้งพึ่งพาฤดูกาลไม่ มีความ มัน่คงในอาชีพ   ไม่มีนายจา้งหรือการจา้งที่แน่นอน  การจดัเก็บเงิน
สมทบ  เขา้กองทุนประกนัสงัคมในอตัราร้อยละ  5  ตามกฎกระทรวงก าหนดอตัราเงินสมทบ
กองทุนประกนัสงัคม  พ.ศ. 2545  เช่นเดียวกบัผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  ในปัจจุบนัจึงเป็นการไม่
สมควร  เม่ือเป็นเช่นน้ี รัฐบาลตอ้งรับผดิชอบโดยการออกเงินสมทบอุดหนุนจนกวา่การ เงินของ
แรงงานภาคเกษตรกรรมจะมีเสถียรภาพที่มัน่คง 
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 5.1.3  ปัญหาเร่ืองประโยชน์ทดแทน ในการค านวณ เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณปีระสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  และเงินสงเคราะห์หยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 
  5.1.3.1  ปัญหาการค านวณประโยชน์ทดแทน การขาดรายได้ กรณีประสบอนัตราย หรือ
เจบ็ป่วย ในเงินทดแทนการขาดรายได้   เงินสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การคลอดบุตรส าหรับ
ผูป้ระกนัตนหญิง  เงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีทุพพลภาพ  เน่ืองจากแรงงานในภาคเกษตรกรรม
มีความแตกต่างทางดา้นรายได ้ ไม่มีรายได้ ประจ า  การค านวณประโยชน์ทดแทน ตาม
พระราชบญัญตัิประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  มาตรา  57  โดยน าค่าจา้งเฉล่ียสามเดือนมาค านวณเพือ่หา
ค่าจา้งเป็นรายวนัน ามาจ่ายใหก้บัผูป้ระกนัตนภาคเกษตรกรรมจะเป็นการไม่เหมาะสมกบัสภาพการ
ท างาน 
  5.1.3.2  ปัญหาประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร  เน่ืองจากผูป้ระกนัตนชายอยูกิ่นฉนั
สามีภริยากบัหญิงโดยเปิดเผย  หากหญิงนั้นจดทะเบียนสมรสกบัชายอ่ืนและเลิกร้างกนัไปโดยมิได้
หยา่ขาดจากกนั   แต่มาอยูกิ่นฉนัสามี ภริยากบัผูป้ระกนัตนชายโดยเปิดเ ผย  ผูป้ระกนัตนชายจะมี
สิทธิไดรั้บค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายเป็นเงิน  13,000  บาท  เป็นการเหมาะสมหรือไม่  เน่ืองจากหญิง
นั้นมีคู่สมรสอยูแ่ลว้  การที่หญิงมาอยูกิ่นกบัชายอ่ืนโดยมิไดห้ยา่ขาดจากสามีคนเดิมเป็นการมิชอบ
ดว้ยกฎหมายและขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
  5.1.3.3  ปัญหาประโยชน์ทดแทนกรณีตาย 
       (1)  ปัญหา ผูป้ระกนัตนไม่มีบุคคลตามที่กฎหมายก าหนดให้ ไดรั้บเงิน
สงเคราะห์ กรณีตาย  พระราชบญัญตัิ ประกนัสงัคม   พ.ศ. 2533  แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 
2537  มาตรา  73  ก าหนดใหจ่้ายเงินสงเคราะห์กรณีตายแก่บุคคลที่ผูป้ระกนัตนระบุใหมี้สิทธิไดรั้บ
เงินสงเคราะห์เม่ือผูป้ระกนัตนถึงแก่ตาย  แต่ถา้ไม่ระบุไวใ้หจ่้ายแก่สามีภริยา  บิดามารดา  บุตรของ
ผูป้ระกนัตนในจ านวนที่เท่ากนั   แต่หากไม่มีบุคคลตามที่กล่าวมาน้ี  ก็จะไม่มีผูใ้ดไดรั้บเงิน
สงเคราะห์กรณีตายโดยเงินนั้นก็จะตกแก่กองทุนประกนัสงัคม 
       (2)  ปัญหาการค านวณเงินสงเคราะห์กรณีตาย  พระราชบญัญตัิ ประกนัสงัคม   
พ.ศ. 2533  แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2537  มาตรา  73  ก าหนดใหจ่้ายโดยอยู่ ในเงื่อนไขตอ้ง
ส่งเงินสมทบตั้งแต่  36  เดือน  แต่ไม่ถึง  10  ปี  จะไดรั้บเงินสงเคราะห์ร้อยละหา้สิบของค่าจา้งเฉล่ีย  
3  เดือน  แต่ถา้ ส่งเงินสมทบตั้งแต่  10  ปีขึ้นไปนั้นมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ร้อยละหา้สิบของ
ค่าจา้งเฉล่ีย  10  เดือน  เป็นการไม่เหมาะสมในการน ามาใชก้บัผูป้ระกนัตนภาคเกษตรกรรม  
เน่ืองจากหากน าค่าจา้งเฉล่ียรายวนัมาค านวณ  เงินสงเคราะห์กรณีตายจะไดเ้ป็นจ านวนนอ้ย  จึ งควร
ก าหนดในอตัราที่แน่นอน 
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  5.1.3.4  ปัญหาการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 
       (1)  ปัญหาการค านวณประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ   กฎกระทรวงก าหนด
หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  ระยะเวลา  และอตัราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  พ .ศ. 2550  
ก าหนดใหไ้ดรั้บบ านาญชราภาพในอตัราร้อยละ  20  ของค่าจา้งเฉล่ีย  60  เดือนสุดทา้ยก่อนการเป็น
ผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง  เน่ืองจากค่าจา้งฐานเฉล่ียของผูป้ระกนัตน ภาคเกษตรกรรมจะมีจ านวนนอ้ย
เม่ือน ามาคิดค  านวณจะไม่เกิดประโยชน์   อาจจะไม่เพยีงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบนั  จึงควร
ก าหนดในอตัราที่แน่นอน 
       (2)  ปัญหากรณีไม่มีสิทธิไดรั้บบ านาญชราภาพกรณีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตาย  
เน่ืองจากพระราชบญัญตัิ ประกนัสงัคม   พ.ศ. 2533  แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่  3)  พ.ศ. 2542  มาตรา  
77  จตัวา  ก าหนดใหผู้มี้สิทธิไดรั้บ  ไดแ้ก่  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย  สามีภริยา  บิดา มารดา  แต่หาก
ไม่มีบุคคลตามที่กล่าวมาก็จะไม่มีผูใ้ดไดรั้บบ านาญชราภาพของผูป้ระกนัตน  จึงควรใหสิ้ทธิในการ
ระบุบุคคลที่ตอ้งการใหไ้ดรั้บเงินบ านาญชราภาพ  ควรรวมถึงผูท้ี่อยูใ่นอุปการะของผูป้ระกนัตน
ดว้ย  รวมทั้งเม่ือผูรั้บบ านาญชราภาพตายควรมีสิทธิไดรั้บค่าท าศพ 
  5.1.3.5  ปัญหาประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน 
       เน่ืองจากกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการไดรั้บประโยชน์ทดแทน
ในกรณีวา่งงาน  พ .ศ. 2547  ก าหนดใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนขึ้นทะเบียนหางานที่ส านกังาน
จดัหางานของรัฐภายใน  30  วนันบัแต่วนัวา่งงาน  โดยใหมี้สิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน
ตั้งแต่วนัที่แปดนบัแต่วา่งงาน  เวน้แต่ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนไวท้ี่ส านกัจดัหางานของรัฐภายในสา มสิบ
วนันบัแต่วนัวา่งงาน  ใหมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานนบัแต่วนัที่ขึ้นทะ เบียน  ซ่ึงจะ
ส่งผลใหเ้งินทดแทนการขาดรายไดก้รณีวา่งงานขาดหายไป     แมจ้ะวา่งงานนบัแต่วนัที่แปดเป็น
เวลาเกา้สิบวนักรณีลาออกหรือหน่ึงร้อยแปดสิบวนักรณีเลิกจา้ง  ก็จะไดรั้บประโยชน์ทดแทนไม่
ครบสิทธิดงักล่าว 
 5.1.4  ปัญหาอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนแรงงานภาคเกษตรกรรม ในการส่งเงินสมทบ
ส าหรับการเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ 
  ปัญหาอตัราเงินสมทบของ ผูป้ระกนัตน แรงงานภาคเกษตรกรรมในการส่งเงินสมทบ
ส าหรับผูป้ระกนัตนตามมาตรา  39  เน่ืองจากพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ก าหนดให้
รัฐบาลออกเงินสมทบหน่ึงเท่า  ผูป้ระกนัตนออกเงินสมทบสองเท่า  ในอตัราการส่งเงินสมทบที่ใช้
เป็นเกณฑใ์นการค านวณเงินสมทบของผูป้ระกนัตนตามมาตรา  39 นั้น  เน่ืองจากผูป้ระกนัตนซ่ึง
เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมมีรายไดไ้ม่แน่นอน   ประกอบกบัเป็น ก าลงัแรงงานที่ ผลิตอาหารเล้ียง
คนทั้งประเทศ  รัฐบาลก็ควรช่วยอุดหนุนในเร่ืองเงินสมทบโดย จะใหจ้่ายในอตัราที่สองเท่า โดยคิด
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จากฐานที่ใชค้  านวณเงินสมทบ  4,800  บาท  เป็นการไม่สมควรเพราะเป็นการสร้างภาระใหแ้ก่
ผูป้ระกนัตนในแรงงานภาคเกษตรกรรม   รัฐบาลควรรับภาระในการออกเงินสมทบในอตัราที่
มากกวา่ผูป้ระกนัตน 
 5.1.5  ปัญหาการคุ้มครองผู้ประกันตนโดยอิสระ 
  ปัญหาการที่รัฐร่วม อุดหนุนการจ่ายเงินสมทบ  กรณีจ่ายเงินสมทบ   100  บาท  รัฐร่วม
อุดหนุน  30  บาท  กรณีจ่ายเงินสมทบ  150  บาท  รัฐร่วมอุดหนุน  50  บาท  มิไดมี้บทบญัญตัิใดใน
พระราชบญัญตัิ ประกนัสงัคม   พ.ศ. 2533  ก าหนดรองรับการร่วมอุดหนุ นของรัฐบาล ไว ้ ดงันั้น
ผูป้ระกั นตนโดยอิสระ ตามมาตรา  40  จึงไม่มีหลกัประกนัไดว้า่รัฐบาลจะงด ช่วยเหลือ ในเงิน
อุดหนุนเม่ือไร 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
   พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  ไดใ้หค้วามคุม้ครองแก่ลูกจา้งซ่ึงเป็น
ผูป้ระกนัตนโดยจะตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่  15  ปี  และไม่เกิน  60  ปี  เป็นผูป้ ระกนัตนไดก้็ตาม   แต่ได้
มีการก าหนดยกเวน้ไวใ้นพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  มาตรา  4 (6)  พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  และพ .ศ. 2545  
ไดแ้ก่  ลูกจา้งกลุ่มภาคเกษตรกรรม  กิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวซ่ึ์งมิไดใ้ชลู้กจา้ง
ตลอดทั้งปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย   ไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากฎหมายประกนัสงัคม
เช่นเดียวกบัลูกจา้ง ภาคเกษตรกรรมที่มีการใชง้านตลอดทั้งปี ซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  
ทั้งๆ ที่กลุ่มภาคเกษตรกรรม  กิจการเพาะปลูก  ป ระมง  ป่ าไม้และเล้ียงสตัว์แมไ้ม่ไดใ้ชง้านตลอด
ทั้งปี  ก็มีนายจา้งมีการจา้งแรงงาน  มีนิติสมัพนัธก์ารเป็นนายจา้งลูกจา้ง  แต่ไม่ไดรั้บความคุม้ครอง
จากกฎหมายประกนัสงัคมเช่นเดียวกบัผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  เพือ่ใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั
และเพือ่ความมัน่คงทางสงัคม  จึงควรขยายความคุม้ครองไปสู่แรงงานภาคเกษตรกรรม เพราะปลูก  
ประมง  ป่าไมแ้ละเล้ียงสตัวท์ี่นายจา้งไม่ไดจ้า้งตลอดปีและไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย   จาก
การศึกษาพบวา่  การที่แรงงานภาคเกษตรกรรมจะไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายประกนัสงัคมยงั
มีปัญหาทางกฎหมาย  ดงันั้น   เพือ่เป็น การแกไ้ขปัญหาตามที่ไดก้ล่าวมาแลว้  จึงขอเสนอแนะ
มาตรการทางกฎหมายประกนัสงัคมที่เหมาะสมเพือ่ใหค้วามคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรม
ต่อไป  ดงัน้ี 
 5.2.1  ควรแกไ้ขเพิม่เติมพระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติั
ประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  พ.ศ. 2545  โดย “ยกเลิกมาตรา  4 (5)  ได้แก่  ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก  
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ประมง  ป่าไม้ และเลีย้งสัตว์ซ่ึงมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย ”  เพือ่
ลูกจา้งภาคเกษตรกรรมจะไดรั้บความคุม้ครองในฐานะผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33   
 5.2.2  ควรแกไ้ขเพิม่เติมพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  โดยเพิม่มาตรา  46/1    ดงัน้ี  
ใหรั้ฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนภาคเกษตรกรรมมาตรา  33  ออกเงินสมทบเขา้กองทุนเพือ่การ
จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  คลอดบุตร  
สงเคราะห์บุตร  ชราภาพ  และวา่งงาน โดยรัฐบาลออกเงินสมทบมากกวา่นายจา้งและลูกจา้ง พร้อม
ทั้งแกไ้ขกฎกระทรวงก าหนดอตัราเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  พ .ศ. 2545  ตามบญัชีอตัราเงิน
สมทบทา้ยกฎกระทรวง   โดยแกไ้ขเป็น “กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  
คลอดบุตร  รัฐบาลออกเงินสมทบร้อยละ  1.5  นายจ้างร้อ ยละ  1  ผู้ประกันตนร้อยละ  0.5  กรณี
สงเคราะห์บุตรและชราภาพ  รัฐบาล  นายจ้าง  และผู้ประกันตนออกเงินสมทบร้อยละ  2  กรณี
ว่างงาน  รัฐบาลร้อยละ  1  นายจ้าง  ผู้ประกันตน         ร้อยละ  0.5” 
 5.2.3  ควรแกไ้ขเพิม่เติมพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  โดยเพิม่มาตรา  64/1  ดงัน้ี  
“เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ต้องหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาล
ตามค าส่ังของแพทย์ มีสิทธิได้รับ ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างขั้นต ่ารายวันคร้ังละไม่เกิน  90  
วัน  ระยะหน่ึงปีปฏิทินต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน”   
 5.2.4  ควรแกไ้ขเพิม่พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 
2537  โดยเพิม่มาตรา  67/1  ดงัน้ี  “เป็นผู้ประกันตนภาคเกษตรกรรมมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การ
หยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างขั้นต ่ารายวันเป็นเวลาเก้าสิบวัน”   
 5.2.5  ควรแกไ้ขเพิม่เติมระเบียบส านกังานประกนัสงัคมวา่ดว้ยประโยชน์ทดแทนกรณีคลอด
บุตรส าหรับหญิงซ่ึงอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยากบัผูป้ระกนัตนโดยเปิดเผย  พ.ศ. 2538  ในขอ้  3 (2)  
ดงัน้ี  “ผู้ประกันตนต้องอยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงน้ันโดยเปิดเผย  โดยหญิงน้ัน จะต้องไม่มีคู่
สมรสในขณะอยู่กินกับผู้ประกันตน” 
 5.2.6  ควรแกไ้ขเพิม่เติมพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่  2)  
พ.ศ. 2537  โดยเพิม่มาตรา  71/1  ดงัน้ี  “เงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับแรงงานภาคเกษตรกรรม
ที่ทุพพลภาพได้รับให้มีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ  50  ของค่าจ้างขั้นต ่ารายวันตลอดชีวิต  และบุตร
ของผู้ทุพพลภาพได้รับในอัตราเดียวกันจนอายุครบ  18  ปี” 
 5.2.7  ควรแกไ้ขเพิม่เติมพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่  2)
พ.ศ. 2537  มาตรา  73 (2)  ตอนทา้ย   ดงัน้ี   “ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวให้จ่ายแก่บุคคลที่ผู้ประกันตน
อุปการะเลีย้งดู หรือผู้ให้การอุปการะเลีย้งดูแก่ผู้ประกันตน ”  ส าหรับเงินสงเคราะห์กรณีตายควร
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ก าหนดในอตัราที่แน่นอนโดยการออกกฎกระทรวงก าหนดอตัราเงินสมทบสงเคราะห์กรณีตาย  
พ.ศ. 2555 
 5.2.8  ควรแกไ้ขเพิม่เติมพระราชบญัญติัปร ะกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่  3)  
พ.ศ. 2542  มาตรา  77  จตัวา (4)  ดงัน้ี  “ในกรณผู้ีประกันตนไม่มีทายาทผู้มีสิทธิตามวรรคสอง  ให้
บุคคลที่ผู้ประกันตนท าหนังสือระบุไว้  มีสิทธิได้รับบ าเหน็จชราภาพและหากไม่มีบุคคลใดให้จ่าย
แก่ผู้อยู่ในอุปการะหรือผู้ให้การอุปการะแก่ผู้ประกันตน”   
 5.2.9  ควรแกไ้ขเพิม่เติมพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่  3)  
พ.ศ. 2542  วรรคสาม  มาตรา  77  เบญจ  ดงัน้ี  “กรณผู้ีรับบ านาญชราภาพถึงแก่ความตายให้มีสิทธิ
ได้รับค่าท าศพ” 
 5.2.10  ควรแกไ้ขเพิม่เติมกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  ระยะเวลา  และอตัราการ
จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  พ.ศ. 2550  ดงัน้ี  “ให้การจ่ายบ านาญชราภาพให้แก่แรงงาน
ภาคเกษตรกรรมเป็นรายเดือนในอัตราเป็นจ านวนที่แน่นอน  กรณมีีสิทธิได้รับบ านาญชราภาพอาจ
เลือกรับบ าเหน็จแทนได้” 
 5.2.11  ควรแกไ้ข เพิม่เติมกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการไดรั้บประโยชน์
ทดแทนในกรณีวา่งงาน   พ.ศ. 2547  ดงัน้ี  “ให้แรงงานภาคเกษตรกรรมได้รับเงินทดแทนกรณี
ว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงานร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวันขั้นต ่าปีหน่ึงไม่เกิน  90  วัน”  และ
แกไ้ขเพิม่เติมขอ้  3  โดยเพิม่ (4)  ดงัน้ี  “ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน ขึน้ทะเบียนหางาน
ภายใน  30  วันนับแต่วันว่างงานและจะได้รับประโยชน์ทดแทนครบถ้วน   คอื  ต้ังแต่วันที่แปดนับ
แต่วันว่างงานจนครบเก้าสิบวันหรือหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  หากขึน้ทะเบียนหางานเกิน  30  วันนับแต่
วันว่างงาน  จะได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิที่เหลือนับแต่วันที่ขึน้ทะเบียนไปจนถึงระยะเวลาที่
เหลืออยู่เก้าสิบวัน หรือหน่ึงร้อยแปดสิบวันแล้วแต่กรณี” 
 5.2.12  ควรแกไ้ข เพิม่เติม พระราชบญัญตัิ ประกนัสงัคม   พ.ศ. 2533  มาตรา  46  วรรคสาม   
ดงัน้ี  “ส าหรับการเป็นผู้ประกันตนมาตร า  39  ของแรงงานภาคเกษตรกรรม  ให้รัฐบาลออกเงิน
สมทบเข้ากองทุนสองเท่า  และผู้ประกันตนออกเงินสมทบเข้ากองทุนหน่ึงเท่าของอัตราเงินสมทบที่
แต่ละฝ่ายต้องออก” 
 5.2.13  ควรแกไ้ข เพิม่เติม พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  วรรคสาม  มาตรา  40  
ดงัน้ี  “ให้รัฐบาลจ่ายเ งินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ต้องไม่เกินกึ่ง
หน่ึงของเงินสมทบที่ผู้ประกันตนน าส่งเงินสมทบ” 
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายประกนัสงัคมในการคุม้ครองแรงงานภาคเกษตรกรรมนั้น   
มีกฎหมายที่จ  าเป็นตอ้งแกไ้ขเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย  เพราะ
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กฎหมายก็คือเคร่ืองมือของมนุษยท์ี่ก  าหนดมาเพือ่ประโยชน์สุขของคนจ านวนมาก  ถา้กฎหมายไม่
สามารถน ามาใชไ้ดใ้นสถานการณ์ใดหรือก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยแลว้  คนในสงัคมก็ควรที่
จะตอ้งร่วมมือ แกไ้ขกฎหมาย  กฎหมายมิใช่ส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้นมาแลว้เปล่ียนแปลง แกไ้ขไม่ได้  
เม่ือบริบทของสงัคมเปล่ียนไปกฎหมายก็ควรตอ้งเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย DPU
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กฎหมาย 

 
กฎกระทรวง (ฉบบัที่  2)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  เง่ือนไข  และอตัราการจ่ายประโยชน์ทดแทน 

 ในกรณีสงเคราะห์บุตร  พ.ศ. 2554. 
กฎกระทรวงฉบบัที่  6 (พ.ศ. 2538)  ออกตามความในพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533. 
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กฎกระทรวงฉบบัที่  7 (พ.ศ. 2538)  ออกตามความในพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533. 
กฎกระทรวงฉบบัที่  10  ก าหนดอตัราอตัราเงินสมทบค่าท าศพ  พ.ศ. 2550. 
กฎกระทรวง (ฉบบัที่  18)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  เง่ือนไข  และอตัราการจ่ายประโยชน์

ทดแทนในกรณีชราภาพ  พ.ศ. 2550. 
กฎกระทรวง (ฉบบัที่  2)  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน  

พ.ศ. 2547. 
ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละจ านวน

เงินทดแทนค่าบริการทางการแพทยก์รณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยฉุกเฉิน  ลงวนัที่  
11  เมษายน  2548. 

ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละจ านวน
เงินทดแทนค่าบริการทางการแพทยก์รณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยฉุกเฉิน (ฉบบัที่  
2)  พ.ศ. 2554 ลงวนัที่  31  สิงหาคม  2554. 

ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละจ านวน
เงินทดแทนค่าบริการทางการแพทยก์รณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยฉุกเฉิน  ลงวนัที่  
11  เมษายน  2548. 

ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  เร่ือง  หลกัเกณฑ์
และอตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  ลงวนัที่  28  ธนัวาคม  2553. 

ประกาศคณะกรรมการการแพทยต์ามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  เร่ือง  หลกัเกณฑ์
และอตัราส าหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ลงวนัที่  28  ธนัวาคม  2553. 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์ทดแทน   
 ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของ
ผูป้ระกนัตนซ่ึงมิใช่ลูกจา้ง  พ.ศ. 2537. 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดระยะเวลาเร่ิมด าเนินการจดัเก็บเงินสมทบเพือ่การใหป้ระโยชน์ทดแทน 
 ในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ  พ.ศ. 2541. 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดระยะเวลาเร่ิมด าเนินการจดัเก็บเงินสมทบเพือ่การใหป้ระโยชน์ทดแทน 
 ในกรณีวา่งงาน  พ.ศ. 2546. 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา   4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  
พ.ศ. 2545. 

พระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ .ศ. 2533  บงัคบัแก่นายจา้งที่มีลูกจา้งตั้งแต่
หน่ึงคนขึ้นไป  พ.ศ. 2545. 
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พระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจา้งตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533  
 (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2549. 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์ทดแทน   
 ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของ ผูป้ระกนัตน  
พ.ศ. 2554. 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมประกาศของคณะปฏิวติั  ฉบบัที่  216  ลงวนัที่  29  กนัยายน  พ .ศ. 
2515 (ฉบบัที่  33)  พ.ศ. 2533. 

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม  พ.ศ. 2533. 
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2537. 
พระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัที่  3)  พ.ศ. 2542. 
พระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม (ฉบบัที่  8)  พ.ศ. 2536  ซ่ึงตราขึ้นเม่ือวนัที่  19  

กรกฎาคม  พ.ศ. 2536 
พระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ. 2545  และมาตรา  114  แห่งพระราชกฤษฎีกา 

 โอนกิจการบริหารและอ านาจหนา้ที่ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั 
 ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545   

พระราชบญัญั ติโอนอ านาจหนา้ที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมประชาสงเคราะห์  
กระทรวงมหาดไทย 

 ไปเป็นของส านกังานประกนัสงัคม  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2533 , มาตรา  3. 
พระราชบญัญติัการออมแห่งชาติ  พ.ศ. 2554. 
พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545.   
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พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 

 มาตรา  4  พระราชบญัญติัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่ 

 (1)  ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งชัว่คราวรายวนั  และลูกจา้งชัว่คราวรายชัว่โมงของ
ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ยกเวน้ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน 

(2)  ลูกจา้งของรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 (3)  ลูกจา้งของนายจา้งที่มีส านกังานในประเทศ  และไปประจ าท างานในต่างประเทศ 
 (4)  ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 
 (5)  นกัเรียน  นกัเรียนพยาบาล  นิสิตหรือนกัศึกษาหรือแพทยฝึ์กหดัซ่ึงเป็นลูกจา้งของโรงเรียน  
มหาวทิยาลยั  หรือโรงพยาบาล 
 (6)  กิจการหรือลูกจา้งอ่ืนตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา  33  ใหลู้กจา้งซ่ึงมีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบหา้ปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็น
ผูป้ระกนัตน 
 ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนอยูแ่ลว้ตามวรรคหน่ึงเม่ือมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์  และยงัเป็นลูกจา้ง
ของนายจา้งซ่ึงอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ีใหถื้อวา่ลูกจา้งนั้นเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป1 

มาตรา  38  ความเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  ส้ินสุดลง  เม่ือผูป้ระกนัตนนั้น 
 (1)  ตาย 
 (2)  ส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง 
 ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนที่ส้ินสภาพการเป็นลูกจา้งตาม  (2)  ไดส่้งเงินสมทบครบตามเง่ือนเวลา
ที่จะก่อใหเ้กิดสิทธิตามบทบญัญติัในลกัษณะ  3  แลว้  ใหผู้น้ั้นมีสิทธิตามบทบญัญติัในหมวด  2  
หมวด  3  หมวด  4  และหมวด  5  ต่อไปอีกหกเดือนนั บแต่วนัที่ส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง   
หรือตามระยะเวลาที่ก  าหนดเพิม่ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัที่
ส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง2 

 มาตรา  39  ผูใ้ดเคยเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา   33  โดยจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่
สิบสองเดือน  และต่อมาความเป็ นผูป้ระกนัตนไดส้ิ้นสุดลงตามมาตรา  38(2)  ถา้ผูน้ั้นประสงค์
จะเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป  ใหแ้สดงความจ านงต่อส านกังานตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด  ภายในหกเดือน
นบัแต่วนัส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน 

                                                             
1  มาตรา  33  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  9  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537 
2  มาตรา  38  วรรคสอง  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  3  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  3)  

พ.ศ.  2542   
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 จ านวนเงินที่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบที่ผูป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึงตอ้งส่งเขา้กองทุน
ตามมาตรา  46  วรรคสอง  ใหเ้ป็นไปตามอตัราที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งน้ี  โดยใหค้  านึงถึง
ความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นดว้ย 
 ใหผู้ป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึงน าส่งเงินสมทบเขา้กองทุนเดือนละคร้ังภายในวนัที่สิบหา้
ของเดือนถดัไป 
 ผูป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึงซ่ึงไม่ส่งเงินสมทบ  หรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลาที่ก  าหนด
ตามวรรคสาม  ตอ้งจ่ายเงินเพิม่ในอตัราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินสมทบที่ยงัมิไดน้ าส่ง   
หรือของจ านวนเงินสมทบที่ยงัขาดอยูน่บัแต่วนัถดัจากวนัที่ตอ้งน าส่งเงินสมทบ  ส าหรับเศษของเดือน
ถา้ถึงสิบหา้วนัหรือกวา่นั้นใหน้บัเป็นหน่ึงเดือนถา้นอ้ยกวา่นั้นใหปั้ดทิ้ง3 

มาตรา  40  บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ลูกจา้งตามมาตรา  33  จะสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตน
ตามพระราชบญัญติัน้ีก็ได ้ โดยใหแ้สดงความจ านงต่อส านกังาน 
 หลกัเกณฑ ์ และอตัราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะไดรั้บตามมาตรา  54  
ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 มาตรา  41  ความเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  39  ส้ินสุดลงเม่ือผูป้ระกนัตนนั้น 
 (1)  ตาย 
 (2)  ไดเ้ป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  อีก 
 (3)  ลาออกจากความเป็นผูป้ระกนัตนโดยการแสดงความจ านงต่อส านกังาน 
 (4)  ไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกนั 
 (5)  ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบมาแลว้ไม่ครบเกา้เดือน 
 การส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนตาม  (4)  ส้ินสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ  และ
การส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนตาม  (5)  ส้ินสุดลงในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบเกา้เดือน4 
 ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนที่ส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตนตาม  (3)  (4)  และ  (5)  ไดส่้งเงินสมทบ
ครบตามเง่ือนเวลาที่จะก่อใหเ้กิดสิทธิตามบทบญัญติัในลกัษณะ  3  แลว้  ใหผู้น้ั้นมีสิทธิตามบทบญัญติั
ในหมวด  2  หมวด  3  หมวด  4  และหมวด  5  ต่อไปอีกหกเดือนนบัแต่วนัที่ส้ินสุดความเป็นผูป้ระกนัตน5 

 มาตรา  42  เพือ่ก่อสิทธิแก่ผูป้ระกนัตนในการขอรับประโยชน์ทดแทนตามบญัญติัลกัษณะ  3  
ใหน้บัระยะเวลาประกนัตนตามมาตรา  33  และหรือมาตรา  39  ทุกช่วงเขา้ดว้ยกนั 
                                                             

3  มาตรา  39  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  12  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537 
4  มาตรา  41  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  13  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537 
5
  มาตรา  41 วรรคสาม  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  4  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  3)  

พ.ศ.  2542 
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มาตรา  43  กิจการใดที่อยูภ่ายใต้ บงัคบัพระราชบญัญติัน้ี  แมว้า่ภายหลงักิจการนั้น
จะมีจ านวนลูกจา้งลดลงเหลือนอ้ยกวา่จ านวนที่ก  าหนดไวก้็ตาม  ใหกิ้จการดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบั
พระราชบญัญติัน้ีต่อไปจนกวา่จะเลิกกิจการ  และใหลู้กจา้งที่เหลืออยูเ่ป็นผูป้ระกนัตนต่อไป   
ในกรณีที่กิจการนั้นไดรั้บลูกจา้งใหม่เขา้ท างานใหลู้กจา้งใหม่นั้นเป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติัน้ีดว้ย  
แมว้า่จ  านวนลูกจา้งรวมทั้งส้ินจะไม่ถึงจ านวนที่ก  าหนดไวก้็ตาม 

มาตรา  46  ใหรั้ฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  ออกเงินสมทบเขา้กองทุน
เพือ่การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรื อเจบ็ป่วย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย   
และกรณีคลอดบุตร  ฝ่ายละเท่ากนัตามอตัราที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราเงินสมทบ
ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
 ใหรั้ฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  ออกเงินสมทบเขา้กองทุนเพือ่การจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร   กรณีชราภาพ  และกรณีวา่งงานตามอตัราที่ก  าหนด
ในกฎกระทรวง  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราเงินสมทบทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
 ส าหรับการประกนัตนตามมาตรา  39  ใหรั้ฐบาลและผูป้ระกนัตนออกเงินสมทบเขา้กองทุน
โดยรัฐบาลออกหน่ึงเท่า  และผูป้ระกนัตนออกสองเท่าของอตัราเงินสมทบที่แต่ละฝ่าย ตอ้งออก
ตามที่ก  าหนดในวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
 การก าหนดอตัราเงินสมทบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ใหก้  าหนดโดยค านึงถึงประโยชน์ทดแทน
และค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของส านกังานตามมาตรา  24 
 ค่าจา้งขั้นต ่าและขั้นสูงที่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบของผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  
แต่ละคน  ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  ในการค านวณเงินสมทบของผูป้ระกนัตนแต่ละคน
ส าหรับเศษของเงินสมทบที่มีจ  านวนตั้งแต่หา้สิบสตางคข์ึ้นไปใหน้บัเป็นหน่ึงบาทถา้นอ้ยกวา่นั้นใหปั้ดทิ้ง  
ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนท างานกบันายจา้งหลายรายใหค้  านวณเงินสมทบจากค่าจา้งที่ไดรั้บจากนายจา้ง
แต่ละราย6 

มาตรา  47  ทุกคร้ังที่มีการจ่ายค่าจา้งใหน้ายจา้งหกัค่าจา้งของผูป้ระกนัตนตามจ านวนที่จะตอ้ง
น าส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตนตามมาตรา  ๔๖  และเม่ือนายจา้งไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้
ใหถื้อวา่ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบแลว้ตั้งแต่วนัที่นายจา้งหกัค่าจา้ง 
 ใหน้ายจา้งน าเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตนที่ไดห้กัไวต้ามวรรคหน่ึง  และเงินสมทบ
ในส่วนของนายจา้งส่งใหแ้ก่ส านกังานภายในวนัที่สิบหา้ของเดือนถดัจากเดือนที่มีการหกัเงินสมทบไว้
พร้อมทั้งยืน่รายการแสดงการส่งเงินสมทบตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 

                                                             
6  มาตรา  46  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  5  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ. 2542 

DPU



151 

 ถา้นายจา้งไม่ จ่ายค่าจา้งตามก าหนดเวลาที่ตอ้งจ่าย  ใหน้ายจา้งมีหนา้ที่น าส่งเงินสมทบ
ตามที่บญัญติัไวใ้นวรรคสอง  โดยถือเสมือนวา่มีการจ่ายค่าจา้งแลว้ 
 ในกรณีที่นายจา้งน าเงินสมทบในส่วนของผูป้ระกนัตน  หรือเงินสมทบในส่วนของนายจา้ง
ส่งใหแ้ก่ส านกังานเกินจ านวนที่ตอ้งช าระ  ใหน้ายจา้งหรือผูป้ระกนัตนยืน่ค  าร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้
ตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด  ถา้นายจา้งหรือผูป้ระกนัตนมิไดเ้รียกเอาเงินดงักล่าวคืนภายในหน่ึงปี
นบัแต่วนัที่น าส่งเงินสมทบ  หรือไม่มารับเงินคืนภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้ใหม้ารับเงิน  
ใหเ้งินนั้นตกเป็นของกองทุน7 

มาตรา  54  ผูป้ระกนัตนหรือบุคคลตามมาตรา  73  มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนจากกองทุน  
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)   ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย 
 (2)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
 (3)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
 (4)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
 (5)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
 (6)   ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
 (7)  ประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงาน  ยกเวน้ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  39 

มาตรา  57  การค านวณค่าจา้งรายวนัในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกนัตน
ตามมาตรา  33  ใหค้  านวณโดยน าค่าจา้งสามเดือนแรกของค่าจา้งที่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบ
ที่นายจา้งน าส่งส านกังานแลว้ยอ้นหลงัเกา้เดือนหารดว้ยเกา้สิบ  แต่ถา้ผูป้ระกนัตนมีหลกัฐานพสูิจน์ไดว้า่  
ถา้น าค่าจา้งของสามเดือนอ่ืนในระยะเวลาเกา้เดือนนั้นมาค านวณแลว้จะมีจ านวนสูงกวา่  ก็ใหน้ าค่าจา้ง
สามเดือนนั้นหารดว้ยเกา้สิบ  หรือในกรณีที่ผูป้ระกนัตนยงัส่งเงินสมทบไม่ครบเกา้เดือนใหน้ าค่าจา้ง
สามเดือนสุดทา้ยที่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบที่นายจา้งไดน้ าส่งส านกังานแลว้หารดว้ยเกา้สิบ  
เป็นเกณฑค์  านวณ 

ส าหรับการค านวณค่าจา้งรายวนัในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกนัต น
ตามมาตรา  39  นั้น  ใหค้  านวณโดยเฉล่ียจากจ านวนเงินที่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบ
ตามมาตรา  39 วรรคสอง8 

                                                             
7  มาตรา  47  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  16  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537   
8  มาตรา  57  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  20  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537   
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มาตรา  61  ผูป้ระกนัตนหรือบุคคลตามมาตรา  38  วรรคสอง  มาตรา  73  หรือมาตรา  73  ทว ิ 
ไม่มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนเม่ือปรากฏวา่การประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่ว ย  หรือทุพพลภาพ   
หรือการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุที่บุคคลดงักล่าวจงใจก่อใหเ้กิดขึ้นหรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นก่อใหเ้กิดขึ้น9 

มาตรา  62  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย
อนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน  ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบหา้เดือน ก่อนวนัรับบริการทางการแพทย์
ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามเดือน10 

 มาตรา  63  ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน
ไดแ้ก่ 
 (1)  ค่าตรวจวนิิจฉยัโรค 
 (2)  ค่าบ าบดัทางการแพทย ์
 (3)  ค่ากินอยูแ่ละรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (4)  ค่ายาและค่าเวชภณัฑ ์
 (5)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูป่้วย 
 (6)  ค่าบริการอ่ืนที่จ  าเป็น   
 ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที่คณะกรรมการการแพทยก์  าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ผูป้ระกนัตนที่ตอ้งหยดุงานเพือ่การรักษาพยาบาลตามค าสัง่ของแพทยใ์หไ้ด้ รับเงินทดแทน
การขาดรายไดต้ามเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นมาตรา  64  ดว้ย 

 มาตรา  64  ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน
ใหผู้ป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดใ้นอตัราร้อยละหา้สิบของค่าจา้งตามมาตรา  57  
ส าหรับการที่ผูป้ระกนัตนตอ้งหยดุงานเพือ่การรักษาพยาบาลตามค าสัง่ของแพทยค์ร้ังหน่ึงไม่เกินเกา้สิบวนั  
และในระยะเวลาหน่ึงปีปฏิทินตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  เวน้แต่การเจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง
ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงก็ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายไดเ้กินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  
แต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบหา้วนั 
 ระยะเวลาไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้ ใหเ้ร่ิมนบัแต่วนัแรกที่ตอ้งหยดุงานตามค าสัง่ของแพทย์
จนถึงวนัสุดทา้ยที่แพทยก์  าหนดใหห้ยดุงาน  หรือจนถึงวนัสุดทา้ยที่หยดุงานในกรณีผูป้ระกนัตน
กลบัเขา้ท างานก่อนครบก าหนดเวลาตามค าสัง่ของแพทยแ์ต่ไม่เกินระยะเวลาที่ก  าหนดในวรรคหน่ึง 

                                                             
9  มาตรา  61  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  21 แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537 
10  มาตรา  62  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  23  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537 
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 ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งจากนายจา้งในระหวา่งหยดุงาน  เพือ่การรักษาพยาบาล
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานหรือมีสิทธิตามระเบียบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน   
สญัญาจา้งแรงงาน  หรือขอ้ตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจา้งแลว้แต่กรณี  ผูป้ระกนัตนไม่มีสิทธิไดรั้บเงินทดแทน
ตามวรรคหน่ึงจนกวา่สิทธิไดรั้บเงินค่าจา้งนั้นไดส้ิ้นสุดลง  จึงจะมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนดงักล่าว
เท่าระยะเวลาที่คงเหลือ  และถา้เงินค่าจา้งที่ไดรั้บจากนายจา้งในกรณีใดนอ้ยกวา่เงินทดแทนการขาดรายได้
จากกองทุน  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนจากกองทุนในส่วนที่ขาดดว้ย 

 มาตรา  65  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส าหรับตนเอง
หรือภริยา  หรือส าหรับหญิงซ่ึงอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยากบัผูป้ระกนัตนโดยเปิดเผย  ตามระเบียบ
ที่เลขาธิการก าหนด ถา้ผูป้ระกนัตนไม่มีภริยา  ทั้งน้ี  ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบหา้เดือนก่อนวนัรับบริการ
ทางการแพทยผ์ูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่เจด็เดือน 
 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  ใหผู้ป้ระกนัตนแต่ละคนมีสิทธิไดรั้บส าหรับการคลอดบุตร
ไม่เกินสองคร้ัง11 

มาตรา  66  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร  ไดแ้ก่ 
 (1)   ค่าตรวจและรับฝากครรภ ์
 (2)  ค่าบ าบดัทางการแพทย ์
 (3)  ค่ายาและค่าเวชภณัฑ ์
 (4)  ค่าท าคลอด 
 (5)  ค่ากินอยูแ่ละรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (6)   ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
 (7)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูป่้วย 
 (8)  ค่าบริการอ่ืนที่จ  าเป็น 
 ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที่คณะกรรมการการแพทยก์  าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ผูป้ระกนัตนซ่ึงตอ้งหยดุงานเพือ่การคลอดบุตรใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การคลอดบุตร
ตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นมาตรา  67  ดว้ย12 

 มาตรา  67  ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนหยดุงานเพือ่การคลอดบุตร  ใหผู้ป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บ
เงินสงเคราะห์การหยดุงานเพือ่การคลอดบุตรไม่เกินสองคร้ังเป็นการเหมาจ่ายในอตัราคร้ังละร้อยละ
หา้สิบของค่าจา้งตามมาตรา  57  เป็นเวลาเกา้สิบวนั13 

                                                             
11  มาตรา  65  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  24  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537   
12  มาตรา  66  วรรคสาม  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  25  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537   
13  มาตรา  67  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  26  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537 

DPU



154 

มาตรา  69  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอนัมิใช่เน่ืองจาก
การท างาน   ต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบหา้เดือนก่อนทุพพลภาพผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามเดือน14 

 มาตรา  70  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ไดแ้ก่ 
 (1)   ค่าตรวจวนิิจฉยัโรค 
 (2)  ค่าบ าบดัทางการแพทย ์
 (3)  ค่ายาและค่าเวชภณัฑ ์
 (4)  ค่ากินอยูแ่ละรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
 (5)  ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผูทุ้พพลภาพ 
 (6)  ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจและอาชีพ 
 (7)  ค่าบริการอ่ืนที่จ  าเป็น 
 ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที่คณะกรรมการการแพทยก์  าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 มาตรา  71  ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนทุพพลภาพอนัมิใช่เน่ืองจากการท างานใหมี้สิทธิไดรั้บ
เงินทดแทนการขาดรายไดใ้นอตัราร้อยละหา้สิบของค่าจา้งตามมาตรา  57  ตลอดชีวติ15 

 มาตรา  73  ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย
เน่ืองจากการท างาน  ถา้ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน  ใหจ้่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย  ดงัน้ี 
 (1)  เงินค่าท าศพตามอตัราที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยเท่าของ
อตัราสูงสุดของค่าจา้งขั้นต ่ารายวนั  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแ รงงาน  ใหจ้่ายใหแ้ก่บุคคล
ตามล าดบั  ดงัน้ี 
        (ก)  บุคคลซ่ึงผูป้ระกนัตนท าหนงัสือระบุใหเ้ป็นผูจ้ดัการศพ  และไดเ้ป็นผูจ้ดัการศพ
ผูป้ระกนัตน 
        (ข)  สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผูป้ระกนัตนซ่ึงมีหลกัฐานแสดงวา่เป็น
ผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน 
        (ค)  บุคคลอ่ืนซ่ึงมีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน 
                                                             

14  มาตรา  69  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  27 แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537 
15  มาตรา  71  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  28  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537  
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 (2)  เงินสงเคราะห์กรณีที่ผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตาย  ใหจ่้ายแก่บุคคลซ่ึงผูป้ระกนัตน
ท าหนงัสือระบุใหเ้ป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์นั้น  แต่ถา้ผูป้ระกนัตนมิไดมี้หนงัสือระบุไว้
ก็ใหน้ ามาเฉล่ียจ่ายใหแ้ก่สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผูป้ระกนัตนในจ านวนที่เท่ากนั  ดงัน้ี 
         (ก)  ถา้ก่อนถึงแก่ความตาย  ผูป้ระกนัตนไดส่้งเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่สามสิบหกเดือนขึ้นไป  
แต่ไม่ถึงสิบปี  ใหจ่้ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละหา้สิบของค่าจา้งรายเดือนที่ค  านวณได้
ตามมาตรา  57  คูณดว้ยสาม 
         (ข)  ถา้ก่อนถึงแก่ความตาย  ผูป้ระกนัตนไดส่้งเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่สิบปีขึ้นไป   
ใหจ่้ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละหา้สิบของค่าจา้งรายเดือนที่ค  านวณไดต้ามมาตรา  57  
คูณดว้ยสิบ16 

มาตรา  73  ทว ิ ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนทีทุ่พพลภาพตามมาตรา  71  ถึงแก่ความตายใหน้ าความ
ในมาตรา  73  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  โดยใหน้ าเงินทดแทนการขาดรายไดท้ี่ผูป้ระกนัตนไดรั้บ
ในเดือนสุดทา้ยก่อนถึงแก่ความตายมาเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
 ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนที่ทุพพลภาพนั้นอยูใ่นข่ายที่จะไดรั้บเงินค่าท าศพ  และเงินสงเคราะห์
กรณีที่ผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายในฐานะที่เป็นผูป้ระกนัตนและในฐานะที่เป็นผูป้ระกนัตนที่ทุพพลภาพ
ตามวรรคหน่ึงในเวลาเดียวกนั  ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าท าศพและเงินสงเคราะห์กรณีที่ผูป้ระกนัตน
ถึงแก่ความตายตามมาตรา  73  เพยีงทางเดียว17 

 มาตรา  76 ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพต่อเม่ือผูป้ระกนัตน
ไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบเดือน  ไม่วา่ระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบเดือน
จะติดต่อกนัหรือไม่ก็ตาม18 

 มาตรา  77  ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  ไดแ้ก่ 
 (1)  เงินเล้ียงชีพรายเดือน  เรียกวา่  เงินบ านาญชราภาพ  หรือ 
 (2)  เงินบ าเหน็จที่จ่ายใหค้ร้ังเดียว  เรียกวา่  เงินบ าเหน็จชราภาพ  
 หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  ระยะเวลา  และอตัราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามวรรคหน่ึง
ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง19 

                                                             
16  มาตรา  73  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  30  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537   
17  มาตรา  73  ทวิ  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  31  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2537 
18  มาตรา  76  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  8  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ.  2542 
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มาตรา  77  ทว ิ ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบเดือน  
ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินบ านาญชราภาพตั้งแต่เดือนถดัจากเดือนที่อายคุรบหา้สิบหา้ปีบริบูรณ์  เวน้แต่เม่ือมีอายคุรบ
หา้สิบหา้ปีบริบูรณ์และความเป็นผูป้ระกนัตนยงัไม่ส้ินสุดลงตามมาตรา  38  หรือมาตรา  41  ใหผู้น้ั้น
มีสิทธิไดรั้บตั้งแต่เดือนถดัจากเดือนที่ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง 
 ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบหน่ึงร้อยแปดสิบเดือนและความเป็นผูป้ระกนัตน
ไดส้ิ้นสุดลงตามมาตรา  38  หรือมาตรา  41  ใหผู้น้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพ20 

 มาตรา  77  ตรี  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรั้บเงินบ านาญชราภาพไดก้ลบัเขา้เป็นผูป้ระกนัตน
ใหง้ดการจ่ายเงินบ านาญชราภาพของบุคคลดงักล่าวจนกวา่ความเป็นผูป้ระกนัตนไดส้ิ้นสุดลง
ตามมาตรา  38  หรือมาตรา  41  แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีที่ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงดว้ยเหตุอ่ืนนอกจากถึงแก่ความตายใหผู้น้ั้นมีสิทธิ
ไดรั้บเงินบ านาญชราภาพ 
 ในกรณีที่ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลงเน่ืองจากผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายใหท้ายาทผูมี้สิทธิ
ของผูน้ั้นตามมาตรา  77  จตัวา  มีสิทธิไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพ 

 มาตรา  77  จัตวา  ในกรณีผูป้ระกนัตนซ่ึงมีสิทธิไดรั้บประโย ชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
ตามมาตรา  77  ทว ิ ถึงแก่ความตายก่อนที่จะไดรั้บประโยชน์ทดแทน  หรือผูรั้บเงินบ านาญชราภาพ
ถึงแก่ความตายภายในหกสิบเดือนนบัแต่เดือนที่มีสิทธิไดรั้บเงินบ านาญชราภาพ  ใหท้ายาทของผูน้ั้น
มีสิทธิไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพ21 
 ทายาทผูมี้สิทธิตามวรรคหน่ึง  ไดแ้ก่ 
 (1)  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย  ยกเวน้บุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรม
ของบุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บสองส่วน  ถา้ผูป้ระกนัตนที่ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปใหไ้ดรั้บสามส่วน 
 (2)  สามีหรือภริยาใหไ้ดรั้บหน่ึงส่วน  และ 
 (3)  บิดามารดา  หรือบิดา  หรือมารดาที่มีชีวติอยูใ่หไ้ดรั้บหน่ึงส่วน 
 ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด  หรือทายาทนั้นไดต้ายไปเสียก่อนใหแ้บ่งเงิน
ตามมาตรา  77(2)  ในระหวา่งทายาทผูมี้สิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บ22 

                                                                                                                                                                               
19  มาตรา  77  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  8  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ.  2542   
20  มาตรา  77  ทวิ  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  9  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  3) พ.ศ.  2542 
21  มาตรา  77  ตรี  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  9  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ.  2542 

22  มาตรา  77  จตัวา  เพ่ิมเติมโดยมาตรา  9  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ.  2542 
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มาตรา  78  ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณี วา่งงาน
ต่อเม่ือผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือน  และตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาสิบหา้เดือน
ก่อนการวา่งงาน  และจะตอ้งเป็นผูท้ี่อยูใ่นเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เป็นผูมี้ความสามารถในการท างาน  พร้อมที่จะท างานที่เหมาะสมตามที่จดัหาให้   
หรือตอ้งไม่ปฏิเสธการฝึกงาน  และไดข้ึ้นทะเบียนไวท้ี่ส านกัจดัหางานของรัฐ  โดยตอ้งไปรายงานตวั
ไม่นอ้ยกวา่เดือนละหน่ึงคร้ัง 
 (2)  การที่ผูป้ระกนัตนวา่งงานตอ้งมิใช่ถูกเลิกจา้งเน่ืองจากทุจริตต่อหนา้ที่  หรือกระท าความผดิอาญา
โดยเจตนาแก่นายจา้ง  หรือจงใจท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย  หรือฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือระเบียบ
เก่ียวกบัการท างาน  หรือค าสัง่อนัชอบดว้ยกฎหมายในกรณีร้ายแรง  หรือละทิ้งหนา้ที่เป็นเวลาเจด็วนั
ท างานติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย
อยา่งร้ายแรง  หรือไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิ
ที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 (3)  ตอ้งมิใช่ผูมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด  7  ในลกัษณะน้ี 

 มาตรา  79  ใหผู้ป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนการวา่งงานตั้งแต่วนัที่แปดนบั
แต่วนัว่ างงานจากการท างานกบันายจา้งรายสุดทา้ย  ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที่ก  าหนด
ในกฎกระทรวง 
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กฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  พ.ศ. 2545 

 ข้อ  2  ใหรั้ฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  ออกเงินสมทบเขา้กองทุน

เพือ่การจ่ายประโยชน์ท ดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย   

และกรณีคลอดบุตรตามบญัชีอตัราเงินสมทบทา้ยกฎกระทรวงน้ี  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตั้งแต่วนัที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2546  ถึงวนัที่  31  ธนัวาคม  พ.ศ.  2546  ใหเ้ป็นไปตามอตัรา

ในบญัชี  ก. 

(2) ตั้งแต่วนัที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2547  เป็นตน้ไป  ใหเ้ป็นไปตามอตัราในบญัชี  ข.   

ข้อ  3  ใหรั้ฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33 ออกเงินสมทบเขา้กองทุน

เพือ่การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร  และกรณีชราภาพ  ตามบญัชีอตัราเงินสมทบ  

ในบญัชี  ค.  ทา้ยกฎกระทรวงน้ี 

ข้อ  4  กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2546  เป็นตน้ไป 

 

บัญชีอัตราเงินสมทบ  บัญชี  ก. 
 

ผู้ออกเงินสมทบ 
อัตราเงินสมทบเป็นร้อยละของค่าจ้าง 

ของผู้ประกันตน 

เงินสมทบเพือ่การจ่ายประโยชน์ทดแทน  กรณีประสบอนัตราย

หรือเจบ็ป่วย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย  และกรณีคลอดบุตร 

      (1)  รัฐบาล 

      (2)  นายจา้ง 

      (3)  ผูป้ระกนัตน 

 

 

1 

1 

1 
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บัญชีอัตราเงินสมทบ  บัญชี  ข. 
 

ผู้ออกเงินสมทบ 
อัตราเงินสมทบเป็นร้อยละของค่าจ้าง 

ของผู้ประกันตน 
เงินสมทบเพือ่การจ่ายประโยชน์ทดแทน  กรณีประสบอนัตราย
หรือเจบ็ป่วย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย  และกรณีคลอดบุตร 
      (1)  รัฐบาล 
      (2)  นายจา้ง 
      (3)  ผูป้ระกนัตน 

 
 

1.5 
1.5 
1.5 

 
 

บัญชีอัตราเงินสมทบ  บัญชี  ค. 
 

ผู้ออกเงินสมทบ 
อัตราเงินสมทบเป็นร้อยละของค่าจ้าง 

ของผู้ประกันตน 
เงินสมทบเพือ่การจ่ายประโยชน์ทดแทน  กรณีสงเคราะห์บุตร  
และกรณีชราภาพ 
      (1)  รัฐบาล 
      (2)  นายจา้ง 
      (3)  ผูป้ระกนัตน 

 
 

1 
3 
3 
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กฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณว่ีางงาน  พ.ศ. 2546 

 ข้อ  1  ใหรั้ฐบาล  นายจา้ง  และผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  ออกเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม

เพือ่การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่งงานตามอตัราดงัต่อไปน้ี 

(1) รัฐบาลในอตัราร้อยละ  0.25  ของค่าจา้งของผูป้ระกนัตน 

(2) นายจา้งในอตัราร้อยละ  0.5  ของค่าจา้งของผูป้ระกนัตน 

(3) ผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  ในอตัราร้อยละ  0.5  ของค่าจา้งของผูป้ระกนัตน 

ค่าจา้งที่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณเงินสมทบของผูป้ระกนัตนตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไป

ตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา  46  วรรคหา้ 

 ข้อ  2  กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2547  เป็นตน้ไป 
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พระราชกฤษฎีกาก าหนดลูกจ้างตามมาตรา  4 (6)  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  พ.ศ. 2545 

  มาตรา  4  ใหลู้กจา้งต่อไปน้ีเป็นลูกจา้งตามมาตรา  4(6)  แห่งพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  
พ.ศ.  2533 
 (1)  ลูกจา้งของเนติบณัฑิตยสภา 
 (2)  ลูกจา้งของสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ 
 (3)  ลูกจา้งของสภากาชาดไทย 
 (4)  ลูกจา้งของรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ 
 (5)  ลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ป่าไม ้ และเล้ียงสตัว ์ ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปี
และไม่มีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 
 (6)  ลูกจา้งของนายจา้งที่จา้งไวเ้พือ่ท  างานอนัมีลกัษณะเป็นคร้ังคราว  เป็นการจร   
หรือเป็นไปตามฤดูกาล 
 (7)  ลูกจา้งของนายจา้งที่เป็นบุคคลธรรมดา  ซ่ึงงานที่ลูกจา้งท านั้นมิไดมี้การประกอบธุรกิจ
รวมอยูด่ว้ย 
 (8)  ลูกจา้งของนายจา้งซ่ึงประกอบการคา้เร่หรือการคา้แผงลอย 
 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ  ประเภทของประโยชน์ทดแทน  
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน 

พ.ศ. 2554 

 มาตรา  4  ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“ผูป้ระกนัตน” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งจ่ายเงินสมทบอนัก่อใหเ้กิดสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทน

ตามที่บญัญติัไวใ้นพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“เงินสมทบ” หมายความวา่ เงินที่จดัเก็บจากผูป้ระกนัตนตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“ส านกังาน ” หมายความวา่  ส านกังานประกนัสงัคม   ส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดั

ส านกังานประกนัสงัคมเขตพื้นที่ หรือสถานที่อ่ืนตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด 

มาตรา  5  บุคคลตามมาตรา  40  ซ่ึงมีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบหา้ปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
หากประสงคจ์ะสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน ใหแ้สดงความจ านงต่อส านกังานตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 

มาตรา  6  ใหผู้ป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนเดือนละคร้ัง ทั้งน้ี ผูป้ระกนัตน
อาจจ่ายเงินสมทบล่วงหนา้ไดค้ร้ังละไม่เกิ นสิบสองเดือน  แต่ไม่อาจจ่ายเงินสมทบยอ้นหลงัได้   
การจ่ายเงินสมทบในวนัใดของเดือนใดใหถื้อเป็นการจ่ายเงินสมทบของเดือนนั้นและเดือนต่อไป
ตามจ านวนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหนา้ 
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ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบล่วงหนา้คร้ังละเกินจ านวนหน่ึงเดือนขึ้นไป  
และผูป้ระกนัตนเสียชีวติ ใหส้ านกังานคืนเงินสมทบส่วนที่จ่ายล่วงหนา้ ใหแ้ก่สามี ภริยา บิดา มารดา 
หรือบุตรของผูป้ระกนัตนในจ านวนที่เท่ากนั 

มาตรา  7  สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเดือน
ละหน่ึงร้อยบาทมีดงัต่อไปน้ี 

(1) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย 
(2) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
(3) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 

มาตรา  8  สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเดือน
ละหน่ึงร้อยหา้สิบบาทมีดงัต่อไปน้ี 

(1) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย 
(2) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 
(3) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย 
(4) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 

มาตรา  11  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย
เป็นเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทผูป่้วยในตั้งแต่สองวนัขึ้นไป
ในอตัราวนัละสองร้อยบาท ปีละไม่เกินยีสิ่บวนั  ต่อเม่ือภายในระยะเวลาส่ีเดือน  ผูป้ระกนัตนไดจ่้าย 
เงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามเดือนก่อนเดือนที่ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย 

มาตรา  12  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ เม่ือคณะกรรมการ
การแพทยว์นิิจฉยัแลว้วา่เป็นผูทุ้พพลภาพหรือทุพพลภาพเพิม่ขึ้นเป็นเงินทดแทนการขาดรายไดต้่อเดือน
เป็นระยะเวลาสิบหา้ปี ดงัต่อไปน้ี 

(1) อตัราเดือนละหา้ร้อยบาทต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบเดือน ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หกเดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ 

(2) อตัราเดือนละหกร้อยหา้สิบบาทต่อเม่ือภายในระยะเวลายีสิ่บเดือน  ผูป้ระกนัตนไดจ่้าย   
เงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบสองเดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ 

(3) อตัราเดือนละแปดร้อยบาทต่อเม่ือภายในระยะเวลาส่ีสิบเดือน ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีเดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ 
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(4) อตัราเดือนละหน่ึงพนับาทต่อเม่ือภายในระยะเวลาหกสิบเดือน ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบ

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบหกเดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ 
ในกรณีผูป้ระกนัตนซ่ึงไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพถึงแก่ความตาย  

ใหสิ้ทธิในการรับเงินทดแทนการขาดรายไดก้รณีทุพพลภาพดงักล่าวเป็นอนัระงบัในเดือ นถดัไป  
และใหบุ้คคลตามมาตรา  13  มีสิทธิไดรั้บเงินค่าท าศพ 

มาตรา  13  กรณีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตาย ใหจ่้ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตายเป็นเงินค่าท าศพ

ในอตัราสองหม่ืนบาทต่อเม่ือภายในระยะเวลาสิบสองเดือน  ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่หกเดือนก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย 

การจ่ายค่าท าศพตามวรรคหน่ึง ใหจ่้ายแก่บุคคลตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

(1) บุคคลซ่ึงผูป้ระกนัตนท าหนงัสือระบุใหเ้ป็นผูจ้ดัการศพและไดเ้ป็นผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน 
(2) สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรของผูป้ระกนัตน ซ่ึงมีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการศพ

ผูป้ระกนัตน 
(3) บุคคลอ่ืนที่มีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการศพผูป้ระกนัตน   

ในกรณีที่ผูป้ระกนัตนซ่ึงไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพถึงแก่ความตาย  

ใหจ่้ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตายตามวรรคหน่ึงดว้ย 

มาตรา  14  ผูป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เป็นเงินบ าเหน็จชราภาพ

ในอตัราไม่นอ้ยกวา่จ านวนเงินสมทบที่ผูป้ระกนัตนจ่ายสมทบเพือ่การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
พร้อมดว้ยผลประโยชน์ตอบแทนรายปีที่ส านกังานประกนัสงัคมประกาศก าหนดในแต่ละปีต่อเม่ืออายคุรบ

หกสิบปีบริบูรณ์และไม่ประสงคจ์ะเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป 

ในกรณีผูป้ระกนัตนประสงคจ์ะไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพิม่ขึ้น ใหจ่้ายเงินสมทบ
เพิม่เติมจากอตัราที่ก  าหนดในมาตรา  8  แต่ตอ้งไม่เกินเดือนละหน่ึงพนับาท 

มาตรา  15  ในกรณีผูป้ระกนัตนถึงแก่ความตายก่อนอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์หรือก่อนที่จะไดรั้บ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามมาตรา  14  ใหจ่้ายเงินบ าเหน็จชราภาพใหแ้ก่สามี  ภริยาบิดา  
มารดา หรือบุตรของผูป้ระกนัตนในจ านวนที่เท่ากนั 

กรณีผูป้ระกนัตนไม่มีผูมี้สิทธิตามวรรคหน่ึง  ใหบุ้คคลซ่ึงผูป้ระกนัตนท าหนงัสือระบุไว้
เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
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มาตรา  16  สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนของผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง เม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ไดเ้ป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา  33  หรือมาตรา  39 
(3) แสดงความจ านงต่อส านกังานวา่ ไม่ประสงคเ์ป็นผูป้ระกนัตนต่อไป 
การส้ินสุดลงแห่งสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนตาม (2) และ (3) มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีสิทธิ

ไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพและกรณีชราภาพ 

มาตรา  17  เพือ่ประโยชน์ในการค านวณระยะเวลาที่จะก่อใหเ้กิดสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทน
ตามที่บญัญติัไวใ้นพระราชกฤษฎีกาน้ี  ใหน้บัระยะเวลาการเป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลกัเกณฑ ์ และอตัราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผูป้ระกนัตนซ่ึงมิใช่ลูกจา้ง   พ.ศ. 2537  
และระยะเวลาการเป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชกฤษฎีกาน้ีเขา้ดว้ยกนั 

มาตรา  19  สิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  ไม่อาจโอนกนัได้
และไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี 

มาตรา  20  ในระยะเร่ิมแรก ใหผู้ป้ระกนัตนที่เลือกสิทธิประโยชน์ตามมาตรา  7  จ่ายเงินสมทบ 
เขา้กองทุนในอตัราเดือนละเจด็สิบบาท  และผูป้ระกนัตนที่เลือกสิทธิประโยชน์ตามมาตรา   8  
จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราเดือนละหน่ึงร้อยบาท ทั้งน้ี จนกวา่ส านกังานจะประกาศเป็นอยา่งอ่ืน 

DPU



165 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ – นามสกลุ    พชิญาภรณ์   กุลเศรษฐ 
 
ประวัติการศึกษา    ปริญญานิติศาสตร์บณัฑิต 
     เนติบณัฑิตไทย  สมยัที่  41 
 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน   นิติกรช านาญการ  ส านกังานประกนัสงัคม 
     กระทรวงแรงงาน 
DPU
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