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บทคัดยอ 
         ประเทศไทยไดมีการบังคับใชกฎหมายประกันสังคมอยางสมบูรณแบบมาตั้งแตป พ.ศ.2533 

โดยมีการประกาศใช พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งตามเนื้อหาในกฎหมาย

ประกันสังคมฉบับดังกลาว ไดมุงเนนใหความคุมครองแกประชากรในกลุมของลูกจางที่ทาํงานอยูใน

สถานประกอบการตางๆ แมในป พ.ศ.2537 จะไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา กาํหนด

หลักเกณฑและอัตราการจายเงนิสมทบ   ประเภทของประโยชนทดแทน     ตลอดจนหลักเกณฑและ

เงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนซ่ึงมิใชลูกจาง พ.ศ.2537 โดยอาศัยความ

ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533      ไดเปดโอกาสใหผูประกอบอาชีพ

อิสระทั้งหลายรวมถึงเกษตรกร ซึ่งเปนประชากรกลุมใหญที่สุดของประเทศ ไดเขาสูระบบ

ประกันสังคม แตจนถึงปจจุบัน แมกฎหมายฉบับดังกลาวจะไดประกาศใชมาแลวนานกวา 7 ป แตก็

ยังไมมีเกษตรกรรายใดเขาสูระบบประกันสังคมเลย 

         วิทยานพินธฉบับนี ้  มุงเนนศึกษาถึงขอบเขตการใหความคุมครองตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยศึกษาถึงหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และสิทธิประโยชนที่ผูประกันตนซึ่งเปน

ลูกจางไดรับ  เปรียบเทียบกบั  หลักเกณฑ  เงื่อนไข  และสิทธิประโยชนที่ผูประกันตนที่เปนเกษตรกร

ไดรับ    เพื่อใหทราบถึงความแตกตางในดานตางๆ    อันเปนสาเหตุทีท่ําใหกฎหมายฉบับดังกลาวไม

สามารถสนองตอความตองการของเกษตรกรได  และทําการศึกษาโดยมุงเนนใหเห็นถึงความจาํเปน

ในการใหเกษตรกรไดเขาสูระบบประกันสังคม  ตลอดจนศึกษาถงึความเปนไปไดในการใหประชากร

ของประเทศในกลุมนี้ไดเขาสูระบบประกันสังคม 

         ผลของการศึกษาพบวา  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 การกําหนดหลักเกณฑ  

เงื่อนไข  ตลอดจนสิทธิประโยชนตางๆนั้น มีความเหมาะสมสอดคลอง และเอ้ือประโยชนใหกับ

ประชากรในกลุมที่เปนลูกจางซึง่ทาํงานอยูในสถานประกอบการตางๆ  แตหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ

สิทธิประโยชนเหลานั้นไมมีความเหมาะสม อีกทั้งไมเอ้ือประโยชนแกประชากรในกลุมที่เปนเกษตรกร  

เนื่องจากประชากรทัง้สองกลุมดังกลาวมีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง ทั้งทางดานการประกอบอาชีพ  
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รายได  และวิถีการดําเนนิชวีิต  จากเหตุผลดังกลาว  ผูทําการศึกษาจึงมีความเห็นวา  ในการดําเนิน

โครงการประกนัสังคมของประเทศไทยนัน้ ควรใหมีการจัดทําโครงการประกันสังคม โดยแยกออกเปน

โครงการยอยหลายโครงการ  ใหแตละโครงการสามารถใหความคุมครองครอบคลุมถึงสิทธิประโยชน

หลักที่มีความใกลเคียงกนั แตใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขในดานตางๆซึง่เปน

รายละเอียดปลีกยอยแตกตางหลากหลาย ทัง้นี ้  เพื่อใหระบบประกันสังคมสามารถใหความคุมครอง

และตอบสนองความตองการของประชากรในทุกกลุมอาชีพไดอยางกวางขวาง เสมอภาค และเปน

ธรรม 
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ABSTRACT 
 

        Thailand announced and has enforced the use of a complete social security law 

since 1990.  The content of the law emphasizes on provision of the protection for the 

people who are employees in private enterprises. The Royal Decree promulgated in 1994 

consisted of specified rules, contributions rates to the fund, typeof  benefits including rules 

and qualifying conditions  for receiving  benefits of the insured person who is not an 

employee, According to the Article 40 of the Social Security Act 1990, it gave the 

opportunity to those in the biggest group of people in the country, self-employees and 

farmers, get into the social security system. In spite of the 7 years of promulgating,  

farmers has not applied to the scheme yet.        

         This thesis emphasized on the scope of protection of 1990 Social Security Act. 

Rules, conditions and benefits of the employees will be studied and compared with those 

of the farmers. The comparative differences will imply the reason that this law cannot fulfill 

the needs of the farmers. The study also focuses on the necessity and the probability 

getting farmers into the social security system. 

         The result of the research was that, according to the Social Security Act of 1990, the 

specified rules, conditions and all benefits provided are suitable and in favor of employee 

group. However, they are not proper and in favor of the self- employees and farmers. Both 

groups are totally different in earning income and lifestyle. From the above reasons, the 

author concluded that the social security scheme in Thailand should be separated into 

small projects that have different rules, conditions and privileges to protect and fulfill the 

needs of every group of people in general with equityand fairness. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. สภาพและความสําคัญของปญหา 
 

แมสังคมไทยซ่ึงมีพืน้ฐานด่ังเดิมอยูกับการประกอบอาชพีดานการเกษตรและไดมีการพัฒนา 

เขาสูภาคอุตสาหกรรม  มกีารอพยพแรงงานภาคการเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรมที่เปนสังคมเมือง

เปนจํานวนมาก แตภาคการเกษตรกย็งัคงมีความสําคัญตอประเทศเปนอยางมาก ทัง้ในดาน

เศรษฐกิจและสังคม  เพราะการผลิตในภาคการเกษตรยังคงเปนฐานใหเกิดการเจริญเติบโตของภาค

เศรษฐกิจอ่ืน  เชน เปนแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจํานวนมาก  เปนแหลงผลิต

อาหารและวัตถุดิบเพื่อใชในกิจการภาคอุตสาหกรรม  ดังนั้นภาคการเกษตรจึงเปนรากฐานที่สําคัญ

ของการพฒันาประเทศมาโดยตลอด 

 แตประชากรในภาคการเกษตรซ่ึงเปนประชากรกลุมใหญที่สุดของประเทศ จากสถิติจํานวน

ประชากรของประเทศไทยใน พ.ศ.2544 มีทั้งส้ิน 63,841,227 คน โดยอยูในภาคการเกษตรถึง 

35,958,880 คน หรือคิดเปนรอยละ 56.33 ของจํานวนประชากรทัง้หมด  และเปนผูที่อยูในวัยทาํงาน

ทั้งส้ิน  19,318,164 คน หรือคิดเปนรอยละ 53.16 ของจํานวนแรงงานทัว่ประเทศ ซึ่งสวนใหญอาศัย

อยูในชนบท  กลับมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดอยกวาผูทีป่ระกอบอาชีพอ่ืน  แมปจจุบัน

ประเทศไทยจะมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลวหลายฉบับ และตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมในฉบับหลังๆไดมีการพุงเปาไปที่การสงเสริมดานการเกษตร โดยมุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สงเสริมใหมีการรวมกลุมกนัในรูปของสหกรณและกลุมเกษตรกร

ในระดับอําเภอและตําบลเพือ่รวมกันแกไขปญหาในการประกอบอาชีพ รวมกนัซื้อ รวมกันขาย สราง

อํานาจตอรองในระบบตลาด เพื่อใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีข้ึน ควบคูไปกับการพัฒนาการผลิต

ทางการเกษตร  แตเมื่อสํารวจถึงการดํารงชีวิตของเกษตรกรเมื่อเทยีบกับกลุมที่เปนลูกจางยังพบวา 

เกษตรกรยังมคุีณภาพชีวิตที่ดอยกวามาก  โดยเฉพาะในเร่ืองของหลักประกันทางสังคม  ขณะที่กลุม

ของลูกจาง ไดรับความคุมครองจากโครงการประกันสังคม ตามพระราชบญัญัติประกันสังคม 

พ.ศ.2533 ทีค่อนขางไดมาตรฐาน  แมกฎหมายฉบับดังกลาวจะไดเปดโอกาสใหผูประกอบอาชีพใน

ภาคการเกษตรหรือเกษตรกรเขาสูระบบประกันสังคมได โดยความสมัครใจตามมาตรา 40 แตดวย

เงื่อนไขและหลักเกณฑ ตลอดจนขอกําหนดตางๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชน มีความแตกตางกนัโดย

ส้ินเชิงกับโครงการที่จัดใหกบัลูกจาง  จงึทาํใหเกษตรกร รวมถึงผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืน ๆ ไม

สามารถเขาถงึระบบประกนัสังคมไดในทางปฏิบัติ แมกฎหมายฉบับดังกลาวที่ไดมีผลบังคับใช
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

ทําการศึกษาเปรียบเทียบ       เพื่อใหเหน็ถงึความแตกตางระหวาง หลักเกณฑ  และเงือ่นไข 

ตลอดจนขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกบัสิทธปิระโยชนที่จัดใหกับผูประกันตนที่เปนลูกจางและผูประกันตน 

ที่เปนเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533   นอกจากนี้ยังศึกษาและวิเคราะหโดย

เนนถึงปญหาที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการเขาสูระบบประกันสังคมของ

เกษตรกรในประเทศไทยวามีประการใดบาง เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนฐานในการกําหนด

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดอัตราการจายเงนิสมทบ วิธกีารจายเงนิสมทบ และประเภทของ

ประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเกิดสิทธิประโยชนตางๆ  เพื่อเปนแนวทาง

ในการจัดทําโครงการประกันสังคมที่มีความเหมาะสมกับเกษตรกรในประเทศไทยตอไป  
 
3. ขอสมมุติฐานของการศกึษา 
 

     เนื่องจากตามมาตรา  40  แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  2533      ไดเปดโอกาสให 

เกษตรกรรวมถึงผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆเขาสูระบบประกันสังคมได และกฎหมายฉบับดังกลาวมี

ผลใชบังคับ เมื่อไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ 

ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทน

ของผูประกันตนซ่ึงมิใชลูกจาง พ.ศ.2537   แตดวยหลักเกณฑ และเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดใน

กฎหมายฉบับดังกลาว  ปรากฏวา สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนตามมาตรา 40 ไดรับนั้นดอยกวาสิทธิ

ประโยชนที่จัดใหแกผูประกันตนที่เปนลูกจางเปนอยางมาก  จึงไมสามารถสนองตอความตองการ

ของผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรหรือเกษตรกรได ปญหาดังกลาวจงึเปนอุปสรรคตอการเขาสู

ระบบประกันสังคมของผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรหรือเกษตรกร  

 จนถงึปจจุบนั (พ.ศ.2545) แมวาระยะเวลาจะไดผานไปนานกวา 7 ป นับต้ังแตกฎหมาย

ฉบับดังกลาวมีผลบังคับใช  แตปรากฏวาไมมีเกษตรกรรายใดเขาสูระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 

เลย  จึงสมควรที่จะใหมีการแกไข หลักเกณฑ  และเงือ่นไขตาง ๆ ในกฎหมายฉบับดังกลาว ทัง้ใน
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4. ขอบเขตของการศึกษา 
 

รายงานฉบับนี้เปนการวจิัยทางกฎหมาย (Legal Research) ที่ศึกษาวิจัย  แบบวิจยัเอกสาร 

(Documentary Research) กลาวคือ จะทาํการศึกษาคนควาจากหนงัสือวิชาการตางๆในเรื่อง

เกี่ยวกับหลักการสรางระบบประกันสงัคม  กฎหมายประกันสังคมฉบับตาง ๆ ทีใ่ชเปนหลักประกัน

สําหรับผูประกันตนที่เปนลูกจางและผูประกันตนที่เปนเกษตรกร รวมถงึผูประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ

ดวย 

 โดยศึกษาเนนหนกัถึงความแตกตางของโครงการประกันสังคมที่จัดใหกับผูประกันตนที่เปน

ลูกจาง และโครงการประกันสังคมทีจ่ดัใหกับผูประกันตนที่เปนเกษตรกร จากพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ 

ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทน

ของผูประกันตนซ่ึงมิใชลูกจาง พ.ศ.2537  และศึกษาถึงความเปนไปไดในดานตางๆ ในการเขาสู

ระบบประกันสังคมของผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรหรือเกษตรกร 

  
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบัจากการศึกษา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวจิัยในคร้ังนี ้ อาจใชเปนฐานขอมูลในการพิจารณา 

และดําเนนิการแกไขตัวบทกฎหมายตางๆเกี่ยวกบัการประกันสงัคมสําหรับเกษตรกร เพื่อใหกฎหมาย

ฉบับดังกลาว มีความเหมาะสมสอดคลอง และเอ้ือประโยชนมากที่สุดแกผูประกอบอาชีพในภาค

การเกษตรหรือเกษตรกร และอาจใชเปนแนวทางใหมีการจัดทําโครงการประกันสังคมสําหรับ

ประชากรในสาขาอาชีพอ่ืนๆตอไป  เปนการสรางความเปนธรรมใหบงัเกิดข้ึนแกสังคม 
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บทที่ 72 
ความหมายและวิวัฒนาการของระบบประกันสังค9ม 

 

ความจําเปนในการสรางหลักประกันทางสังคม     มาจากความไมแนนอนที่เกิดข้ึนกับมนษุย10  

เปนส่ิงที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได   และความไมแนนอนที่เกิดข้ึนในบางเร่ืองก็นาํไปสูความทุกขยาก

อยางแสนสาหัส เกนิกวาผูเผชิญกับชะตากรรมเหลานัน้จะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสมศักด์ิศรี

ของมนุษยไดตามลําพัง  ผูคนสวนใหญ เมื่อความยากลําบากอาจมาเยือนเฉพาะชวงเวลาส้ันๆของ

ชีวิตในเวลาใดเวลาหนึง่  เชน ยามเจ็บปวย ยามชรา หรือยามพบกบัภัยพิบัติตางๆ  ซึง่เปนชวงที่มี

รายไดไมเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตอยางปกติสุข  แตสําหรับคนบางกลุมซึ่งเปนผูดอยโอกาสใน

สังคม การพบกับความยากลําบากในเร่ืองการดํารงชวีิต ซึง่อาจเปนเร่ืองที่ตองเผชิญอยูเปนประจํา  

ดังนัน้ ดวยเหตุผลทาง มนษุยธรรม ทางสังคม และทางการเมือง  ทกุประเทศจงึพยายามสรางระบบ

การสรางหลักประกันทางสังคมข้ึน ใหประชาชนดํารงชีพอยูไดอยางมศัีกด์ิศรีและปกติสุข แมในยาม

ที่ตองเผชิญกบัชะตากรรมทีเ่ลวราย   การสรางหลักประกันเหลานี ้    จะมีความแตกตางกนัไปตาม

วัฒนธรรม ประเพณี และฐานะทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ  สําหรับประเทศดอยพัฒนามกัจะมี

ระบบการใหหลักประกันดวยตนเองภายในครอบครัวหรือชุมชน แตประเทศทีพ่ัฒนาแลวสวนใหญจะ

มีระบบประกันสังคมที่ไมอิงอยูกับความสัมพันธภายในครอบครัวหรือสายสัมพันธสวนบุคคล อยางไร

ก็ตาม  ระบบประกันสังคมทั้งสองแบบนี้ตางกม็ ี จุดเดน และจุดดอย ระบบที่ดีและเหมาะสมกับ

ประเทศหนึ่งกอ็าจจะไมเหมาะสมกับอีกประเทศหนึ่ง  ดังนัน้  การสรางหลักประกันทางสังคมที่

เหมาะสมจงึเปนเร่ืองเฉพาะของแตละประเทศ 
 
1. ความหมายของการสรางหลักประกันทางสงัคม 
 

วัตถุประสงคของการสรางหลักประกันทางสังคม  คือ  การใชเคร่ืองมือทางสังคมเพื่อปองกัน 

บุคคลจากมาตรฐานความเปนอยูที่ตํ่า  ทั้งนี้ไมวาการตกลงมาอยูในสภาพดังกลาวจะเปนแบบถาวร

หรือช่ัวคราวกต็าม ดังนัน้หลักประกันทางสังคมจึงเปนมาตรวัดความสําเร็จตามวัตถปุระสงคดังกลาว

ขางตน  และโดยเหตุที่ความไมเทาเทียมกันที่มีอยูในสังคม ประกอบกับความไมแนนอนซึ่งเปน

ธรรมชาติของมนุษย  ดังนั้นในขณะใดขณะหนึง่จะมบีุคคลบางกลุมบางคนทีม่ีการครองชีพตํ่ากวา

ระดับที่สังคมจะยอมรับไดเสมอ  การสรางหลักประกันทางสังคมจึงเปนความพยายามรวมกนัของ

สังคมที่จะดึงบุคคลเหลานี้ใหสามารถยงัชพีอยูไดในระดับที่ไมเดือดรอน รวมไปถงึการปองกนัมใิห

บุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งตองตกอยูในภาวะดังกลาวอยางถาวรดวย   
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 จากวัตถุประสงคที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาขอบเขตของกิจกรรมที่ถือวาเปนการสราง

หลักประกันทางสังคมนัน้กวางขวางมาก  การพัฒนาเศรษฐกิจทีม่ีเปาหมายลดจํานวนคนยากจน 

การปฏิรูปที่ดินซึ่งเปนความพยายามหาท่ีทํากนิใหเกษตรกร  การสรางงานใหกับผูวางงานหรือการให

เงินหรือส่ิงของแกผูยากไร ลวนเปนสวนหนึง่ของการสรางหลักประกันทางสังคมทั้งส้ิน แตใน

ความหมายทีแ่คบลงมา    การสรางหลักประกันทางสังคมจะหมายถึงระบบอยางเปนทางการ   ซึ่ง

จัดข้ึนโดยมีเปาหมายเฉพาะเพื่อปองกันหรือบรรเทาความลําบากช่ัวคร้ังชั่วคราวหรือถาวรสําหรับคน

ที่ชวยตนเองไมได  เคร่ืองมือทางสังคมที่วานีย้อมรวมถึงการกระทาํทัง้มวลในระดับครอบครัว ระดับ

ชุมชน และระดับประเทศดวย  ความสําเร็จของการสรางหลักประกันทางสังคมจะจํากัดอยูเพยีง

กิจกรรมในความหมายอยางแคบไมได  แตตองกระทําควบคูกับกจิกรรมตางๆในความหมายอยาง

กวางดวย เพียงแตวธิีการที่ใชในแตละประเทศอาจจะมีความแตกตางกนั  บางประเทศอาจจะใช

วิธีการสรางหลักประกันดวยการพฒันาเศรษฐกิจ  โดยเชื่อวาการพัฒนาจะนําไปสูการเพิม่รายได

สวนบุคคล ซึง่เทากับเปนการสรางหลักประกันในชีวิตอยางหนึ่ง  แตบางประเทศอาจจะใชวธิีการ

สรางโครงการเพื่อปองกันและชวยเหลือแกบุคคลที่ตองการความชวยเหลือโดยตรง  ทั้งนี้อาจเปนการ

ใหในรูปของบริการดานการศึกษา การรักษาพยาบาล หรือการใหสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนๆ  เราเรียก

วิธีการทั้งสองนี้วา 1 เปนการเนนที่การสรางความเติบโตทางเศรษฐกจิ (Growth Mediated Security) 

และวิธีเนนที่การเสริมรายได (Support-Led Security) พรอมทัง้ยกตัวอยางประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จในระดับทีน่าพอใจในการสรางหลักประกันทางสังคม    ซึ่งมีประเทศทีใ่ชวิธีเนนการสราง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน ประเทศเกาหลีใต  สิงคโปร เปนตน และท่ีใชวธิีการสราง

หลักประกันโดยตรง เชนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชิลี จาไมกา คอสตาริกา    
 
2.   ความหมายของการประกันสังคม 

 

การประกนัสังคม   หมายถึง    โครงการที่รัฐบาลไดจัดข้ึน    โดยมวีัตถปุระสงค     เพือ่สราง 

ความมัน่คง  และหลักประกันใหแกประชาชน  มกีารเกบ็เงินสวนหนึ่งจากประชาชนที่มีรายไดนํามา 

สมทบรวมกันเปนกองทนุกลาง  เพื่อนําไปชวยเหลือประชาชนในกรณีที่ประสบเคราะหกรรม  เมื่อเกิด

อุบัติเหตุ  เจ็บปวย  พกิาร  ทุพพลภาพ  วางงาน  และชราภาพ  1  

 

 
1  บัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวุฒิ. สภาพการบังคับใชกฎหมายประกันสังคม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ พงษพงัน, 

2538.  หนา 1  
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 ในประเทศตางๆ ทัว่โลก    การดําเนินโครงการประกันสังคมแมจะมีความแตกตางกนัไปบาง

ในเร่ืองของรายละเอียด แตโดยท่ัวไปโครงการที่จัดข้ึนนัน้จะประกอบดวย  1 

การประกันสขุภาพ   ซึ่งจะครอบคลุมการประกันการเจ็บปวย  รวมถึงการคลอดบุตรดวย 

การประกันบาํนาญ  จะใหหลักประกันแกผูประกันตนและครอบครัว     กรณีที่ผูประกันตน 

ไมสามารถประกอบอาชีพได  การประกันบํานาญที่สําคัญ   ไดแก บาํนาญชราภาพ  บํานาญการ 

ชีวิตของผูประกันตน  และบํานาญทพุพลภาพ 

การประกันการวางงาน  จะมีการจัดต้ังกองทนุ    เพื่อใหบริการและชวยเหลือเงนิยงัชีพแก 

ผูประกันตนทีต่องออกจากงาน    

การประกันอุบัติเหตุอันเนือ่งมาจากการทํางาน  โปรแกรมนี้โดยทั่วไปจะใหการคุมครอง 

คุมครองเฉพาะลูกจาง      ซึง่ฝายนายจางมักจะรับภาระคาใชจายเปนสวนใหญ     ภัยที่อยูในความ 

คุมครอง จะไดแก  การเจ็บปวย เสียชีวิต และทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการทํางาน 

 การใหความคุมครองใน 4 กรณีที่กลาวนัน้ มกัจะมีปรากฏในโครงการประกนัสังคมของ

ประเทศตางๆ  8 ประเภทดวยกัน คือ   

- การประกนัการเจ็บปวย  

- ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร  

- ประโยชนทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยจากการทํางาน   

- ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ   

- ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ   

- ประโยชนทดแทนกรณีผูประกันตนตาย   

- ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน   

- การสงเคราะหครอบครัว   

ซึ่งตรงกับที่องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ที่ไดกําหนดหลักประกันข้ันตํ่า (The  

Social  Security Minimum Standard Convention 1952 ใหมีความครอบคลุมประโยชนทดแทนใน 

9 ประเภทดวยกัน  คือ   2 

 
1   ศักด์ิศรี บริบาลบรรพตเขตต. ระบบความม่ันคงทางสังคม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

2535. หนา 37 
2    สํานักงานประกันสังคม.  การศึกษาเพ่ือการกําหนดรูปแบบการใหหลักประกันแกผูประกอบอาชีพอิสระ. 

กรุงเทพมหานคร : ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย,    

2541.  หนา 39  
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- คารักษาพยาบาลยามเจ็บปวย  (medical care) 

- ประโยชนทดแทนยามเจ็บปวย  (sickness benefit) 

- ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน  (unemployment benefit) 

- ประโยชนทดแทนยามชราภาพ  (old-age benefit) 

- ประโยชนทดแทนเม่ือเจ็บปวยจากการทาํงาน  (employment injury benefit) 

- ประโยชนทดแทนเปนคายังชพีครอบครัว  (family benefit) 

- ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร  (maternity benefit) 

- ประโยชนทดแทนเนื่องจากทพุพลภาพ  (invalidity benefit) 

ประโยชนทดแทนสําหรับผูพึ่งพิงเมื่อผูประกันตนตาย  (survivor’s benefit)  -     
 
การประกนัสังคมมีความเหมือนและแตกตางกับการประกันในภาคธุรกจิหรือเอกชน ดังนี ้ 

คือ    1 

ตารางที ่1  การเปรียบเทยีบระบบการประกันสังคมกับการประกันภาคเอกชน 
 

การประกันสงัคม การประกันภาคเอกชน 

1 ระบบบังคับ ระบบสมัครใจ 1

2 2 ประโยชนทดแทนข้ึนอยูกับเบ้ียประกันที่จาย ชดเชยดวยประโยชนทดแทนข้ันพืน้ฐาน 

3 3 มุงเนนที่ปจเจกบุคคล มุงเนนที่สวนรวม 

4 4 ผูกพันดวยสัญญาระหวางบุคคล ผูกพันดวยกฎหมายมหาชน 

5 5 เอกชนแขงขันกันดําเนนิการ รัฐบาลเปนผูบริหารโครงการ 

6 6 มีกลไกปรับประโยชนทดแทนตามสภาพทาง

เศรษฐกิจ 

การปรับประโยชนทดแทนตามสภาพทาง

เศรษฐกิจจะมนีอยกวา 
 

3. วิวัฒนาการของระบบประกันสังคมในตางประเทศ 
 

3.1   การประกันสงัคมของประเทศเยอรมัน 
ประเทศเยอรมัน มีความพยายามที่จะใหมีการประกนัสังคมข้ึนคร้ังแรกต้ังแต ค.ศ.1881  

 

 

 
1      ศักด์ิศรี บริบาลบรรพตเขตต. ระบบความมั่นคงทางสังคม.  หนา 37 
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และอีกสองปตอมาก็ไดตรากฎหมายประกันสังคมฉบับแรกข้ึนใชบังคับ 1       และถือไดวาการประกัน 

สังคมของประเทศเยอรมันเปนแมแบบของการประกันสังคมในประเทศตางๆในเวลาตอมา ความ

จําเปนของการจัดระบบประกันสังคมของประเทศเยอรมัน สืบเนือ่งจากการเพิม่ของประชากรและ

การพัฒนาสังคม จาดยุคเกษตรกรรมไปสูสังคมเมืองในชวงศตวรรษที่ 19 กอใหเกิดปญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคมมากมาย  สภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม   การ

ดํารงชีวิตในสังคมเมืองตองพึ่งพาเงินการวางงานจึงกลายเปนปญหาสําคัญ เนือ่งจากการพฒันา

อุตสาหกรรมในระยะเร่ิมแรกของประเทศเยอรมัน  ไมสามารถสรางงานใหพอกบัความตองการของ

ประชาชนทีห่ลั่งไหลเขามาสูสังคมภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีของเยอรมนัในยุคนั้นยงัลาสมยักวา

ประเทศอังกฤษและฝร่ังเศส ส่ิงแวดลอมในการทํางานมีสภาพที่เลวราย มีการใชประโยชนจาก

แรงงานหญิงและเด็ก  มาตราฐานในการดาํรงชีวิตของคนงานตํ่า เกิดการเอารัดเอาเปรียบในสังคม  

 และการพัฒนาจากสังคมเกษตรไปสูสังคมเมืองของประเทศเยอรมนันั้น ไดทาํใหระบบการ

ชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยมีครอบครัวเปนจดุศูนยกลางไดคอยๆลดบทบาทลงและลมสลายไปในที่สุด  

จึงมกีารผลักดันใหเกิดมีระบบประกันสังคมสมัยใหมข้ึนมาแทน   เพือ่สรางความมัน่คงใหกับสมาชิก

ในสังคมตอไป และเม่ือกลุมชนชั้นกลางไดมีอํานาจมากขึ้น   จงึไดมีการรวมตัวของกลุมผลประโยชน

ตางๆ ทัง้ฝายนายจางและฝายลูกจาง  มกีารชวยเหลือเกื้อกูลกนัในหมูสมาชิก และมีการเคลื่อนไหว

เรียกรองใหรัฐเขามาชวยรับผิดชอบในการดูแลลูกจาง  

 ตอมาในสมยัที่บิสมารคข้ึนปกครองประเทศ กไ็ดมีความพยายามหาทางพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนงานใหดีข้ึน เชน การสนับสนนุใหเกิดระบบสหกรณ มีการควบคุมการใชแรงงานเด็ก และเมื่อ 

มาถงึสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช  ซึ่งถือวา เปนยคุที่มีการเร่ิมตนในการเปล่ียนแปลงวธิีการสราง

ความมัน่คงดวยการรวมกลุมชวยเหลือกนัเองโดยสมัครใจ มาเปน ระบบที่รัฐไดเขามามีบทบาทใน

การรวมรับผิดชอบ โดยในระยะแรกไดใหความสําคัญกบัการจัดระเบียบดานการเงนิ และมีการวาง

รูปแบบของการประกันสังคม โดยการตราเปนกฎหมาย  ที่สําคัญเชน  2 

กฎหมายความรับผิดของนายจาง ( Employers Liability Act 1871 ) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ 

ถือไดวาเปนกฎหมายฉบับแรกที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับระบบประกันสังคมอยางเปนรูปธรรมในประเทศ

เยอรมัน  โดยมีการกาํหนดใหรัฐเขามามีบทบาท    ในการสรางหลักประกันใหกับคนงาน  เนื้อหาของ 

 

 

 
1     สํานักงานประกันสังคม.      10 ป ประกันสังคม .     กระทรวงแรงงาน และ สวัสดิการสังคม, 2543. หนา 10    
2       ศักด์ิศรี    บริบาลบรรพตเขตต.   ระบบความมั่นคงทางสังคม.  หนา 65-67  
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กฎหมายฉบับนี้ไดใหความคุมครองคนงานที่เกิดภยนัอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจาการทํางาน  โดย

กําหนดใหนายจางตองรับภาระในคาใชจาย 

กฎหมายประกันการเจ็บปวย ( Sickness Insurance Law 1883 ) บทบัญญัติที่มีการ

บังคับใหมกีารประกันการเจ็บปวยของลูกจาง โดยใหฝายนายจางและลูกจางตองรับผิดชอบรวมกัน  

โดยใหนายจางออก1ใน 3 และลูกจางออก 2 ใน 3 กฎหมายฉบับนี้ไดประกาศใชบงัคับในป 

ค.ศ.1883    และมีผลบังคับใชในปลายป ค.ศ.1884    ซึ่งผลของกฎหมายฉบับนี้     ทําใหลูกจางทีม่ี 

คาจางหรือรายไดไมเกิน 2,000 มารคตอป ไดรับความคุมครองในคารักษาพยาบาล  และเงินทดแทน

ที่ทาํงานไมไดเปนเวลา 13 สัปดาห 

กฎหมายประกันอุบัติเหตุ (Accidental Insurance Law 1884) กฎหมายฉบับนี้มีผล

บังคับใชในป ค.ศ.1885 เปนกฎมายที่ออกมาเพื่อแกไขปรับปรุงกฎหมาย Employers Liability Act 

1871 ที่สําคัญ บีสมารคในฐานะผูปกครองประเทศไดเสนอใหตัดเงินสมทบฝายรัฐบาลออก  ในเร่ือง

การใหความคุมครองมีการขยายใหความคุมครองไปถึง คารักษาพยาบาล คาทําศพ และบํานาญ แต

ทั้งนี้การประสบอันตรายของลูกจางที่จะไดรับความคุมครองนั้น ตองเกิดจากอุบัติเหตุอันเนื่องจาก

การทาํงานเทานัน้ 
กฎหมายความมั่นคงดานชราภาพและทุพพลภาพ (Invalidity and Old-Age Security 

Act 1889)  กฎหมายนี้มีผลบังคับใชในป 1891  จุดมุงหมายเพื่อจายบํานาญใหคนงานท่ีมีเงนิเดือน  

และคาจางตํ่า ซึ่งสูญเสียความสามารถในการทาํงาน   และใหมีการจายเงนิบํานาญแกผูที่มีอาย ุ 70 

ปข้ึนไป โดยนายจางและลูกจางจายเงนิสมทบในสัดสวนที่เทากนั และรัฐอุดหนนุบางสวน ในการ

บริหารงานตามกฎหมายฉบับนี้ จะมีองคกรบริหารเปนของตนเอง โดยมีผูแทนฝายนายจางและฝาย

ลูกจางเปนผูบริหาร ที่กลาวมาน้ันถือวาเปนกฎหมายประกันสังคมของประเทศเยอรมันในชวงยุคแรก   

 ในยุคตอมา คือ ยุคของจักรวรรดิไรซ  ไดมีการรวบรวมและจัดหมวดหมูของกฎหมาย

ประกันสังคมที่มีอยูเสียใหม ใหมีลักษณะคลายกับประมวลกฎหมาย เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการ

บังคับใช โดยไดประกาศใชเมื่อป ค.ศ.1911   1 

 -   การประกนับํานาญมีผลบังคับใชในป 1912 

 -   การประกนัอุบัติเหตุมีผลบังคับใชในป 1913 

 -   การประกนัการเจ็บปวยมีผลบังคับใชในป 1914 

ส่ิงที่สําคัญจากการบงัคับใชประมวลกฎหมายดังกลาวนี้      นอกจากกลุมของลูกจางที่ไดรับ 

ความคุมครองแลว  ผลของความคุมครองยงัไดขยายไปสูผูประกอบอาชีพอิสระและแรงงานภาคการ 

 
1       แหลงเดิม.  หนา 67  

DPU



  

10  

ความคุมครองแลว ผลของความคุมครองยังไดขยายไปสูผูประกอบอาชีพอิสระและแรงงานภาค

การเกษตรดวย หลังจากนั้นก็ไดมีการแกไขปรับปรุงกันอีกหลายคร้ัง เพื่อใหการประกันสงัคมของ

ประเทศเยอรมัน  มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกบัยุคสมัยที่ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง ได

เปล่ียนแปลงไป ปจจุบันนับไดวาการประกันสังคมของประเทศเยอรมันไดมีววิัฒนาการมานานนบั

ศตวรรษ 

ในปจจุบนั  ประเทศเยอรมันมีระบบการประกันสังคมครอบคลุมถึงสิทธิประโยชนตางๆ ใน

โครงการใหญ 5 ประเภท 1   คือ   การประกันชราภาพ (รวมทพุพลภาพและตาย)  การประกันสุขภาพ 

 (เจ็บปวยและคลอดบุตร) อุบัติเหตุและเจ็บปวยเนื่องจากการทาํงาน  การประกนัการวางงาน  และ

การสงเคราะหครอบครัว  

 

 1)   การประกันชราภาพ  (รวมทุพพลภาพ  และตาย)   ครอบคลุมถึงผูทํางานเกือบทุก

ประเภท    รวมถึงผูฝกหัดงานและผูวางงาน และผูประกอบอาชีพอิสระดวย  

การจายเงนิสมทบ    การออกเงนิสมทบ ลูกจางและนายจางออกเทากนั  คือ รอยละ8.85  

ของเงนิเดือนที่ไดรับ แตกรณีที่ลูกจางที่มรีายไดตํ่ากวาที่กฎหมายกําหนด คือ 610 มารก  ลูกจางผู

นั้นไมตองออกเงนิสมทบ 

 ประโยชนทดแทน   การจายประโยชนทดแทนก็จะเปนไปตามเงื่อนไข เวลาการจายเงนิ

สมทบ  กองทนุเกษยีณอาย ุเชน จายเงนิสมทบมาแลว  15 ป  หรือ  35 ป กอนเกษยีณ   กรณีทุพพล

ภาพ เชน จายเงนิสมทบมาแลว 60 เดือน โดยมีเงื่อนไขในรอบ 5 ปหลังตองจายเงนิสมทบไมนอย

กวา 36 เดือน  ประโยชนทดแทนทีจ่ะไดรับเปนเงินสดรอยละ 1.5 ของเงนิเดือนคูณดวยจํานวนปที่ได

ทําประกัน  

 

2) การประกันสขุภาพ  (เจ็บปวยและคลอดบุตร)      ครอบคลุมผูทํางานเกือบทกุประเภท 

ไมวาจะเปนลกูจางฝกหัดงาน   ผูวางงาน      ผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร   และผูประกอบ

อาชีพอิสระอ่ืนๆ  การคุมครองรวมไปถงึบุตรที่อยูในความดูแลของผูประกันตนดวย  การจะไดรับ

ผลประโยชนการเจ็บปวย  ไมกําหนดระยะเวลาการจายเงินสมทบ แตกรณีการไดผลประโยชนตอบ

แทนเปนเงนิสดในการคลอดบุตร ตองมีการประกันตนมาแลวไมนอยกวา 12 สัปดาห  และประโยชน

ตอบแทนอ่ืนๆ   เชน   การรักษาพยาบาล    การฟนฟู   รวมถงึเงนิชวยเหลือการคลอดบุตรดวย    

การจายเงนิสมทบ ฝายนายจางและลูกจางออกเทากัน คือ รอยละ 4 – 23.2 ของอัตราเงิน  
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1  นิคม  จันทรวิทุร. กฎหมายประกันสังคม  แนวคิด  พัฒนาการ  และกาวแรกของการดําเนนิงานใน

ประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537. หนา 30  

เดือน แตหากมีรายไดนอยกวา 610 มารก ลูกจางนัน้ไมตองจายเงินสมทบ โดยนายจางจายแทนให   

สวนรัฐบาลจะใหเงนิอุดหนุนเปนการเฉพาะสําหรับการคลอดบุตร และการลาเพื่อดูแลบุตร การ

รักษาพยาบาลแกผูวางงาน   ฝกงาน    คนงานเหมือง   เกษตรกรที่เกษียณอาย ุ   และนักศึกษา  

ประโยชนทดแทน การจายผลประโยชนทางการเงิน กรณีเจ็บปวยจะได 100 เปอรเซ็นต

ของเงนิเดือนเดิมในชวง 6 สัปดาหแรก   และจายรอยละ 80 ของเงนิเดือนเดิมเมือ่เกิน 6 สัปดาหถงึ 

78 สัปดาหในชวง 3 ป     สวนกรณีคลอดบุตร  จะไดเงินทดแทนรอยละ100 ของเงนิเดือนเดิม 6 

สัปดาหกอนคลอด และ 8 สัปดาหหลังคลอด นอกจากนี้ยงัมีการชวยเหลือการมีบตุรอีก 150 มารก

ตอคร้ัง  
 
3) กรณีอุบติัเหตุและเจบ็ปวยเนื่องจากการทํางาน   ครอบคลุมลูกจางของผูประกอบ

อาชพีอิสระ ผูฝกงาน นักศึกษา เด็กๆในโรงเรียนอนุบาล และผูชวยในครอบครัว และมีระบบพิเศษ

สําหรับคนงานในกจิการสาธารณะ  

การจายเงนิสมทบ       ผูประกันตนไมตองออกเงนิสมทบ    แตเปนหนาที่ของนายจางที่จะ 

ตองรับภาระในการออกเงินสมทบรอยละ1.36 ของอัตราเงินเดือนของลูกจาง   สวนรัฐจะใหความ

ชวยเหลือในบางโครงการ เชน ในสวนของกองทนุประกันอุบัติเหตุในงานเกษตรกรรม  นักศึกษา  

และเด็กๆ ในโรงเรียนอนุบาล   

 ประโยชนทดแทน   ประโยชนที่จะไดรับ คือ เงนิสดไมเกิน 120,000 มารกตอป และ

คาใชจายในการรักษาพยาบาลตางๆ  ทั้งนีต้ามสภาพแหงความรายแรงของการบาดเจ็บ 
 
4)   การประกันวางงาน   จะครอบคลุมถึงผูทาํงานในเกือบทุกอาชพี  ทัง้ในภาคการเกษตร  

การทาํงานบาน ผูฝกหัดงาน  แตไมรวมคนงานช่ัวคราว และแรงงานในครอบครัว 

 การจายเงนิสมทบ ฝายนายจางและลูกจางตองผูประกันตนจะตองจายเทากนัคือฝายละ 

2.15% ของเงนิเดือน  แตหากมีระดับรายไดตํ่ากวารอยละ 10 ของเพดานเงินเดือน      ลูกจางนั้นไม

ตองจาย โดยใหนายจางรับผิดชอบจายแทนให กรณีนีน้ายจางตองจายรอยละ 4.3 ของเงินเดือน

ลูกจางนัน้ๆ    

สวนรัฐจะใหการอุดหนนุตามกฎหมายสงเสริมการจางและกรณีขาดทนุ และคาใชจายใน

การชวยเหลือผูไมมีงานทาํ  ระดับรายไดทีต่องคํานวณในการสมทบไมเกิน 78,000 มารกตอป 
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 ประโยชนทดแทน  การจายเงนิสงเคราะหกรณีวางงานจะตองเขาตามเงื่อนไข  เชน ตอง

ประกันตนมาแลวไมนอยกวา 360 วัน ในระยะเวลา 3 ป  หรือ 180 วัน สําหรับคนงานตามฤดู  และ

ไดข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงานจางงาน และพรอมทีจ่ะทาํงานได   ประโยชนทดแทนจากการวางงาน

จะไดเปนเงนิรอยละ 68 หรือ 63 (กรณีโสด)ของรายไดเมือ่หักภาษีแลว  
 
5)  กรณีสงเคราะหครอบครัว       จะครอบคลุมถึงครอบครัวของผูมีถิ่นที่อยูในเยอรมันที่

มีบุตรต้ังแต 1 คน และมีโครงการพิเศษสําหรับคนงานตางชาติในเยอรมันทีม่ีบุตรอยูในตางประเทศ 

 การจายเงนิสมทบ     รัฐบาลจะรับภาระเองทัง้หมด ฝายนายจางและลูกจางไมตองจาย 

เงื่อนไขในการรับเงินสงเคราะหครอบครัว จะใหแกผูที่มบีุตรอายุไมเกนิ16ป หรือไมเกิน 21 ป (หาก

วางงาน) หรือมีอายุไมเกนิ 27 ป  (กรณีเปนนกัศึกษา) และไมจํากัดอายุ  (กรณีบุตรนั้นทุพพลภาพ) 

 ประโยชนทดแทน   ประโยชนทดแทนทีใ่ห จะไดเปนเงินสงเคราะห 65 มารก ตอบุตรคน

แรก  70-130 มารก สําหรับบุตรคนที2่  และ 140-220 มารก สําหรับบุตรคนที3่  และ 140-240 มารก 

สําหรับบุตรคนตอๆไป โดยการใหเงินจะสูงข้ึนเร่ือยๆ ตามรายไดของครอบครัวที่ตํ่ากวาเพดานที่

กําหนด 

 การบริหารงานการประกันสังคม   อยูภายใตการรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน      และ

กิจกรรมสังคม (Federal Ministry of Labor and Social Affairs) โดยมีการจัดต้ังสถาบันการ

บริหารงานประกันสงัคมข้ึนรองรับ  
 

3.2   การประกันสงัคมของประเทศญ่ีปุน  
การประกนัสังคมของประเทศญ่ีปุน  มีววิฒันาการมาคอนขางยาวนาน    ประเทศญ่ีปุนเปน 

ประเทศแรกในเอเชียทีน่ําระบบประกันสังคมมาใช  โดยเร่ิมมีการประกันในยุคแรกๆ ในดานตางๆ  

ดังตอไปนี้  1 

-   การประกนัการประสบอันตรายและโรคเนื่องจากการทาํงานใชในป 2454 

-   การประกนัสุขภาพประกาศใชในป พ.ศ.2465 

-   การประกนัชราภาพ ทพุพลภาพและตาย ประกาศใชในป พ.ศ.2484 

-   การประกนัการวางงาน ประกาศใชในป พ.ศ.2490 

การประกนัสังคมของประเทศญ่ีปุนในปจจุบัน  มีระบบการประกันสังคมครอบคลุมถึงสิทธ ิ

ประโยชนประเภทตางๆดังนี ้คือ การประกนัชราภาพ(รวมทุพพลภาพและตาย) การประกันสุขภาพ 

(เจ็บปวย และคลอดบุตร)   การประกันอุบัติเหตุและเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน  การประกันการ

วางงาน   และสงเคราะหครอบครัว 
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1   สํานักงานประกันสังคม. “ความเปนมาของการประกันสังคม”  10 ป สํานักงานประกันสังคม.  หนา 11  

1)   การประกันชราภาพ (ทุพพลภาพ และตาย)  มีระบบประกันสังคมอยู  2  ระบบหลัก  1

ไดแก   

 การประกันบาํนาญคนงาน (Employees Pension Insurance)    ใชครอบคลุมถึงลูกจางที่

ทํางานในสถานประกอบการในกิจการตางๆ ในงานอุสาหกรรม และการพาณิชย รวมถึงพาณิชยนาว ี

นอกจากนีย้ังมีระบบพิเศษสําหรับลูกจางภาครัฐ ครูและลูกจางในสถานศึกษา ตลอดจนลูกจางใน

ภาคการเกษตรดวย แตไมครอบคลุมถึงผูประกอบอาชีพอิสระ และลูกจางในสถานประกอบกิจการที่

มีลูกจางนอยกวา 5 คน 

 โครงการประกันบํานาญแหงชาติ (National Pension Program)  ซึ่งถือวาเปนบํานาญ

ข้ันพื้นฐาน  ใชกับพลเมืองทุกสาขาอาชีพที่มีอายุ 20-59 ป  และภายใตระบบนี้ใหใชแบบสมัครใจกับ

ผูที่อาย ุ60-64 ป และชาวญ่ีปุนทีท่ํางานในตางประเทศ ที่มีอาย ุ20-64 ป            

นอกจากนีย้ังมีระบบพิเศษสําหรับผูประกอบอาชีพเปน ครูโรงเรียนเอกชน  ลูกจางภาค

การเกษตร  ปาไม  ประมง  สหกรณ  และคนงานในกิจการสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีโครงการ

บํานาญสําหรับผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร และอ่ืนๆ 

การจายเงนิสมทบ  ในโครงการบํานาญลูกจาง ฝายนายจางและลูกจางจายเทานัน้ คือ 

รอยละ 8.675 ของรายไดข้ึนอยูกับระดับคาจางซ่ึงมทีัง้หมด 30 ระดับ หากเปนลูกจางทีท่ํางานใน

ทะเลหรือเหมืองแร จายรอยละ 9.575 ของรายได รัฐบาลไมตองจายเงินสมทบชวย    

สวนในโครงการบํานาญแหงชาติ รัฐบาลจายเงินอุดหนนุในอัตรารอยละ 33.3 ( 1 ใน 3 ) 

ของผลประโยชนและคาใชจายในการบริหารโครงการ  สวนที่เหลือฝายนายจางและลูกจางตองจาย

เทากัน  
เงื่อนไขการเกิดสิทธ ิ   
โครงการบํานาญแหงชาติ  
-  บํานาญชราภาพข้ันพืน้ฐาน   ผูรับบํานาญจะตองมอีายุครบ 65 ป   และสงเงนิสมทบ

มาแลว 25 ป  ในการรับบํานาญลดสวน  ผูรับบํานาญตองมีอายุ 60 - 64 ป  และจะไดรับเงินบํานาญ

เพิ่มข้ึนหากจะขอรับบํานาญเมื่ออาย ุ66 ปข้ึนไป 

-   บํานาญทพุพลภาพ  สําหรับระดับ 1    คือ   ระดับความพกิารที่ตองไดรับการดูแลอยาง 

ตอเนื่อง  และระดับ 2 คือ ระดับความพิการรุนแรงทาํใหไมสามารถใชชีวิตประจําวนัไดตามปกติ  จะ

ไดรับเงินบํานาญ 2 ใน 3 ของชวงเวลาระหวางอายุ 20 ป ถึงเวลาที่เกดิความพกิาร 
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บกองทุนบําเหน็จบํานาญภายใตกรอบเอเปค1  กระทรวงการคลัง. การปฏิรูประบ . สมาคมการประกันสังคม 

ระหวางประเทศ . กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ส.30-31 มีนาคม 2543. หนา 83  

 

- บํานาญตกทอด เปนกรณีที่ผูตายเปนผูมีสิทธิรับบํานาญ  หรืออยูในความคุมครองขณะ 

ถึงแกความตาย และจายเงนิสมทบมาแลว 2 ใน 3 ของชวงเวลาระหวางอาย ุ 20 ป ถึงเวลาที่ถงึแก

ความตาย 
โครงการบํานาญลกูจาง      
- ลูกจางที่จะมสิีทธิในการรับบํานาญ จะตองมีอายุ 60 ป หรือ 55 ป    ( กรณีทีท่ํางานใน 

ทะเลและเหมืองแร)  และจายเงินสมทบมาแลว 25 ป (รวมถงึจํานวนปที่อยูในความคุมครองของ

โครงการบํานาญแหงชาติดวย ถามี) 

- บํานาญทพุพลภาพสําหรับลูกจาง  ใน ระดับ 1 และ ระดับ 2   เงื่อนไขเหมือนโครงการ 

บํานาญแหงชาติ ในระดับ 3 ตองเปนการสูญเสียความสามารถนอยกวาระดับ 2 

-    บํานาญตกทอดสําหรับลูกจาง   ผูตายตองเปนคนงานผูประกันตน หรือเปนผูไดรับ

บํานาญชราภาพ หรือทพุพลภาพ ณ เวลาที่ถงึแกความตาย 
ประโยชนทดแทน 
โครงการบํานาญแหงชาติ 
-   บํานาญชราภาพข้ันพืน้ฐาน     หากผูประกันตนไดจายเงนิสมทบครบถวนแลว   จะไดรับ 

บํานาญปละ 804,200 เยน บวก 200 เยนตอเดือน  สําหรับผูเขารวมโครงการโดยสมัครใจ หากจะ

ขอรับประโยชนทดแทนในชวงอายุ 40-60 ป ก็ทาํได โดยการรับบํานาญลดสวน ตามการคํานวณทาง

คณิตศาสตรประกันภัย และจะไดรับบํานาญเพิ่มกวาปกติ หากขอรับบํานาญเมื่ออายุ 66 ปข้ึนไป 

-  บํานาญทพุพลภาพ      ข้ึนอยูกับระดับความพิการ   ระดับ 1    จาย 1,005,300 เยน ตอป   

ระดับ 2 จาย 804,200 เยน ตอป  และหากผูทพุพลภาพมีผูอยูในความอุปการะ จะไดรับเงินเพิ่มอีก 

231,400 เยน ตอป สําหรับบุตรคนที่ 1- 2 และ 77,100 เยน ตอป สําหรับบุตรคนถดัมา  การจายเงิน

เพิ่มดังกลาว จะจายใหจนกวาบุตรอายุครบ 18 ป หรือ 20 ป (กรณีบุตรนั้นพกิาร) 
โครงการบํานาญลกูจาง 
-    บํานาญชราภาพสําหรับลูกจาง   จะจายใหในอัตรารอยละ 0.75 ของคาจางรายเดือนที่

กําหนดตามดัชน ีคูณดวยจํานวนเดือนที่อยูในความคุมครอง  โดยลูกจางเมื่ออาย ุ60-64 ป จะไดรับ

บํานาญเพิ่ม 1,625 เยน ตอเดือน ทกุเดือนที่อยูในความคุมครอง  แตกรณีที่ลูกจางมีอายุ 60-64 ป

แลวยังคงทาํงานตอไป บํานาญที่ไดรับจะลดลงรอยละ 20 โดยบํานาญเม่ือรวมกับเงินเดือนที่ไดตอง

ไมเกิน 220,000 เยน  ถาหากบํานาญที่ไดรับรวมกับคาจายอยูระหวาง 220,00 -340,000 เยน 
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บํานาญรวมกับรายไดใน

การทาํงานเกนิกวา ีก

-  บํานาญทุพพลภาพสําหรับลูกจาง   หากลูกจางเกิดทพุพลภาพในระดับ 1 จะไดรับเงินรอย

ละ 125 ของบํานาญชราภาพ บวกดวยเงนิเพิม่กรณีมีผูอยูในความอุปการะของลูกจางนัน้  หาก

ทุพพลภาพในระดับ 2 จะไดรับเงนิบํานาญอัตรารอยละ 100 บวกดวยเงนิเพิ่มกรณีมีผูอยูในความ

อุปการะ และระดับ 3 จะไดรับเงินบํานาญในอัตรารอยละ 100  โดยบํานาญข้ันตํ่าที่ลูกจางไดรับตอง

ไมนอยกวา 603,100 เยน ตอป 

 นอกจากโครงการหลักที่กลาวแลว     ยังมีระบบพิเศษ    สําหรับผูประกอบอาชพีที่เปนครู 

โรงเรียนเอกชน  ลูกจางภาคการเกษตร  ปาไม  ประมง  สหกรณ  และคนงานในกิจการสาธารณะ 

และโครงการบํานาญสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระตางๆ  ในทีน่ีจ้ะขอกลาวถึงเฉพาะ โครงการ

บํานาญเกษตรกร 

โครงการบํานาญเกษตรกร  มีพระราชบัญญัติกองทนุบํานาญเกษตร ประกาศใชเมื่อเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2513 โดยพระราชบัญญัติบํานาญเกษตรกร ฉบับที่ 70 กาํหนดใหอยูในความ

รับผิดชอบของกองทนุบํานาญเกษตรกร  1          ผูที่ไดรับความคุมครองจากโครงการนี้ คือ เกษตรกรที่

อยูในวยัชรา   นอกจากน้ี ระบบดังกลาวยงัไดมีการสงเสริมในดานการเกษตรเพื่อใหเกษตรกรรุน

ใหมๆ ไดมีทกัษะในงานเกษตรกรรม ใหเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และเม่ือเขาสูวยัชรา 

เกษตรกรเหลานี้กจ็ะไดรับสวัสดิการทาํใหชีวิตเกิดความมั่นคง 

ระบบบํานาญเกษตรกรหลังจากที่ประกาศใชในป พ.ศ.2513 ก็ไดมีการปรับปรุงแกไขและ

ขยายความคุมครองมาโดยลําดับ 

พ.ศ.2517  มีการแกไขโดยอัตโนมัติตามที่ไดมีการเสนอไว 

พ.ศ.2528  มีการแกไขปรับปรุงทําใหระบบมีความสอดคลอง ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงใน

ลักษณะที่คอยเปนคอยไป ทําใหประโยชนทดแทนจากโครงการบํานาญนี้เกิดความเสมอภาค 

พ.ศ.2534  มีการแกไขปรับปรุงในเร่ืองของประโยชนทดแทนอีกคร้ัง เพื่อใหการจายเงนิ

บํานาญเกิดความเหมาะสมมากขึ้น 

เงื่อนไขในการคุมครอง    ใหความคุมครองแกเกษตรกร และผูเปนเจาของทีดิ่นและทาํ

การเกษตรในที่ดินต้ังแต 0.5 เฮกเตอรข้ึนไป (5,000 ตารางเมตรหรือเทากับ 6 ไร 1 งาน) และยัง

ครอบคลุมถึงผูมีฐานะยากจนท่ีเขาสูโครงการโดยสมัครใจ 
 แหลงที่มาของเงินทุน 

- มาจากเงนิเบ้ียประกันโดยผูเขารวมโครงการนี้จะตองจายเบ้ียประกันปละ20,440 เยน  

(ใชบังคับต้ังแตป พ.ศ.2542-2544) 
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1 Social Insurance Agency. Outline of Social Insurance in Japan 1999. Tokyo Japan,1999. pp. 81-83  

- มาจากเงนิอุดหนนุ        ที่รัฐบาลออกเงินอุดหนนุใหประมาณคร่ึงหนึง่     สําหรับเปนคา 

บริหารโครงการ และจายบํานาญ 
ประโยชนทดแทน    
- การจายเงนิบํานาญ     เกษตรกรที่เขารวมโครงการ    จะไดรับเงินบํานาญเมื่อเกษยีณ    

หลังจากจายเบี้ยประกันมาแลว 20 ปข้ึนไป  หรืออาจใหเงนินั้นแกบตุรหรือผูปกครองบุตรที่ไดระบุชื่อ

เอาไวกท็ําได  ในกรณีที่มีสิทธิไดรับเงินบํานาญกอนอายคุรบ 60 ป ใหจายเมื่ออายุครบ 60 ป  

 จํานวนเงนิบํานาญ  เงนิบํานาญที่จะตองจายนั้นข้ึนอยูกับอายุของบํานาญและระยะเวลาใน

การจายเบ้ียประกัน 

 -  บํานาญชราภาพเกษตรกร     จายใหเกษตรกรที่จายเบ้ียประกันมาแลว 20 ปข้ึนไป และ

หากกรณีมีสิทธิไดรับเงินบํานาญกอนอายคุรบ 65 ป  ก็ใหจายเงนิบํานาญเม่ืออายุครบ 65 ป   

การจายเงนิบํานาญคํานวณจากจํานวนเดือนที่ผูเอาประกันจายเบ้ียประกันไป  

 -   ผลประโยชนสะสม     จะจายใหเมื่อสมาชิกนั้นถึงแกความตาย  หรือออกจากโครงการ

หลังจากจายเบี้ยประกันมาแลว 3 ปข้ึนไป   โดยจํานวนผลประโยชนสะสมที่จะไดรับ  คํานวณจาก

ระยะเวลาที่ผูเอาประกันจายเงินเบ้ียประกัน 

บทบาทของระบบบํานาญภาครัฐ    ระบบบํานาญในประเทศญ่ีปุนพัฒนาข้ึนในลักษณะ 

ของระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare System) มุงเนนเพื่อทาํใหชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุ

มีความมั่นคงและพ่ึงตนเองได  1 

โครงการบํานาญแหงชาติ และโครงการบํานาญสําหรับลูกจาง       ถอืวาเปนระบบบํานาญ 

ภาครัฐ       จะมีการปรับอัตราเงินบํานาญใหมีความสอดคลองกับอัตราเงินเฟอเพือ่เปนหลักประกัน 

การมีรายไดดวยมูลคาจริงทีเ่พียงพอตอการดํารงชีวิตตลอดอายุไข 

วัตถุประสงคดังกลาวสามารถบรรลุผลได     เพราะระบบบํานาญภาครัฐอาศัยการสนบัสนุน 

ระหวางคนตางกลุมวัย (Inter-generation Support) โดยการใชระบบบังคับใหกลุมคนที่อยูในวัย

ทํางาน   ตองเขารวมเปนสมาชิกของโครงการบํานาญของรัฐ ดวยวิธดัีงกลาว   ไดมีการจัดต้ังองคกร 

เพื่อดูแลผลประโยชนของประชาชนผูประกันตนและจัดหารายได  ซึ่งมาจากเงนิสมทบและภาษี โดย 

เงินรายไดที่มาจากเงนิสมทบนั้น เปนเงนิสมทบจากคนงานรุนหนุมสาวที่ยังทาํงานอยู หรืออาจกลาว

ไดอีกนัยหนึ่งวา “การสนับสนนุทางการเงนิในครอบครัวที่เคยจัดใหแกพอแมมาแตเดิมนั้นไดถูก

ทดแทนหรือจัดหาโดยระบบของสังคม ดังนัน้ระบบบํานาญภาครัฐ จึงกลายเปนทีพ่ึ่งหลักภายหลัง

การเกษียณอายุ และเปนส่ิงจําเปนของประชาชนชาวญ่ีปุน” 
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1   กระทรวงการคลัง. การปฏิรปูระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญภายใตกรอบเอเปค .  หนา 238  

 2)   การประกันสุขภาพ (เจ็บปวยและคลอดบุตร)  ในระบบประกันสังคมของประเทศ

ญ่ีปุนมีอยู 2 ระบบ คือ  

- การประกนัสุขภาพแหงชาติ (national health insurance)     ซึ่งเนนครอบคลุมพลเมอืง 

ทั่วไปทกุคน โดยเร่ิมใหความคุมครองต้ังแตป พ.ศ.2481 1 ยกเวน บุคคลที่อยูภายใตการประกัน

สุขภาพพิเศษอื่นๆ   

- ประกันสุขภาพคนงาน (employee health insurance)    ซึ่งเนนสําหรับผูทํางานในภาค 

อุตสาหกรรมและพาณิชยทีม่อีายุไมเกนิ 65 ป รวมถึงลูกจางของรัฐทัง้สวนกลางและสวนทองถิ่น ครู

โรงเรียนเอกชนและลูกจางในภาคเกษตร ผูประกันตนโดยสมัครใจ  นอกจากนีม้ีระบบพิเศษสําหรับผู

ที่มีอายุต้ังแต 70 ป ครูเอกชน และคนงานกิจการสาธารณะดวย  2 

 โครงการประกนัสุขภาพแหงชาติ ใหเฉพาะประโยชนทดแทนทางการแพทยเทานัน้ สวน

ระบบหลัง คือ โครงการประกันสุขภาพคนงาน มทีั้งการใหประโยชนทดแทนในการขาดรายไดและ

ประโยชนทดแทนทางการแพทยดวย 

 การจายเงนิสมทบ  การจายเงนิสมทบในโครงการประกันสุขภาพแหงชาติ ผูประกันตนและ

รัฐบาลรวมกนัออกเงนิสมทบ โดยรัฐบาลจายในอัตรารอยละ50 ของคาใชจายทางการแพทย คา

บริหารงาน และเงนิอุดหนุนในบางทองที ่  สําหรับนายจางไมตองจายเงนิสมทบ  ในระบบที ่ 2 คือ 

การประกนัสุขภาพคนงาน  ลูกจางและนายจางออกเงนิสมทบเทากนั รัฐบาลออกนอยกวาแตก็ชวย

ออกคาบริหารงาน 

ประโยชนทดแทน   ประโยชนทดแทนทางการแพทย ไดแก คาใชจายในการักษาผาตัด คา

โรงพยาบาล คาพยาบาล การทําฟน การคลอดบุตร คายา  และคาพาหนะ  สวนผลประโยชนทดแทน

เปนเงนิสด  กรณีเจ็บปวยจะใหรอยละ 60 ของคาจางเฉล่ีย 3 เดือนสุดทาย  กรณีคลอดบุตรจะให

รอยละ 60 ของคาจางเฉล่ีย  โดยจายให 42 วันกอนคลอด และ 56 วันหลังคลอด รวม 98 วัน 

นอกจากนีย้ังมีเงนิใหเมื่อคลอดบุตรแลวอีกจํานวนหนึง่ 

 

 3)   การประกันอุบัติเหตุและเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน    ใหความคุมครองลูกจาง

ในงานอุสาหกรรมและพาณิชย  แตไมคุมครองผูประกันตนโดยสมัครใจในกิจการเกษตร ปาไม และ

ประมง ทีม่ีลูกจางในสถานประการนัน้นอยกวา 5 คน  นอกจากนีย้ังมีระบบพิเศษสําหรับผูประกอบ

อาชีพอิสระและคนงานในกิจการสาธารณะ 
 

DPU



18 

  

 
1     Social Insurance Agency. Outline of Social Insurance in Japan 1999 .  p 40 
2   Ibid.  p.11 

การจายเงนิสมทบ เปนหนาที่ของนายจางฝายเดียว ที่ตองจายในอัตรารอยละ  0.6 - 14.9  

ของเงนิเดือน   สวนรัฐบาลชวยสนับสนนุคาใชจายบางอยาง 

 ประโยชนทดแทน      จะจายใหทนัที   โดยไมมีเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการทํางาน  

ประโยชนทดแทนที่ให  จะมีทั้งประโยชนทดแทนในการขาดรายได เชน  กรณีพิการจายใหในอัตรา

รอยละ 60 ของรายไดเฉล่ียรายวนั และการใหบริการทางการแพทย  นอกจากนี้ยงัมีบํานาญตกทอด

ใหแกผูที่มีสิทธิไดรับ คือ  คูสมรส  บุตร  บิดา-มารดา  ปูยา  หลาน และพี่นองที่ดูแลดวย 
  

4)  การประกันการวางงาน   ใชสําหรับลูกจางในกิจการทั่วไปที่มีอายุไมเกิน 65 ป  ในสวน

ของคนงานทีท่ําตามฤดูกาลตองมีการจางเกินกวา 4 เดือน 

 นอกจากนีม้ีการประกันการวางงานโดยสมัครใจในงานเกษตร ปาไม และประมงในกิจการที่

มีลูกจางตํ่ากวา 5 คน  และยงัมีระบบพิเศษสําหรับคนงานรายวัน และลูกจางในกิจการสาธารณะ  

 การจายเงนิสมทบ  ลูกจางผูประกันตน  นายจาง  และรัฐบาลเปนผูจายเงนิสมทบ โดย

รัฐบาลออกคาใชจายรอยละ25 ของผลประโยชนและการบริหารงาน ที่เหลืออีกรอยละ 75 ลูกจาง

นายจางเปนผูออก  โดยลูกจางออกเงนิสมทบรอยละ 0.55  นายจางออกเงนิสมทบใหรอยละ  0.9 

ของอัตราเงินเดือนลูกจาง 

ประโยชนทดแทน   เงื่อนไขในการขอรับสิทธปิระโยชนทดแทน  ลูกจางตองเปน

ผูประกันตนมาแลว 6 เดือนภายในระยะเวลา 12 เดือน   ประโยชนทดแทนทีจ่ะไดรอยละ 60-80 ของ

คาจางข้ันตํ่า 
  

5)   กรณีสงเคราะหครอบครัว  การสงเคราะหครอบครัวใชกับพลเมืองที่มีบุตรต้ังแต 1 คน

ข้ึนไป 

การจายเงนิสมทบ   นายจางออกเปนเงนิรอยละ 70 ของคาใชจาย สมทบรวมกับภาครัฐ   

กรณีผูประกันตนประกอบอาชีพอิสระ  หรือไมมีงานทาํ  ภาครัฐจะออกฝายเดียว   

ประโยชนทดแทน  จะไดรับเปนเงินทุกเดือน  โดยพจิารณาจากจํานวนเด็กที่ตองอุปการะ 

เชน เด็กคนแรกใหเงนิชวยเหลือ 5,000 เยนตอเดือน  คนที่ 2 ให 10,000 เยนตอเดือน 

 หนวยงานทีร่บัผิดชอบ องคการบริหารระบบความมั่นคงทางสังคมของประเทศญ่ีปุน  ใน

สวนของการประกันชราภาพ พกิาร ทุพพลภาพ  ตาย  ปวยเจ็บ  คลอดบุตร  และการสงเคราะหบุตร  

ฝายที่รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงสุขภาพและสวัสดิการ ( Ministry of Health and Welfare) สวน
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3.3   การประกันสงัคมของสาธารณรฐัเกาหล ี
 การประกนัสังคมของสาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศเกาหลีใต     จะใหความคุมครองครอบ 

คลุมในดานตางๆ คือ การประกันชราภาพ  การประกันสุขภาพ  และการประกันการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน   

 
1)  การประกันชราภาพ   การประกนัชราภาพในประเทศเกาหลีใต นับต้ังแตป พ.ศ.2542

เปนตนมา ไดมีการใหความคุมครองแกผูที่อยูในประเทศที่มีอาย1ุ8-19 ป 1 แบงออกได 4 โครงการ  

คือ 

  (1)   การประกันชราภาพสําหรับขาราชการพลเรือน 

  (2)   การประกันชราภาพสําหรับทหาร 

  (3)   การประกันชราภาพสําหรับอาจารยในโรงเรียนเอกชน 

  (4)  การประกนัชราภาพสําหรับลูกจางในสถานประกอบการทีม่ีลูกจางต้ังแต 10 คน

ข้ึนไป   

ใน พ.ศ. 2531 ไดเปดโอกาสใหผูประกอบอาชีพอิสระตางๆ ที่ไมไดรับความคุมครองจาก 3 

โครงการแรก สามารถเขารวมโครงการประกันชราภาพไดตามโครงการที่ 4 นี ้

 การจายเงนิบํานาญชราภาพ   ในกรณีของ 3 ประเภทแรก  มีการกําหนดใหจายในอัตราคงที่

แบบ Defined benefit  โดยคํานวณเบ้ียประกันจากรายไดในอดีต  2  

การประกนัชราภาพในประเภทท่ี 4 ซึ่งเปนโครงการใหญระดับชาติ  ประโยชนทดแทนก็เปน

แบบ Defined benefit    เชนกนั     แตลักษณะมีการโอนรายไดระหวางสมาชิกมากกวา    กลาวคือ   

บุคคลที่มีรายไดเทากับคาเฉล่ีย จะไดรับประโยชนทดแทนประมาณรอยละ 40 ของรายได แตบุคคล

ที่มีรายไดตํ่ากวาคาเฉลีย่จะไดรับประโยชนทดแทนสูงกวารอยละ 40 ของรายได และบุคคลที่มี

รายไดสูงกวาคาเฉลี่ย จะไดรับประโยชนทดแทนตํ่ากวารอยละ 40 ของรายได  3 

 

 

 
1  กระทรวงการคลัง. การปฏิรูประบบกองทุนบําเหน็จบํานาญภายใตกรอบเอเปค . หนา 90  
2   Kwon, S.  Social Security System in Korea Overview. Korea Development Institute : Working Paper  

No. 9208 Republic of Korea, 1992.  pp.17-21 
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3    สํานักงานประกันสังคม.  การศึกษาเพ่ือการกําหนดรูปแบบการใหหลักประกันแกผูประกอบอาชีพอิสระ .  

หนา 11 

 

 การเขารวมโครงการในประเภทท่ี 4 มีลักษณะเปนการบังคับ  โดยกาํหนดใหสถาน

ประกอบการทีม่ีลูกจางต้ังแต 10 คนข้ึนไป และเกษตรกรรวมถึงผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆเขารวม

โครงการ  สําหรับสถานประกอบการที่มลูีกจางต้ังแต 5 คนแตไมถึง 10 คนก็สามารถเขารวมโครงการ

ไดโดยความสมัครใจ   

 แหลงที่มาของเงินทุน   แหลงที่มาของเงินทีน่ํามาใชในการบริหารโครงการนัน้ ไดมาจาก 

3 ทาง  1 

 -   ผูประกันตน  : จายเงนิสมทบรอยละ 4.5 ของรายไดตอเดือน   และหากเปนเกษตรกร 

ชาวประมง และผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ รวมถึงผูประกันตนโดยสมัครใจจายรอยละ3 ของคาจาง

รายเดือน 

-   นายจาง   :   จายรอยละ 4.5  ของคาจาง 

-   รัฐบาล   :   ออกคาใชจายในการบริหารโครงการบางสวน  และสนบัสนุนโครงการสําหรับ 

ผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร 
 เงื่อนไขการเกิดสิทธ ิ   

- บํานาญชราภาพเต็มจาํนวน  จายเมื่ออายุครบ 60 ป และผูประกันตนไดสงเงนิสมทบมา 

แลวอยางนอย 20 ป และตองไมมีรายไดจากกิจการอ่ืน     

- บํานาญลดสวน   ผูประกันตนจะไดรับบํานาญลดสวนถามีอายุครบ 60 ปข้ึนไป    และ 

สงเงนิสมทบมาแลว 10-19 ป โดยไมมีกจิการอ่ืนที่กอใหเกิดรายได   

- บํานาญกอนครบอายุเกษยีณ   มีสิทธิไดรับ    เมื่ออายุ 55-59 ป     อยูในความคุมครอง 

อยางนอย 10ป และยังคงทาํงานมีรายไดตอไป 

- บํานาญทพุพลภาพ   เกิดทพุพลภาพเนื่องจากเช้ือโรค    หรือความเจบ็ปวยในระหวางที ่

เปนผูประกันตน และจายเงินสมทบมาแลวเกินกวา 2 ใน 3 ของชวงการเปนผูประกันตน   

หากชวงเวลาการเกิดสิทธิรับบํานาญทพุพลภาพ   เปนบุคคลที่จะกลาวนี้     ก็สามารถบวก 

ระยะเวลาเหลานัน้เขาไปดวยได คือ  เปนนักศึกษาที่มีอายุ 23 ปข้ึนไป ผูมีบุตรมากกวา 1 คน และ

บุตรนั้นอายุไมเกิน 3 ขวบ  คนไขที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนระยะเวลาต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป 

ผูครบอายุเกษยีณ และผูวางงาน 
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1  กระทรวงการคลัง. การปฏิรูประบบกองทุนบําเหน็จบํานาญภายใตกรอบเอเปค . หนา 90  

-    บํานาญตกทอด   จายใหแกผูประกันตนที่จายเงนิสมทบมาแลวเกินกวา 2 ใน 3 ของ

ชวงเวลาที่เปนผูประกันตนจนถึงเวลาที่ผูประกันตนถึงแกความตาย  

ผูมีสิทธิไดรับบํานาญตกทอด  กรณีผูประกันตนถึงแกความตาย  ไดแก 

-   สามหีรือภรรยาของผูประกันตน (กรณีเปนสาม ีตองมอีายุ 60 ป ข้ึนไป     หรือเปนผูพิการ 

อยางนอยในระดับที่ 2 โดยไมคํานงึถงึเร่ืองของอาย)ุ 

-   พอ-แม   และปูยา หรือตา-ยาย ของผูประกันตนอาย ุ60 ป ข้ึนไป หรือพิการในระดับ 2  

-   บุตรและหลานของผูประกันตน  อายุตํ่ากวา 18 ป หรือ อายุเทาไรก็ได   ถามีความพกิาร 

ในระดับ 2 

 ประโยชนทดแทน  ประโยชนทดแทนกรณีตายในรูปเงินกอน   ผูอยูในอุปการะจะไดรับ

ประโยชนทดแทนในรูปของเงินกอน 

 การเบิกเงินกอน (Lump Sum Refund)  จายเมื่อผูประกันตนอาย ุ60 ป ข้ึนไป และไดสงเงิน

สมทบมาแลวไมนอยกวา 10 ป    หรือกรณีที่ผูประกันตนถึงแกกรรม    โดยไมมีผูมีสิทธิไดรับบํานาญ

ตกทอด หรือกรณีที่ผูประกันตนไดสงเงินสมทบไมครบ 10 ป และไดยายถิน่พาํนกัไปอยูตางประเทศ

โดยถาวร  และ/หรือไมไดถือสัญชาติเกาหลี 

ประโยชนทดแทนรูปเงินสด  ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพในรูปของเงินสด ใหไดรับดังนี ้ 

- บํานาญข้ันตํ่า1.8 เทา ของผลบวกระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูประกันตนทุกคน 

ในโครงการ ในปกอนที่จะเกิดสิทธ ิกับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูประกันตนตลอดชวงเวลาที่สงเงนิ 

สมทบ 

- บํานาญชราภาพเต็มจาํนวน       เทากับบํานาญข้ันตํ่าบวกอีกรอยละ 5   ของประโยชน 

ทดแทนรายเดือนสําหรับปของการเปนผูประกันตนแตละปที่เกนิจาก 20 ป 

- บํานาญลดสวน  เทากับรอยละ 47.5   ของบํานาญข้ันตํ่า     บวกรอยละ 5 ของบํานาญ 

ข้ันตํ่าสําหรับทุกปที่เปนผูประกันตนเกิน 10ป 

- บํานาญชราภาพสําหรับผูทาํงานตอไปภายหลังครบอายุเกษียณ      จายในอัตรารอยละ  

0.5 – 0.9 คูณดวยรอยละ 47.5 ของบํานาญข้ันตํ่า ข้ึนอยูกับอายุของผูรับบํานาญ บวกรอยละ 5 ของ

บํานาญข้ันตํ่า สําหรับทุกปทีเ่ปนผูประกันตนเกิน 10 ป 

- บํานาญกอนครบเกษียณอายุ (Early Old-age Pension) จายในอัตรารอยละ 0.7 คูณ 
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ดวยรอยละ 47.5 ของบํานาญข้ันตํ่า บวกรอยละ 5 ของบํานาญข้ันตํ่าสําหรับทุกปที่ยืน่ขอรับ

ประโยชนทดแทนลาชา  และมีประโยชนทดแทนเพิม่สําหรับผูที่อยูในอุปการะ (บุตร, พอ-แม, หรือ คู

สมรส) ของผูมีสิทธิรับบํานาญแตละประเภท 

- การเบิกเงินกอน  จะไดรับเทากับเงินสมทบในสวนของลูกจางและนายจาง บวกดอกเบี้ย 
 ขอดี 
 การจัดทาํโครงการประกันชราภาพของประเทศเกาหลีใต สามารถใหความคุมครองไดอยาง

กวางขวาง โดยเฉพาะการประกันชราภาพในประเภทที่ 4        ที่ใหความคุมครองถึงประชากรในภาค 

การเกษตร ซึ่งถือวาเปนกลุมที่ยากจนท่ีสุดของประเทศ  และทําใหชวยลดชองวางระหวางคนจนและ

คนรวยไดสวนหน่ึง 
 ปญหา 

- การเก็บเบ้ียประกันจากผูประกอบอาชีพในภาคการกษตร  และผูประกอบอาชีพอิสระ 

อ่ืนๆ กระทําไดคอนขางยาก ทัง้เกิดปญหาในการติดตาม และการจัดทําบัญช ี

- เนื่องจากการประกันชราภาพของประเทศเกาหลีใต        อยูในระหวางการขยายความ 

คุมครองเพื่อใหครอบคลุมประชากรไดอยางกวางขวาง จึงมีปญหาในการคืนทุนคาบริหาร   
 
2)  การประกันสขุภาพ   โครงการประกนัสุขภาพของเกาหลีใต จะแบงออกเปน 3 ประเภท   

 -   การประกนัสุขภาพสําหรับลูกจางในงานอุตสาหกรรม 

-  การประกันสุขภาพสําหรับขาราชการพลเรือน และครูในโรงเรียนเอกชน 

-   การประกนัสุขภาพสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระตางๆ ทั้งที่อยูในเขตเมือง   และชนบท  

รวมถึงลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจางต้ังแต 5 คนลงมา  

 การประกนัสุขภาพในประเทศเกาหลีใต เร่ิมตนจากโครงการสําหรับลูกจางในสถาน

ประกอบการขนาดใหญที่เกดิข้ึนในป พ.ศ.2520 และขยายไปยงัสถานประกอบการขนาดเล็กตอมา

ไดขยายโครงการไปสูผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรกรและอาชีพอิสระตางๆทัง้ในเขตชนบทและ

เขตเมืองในป พ.ศ.2531-2532 ตามลําดับ  โดยโครงการประกันสุขภาพทุกโครงการ  จะใหความ

คุมครองที่เปนมาตราฐานเดียวกนัตามที่กฎหมายกําหนด ยกเวนประโยชนทดแทนเสริมแตละ

โครงการอาจมีความแตกตางกนัได 

 การจายเงนิสมทบ  การจายเบ้ียประกันหรือเงนิสมทบในการประกันสุขภาพ  สถาน

ประกอบการตางๆหรือกลุมบุคคล จะมีการรวมตัวกันเปนสมาคมประกันสุขภาพ  มกีารบริหารจัดการ

โดยตัวแทนของนายจางและลูกจาง ทาํหนาที่เปนผูกําหนดและจัดเกบ็เบ้ียประกนั และเปนผูจดัหา

บริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหบริการแกสมาชิกของสมาคม 
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ในป 2538 มีสมาคมประกนัสุขภาพทั้งส้ิน 145 สมาคม 1   สามารถใหความคุมครองคนงานในสถาน  

 
1 สํานักงานประกันสังคม. การศึกษาเพ่ือการกําหนดรูปแบบการใหหลักประกันแกผูประกอบอาชีพอิสระ.  

หนา 13 

 

ประกอบการ 161,444 แหง นอกจากนี้ยังมีองคกรประกันสุขภาพสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระอีก 

227 แหง ใหความคุมครองแกสมาชิกรวมทั้งหมด 22.5 ลานคน   

 สมาคมประกนัสังคมทั้งหมดมีกฎหมายบังคับใหตองเขาเปนสมาชิกของสหพันธแหงชาติ

เพื่อการประกนัสุขภาพ (National Federation of  Medical Insurance)  เพื่อใหสถาบันดังกลาวทํา

หนาที่คอยตรวจสอบใชสิทธทิี่ผิดปกติ การจายเงินตามสิทธ ิ และการกําหนดสถานที่ใหบริการดาน

การแพทย 

 อัตราเงินสมทบ ในการประกันสุขภาพการจายเบ้ียประกันหรือเงนิสมทบที่ลูกจางในงาน

อุตสาหกรรม  ขาราชการพลเรือน  และครูโรงเรียนเอกชน จะตองจายประมาณรอยละ 2-8  ของ

คาจาง โดยอัตราเฉล่ียเบ้ียประกันของทั้งประเทศจะอยูที่ประมาณรอยละ 3        และการจายเบี้ย

ประกัน ใน 

ประเภทที่ 1และประเภทท่ี 2 ขางตน ฝายลูกจางและฝายนายจางจะแบงจายในอัตราสวนที่เทากนั  

โดยรัฐบาลจะไมเขามาชวยเหลือในการจายเบ้ียประกัน 

 แตการจายเบ้ียประกันของสมาชิกในโครงการประกันสุขภาพสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ 

จะถูกกาํหนดตามความสามารถในการจาย (พิจารณาจากรายไดและทรัพยสิน) และจากประโยชน

ทดแทน (พิจารณาจากขนาดของครอบครัว) 

 หมายเหตุ  เนื่องจากเปนการยากที่จะประมาณรายไดของผูประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะ

ผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร จึงจําเปนตองใชทรัพยสินและขนาดของครอบครัวเปนตัววัด

ความสามารถในการจายเบ้ียประกัน 

 แหลงที่มาของเงินทุน  เงินทุนที่ใชในการบริหารโครงการ  สวนหนึง่มาจากเงนิเบ้ียประกัน

ที่สมาชิกจาย อีกสวนหนึ่งประมาณรอยละ 50 ของรายได  รัฐบาลจะออกเงนิอุดหนนุ เพื่อชวยเปนคา

บริหารโครงการ และเพื่อชวยเหลือในดานการเงินแกกลุมผูมีรายไดนอย ใหสามารถจายเงนิสมทบใน

อัตราที่ตํ่ากวาปกติ 

 ประโยชนทดแทน  ประโยชนทดแทนในการประกันสุขภาพ   จะใหแกผูที่เอาประกนัและผู

พึ่งพิง รวมบุคคล 3 ชั่วคนในครอบครัวเดียวกัน 

 ความคุมครองของประโยชนทดแทนในการประกันสุขภาพ  ไดแก 
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1)  การรักษาพยาบาล 

2)  การคลอดบุตร 

3)    คาทาํศพ  ในกรณีเสียชวีิต 

ความคุมครองทางการแพทย การใหบริการทางการแพทย ในโครงการประกนัสังคมของ 

ประเทศเกาหลีใต ถือวามีความสําคัญ  และสามารถใหความคุมครองไดอยางแทจริง และทั่วถงึ ซึง่ 
 

อาจแยกไดดังนี้ 1 

 รอยละ 4.3  ไดรับความคุมครองจากสวัสดิการดานการแพทย 

 รอยละ46.9 ไดรับความคุมครองจาก โครงการสําหรับลูกจางที่อยูในภาคอุตสาหกรรม 

รวมถึงลูกจางภาครัฐ และลูกจางในโรงเรียนเอกชนดวย 

 รอยละ 48.8 ไดรับความคุมครองจากโครงการสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงบุคคลที่

ทํางานในสถานประกอบการที่มีลูกจางนอยกวา 5 คน 

 สวัสดิการดานการแพทย จะใหความคุมครองครอบคลุมคนยากจนทั้งหลาย เชน เด็กกําพรา  

เด็กที่มพีอแมอายุ 60 ปข้ึนไป  คนพิการทุพพลภาพ  หญิงมีครรภทีถู่กทอดทิ้ง  และบุคคลที่มีรายได

นอยกวา 43,000 วอนตอเดือน รวมถงึชาวไรชาวนาท่ียากจน  การใหบริการทางการแพทยในกลุมนี้ 

เปนการใหบริการแบบใหเปลาไมคิดคาบริการ  สวนใน 2 กลุมหลังจะครอบคลุมรายจายของผูปวย

นอกในอัตรารอยละ 100 และรายจายของผูปวยใน สําหรับในเมืองใหญ รอยละ 60 และในเขตเมือง

อ่ืนๆ รอยละ80 

ผลตอบแทนสถานพยาบาลท่ีเขารวมโครงการ ในสวนของสถานพยาบาลที่เขารวม

โครงการ เพื่อใหบริการดานสุขภาพนัน้ จะไดรับผลตอบแทนตามรายการของบริการที่ไดใหแก

ผูรับบริการ ( Fee For-Service )   คือ   ระบบการจายตามใบเสร็จ  ทีก่ําหนดโดยกระทรวง

สาธารณสุข  และ สวัสดิการสังคม  ทําใหคาใชจายเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว     ซึ่งเกิดจากปจจัยทั้ง

ทางดานผูใหบริการ และผูรับบริการ มพีฤติกรรมโนมเอียงในการทีจ่ะทําใหเกิดการใชบริการมากข้ึน

โดยไมจําเปน 

 ขอดี    ระบบประกันสุขภาพในประเทศเกาหลีใต  ถือวาประสบความสาํเร็จคอนขางสูง

ภายในระยะเวลาเพียง 12 ปเทานัน้นับแตเร่ิมโครงการ   

-   การประกนัสุขภาพสามารถใหความคุมครองแกประชากรของประเทศไดอยางทั่วถึง   

-   การใหประโยชนทดแทนมีความหลากหลาย  เหมาะสมสําหรับแตละกลุมอาชีพ 

-   การจายเงนิสมทบหรือเบี้ยประกันมีอัตราคอนขางตํ่า เพียงประมาณรอยละ 3 
 ปญหา 
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- เปนการยากท่ีจะจํากัดตนทนุ หากยังใชระบบ การจายตามใบเสร็จ( Fee For Service )  

และพบวา ตนทุนในการใหบริการทางการแพทยเพิ่มข้ึนเร็วกวา    การเพิ่มของรายไดประชาชาติของ

ประชากร 

 
 

1  Moon, O.R. The Korean Health Insurance System. Mimeo : Seoul National University, School of 

Public Health. Republic of Korea,1998.  pp. 1-5  

- สมาคมประกนัสุขภาพมีมากเกินไป  ทําใหตนทุนการบริหารสูง      ขณะที่บางสมาคม 

ประสบความลมเหลวเนื่องจากมีจาํนวนสมาชิกไมมากพอสําหรับการกระจายความเส่ียง 

- การกําหนดเบ้ียประกันที่เหมาะสม  กระทําไดยาก   โดยเฉพาะในสวนของเบ้ียประกนั 

ของผูประกอบอาชีพอิสระ 

3)  การประกันการบาดเจ็บจากการทํางาน   การจายคาชดเชยการบาดเจ็บเนื่องจาก

การทาํงาน  เร่ิมบังคับใชในป พ.ศ.2506 1  จนถงึปจจุบนั สามารถใหความคุมครองในสถาน

ประกอบการทีม่ีลูกจางต้ังแต 5 คนข้ึนไป   

 ประโยชนทดแทนที่จะไดรับ คือ การจายคาชดเชยในอัตรารอยละ 70 ของคาจางระหวางการ

รักษาพยาบาล 
 
3.4   การประกันสงัคมในประเทศฟลปิปนส 

ระบบประกันสังคมของประเทศฟลิปปนสใหความคุมครองครอบคุมประชากรของประเทศ

โดยมีกฎหมายกําหนดใหเขารวมโครงการมีลักษณะเปนแบบบังคับ กฎหมายของประเทศฟลิปปนสที่

ประกาศใชต้ังแต พ.ศ.2523 กําหนดใหลูกจางซึง่ทาํงานกับภาคเอกชน ทั้งลูกจางประจํา และลูกจาง

ชั่วคราวที่มีอายุ 18 - 60 ป จะตองเขารวมโครงการ   

สําหรับผูประกอบอาชีพอิสระมีกฎหมายกําหนดใหเขารวมโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- สมาชิกของบาร 

-     ผูเปนเจาของธุรกิจ 

- สมาชิกของสมาคมผูประกอบวิชาชีพเกีย่วกับภาพยนต 

- นักหนงัสือพิมพ และนักเขียนอิสระ 

- นักกฬีาอาชีพ รวมถึงผูฝกสอน (โคช) 

- นายหนาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 

- หนกังานขายประกัน และพนักงานขายสินคาทัว่ไป 
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- ผูประกอบวิชาชีพในภาคการเกษตร (ชาวนา ชาวไร)   ที่มรีายไดไมตํ่ากวา 1,500 เปโซ 

ตอเดือน (เร่ิมใชบังคับต้ังแต มกราคม พ.ศ.2535) 

- ผูประกอบอาชีพอิสระทุกประเภท   ทีม่ีรายไดเดือนละไมตํ่ากวา 1,000 เปโซ      (เร่ิมใช 

บังคับต้ังแต กนัยายน พ.ศ.2538) 

 
1   สํานักงานประกันสังคม.  การศึกษาเพ่ือการกําหนดรูปแบบการใหหลักประกันแกผูประกอบอาชีพอิสระ . 

หนา 11 

สําหรับผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆที่กฎหมายยังไมไดกาํหนดใหตองเขารวมโครงการ

ประกันสังคม   Social Security Commission  มีแผนการณที่จะประกาศใหเขารวมโครงการเปน

ระยะตอไป  ทัง้นี้ข้ึนอยูกับความพรอม 

โดย ใหความคุมครองครอบคลุมประโยชนทดแทนในดานตางๆ ดังนี ้

1)    การประกันชราภาพ  ทุพพลภาพ  และตาย   

2)    การประกันสุขภาพ  กรณีเจ็บปวยนอกงานและคลอดบุตร    

 3)    การชดเชยการบาดเจ็บจากการทาํงาน 

การประกนัชราภาพ รวมถงึทพุพลภาพ และตาย การประกันสุขภาพ และการชดเชยการ

บาดเจ็บจากการทํางาน 1 ในภาคเอกชนจะอยูในความคุมครองของระบบ Social Security System 

(SSS)ต้ังข้ึนในปพ.ศ.2497 ในสวนของลูกจางภาครัฐจะอยูในความคุมครองของระบบ Government 

Security Insurance System (GSIS) ต้ังข้ึนในป พ.ศ.2479  2     สวนเจาหนาที่ตุลาการและทหาร  จะ

อยูในความคุมครองของโครงการบํานาญที่เปนเอกเทศตางหาก 
 
1) การประกนัชราภาพ ทัง้ของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เปนการประกันในข้ันที ่ 1 เปน

แบบ defined benefit ซึ่งเปนการประกันข้ันพื้นฐาน ขณะที่การประกันในข้ันที ่ 2 จะเปนการให

หลักประกันตามอาชีพโดยนายจาง และแบบสมัครใจ การจายประโยชนทดแทนจะจายเปนเงนิกอน 

(lump sum) ประมาณ 1-5 เทา ของเงนิเดือนสุดทาย คูณดวยจํานวนปที่เขาโครงการ การใหความ

คุมครองสวนใหญยังในวงแคบเฉพาะในบริษัทและสถานประกอบการขนาดใหญเทานัน้ 

 ระบบการประกันชราภาพทัง้ 2 ระบบที่กลาว มีความรับผิดชอบตามกฎหมายตอ Employee 

Compensation Commission และ Philippines Medical Commission  
 เงื่อนไขการเกิดสิทธ ิ

- ตองเปนผูประกันตนซึ่งไดจายเงนิสมทบมาแลว 120 เดือน  (10ป)     กอนชวงที่รอการ 

เกิดสิทธ ิหรือชวงการตรวจสอบสิทธิ (Semester of entitlement) 
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- กรณีที่ผูประกันตนยงัทํางานอยูในขณะนัน้ ผูประกันตนตองมีอายุอยางนอย 65 ป  

- กรณีที่ผูประกันตนไมไดทาํงาน หรือมีรายไดเดือนละ 300 เปโซ หรือนอยกวา     และ 

 
1   The World Bank.  . Philippines : An Agenda for the Reform of the Social Security Institutions. Report 

No. 13400 PH, Washington D.C.1995.  p.24-31    
2     มูกุล จี เอชเชอร.     อนาคตการใหความคุมครองกรณีเกษียณอายุในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต.  

แปลจากวารสาร  International Social Security Review    โดย บัญญัติ  ศิริปรีชา . นนทบุรี : กองวิชาการและ

แผนงาน  สํานักงานประกันสังคม , 2541 . หนา 3 - 29 

ผูประกันตนตองมีอายุอยางนอย 60 ป  1 

 การจายเงนิสมทบ    ในกรณีชราภาพ (เปนการจายควบรวมกบัอีกสองกรณี คือ กรณี

ทุพพลภาพ และตาย)  สําหรับลูกจางตองจายในอัตรารอยละ 3.33 โดยนายจางชวยออกเงินสมทบ

ใหอีกรอยละ 4.65  ในสวนของผูประกอบอาชีพอิสระ รวมถงึเกษตรกร ตองจายเงินสมทบกรณีชรา

ภาพในอัตรารอยละ 8.4 ของระดับเงนิเดือน 23 ระดับ 

ประโยชนทดแทน ประโยชนทดแทนกรณีประกันชราภาพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  2   คือ  

-  บํานาญชราภาพจาย 300 เปโซ ตอเดือน บวกดวยรอยละ 20 ของรายไดเฉล่ียตอเดือน 

บวกรอยละ 2 ของรายไดเฉลี่ยตอเดือน สําหรับแตละปที่ทาํงานเกิน 10 ป หรือบวกรอยละ 4 ของ

รายไดเฉล่ียตอเดือน  แลวแตกรณีใดจะสูงกวา 

 -   บํานาญข้ันตํ่า 1,200 เปโซ ตอเดือน  กรณีสงเงินสมทบ 10 – 20 ป 

                                      2,400 เปโซ ตอเดือน  กรณีสงเงินสมทบเกิน 20 ป 

- เงินเพิ่มสําหรับมีผูอยูในความอุปการะ จายรอยละ 10 ของบํานาญชราภาพ  หรือ 250  

เปโซ แลว แตกรณีใดจะสูงกวา    โดยจายใหบุตรแตละคนที่อายุไมเกนิ 21 ป สวนบุตรที่พิการ   และ

ชวยเหลือตนเองไมไดเนื่องจากสมองพิการ ใหรับบํานาญไดโดยไมคํานงึถึงอาย ุ 

- กรณีไมมีกองทุนบํานาญ  ลูกจาง   และนายจางสามารถเบิกเงินสมทบที่จายเขากองทนุ 

ไดทั้งหมด บวกดอกเบ้ียรอยละ 6 

- ประโยชนทดแทน  จะมีการปรับเปล่ียนตามความเปล่ียนแปลงของราคาผูบริโภค   และ 

คาจาง  รวมทัง้ขีดความสามารถในการลงทุนของกองทนุ 

- งวดการจายประโยชนทดแทน  จาย 13 งวด ตอป 

- ผูประกันตนสามารถเลือกรับเงินกอน สําหรับ 18 งวดแรกได  โดยจะถูกหกัดอกเบ้ีย 

 กรณีทพุพลภาพ ผูประกันตนทีทุ่พพลภาพ  จะมีสิทธิในการรับประโยชนทดแทนกรณี

ทุพพลภาพตามรายละเอียดดังนี้    
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 การจายเงนิสมทบ   อัตราการจายเงินสมทบของลูกจาง และผูประกอบอาชีพอิสระรวมถึง

เกษตรกร   จายควบรวมกบัการจายเงนิสมทบในกรณีชราภาพและตาย (ดูรายละเอียดการจายเงิน

สมทบกรณีชราภาพ) 

 

 
1   โฮราชิโอ เทมโพล. “บํานาญกรณีชราภาพภายใตกฎหมายประกันสังคมฟลิปปนส” การสัมมนาระดับสูงทางการ

ประกันสังคม  โรงแรมดุสิต รีสอรท ชะอํา เพชรบุรี 25 เมษายน 2535. หนา 39  

 2   กระทรวงการคลัง. การปฏิรูประบบกองทุนบําเหน็จบํานาญภายใตกรอบเอเปค . หนา 116 

 ประโยชนทดแทน  กรณีผูประกันตนทพุพลภาพ จะไดรับประโยชนทดแทนดังนี้  

-  กรณีที่ผูประกันตนทีทุ่พพลภาพไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 36 เดือนมีสิทธิขอรับ

เงินจากกองทนุเฉลี่ยเดือนละ 1,000 เปโซ  หากผูประกันตนมีภาระทีต่องอุปการะบุคคลในครอบครัว  

กองทนุจะจายประโยชนทดแทนใหกับบุคคลท่ีผูประกันตนตองอุปการะเล้ียงดู ซึง่จะจายเงินกอนครั้ง

เดียวเปนเงนิจาํนวนเทากับ 36 คูณดวยอัตราการจายบํานาญรายเดือนที่ผูทุพพลภาพไดรับ 

- กรณีที่ลูกจางผูประกันตนทพุพลภาพ    และไดสงเงนิสมทบมาแลวไมถึง 36 เดือน จะได 

รับประโยชนทดแทนเปนเงนิสดหรืออาจจะเปล่ียนเปนบํานาญแทนก็ได    สําหรับลูกจางผูประกันตน

ทุพพลภาพถาวร (พิการถาวร) จะจายใหในอัตรารอยละ 200 ของเงินตอบแทนในอัตราสวนที่เพิม่ข้ึน 

- กรณีที่ลูกจางผูประกันตนตกเปนผูทุพพลภาพอยางถาวรเพียงบางสวนของรางกาย โดย 

จํานวนเงนิที่ไดรับ จะลดลงตามความเส่ือมของสมรรถภาพในการทาํงาน ตามอัตรารอยละของการ

สูญเสียสมรรถภาพ  ซึ่งกําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการประกันสังคม เชน  การสูเสียนิ้วหวัแมมอืหนึ่ง

นิ้ว ไดรับเงินชดเชย 10 เดือน สูญเสียนิว้ช้ี  ไดรับเงนิชดเชย 8 เดือน ฯลฯ 

 กรณีตาย  เมื่อผูประกันตนเสียชวีิตลง กองทนุจะจายประโยชนทดแทนใหตามรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

การจายเงนิสมทบ   อัตราการจายเงินสมทบของลูกจาง และผูประกอบอาชีพอิสระรวมถึง

เกษตรกร จายควบรวมกบัการจายเงนิสมทบในกรณีชราภาพและทุพพลภาพ (ดูรายละเอียดการ

จายเงินสมทบกรณีชราภาพ) 

ประโยชนทดแทน  เมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 36 เดือน และ

เสียชีวิตลง คูสมรสและบุตรมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอด 1  ดังนี้         

- คูสมรส   จะไดรับเงินบํานาญตกทอด เชนเดียวกับกรณีชราภาพ   แตไมตํ่ากวาเดือนละ  

500 เปโซ หรือ ในอัตรารอยละ 40 ของรายไดแตละเดือน  แลวแตวาเงินจาํนวนใดจะมากกวา 

- บุตร  ที่มีอายตํุ่ากวา 21 ป จํานวนไมเกิน 5 คน โดยแตละคนจะไดรับบํานาญตกทอดใน 
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อัตรารอยละ10 ของบํานาญ แตไมนอยกวา100เปโซ ในกรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบต้ังแต 3-35 

เดือน  หรือ จะไดรับเงินสงเคราะหเหมาจายเปนเงนิกอนจํานวน 1,000 เปโซ ในกรณีที่ผูประกันตน

จายเงินสมทบไมเกิน 3 เดือน 

 -    ผูที่จัดการศพ  จะไดรับเงินคาทาํศพ 10,000 เปโซ 
 
 
1     Social Security system. Social Security Act of 1997 (Republic Act 8282) East  Avenue. Quezen City. 

1998, p15 

2) การประกนัสุขภาพ กรณีเจ็บปวยนอกงานและคลอดบุตร เปนการใหความคุมครองแก

ประชากรกลุมเดียวกับที่ไดรับความคุมครองในเร่ืองการประกันชราภาพ โดยผูประกันตนที่จะไดรับ

ความคุมครองในกรณีการประกันสุขภาพจะตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน กอนเขารับบริการทางการแพทย    

การจายเงนิสมทบ การจายเงนิสมทบกรณีเจ็บปวยนอกงานและคลอดบุตร สําหรับลูกจาง 

ตองจายเงนิสมทบในอัตรารอยละ 1.25 ของคาจาง โดยฝายนายจางชวยออกเงินสมทบใหอีกรอยละ 

3.33 และสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงเกษตรกรจายในอัตรารอยละ 2.5 ของรายได  และรัฐ

จะชวยออกคาใชจายในการใหบริการแกประชาชน 

ประโยชนทดแทน   ดานสุขภาพกรณีเจบ็ปวยนอกงานและคลอดบุตร ประโยชนทดแทน 

ที่จะไดรับ มีดังนี ้ 1 

- ผูประกันตนและผูอยูในอุปการะของผูประกันตนมีสิทธใินดานการรักษาพยาบาล  โดย 

เบิกจากกองทนุอนามัยที่ไดกําหนดไวไมเกิน 45 วันตอป 

- เงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 90 ของคาจางรายวัน โดยคํานวณจากคาจาง 

เฉล่ีย 6 เดือนที่สูงสุดในรอบ 12 เดือน แตตองไมนอยกวาวนัละ 10 เปโซ และไมเกนิวันละ 250 เปโซ   

การจายเงนิชดเชยกรณีเจ็บปวย จะจายใหหลังจากวนัที่สามของการเจ็บปวยโดยจายใหไม 

เกินปละ 120 วัน  ยกเวน กรณีประสบอันตรายสาหัส จายใหไมเกนิปละ 240 วัน 

- เงินชวยเหลือกรณีคลอดบุตร    จะไดรับเงนิทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 100  

ของคาจางรายวัน  โดยคิดเฉล่ีย 6 เดือนที่สูงสุดในรอบ 12 เดือน และจายให 60 แตไมเกิน 20,000 

เปโซ  สําหรับการคลอดบุตรตอคร้ัง ไมเกิน 4 คร้ัง   

ขอสังเกต  กรณีคลอดบุตร   สําหรับผูประกอบอาชพีอิสระ รวมถงึเกษตรกร   ไมไดรับความ 

คุมครอง 
 
3)   การชดเชยการบาดเจ็บจากการทํางาน   กรณีการชดเชยรายไดเนื่องจากการประสบ 
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อันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน เปนการใหความคุมครองแกลูกจางทัง้หลายในภาคเอกชน โดย

มีการประกาศใชกฎหมายฉบับแรกที่ใหหลักประกันทางสังคมกรณีนี้ต้ังแตป ค.ศ.1945 

 

 
1   จิราภรณ  เกษรสุจริต.  การประกันสังคม : ศึกษาวิเคราะหการเพ่ิมประโยชนทดแทน. เอกสารประกอบ 

การประเมิน   เน่ืองจากการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช.  ดานแรงานและ 

สวัสดิการสังคม สํานักงานประกันสังคม. 2541 หนา 42 

การจายเงนิสมทบ   สําหรับลูกจางไมตองออกเงนิสมทบในสวนนี้  แตเปนความรับผิดชอบ 

ของฝายนายจางที่จะตองจายเงนิสมทบเขากองทนุในอัตรารอยละ 1.0 เพียงฝายเดียว 

ประโยชนทดแทน  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน  ผูประกันตนจะไดรับ

ประโยชนทดแทนดังนี ้

- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย จะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 90  

ของคาจางรายวัน โดยคิดเฉล่ีย 6 เดือนที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนสุดทาย และเงินทดแทนจะตองไม

นอยกวาวันละ 10 เปโซ แตไมเกินวนัละ 100 เปโซ  เงินทดแทนที่ไดรับรวมแลวตองไมเกนิ 240 วัน

โดยจะจายหลังจากวนัที่สามของการเจ็บปวย  และจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลเทาที่จายตามความ

เปนจริง 

- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนทพุพลภาพ        จะไดรับเงินบํานาญทุพพลภาพใน 

อัตรารอยละ 115 ของบํานาญชราภาพ ซึ่งจะจายใหไมเกิน 5 ป โดยจะจายใหไมนอยกวาเดือนละ 

500 เปโซ หรือในอัตรารอยละ40 ของคาจางรายเดือน แลวแตวาเงินจาํนวนใดจะมากกวา และยัง

ไดรับเงินบํานาญเสริมในอัตรารอยละ 10 ของเงินบํานาญโดยใหแกบุตรของผูประกันตนที่มีอายไุม

ถึง 21 ป จํานวนไมเกนิ 5 คน นอกจากนี้ลูกจางผูประกันตนนัน้จะไดรับเงินสงเคราะหรายเดือนอีก

เดือนละ 350 เปโซ และคารักษาพยาบาลเทาที่จําเปนอีกสวนหนึ่ง  ในกรณีที่ตองสูญเสียอวัยวะจะ

ไดรับเงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะเชนเดียวกับกรณีทพุพลภาพ สวนจะไดรับเปนระยะเวลานาน

เทาใดข้ึนอยูกบัระดับความเสื่อมสมรรถภาพในการทํางาน 

 -    กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย  ทายาทจะไดรับเงินบํานาญตก

ทอดในอัตรารอยละ 10 ของบํานาญ บุตรของผูประกันตนที่มีอายุไมถึง 21 ป จํานวนไมเกิน 5 คน จะ

ไดรับเงินบํานาญตกทอดในอัตรารอยละ 10 ของบํานาญ และทายาทจะไดรับคาทาํศพอีก 10,000 

เปโซ 

 ขอสังเกต   สําหรับผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรและอาชีพอิสระตางๆ  ของประเทศ 

ฟลิปปนส จะไมมีหลักประกนักรณีเจ็บปวยหรือบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน 
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 สภาพบังคับของกฎหมายประกันสังคม    ระบบการประกันสังคมของประเทศฟลิปปนส 

จะมีเจาหนาทีผู่ทําหนาทีเ่ปนผูตรวจของ Social Security System จะเนนการตรวจสอบแตเฉพาะ

สถานประกอบการทีม่ีขนาดใหญเทานัน้ วามกีารปฏิบติัตามกฎหมายประกันสังคมหรือไม เนื่องจาก

จํานวนเจาหนาที่มนีอย  โดยเฉล่ียเจาหนาที่ 1 คน    จะตองรับผิดชอบสถานประกอบการถึง 2,000 

แหง  จึงทําใหสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก และผูประกอบอาชีพอิสระประเภทตางๆ มักไมคอย

ไดรับการตรวจสอบ 

 จากการศึกษาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)และธนาคารโลก  พบวาอัตราสวน 

ของสมาชิกทีป่ฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดนั้นมีอยูนอย กลาวคือ มีสมาชิกเปนจํานวนมากท่ีไม

จายเงินสมทบ หรือจายนอยกวาทีก่ฎหมายกาํหนด และเพื่อใหระบบประกันสังคมของประเทศ

ฟลิปปนสสามารถดํารงอยูตอไปได หนวยงานทัง้สองจงึมีความเหน็วา 1  ควรใหออกมาตราการบังคับ

ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายมากข้ึน  และควรมีบทลงโทษหากพบวามกีารละเลยหรือฝาฝนตอ

กฎหมาย  ในสวนของประโยชนทดแทนควรใหมีความสัมพันธกับการจายเบ้ียประกันหรือเงินสมทบ 

 โดยสรุป การประกันสงัคมของประเทศฟลิปปนส แมจะมีกฎหมายกาํหนดใหความคุมครอง

ครอบคลุมประชากรอยางกวางขวาง แตในทางปฏิบัติแลว  ระบบประกันสังคมของประเทศฟลิปปนส

ยังใหความคุมครองไมทั่วถงึ เนื่องจากขาดความเขมงวดในการบังคับใหตองเขาเปนสมาชิกตามที่มี

กฎหมายกาํหนดไว  ในสวนของสมาชิกที่เขารวมโครงการก็มักไมคอยปฏิบัติตามระเบียบ  และรัฐเอง

ก็ไมเขมงวดกบัการบังคับใหตองเขารวมโครงการตามที่มกีฎหมายกาํหนดไว     แตจะเนนดานการให 

การศึกษาแกประชาชนเพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมองเหน็ประโยชน ในการเขาเปนสมาชิกของ

โครงการประกนัสังคมมากกวา ดังนั้น ในปจจุบันเกษตรกรและผูประกอบอาชีพอิสระตางๆ ไดรับการ

คุมครองจากระบบประกันสังคมจึงยังมีคอนขางนอย 
ขอดี 

 การประกนัสังคมของประเทศฟลิปปนส   ถือวามีความทันสมยัเมื่อเทยีบกับประเทศในทวีป 

เอเชียดวยกัน สามารถใหความคุมครองแกประชากรของประเทศไดอยางทั่วถึงทุกกลุมอาชีพ  อีกทั้ง

มีความพยายามที่จะขยายความคุมครองไปถึงเกษตรกรและผูประกอบอาชีพอิสระอื่นๆอยางตอเนื่อง   

การเขารวมโครงการ มกีฎหมายกาํหนดไว ลักษณะเปนแบบบังคับนัน้  มีสวนดี คือ เปนการ

งายตอการบริหารโครงการ  ไมเกิดปญหา adverse selection  คือ ผูเขารวมโครงการเปนบุคคลที่มี

โอกาสเส่ียงภัยสูงเปนสวนมาก 
ปญหา 

 ผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร และผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ  ของประเทศฟลิปปนส 

ยังไดรับความคุมครองจากระบบประกันสังคมนอย  โดยมีสาเหตุมาจากเงื่อนไขหลายดาน  
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สาเหตุที่ทาํใหผูประกอบอาชีพอิสระตางๆไมเขารวมโครงการ   มีดังนี้   

- ขาดความรูความเขาใจในระบบประกันสังคม ทาํใหขาดความรับผิดชอบตอกฎหมาย 

- การมีรายไดนอย  อีกทัง้รายไดที่ไดรับนั้นไมแนนอน 

- ไมสะดวกในการเดินทางเพือ่ติดตอกับหนวยงานประกันสังคม 

 
1   สํานักงานประกันสังคม.  การศึกษาเพ่ือการกําหนดรูปแบบการใหหลักประกันแกผูประกอบอาชีพอิสระ . 

หนา 16 

 
4.  วิวัฒนาการของระบบประกันสังคมในประเทศไทย 
 

 การประกนัสังคมของประเทศไทยในอดีต     มีแนวคิดเร่ืองการประกันสังคม และมีการ

เร่ิมตนมาต้ังแตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองป พ.ศ. 2475 ในหลัก 6 ประการของคณะราษฏร

ก็มีการพูดถึงการประกันสังคมไว มีความวา 1 “จะตองบํารุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดย

รัฐบาลจะหางานใหราษฎรทกุคนทาํ และจะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ และจะไมปลอยให

ราษฎรตองอดอยาก” ตอมาพระยามโนปกรณ ในฐานะผูปกครองบานเมืองไดเรงเราใหนายปรีดี 

พนมยงค ดําเนินการรางโครงการเศรษฐกิจข้ึนมาเสนอดวยเหตุผลที่วา  “การจัดทําโครงการเศรษฐกิจ

แหงชาติ 

เปนงานที่สําคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง  นอกเหนือจากการจัดรางรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลดําเนนิการเสร็จ

ส้ินแลว”  2 

 ตอมาในป พ.ศ. 2476 นายปรีดี พนมยงค ไดเสนอเคาโครงเศรษฐกิจใหคณะรัฐมนตรี

พิจารณา  โดยมีขอความประกอบที่สําคัญคือ “ความไมเที่ยงแทแหงการดํารงชีวิตนี้  มิใชจะมีแตใน

หมูราษฎรทีย่ากจนเทานัน้  คนชั้นกลางก็ดี คนมั่งมีกดี็ ยอมจะตองประสบความไมเที่ยงแทดวยกัน

ทุกรูปทกุนามขอใหคิดวาเงนิทองทีท่านหามาไดในเวลานี้ ทานคงจะเก็บเงนินัน้ไวไดจนกวาชีวิตจะหา

ไม  และอยูตลอดสืบไปถึงบุตรหลานแหลนของทานได หรือ   ตัวอยางมีอยูมากหลายทีท่านคงพบ คง

เห็นไดวา คนมั่งมีในสมัยหนึ่ง ตองกลับเปนคนยากจนในอีกสมัยหนึง่ หรือมรดกตกทอดไปถึงบุตร

ตองละลายหายสูญ ไมคงอยูตลอดชีวิตของบุตร บุตรของผูมั่งมีกลับตกเปนคนยาก”  

จากเร่ืองดังกลาว ทําใหรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการกระทําอันเปนคอมมวินสิต พ.ศ. 

2476 เพื่อใชปราบหลวงประดิษฐมนธูรรมโดยตรง ในที่สุดไดมีการสงตัวหลวงประดิษฐมนูธรรมให

เดินทางไปยงัประเทศฝร่ังเศส  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2476 นัน่เอง ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหแนวคิด

เกี่ยวกับเร่ืองการประกันสังคมไดเลือนหายไปจากประเทศไทยเปนเวลาเกือบ 20 ป และในกาลตอมา 
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ที่ใชบังคับเทานั้น  แตก็ยังถอืวานัน่คือความพยายามทีจ่ะจัดระบบประกันสังคม และเปนตัวชี้ใหเห็น   

วาการประกันสังคมไมใชเร่ืองใหม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมป พ.ศ.2497     การประกนันั้น

ครอบคลุมทั้งหมดต้ังแต คลอดบุตร สงเคราะหบุตร เจ็บปวย พิการ ชราภาพ รวมไปถึงการฌาปนกิจ 

 
1  นิคม  จันทรวิทุร. กฎหมายประกันสังคม แนวคิด พัฒนาการ และกาวแรกของการดําเนินงานในประเทศ

ไทย.   หนา 67 
2    แหลงเดิม. หนา 68 

ซึ่งตองถือวาเปนตนแบบและไมแตกตางมากนกั จากกฎหมายประกนัสังคมในปจจุบัน 
 ความลมเหลวในการจัดทาํโครงการประกันสงัคมของไทยในยุคเริ่มตนนั้น มีสาเหตุ
มาจากปญหา 3 ประการ คือ 
 ประการที ่1  เกิดจากการไมไดมีการสํารวจสภาพขอเท็จจริงเกี่ยวกับความตองการในเร่ือง 

หลักประกันรายไดของราษฎร 

 ประการที ่2  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2497  ซึ่งเปนฉบับแรกนัน้เปนการกําหนด 

แนวทางกวางๆไมไดวางหลักเกณฑเร่ืองสทิธิในการรับประโยชนสงเคราะหอยางแนนอน 

 ประการที่ 3  ซึ่งถือวาสําคัญที่สุด คือ การขาดการเผยแพร ทาํความเขาใจกับประชาชนให

ทราบถงึประโยชน และคุณคาของการประกันสังคมอยางจริงจัง 

ตอมา  เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2507   กระทรวงมหาดไทยไดนําเสนอรางพระราชบัญญัติ 

ประกันสังคมใหรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร และมีการสงเร่ืองใหสภาวิจัยแหงชาตินาํไป

พิจารณา  ผลของการวิจยัมขีอคิดเห็นที่สําคัญ 3 ประการ  คือ 

 ประการที ่1  ประชาชนไมพรอมที่จะเสียเบ้ียประกันเพราะยงัยากจนอยู  อาจกอใหเกิดความ

เดือดรอนได สวนคนที่มีรายไดดีอยูแลวก็ประสงคที่จะหาแพทยตามใจชอบของตนเอง ทําใหไมเห็น

ประโยชน 

 ประการที ่2  นายจางตองจายเงนิสมทบเปน 2 เทาคาใชจายเหลานี้จะบวกเขาไปเปนตนทุน 

ของสินคาและบริการ ทาํใหประชาชนเดือดรอน 

 ประการที ่3 เสนอใหงดใชพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไวกอน จนกวาจํานวนคนงานจะมาก

ข้ึน  หรือมีการเรียกรอง หรือไมก็ใหใชในลักษณะเปนการทดลองดวยวธิีการสมัครใจ 

ในที่สุดคณะรัฐมนตรี ก็ไดลงมติ  เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2508  ใหงดใช พระราชบัญญัติ 

ประกันสังคม พ.ศ. 2497  เอาไวกอน             
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ตอมาเมื่อเดือนมีนาคม 2515 คณะปฏิวัติออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103  กาํหนด 

ใหมีสํานักงานกองทุนเงินทดแทน 1   โดยสํานักงานเรียกเก็บเงนิจากนายจางที่มีลูกจางต้ังแต 20 คน 

ข้ึนไป และใหกองทนุทําหนาที่จายเงินทดแทนแกลูกจางที่เจ็บปวย หรือประสบอันตรายเนื่องจากการ

ทํางาน ซึง่กองทนุเงนิทดแทนถือเปนการประกันสังคมอยางหนึ่ง จากกฎหมายแรงงานที่ประกาศใช

มาต้ังแต พ.ศ.2499 การประกาศใหมกีองทุนเงนิทดแทนถือเปนกาวแรกของการใชการประกนัสังคม   

และเม่ือเดือนมกราคม 2521 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมประชาสงเคราะหทําเร่ืองขออนุมัติ

หลักการดําเนนิการประกันสังคมตอคณะรัฐมนตรี ภายใตการนําของ พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท   

 
1    แหลงเดิม. หนา 74 

จึงไดมีการนําเร่ืองเสนอใหสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เพื่อศึกษาวาประเทศไทยควรมีระบบ

ประกันสังคมหรือไม  ผลการศึกษาวิจยัมขีอคิดเห็นที่สําคัญในสองประการ  คือ 

 ประการที ่ 1  การประกนัสังคมเปนส่ิงจําเปนตอสังคมไทย    และในขณะนั้นไทยเรามีเพยีง

การคุมครองหรือประกันในเร่ืองการเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทาํงานเทานัน้ สวนการ

ประกันดานอ่ืนๆ ไมมี  และหากเปรียบเทยีบกับประเทศอ่ืนๆในเอเชียดวยกนั   ประเทศไทยถอืวาลา

หลังกวามาก 

 ประการที ่2  ใหมีการบริหารกองทนุประกนัสังคมในลักษณะไตรภาคี   แตระยะแรกใหอยูใน 

ความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เมื่อมีการดําเนินงานม่ันคงดีแลว ใหปรับปรุงเปนหนวยงาน

อิสระ ภายใตการทาํงานของไตรภาคี    ตามรายละเอียดดังนี้  

-   โครงการประกันสังคมในระยะ 5 ปแรก ใหจัดทาํในเร่ืองการประกนัสุขภาพกอน สวนการ

ประกันการวางงานนั้น ควรพิจารณาหลังจากการดําเนนิโครงการแลว 10 ป 

 -  ใหมีการจัดต้ังสํานกังานประกันแหงชาติ โดยรวมสํานกังานกองทุนเงนิทดแทน (กรม

แรงงาน) และกองทนุความม่ันคงแหงสังคม (กรมประชาสงเคราะห) เขาดวยกัน 

- ใหมีการนํากฎหมายซ่ึงรางแลวในขณะนัน้ออกใชเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม  พ.ศ.2522    

แตอยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีมีมติโดยเห็นวาเปนนโยบายสําคัญ  จงึใหรอรัฐบาลชุดตอไป 

ทําการวนิิจฉัยอีกคร้ัง ซึ่งมีการเลือกต้ังในวนัที ่ 22 เมษายน 2522  ผลก็คือยังไมมีการประกาศใช  

จนกระทั่งในอีก 10 ปตอมา คือวันที่ 17 พฤษภาคม 2532 ราง พ.ร.บ.ประกันสังคมถูกนําเสนอเขา

พิจารณาในสภาผูแทนราษฎรถึง 5 ราง คือรางของรัฐบาลทีน่ําโดยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และ

รางของพรรคอ่ืนๆ อีก 4 ราง  และมีการแตงต้ังคณะกรรมาธิการวสิามัญจํานวน 27 คนทําหนาที่

พิจารณาภายใน 15 วัน โดยถือรางของรัฐบาลเปนหลักในการพิจารณา และราง พ.ร.บ.ประกันสังคม

ดังกลาวไดผานวาระ 2  และวาระ 3  ในวนัที ่27 กรกฎาคม 2532    โดยสภาผูแทนราษฎรมีมติเปน
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1) แกไขจากเดิม “ การประกันการสงเคราะหบุตร และชราภาพ ”   บังคับใชไดทันททีี ่

ระยะเวลาผานไป 6 ปนับแตวันประกาศใช พ.ร.บ.ฉบับนี้  เปล่ียนเปนตองออกพระราชกฤษฎีกาถงึจะ

บังคับใชได  เทากับอนุญาตใหรัฐบาลในอนาคตยับยัง้การประกันทั้ง 2 ประเภทไว 

 
1       แหลงเดิม.   หนา 80 

 2)  มีการตัดรัฐวิสาหกิจ  เกษตรกร ผูประกอบอาชีพอิสระตางๆ   ลูกจางชัว่คราวของราชการ 

และลูกจางของผูรับเหมาชวง  ออกจากขอบขายความคุมครองดานประกันสังคม   โดยมีความเหน็วา   

รัฐวิสาหกิจ มสีวัสดิการดีกวาการประกนัสังคมอยูแลวจึงไมควรเขารวม สวนเกษตรกรและผูประกอบ

อาชีพอิสระตาง ๆ นัน้ไมตรงกับหลักการประกัน เพราะไมมีนายจางจายเงินสมทบ หากใหคนกลุมนี้

เขาสูระบบประกันสังคม  กจ็ะกลายเปนภาระของรัฐบาล 

 หมายเหตุ  การกระทําทั้งสองประการขางตน เปนการตัดสาระสําคัญของรางประกันสังคม

ที่มีความประสงค เพื่อชวยเหลือลูกจาง  ชาวไร  ชาวนา  และประชาชนทั่วไป  ซึง่ตามนัยของคําวา 

“ประกันสังคม”นาจะหมายถงึการใหความคุมครองแกประชากรของสังคม มิใชกลุมใดกลุมหนึ่ง 

 เมื่อวันที ่ 6 กรกฎาคม 2532 วุฒิสภาไดมีมติไมรับรองราง พ.ร.บ.ประกันสังคมดวยคะแนน

เสียง 105 ตอ 56    และนับวาเปนปรากฏการณทางการเมืองที่สําคัญ   ที่วฒุิสภาคัดคานกฎหมาย

ของรัฐบาลเอง ซึง่มีการวิพากษวิจารณในเร่ืองนี้อยางกวางขวาง  ทาํใหรางกฎหมายดังกลาวกลับมา

ที่สภาผูแทนราษฎรอีกคร้ังหนึ่งและเกิดเปนแรงผลักดันจากสภาผูแทนราษฎรรวมทัง้กลุมผูใชแรงงาน

อยางเปนเอกภาพ 

 และในวันที ่11 กรกฎาคม 2533  โดยที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดมีมติใหรับรองยืนยนัราง 

พ.ร.บ.ประกันสังคมทีวุ่ฒิสภาไมเหน็ดวย   ดวยคะแนนเสียง 330 ตอ 0    อันเปนคะแนนเสียงสูงสุด

ในประวัติศาสตรของรัฐสภาไทย และถือวา พระราชบัญญัติประกันสังคม เปนกฎหมายของสภา

อยางแทจริง 1 และวันที่ 11 กรกฎาคม 2533 จึงเปนวนัประวัติศาสตรวันหนึ่งของไทยทีม่ีกฎหมาย

เพื่อคนสวนใหญของประเทศออกมาใชบังคับ  ซึ่งนับต้ังแตเร่ิมมีกฎหมายประกันสังคมคร้ังแรกในป 

พ.ศ. 2497 จนกระทั่งมกีฎหมายออกมาประกาศใชบังคับยาวนานถึง 35 ป 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่ 141 ของโลก และเปนประเทศที่ 18 ของเอเชีย ที่มีการประกาศใช

กฎหมายประกันสังคมอยางจริงจงั  2 
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 โดยสรุป   การประกนัสังคมของไทยตองใชเวลาถึง 35 ป จึงจะสามารถประกาศใชได  

ในชวงเวลาเหลานี ้การเปล่ียนแปลงทางการเมืองถือวาเปนปจจัยสําคัญของการชะงักงัน การผลักดัน

ในเร่ืองการประกันสังคม  มาปรากฏเปนจริงข้ึนในชวงระยะเวลา 10 ปหลัง   จนกระทั่งมกีารพัฒนา

ออก 

มาเปนพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533   เมื่อวนัที่ 2 กันยายน 2533    ภายใตความสําเร็จนี ้

 
1       วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม.   หลักกฎหมายประกันสังคม.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2538. 

หนา 23 
2  ปราโมทย  ลําไย. “มารูจักกับกฎหมายประกันสังคม” วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ปที่ 17 ฉบับที่ 2 

ธันวาคม, 2533. หนา 102 

มาจากทกุฝายที่ไดเขารวมแรงรวมใจกัน ทั้งกลุมนกัวิชาการ กลุมผูใชแรงงาน นกัการเมือง ประชาชน 

ตลอดจนส่ือมวลชนที่ไดมีการเสนอขาวอยางใกลชิด 

 ความคุมครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  แยกไดดังนี ้

- ระยะแรก ใหความคุมครองใน 4 ประเภท คือ เจ็บปวยนอกงาน  ทพุพลภาพ   ตาย  และ 

คลอดบุตร มีขอบเขตการคุมครองลูกจางในกิจการทีม่ีลูกจางต้ังแต 20 คนข้ึนไป ตอมามีการขยายไป

ในกิจการที่มีลูกจางต้ังแต 10 คนข้ึนไปแลว ปจจุบนัไดมีการขยายความคุมครองไปถึงลูกจางใน

สถานประกอบการทีม่ีลูกจางต้ังแต 1 คนข้ึนไป โดยใชบังคับต้ังแตวนัที ่1 เมษายน 2545 

นอกจากนีห้ลังจากที่กฎหมายประกันสังคมมีผลใหบงัคับในป พ.ศ.2533 ก็มีการขยายความคุมครอง 

ของกฎหมายประกันสังคมออกไป ดังนี ้

- ภายใน 6 ป  นับแตกฎหมายประกันสังคมมีผลบังคับใช    จะใหความคุมครองในอีก  2  

ประเภท คือ สงเคราะหบุตร และชราภาพ  ซึง่ตอมากม็ีการบังคับใชเปนกฎหมาย โดยการตราเปน

พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 3 ในป พ.ศ.2542  

- การวางงาน  มีการคุมครองเมื่อใด ก็ตองมีการประกาศในพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งปจจุบัน 

ทางสํานักงานประกันสังคมกําลังมีการตระเตรียมงานอยู คาดวาคงจะใหความคุมครองไดในเร็ว ๆ นี ้

- ภายใน 4 ป  นับแตกฎหมายประกันสังคมมีผลบังคับใช  ใหมีการประกันตนโดยสมัครใจ 

ของผูประกอบอาชีพอิสระตางๆ รวมถงึเกษตรกรดวย ซึ่งมีการประกาศใชต้ังแตป พ.ศ.2537 โดยการ

ประกาศเปนพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ  ดังจะไดกลาวถึงในบทตอไป 
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บทที่ 3 
เกษตรกรกับหลักประกันทางสังคมของประเทศไทย 

 
คําจํากัดความของ “ความม่ันคงทางสังคม“ ที่องคการแรงงานระหวางประเทศ(ILO)กําหนด

ข้ึนตามที่ปรากฏในอนุสัญญาฉบับที ่ 102 วาดวยมาตรฐานข้ันตํ่าดานความมัน่คงทางสังคม  คือ

“การใหความคุมครองที่สังคมจัดใหแกสมาชิกโดยใชมาตรการของรัฐ เพือ่บรรเทาปญหาอัน

เนื่องมาจากการถดถอยทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจกอใหเกิด การขาดรายได หรือการมีรายได

ลดลง   อันเปนผลเนื่องมาจาก การเจ็บปวยเนื่องจากการทาํงาน การคลอดบุตร การวางงาน การ

ทุพพลภาพ ชราภาพหรือถึงแกความตาย การบริการทางการแพทย และการสงเคราะหครอบครัว” 

 ภายใตระบบความมัน่คงทางสังคมในประเทศไทยที่ผานมาจนถึงปจจุบัน จํานวนประชากร

ทั่วประเทศจะมีประมาณรอยละ 65 ของจํานวนประชากรทั้งหมดที่ไดรับสวัสดิการ หรือมีหลักประกัน

อยูภายใตระบบตางๆ แยกไดดังนี้ คือ  1 

รอยละ 24  ผูที่ไดรับความคุมครองทางดานสุขภาพ จากระบบสวัสดิการดานสาธารณสุข 

(Social Welfare Health Scheme) ที่กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ  ไดแก 

- ครอบครัวที่ยากจน (  รายไดตํ่ากวา 2,800 บาท  / เดือน  / ครอบครัว     หรือ กรณีโสด     

มีรายไดตํ่ากวา 2,000 บาท / เดือน  ) 

- คนชรา ที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป 

- เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป  

รอยละ 15   ที่ทาํงานในสถานประกอบการทีม่ีลูกจางต้ังแต 1 คนข้ึนไป จะไดรับความ

คุมครองจากระบบประกันสังคม รวมถงึการไดรับความคุมครองกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย

จากการทาํงาน จากกองทนุสํารองเล้ียงชพี (Provident Fund)  

รอยละ 12   เปนผูทีท่าํงานเปน   ขาราชการ   ขาราชการบํานาญ  และผูอยูในอุปการะ (คู

สมรส บิดา-มารดา  บุตรที่อายุตํ่ากวา 20 ป ไมเกนิ 3 คน) จะไดรับความคุมครองจากระบบโครงการ 

สวัสดิการสําหรับขาราชการ (Civil Servant Benefit Scheme)  

รอยละ 12   เปนผูทีม่ีหลกัประกันดานสุขภาพ   โดยการซ้ือบัตรประกันสุขภาพจากโครงการ

บัตรประกันสุขภาพ (Health Insurance Card) ของกระทรวงสาธารณสุข  ซึง่ผูซื้อบัตร 1 ใบ จะไดรับ

ความคุมครองแกผูถือบัตรและสมาชิกในครอบครัวไมเกิน 5 คน 

รอยละ 1  เปนผูทีท่ํางานเปนลูกจางของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
 
1 กระทรวงการคลัง. การปฏิรูประบบกองทุนบําเหน็จบํานาญภายใตกรอบเอเปค. หนา 315 
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รอยละ 1  เปนผูทีท่ําประกนักับบริษทัเอกชน 

 แมจะมีผูที่ไดรับสวัสดิการหรืออยูภายใตหลักประกันตามที่กลาวขางตนถึงประมาณรอยละ 

60 ของประชากรทัง้หมด แตส่ิงทีน่าสงัเกต คือ หลักประกันทางสังคมที่กลุมคนระดับลางของสังคม

ซึ่งรวมถึงกลุมของเกษตรกรไดรับความคุมครองนั้น จะมีระดับของความคุมครองเพียงนอยนิดเมื่อ

เทียบกบักลุมของบุคคลที่มกีารศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจดี  ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

หลักประกันทางสังคมของประทศไทยที่ใชอยูต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบนั  อาจแบงออกได 5 

ระบบใหญ 1 คือ  หลักประกันที่บังคับตามกฎหมาย  หลักประกันแบบสมัครใจ สวสัดิการที่ไดรับจาก

การประกอบอาชีพ สวัสดิการที่จัดใหกับบุคคลที่ดอยโอกาส และโครงการประกันสุขภาพถวนหนา 

หรือที่เรียกวา โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 

 
1 หลักประกันท่ีบังคับตามกฎหมาย 
 

หลักประกันทางสังคมที่บงัคับตามกฎหมายของประเทศไทย  มี  3 ประเภท   คือ    กองทนุ 

ประกันสังคม  กองทนุเงนิทดแทน  และการประกันผูประสบอุบัติภัยจากรถ 
  

1.1   กองทุนประกันสังคม 
หลักประกันทีบ่ังคับตามกฎหมายที่สําคัญ    และมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน คือ กองทนุ 

ประกันสังคมที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เปนกฎหมายที่กําหนดใหมกีาร 

จัดต้ังกองทุนประกันสังคมขึ้น โดยใหลูกจางผูประกันตน นายจาง และรัฐบาลรวมออกเงนิสมทบ เพื่อ 

ใชกองทนุดังกลาวเปนหลักประกันใหแกลูกจางและผูสมคัรเขาเปนผูประกันตนไดรับการสงเคราะห

เมื่อประสบอันตราย เจ็บปวยทพุพลภาพ หรือตายอันมิใชเนื่องจากการทาํงาน  หรือคลอดบุตร  

สงเคราะหบุตร  ชราภาพ  และวางงาน  ซึง่มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขอบเขตของการบังคับใชกฎหมายประกันสงัคม ปจจุบันกฎหมายประกันสังคมใช

บังคับแกกิจการที่มีลูกจางต้ังแต 1 คนข้ึนไป  ยกเวนบุคคลดังตอไปนี้  2 

1)  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  ลูกจางช่ัวคราวรายชั่วโมง-รายวันของราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  และราชการสวนทองถิ่น  ยกเวนลูกจางชัว่คราวรายเดือน 

 

 
1    สํานักงานประกันสังคม. การศึกษาเพ่ือการกําหนดรูปแบบการใหหลักประกันแกผูประกอบอาชีพอิสระ.   

หนา 16 
2   พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533. มาตรา 4 
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2)   ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

 3)   ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทาํงานอยูในตางประเทศ 

 4)   ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชน 

5) นักเรียน  นกัเรียนพยาบาล  นิสิต-นักศึกษา หรือแพทยฝกหัด ซึง่เปนลูกจาง 

ของโรงเรียน  มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล 

6) ลูกจางของสภากาชาดไทย 

7) ลูกจางของรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ 

 8)  ลูกจางของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ปาไม  และเล้ียงสัตวซึง่มิไดใชลูกจางตลอดป  และ

ไมมีงานลักษณะอ่ืนรวมอยูดวย 

 9) ลูกจางของนายจาง ที่จางไวเพื่อทาํงาน อันมีลักษณะเปนคร้ังคราว  เปนการจร หรือ

เปนไปตามฤดูกาล 

ลูกจางซึง่ทํางานเก่ียวกบังานบาน อันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย    10) 

บุคคลที่จะเปนลูกจางไดตองมีอายุต้ังแต 15 ป บริบูรณถึง 60 ปบริบูรณ  1   และการเขาเปน 

ผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมนัน้เปนไปโดยอัตโนมัติ กลาวคือ  เมื่อบุคคลดังกลาวเขา

ทํางานในกิจการที่มีลูกจางต้ังแต 1 คนข้ึนไปก็จะตกเปนผูประกันตนตามกฎหมายน้ีทันท ี

โดยสรุป  มีบคุคลที่ไมอยูในขายบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดแก 

  - ลูกจางของนายจางที่มีลักษณะการทํางานเปนงานบาน โดยงานที่ลูกจางนั้นทาํไมมีการ

ประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 

 - ลูกจางของสถานประกอบการที่อยูในโครงการคุมครองอ่ืนๆ 

 - บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งไมไดเปนลูกจางใคร และมิไดเขาสูระบบประกันสังคมตาม 

พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 มาตรา 40 
หนาท่ีของนายจาง   
นายจางมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ดังนี ้
 
1)  การยืน่และแจงแบบรายการ 
- นายจางมีหนาที่ยืน่แบบรายการแสดงรายช่ือผูประกันตนอัตราคาจาง และขอความอ่ืน 

ตามแบบที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด (แบบ สปส.1-02)ตอสํานกังานประกนัสังคมภายใน 30วัน  

นับแตวันที่อยูในขายบังคับ 

 
1  แหลงเดิม. มาตรา 33 
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 - แจงขอเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติมรายการ ในแบบรายการแสดงรายช่ือผูประกันตนตอ

สํานักงานประกันสังคมภายในวันที ่15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มกีารเปล่ียนแปลงดังกลาว  1 

 -    ยื่นขอรับใบแทนหนงัสือสําคัญ     แสดงการข้ึนทะเบียนประกนัสังคมที่สูญหาย  หรือ  ถกู

ทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญภายใน 15 วันนับแตทราบการสูญหาย  2 
 
2)  การหักและสงเงินสมทบ 
นายจางมีหนาทีห่ักเงินคาจางลูกจางผูประกันตน  ทกุคร้ังที่มีการจายคาจางตามอัตราดังตอ 

ไปนี้   คือ                

 รอยละ1.5 ของคาจาง (ไมตํ่ากวา 1,650 บาท และไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน)  เพื่อการ

ประกันการประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ  หรือตาย  อันมิใชเนื่องจากการทํางาน และการ

คลอดบุตร 

รอยละ4.5 ของคาจาง (ไมตํ่ากวา 1,650 บาท และไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน) เพื่อการ

ประกันการสงเคราะหบุตรและชราภาพ  

ตอมามีการแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที ่ 15 พ.ศ. 2542   กําหนดอัตราเงนิสมทบที่

เก็บจากฝายนายจางและลูกจางเปน 3 บัญชี  คือ  

บัญชี ก. ต้ังแตวันทีก่ฎกระทรวงมีผลใชบงัคับ- 31 ธ.ค.42 เก็บรอยละ 1  

บัญชี ข. ต้ังแต 1 ม.ค. 43 -31ธ.ค. 43 เก็บรอยละ 2 

บัญชี ค. ต้ังแต 1 ม.ค.44 เปนตนไปเก็บรอยละ 3   (ยกเวนรัฐเสยีในอัตรารอยละ 1  ตลอด) 

 แตเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจเกิดตกตํ่าต้ังแตปลายป พ.ศ.2540 เปนตนมา เพือ่เปนการ

บรรเทาภาระของนายจางและลูกจาง จงึไดมีการประกาศกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที ่ 15 

พ.ศ.2542 และใหขยายระยะเวลาลดอัตราเงนิสมทบเขากองทนุประกนัสังคม โดยใหมีผล ดังนี ้ 

- ต้ังแต 1 มกราคม 2544 จนถึง 31 ธันวาคม 2545สําหรับ 4 กรณีแรกคือ ประสบอัตราย 

หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย  และคลอดบุตร ฝายลูกจางและนายจางจายเทากัน คือ อัตรารอยละ 

1  สําหรับอีก 2 กรณี คือ สงเคราะหบุตร และชราภาพ ฝายลูกจางและนายจางกต็องจายเพิ่มอีกใน

อัตรารอยละ 2  รวมเปนเงนิสมทบที่แตละฝายทั้งลูกจางและนายจางจายเทากัน คือ อัตรารอยละ 3   

สําหรับรัฐบาลชวยจายเงินสมทบใหอีก สําหรับ 4 กรณีแรกรอยละ 1  สองกรณีหลังออกใหอีกรอยละ 

1  รวมเปนเงินที่รัฐบาลชวยจายเงนิสมทบใหคิดเปนอัตรารอยละ 2  

 
1      แหลงเดิม.  มาตรา 44 
2      แหลงเดิม. มาตรา 45 
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- ต้ังแต 1 มกราคม 2546 เปนตนไป สําหรับ 4 กรณีแรก   ฝายลูกจาง  และนายจางจาย 

เทากัน คือ อัตรารอยละ 1.5 สําหรับ 2 กรณีหลัง กาํหนดใหฝายลกูจางและนายจางจายเพิ่มอีกใน

อัตรารอยละ 3  รวมเปนอัตราเงินสมทบที่ฝายนายจางและลูกจางตองจายรอยละ 4.5  สวนรัฐบาล

ใน  4 กรณีแรกจายในอัตรารอยละ 1.5 และ 2 กรณีหลัง จายในอัตรารอยละ 1 รวมเปนเงินสมทบท่ี

ฝายรัฐบาลชวยจายใหคิดเปนรอยละ 2.5  

การคํานวณอัตราการจายเงนิสมทบดังกลาวทั้ง 6 กรณีที่กลาวแลวนัน้   ใหคํานวณจากฐาน 

คาจางข้ันตํ่า 1,650 บาท และคาจางข้ันสูงไมเกนิ 15,000 บาทตอเดือน เหมือนดังเดิม  

รอยละ9.5 ของคาจาง (ไมตํ่ากวา 1,650 บาท และไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน) เพื่อการ

ประกันการวางงาน ปจจุบนัยังไมมีกฎหมายกาํหนด แตในป พ.ศ.2544 ไดมีการตระเตรียมงาน

เพื่อใหมกีารขยายความคุมครองไปถึงกรณีการประกันการวางงาน คาดวาในป พ.ศ.2545 จึงจะ

สามารถยกรางพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการประกันการวางงานไดสําเร็จ  

ในกรณีทีน่ายจางไดจัดสวัสดิการใหแกลูกจางกอนวันทีก่ฎหมายนี้ใชบังคับ   ถาสวสัดิการนัน้ 

มีกรณีใดที่จายในอัตราสูงกวาประโยชนทดแทนตามกฎหมายนี ้ นายจางมีสิทธิขอสวนลดอัตราเงนิ

สมทบจากอัตราดังกลาวขางตนได เมื่อนาํระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงาน  

หรือขอตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจางทีก่าํหนดสวัสดิการเชนนัน้ ไปแสดงตอคณะกรรมการ

ประกันสังคม  1 

 -   นายจางมหีนาที่ออกเงนิสมทบในจํานวนเดียวกับทีห่ักไวจากลูกจาง 

 - นายจางมหีนาทีน่ําเงนิสมทบสวนของลูกจาง โดยนายจางตองนาํเงนิดังกลาวสงใหแก

สํานักงานประกันสังคมภายในวันที ่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนทีห่ักคาจางไว พรอมยื่นรายการแสดง

การสงเงินสมทบตามแบบทีสํ่านักงานประกันสังคมกําหนด  2 

 กรณีนายจางไมนําสงเงินสมทบในสวนของนายจาง หรือสวนที่หกัไวจางคาจาง   หรือสงไม

ครบจํานวนภายในกําหนดเวลา  นายจางตองจายเงนิเพิ่มรอยละ 2 ตอเดือนของเงินที่ยงัมิไดนาํสง 

หรือสงไมครบจํานวนนัน้ นบัแตวันถัดจากวันที่ตองนําสง   3 

 
 3)  การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนผูประกันตน 

 -   นายจางมหีนาที่จัดทําทะเบียนผูประกันตน ตามแบบที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด 
 
1    แหลงเดิม.  มาตรา 55 
2    แหลงเดิม.  มาตรา 47 
3    แหลงเดิม.  มาตรา 49 
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 -   นายจางตองเก็บรักษาทะเบียนผูประกันตนไว ณ  สถานทีท่ํางานของนายจางพรอมที่จะ

ใหพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานประกันสังคมตรวจได  
หนาท่ีของลกูจาง    
หนาที่ประการสําคัญของลูกจางผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ม ี

 1)   จายเงินสมทบ (โดยนายจางเปนผูหักและจัดสง)ใหแกสํานกังานประกันสังคม 

ทุกคร้ังที่มีการจายเงิน  ตามอัตราที่กลาวแลวขางตน 1 

 2)    ตองมีและเก็บบัตรประกันสังคมไว 2 

 3) ตองใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานะบุคคลของตนและคูสมรส รวมทั้งเอกสารที่

เกี่ยวของดวย 3 

4)   ตองอํานวยความสะดวกตามสมควรแก  เจาหนาทีข่องสํานกังานประกันสังคม 

ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อตรวจตราและควบคุม 4 
ประโยชนทดแทน   
ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 73 มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทนุ

ประกันสังคมดังตอไปนี้  คือ   ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวย  ประโยชน

ทดแทนในกรณีคลอดบุตร    ประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ     ประโยชนทดแทนในกรณีตาย  

ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ  และประโยชนทดแทนกรณี

วางงาน 
  
         1)  กรณีประสบอันตรายหรือปวยเจบ็อันมิใชเนื่องจากการทํางาน (Sickness) 
 -   มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตอเมือ่ ภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนวันบริการทาง

การแพทย  และผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน 5 

   -   การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยนัน้ ตองมิไดเกิดข้ึนเพราะเหตุที่ผูประกันตนจงใจ

กอใหเกิดข้ึนหรือยินยอมใหผูอ่ืนกอใหเกิดข้ึน 6 

 - ไดรับบริการทางการแพทย        เพื่อการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลท่ีกําหนดไว     ซ่ึง 
 
1        แหลงเดิม. มาตรา 46,47  

2     แหลงเดิม. มาตรา 36 
3    แหลงเดิม. มาตรา 34 
4    แหลงเดิม. มาตรา 80,81 
5    แหลงเดิม. มาตรา 62 
6    แหลงเดิม. มาตรา 61 
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ประโยชนทดแทนนี้รวมทั้งคาตรวจวนิิจฉัยโรค  คาบําบัดทางการแพทย  คากินอยูและรักษาพยาบาล

ในสถานพยาบาล  คายา  และคาเวชภัณฑ  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย  และ

คาบริการอื่นๆที่จําเปน 1 

 -  ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได เพราะตองหยุดงานตามคําส่ังแพทยในอัตรารอยละ 50 

ของคาจางที่คํานวณเปนเงนิสมทบ  คร้ังหนึง่ไมเกนิ 90 วัน และใน 1 ปไมเกิน 180 วัน เวนแต

เจ็บปวยเร้ือรังไมเกิน 365 วัน 2    
 
 2)  กรณีคลอดบุตร (Maternity) 

- มีสิทธิเมื่อผูประกันตนมีครรภ  หรือภริยา     หรือหญิงซึ่งอยูกินฉันสามภีริยาโดยเปดเผย 

ของผูประกันตน มีครรภ  และในระยะเวลา 15 เดือน กอนวนัรับบริการทางการแพทย  ผูประกันตนได

จายเงินสมทบมาแลวรวมได 7 เดือน  3 

-   มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในการคลอดบุตร ไมเกิน 2 คร้ัง  4 

-  รับบริการทางการแพทย เพื่อการคลอดบุตรในสถานพยาบาลที่กาํหนดไว 5 (แตปจจุบัน

จายคาบริการทางการแพทยเหมาจายเปนเงิน 4,000 บาทแทน) 

 -  ไดรับการสงเคราะหการหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตรสําหรับผูประกันตนหญิง  โดยเหมา

จายคร้ังละรอยละ 50 ของคาจางเปนเวลา 90 วัน ไมเกนิ 2 คร้ัง 
 
 3)  กรณทีุพพลภาพอันมใิชเนื่องจากการทาํงาน (Disability) 
 - มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน  เมื่อในระยะเวลา 15 เดือน กอนทุพพลภาพ ผูประกันตนได

จายเงินสมทบมาแลวรวมได 3 เดือน  6 

- การทพุพลภาพนัน้      ตองมิไดเกิดข้ึนเพราะเหตุที่ผูประกันตนจงใจกอใหเกิดข้ึน     หรือ 

ยินยอมใหผูอ่ืนกอใหเกิดข้ึน  7 

 
1        แหลงเดิม. มาตรา 63 

2       แหลงเดิม. มาตรา 64  

3    แหลงเดิม. มาตรา 65 
4   แหลงเดิม.  
5   แหลงเดิม. มาตรา 66 
6   แหลงเดิม. มาตรา 69 
7      แหลงเดิม. มาตรา 61 

- ไดรับบริการทางการแพทย    เพื่อการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กําหนดไว    ซึ่ง  
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ประโยชนทดแทนนี ้    รวมทั้งคาตรวจวนิจิฉัยโรค  คาบําบัดทางการแพทย  คายาและคาเวชภัณฑ  

คาอาหาร และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูทุพพลภาพ  

คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย  จิตใจและอาชีพ  และคาบริการอ่ืนทีจ่ําเปน 1 (ปจจุบันจาย

คาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจาํเปน  แตไมเกินเดือนละ 2,000 บาทตลอดชีวิต) 

- ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได  ในอัตรารอยละ 50 ของคาจางตลอดชีวิต 2 
 

4)  กรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน(Death) 
 -   มีสิทธิเมื่อผูประกันตนไดจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 

เดือนกอนถึงแกความตาย   เดือน 3 

-   การตายนั้นตองมิไดเกดิข้ึนจากผูประกันตน   หรือผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจงใจ

กอใหเกิดข้ึน  หรือยินยอมใหผูอ่ืนกอใหเกดิข้ึน 4 
บุคคลที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน        
บุคคลผูที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน เมือ่ลูกจางผูประกันตนตาย คือ 

-   ผูจัดการศพผูประกันตน   จะไดรับคาทาํศพ 30,000 บาท 

 -  บุคคลผูซึ่งผูประกันตนทาํหนงัสือระบุไว   ไดรับเงนิสงเคราะหดังนี้  

 กรณีที่ 1  ผูประกันตนสงเงินสมทบมาแลวต้ังแต 36 เดือน ข้ึนไป     จะไดเทากับ รอยละ 50 

ของคาจางรายเดือนคูณดวย 3 (เงินเดือนของผูประกันตน 1.5 เดือน) 

 กรณีที่ 2 ผูประกันตนสงเงินสมทบมาแลวต้ังแต 10 ปข้ึนไป   จะไดเทากับรอยละ 50   ของ

คาจางรายเดือนคูณดวย 10 (เงินเดือนของผูประกันตน 5 เดือน) 

 -  กรณีที่ผูประกันตนมิไดทาํหนังสือระบุชือ่บุคคลที่มีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหเอาไว ใหนาํ

เงินสงเคราะหดังกลาวไปเฉลี่ยจายใหแกสามีภริยา บดิามารดา หรือบุตรของผูประกันตน 
 
 
 
 
 
1        แหลงเดิม. มาตรา 70  

2     แหลงเดิม. มาตรา 71 
3    แหลงเดิม. มาตรา 73 
4      แหลงเดิม. มาตรา 61,73 

5)   กรณีสงเคราะหบุตร (Family Allowances) 
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-   มีสิทธิตอเมื่อภายในระยะเวลา 36 เดือนยอนหลังไป  ไดจายเงินสมทบมาแลวรวมได 12 

เดือน  1 

-   มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ในกรณีสงเคราะหบตุร สําหรับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายซ่ึงมี

อายุตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง แตไมเกิน 15 ปบริบูรณ (ปจจุบันประกาศ กฎทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ. 

2542 ขอ.4 กําหนดใหบุตรที่จะไดรับการสงเคราะหตองอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ จํานวนคราวละไม

เกิน 2 คน  และบุตรชอบดวยกฎหมายนัน้  ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญ

ธรรมของบุคคลอ่ืน  2  

 - กรณีที่บิดาและมารดาเปนผูประกันตน ใหบิดาหรือมารดาไดรับประโยชนทดแทนเพียงฝาย

เดียว  ถาจดทะเบียนหยา หรือแยกกันอยู  บุตรอยูในอุปการะของผูประกันตนฝายใด ใหฝายนัน้เปน

ผูมีสิทธิไดรับ  3 

 - เงินสงเคราะหบุตร จายเปนรายเดือน ตามอัตราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 4 (ปจจุบัน

ประกาศกฎกระทรวงฉบับที ่ 16 พ.ศ. 2542 ขอ.7 กําหนดใหเปนการเหมาจายในอัตรา 150 บาทตอ

บุตร 1 คน) 
  

6)   กรณีชราภาพ (Old Age) 
 -   เงื่อนไขการรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ   จะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตอเมื่อได

จายเงินสมทบรวมแลว 180 เดือนข้ึนไป ไมวาระยะเวลา 180 เดือนจะติดตอกันหรือไมก็ตาม    และ

ความเปนผูประกันตนส้ินสุดลง  5 

-  การจายเงนิสงเคราะหกรณีชราภาพ    ปจจุบันมปีระกาศกระทรวงฉบับที่ 17 พ.ศ. 2542 

ออกตามความในพระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 

กําหนดอัตราการจายเงนิสงเคราะหชราภาพ เปนบํานาญชราภาพ และบําเหน็จชราภาพ ตามเงือ่นไข

ดังตอไปนี้ 

 

 
1        แหลงเดิม. มาตรา 74  

2     แหลงเดิม. มาตรา 75 ตรี 
3    แหลงเดิม.  
4    แหลงเดิม.  
5    แหลงเดิม. มาตรา 76,77,77ทวิ,77ตรี,77จัตวา 
 เงินบํานาญชราภาพ 
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 -    กรณีจายเงินสมทบครบ 180 เดือน เมือ่มีอายุครบ 55 ปบริบูรณข้ึนไป    และความเปนผู 

ประกันตนส้ินสุดลง  ใหไดรับเงินบํานาญชราภาพในอัตรารอยละ 15 ของคาเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย 

ที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ กอนความเปนผูประกันตนส้ินสุดลง 

 -  กรณีที่มีการจายเงนิสมทบเกินกวา 180 เดือน ใหปรับเพิ่มอัตราเงนิบํานาญชราภาพ.จาก

อัตรารอยละ15 เพิ่มอีกรอยละ1 ตอระยะเวลาการจายเงนิสมทบทกุ 12 เดือน 
เงินบําเหน็จชราภาพ   
- กรณีผูประกันตนที่จายเงินสมทบไมครบ 180 เดือน และความเปนผูประกันตนส้ินสุดลง 

และมีอายุครบ 55 ป บริบูรณ  หรือเปนผูทุพพลภาพ  หรือถึงแกความตาย 

 -   กรณีจายเงินสมทบตํ่ากวา 12 เดือน    ใหจายเงนิบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงนิ

สมทบที่ผูประกันตนจายสมทบเขากองทนุ 

-    กรณีจายเงินสมทบต้ังแต 12 เดือนข้ึนไป ใหจายเงนิบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงนิ

สมทบที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบเขากองทนุ พรอมดอกเบ้ียตามอัตราที่สํานกังาน

ประกันสังคมกําหนด 

- กรณีผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตายภายใน 60 เดือนนับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับ 

เงินบํานาญชราภาพ  ใหจายเงนิบําเหน็จชราภาพจํานวน 10 เทา  ของเงนิบํานาญชราภาพรายเดือน

ที่ไดรับคราวสุดทาย กอนถึงแกความตาย 

 - กรณีผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับบํานาญชราภาพ ถงึแกความตายกอนไดรับสิทธิประโยชน

นั้นๆ หรือไดรับบํานาญชราภาพมาแลวแตยังไมครบ 60 เดือน ทายาทของผูนัน้จะไดรับเงินบําเหน็จ

ชราภาพ ตามจํานวนที่กาํหนดในกฎกระทรวง  1 

ทายาทในกรณีดังกลาวใหไดรับบําเหน็จตามสวนดังตอไปนี ้

 1)   บุตรชอบดวยกฎหมาย  (ยกเวน บุตรบุญธรรม  หรือ บุตรที่ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของ

บุคคลอ่ืน)  ใหไดรับ 2 สวน  แตถามีบุตร 3 คน ข้ึนไป  ใหไดรับ 3 สวน 

 2)   สามี หรือภริยา  ใหไดรับ 2 สวน 

3)   บิดา-มารดา  หรือบิดา  หรือมารดา  ทีม่ีชีวิตอยู  ใหไดรับ 1 สวน 
 
 
 
 
1        แหลงเดิม. มาตรา 77จัตวา 

 
 7)   กรณีวางงาน (Unemployment) 
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- ผูประกันตนจะมีสิทธิไดรับเงิน   ตอเมื่อผูประกันตนจายเงนิสมทบมาแลวรวม 6 เดือน 

ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนเกิดสิทธิ   1 

-    ตองพรอมที่จะทํางานตามที่จัดหาให   และตองไปรายงานตัว เดือนละ 1 คร้ัง  2 

 -    ตองไมเปนผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 

 -   มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนการวางงานต้ังแตวนัที ่ 8 นับแตวันวางงานจากการทํางาน

กับนายจางรายสุดทาย  ตามอัตราที่กาํหนดไวในกฎกระทรวง  3 

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533   ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมฉบับที ่ 2 พ.ศ.2537 และ

ฉบับที ่3 พ.ศ.2542 มีผลใชบังคับแลว 6 กรณี จาก 7 กรณี     จากเร่ิมแรกกฎหมายฉบับนี้ใหความ

คุมครองลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจาง 20 และ10 คนข้ึนไป ตามลําดับ        จากการสํารวจ 

 ในป พ.ศ. 2541 มีสถานประกอบการเขารวมโครงการ 93,093 แหง มีผูประกันตนประมาณ 5.42 

ลานคน ในป พ.ศ.2543 มีผูเขารวมโครงการประมาณ 5.86 ลานคน  และป พ.ศ.2544 สํานกังาน

ประกันสังคมไดดําเนินการ  เพื่อขยายการคุมครองไปยังลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจางต้ังแต 

1 คนข้ึนไป และไดนําเสนอเพื่อผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและมีผลบังคับใชต้ังแต วันที ่ 1 

เมษายน 2545 เปนตนไป ซึ่งคาดวาจะมีลูกจางไดรับความคุมครองอีกประมาณ 3.59 ลานคน 4 

นอกจากนีก้ฎหมายฉบับดังกลาวยังเปดโอกาสใหผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรเขารวมโครงการ

ไดโดยสมัครใจ ตามมาตรา 40 แตดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้ ไมจูงใจ

ใหเกษตรกรและผูประกอบอาชีพอิสระประเภทตาง ๆ เขารวมโครงการ  แตจนถึงปจจุบนั (พ.ศ. 

2545) จึงยงัไมมีเกษตรกรรายใดเขารวมโครงการเลย   
 
 1.2   กองทุนเงินทดแทน   

กองทนุเงินทดแทนกอต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทนในป พ.ศ.2499 และมีการ

ปรับปรุงแกไขอีกหลายคร้ัง ฉบับสุดทาย คือ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537   โดยกฎหมาย

ฉบับนี ้

มุงใหหลักประกันสําหรับลูกจางที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บเนื่องจากการทาํงานใหไดรับประโยชนทดแทน 

 

 
1        แหลงเดิม. มาตรา 78  

2     แหลงเดิม.  
3       แหลงเดิม.  มาตรา 79 
4    สํานักงานประกันสังคม.  สิบป สํานักงานประกันสังคม. หนา 7 
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1) การจายเงนิสมทบ การจายเงินสมทบเขากองทุนเงนิทดแทนนัน้ เปนหนาที่ของนายจาง

รับภาระแตเพียงฝายเดียว   โดยการจายเงนิเขากองทนุ    ซึ่งประกอบดวยเงินสมทบหลัก และเงนิ

สมทบตามประสบการณ 

 -  เงนิสมทบหลัก  การจายเงนิสมทบหลักจะตองจายเงินเขากองทนุในอัตรารอยละ 0.2 - 

2.0  ของคาจาง   ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะความเส่ียงของอุตสาหกรรม แตเนื่องจากประเทศไทยตอง

ประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจป 2540 อัตราการจายเงินสมทบดังกลาวลดลงเหลืออัตรารอย

ละ 0.2 – 1.0 ของคาจาง 

-   เงินสมทบตามประสบการณ เงนิสมทบตามประสบการณจะเพิ่มหรือลด ข้ึนอยูกับประวัติ

การประสบอุบัติเหตุของลูกจางในแตละสถานประกอบการ  อัตราการจายเงินสมทบตาม

ประสบการณจะมีการประเมินใหมในทุก 4 ป   

รัฐเปนฝายใหการอุดหนุนในคาบริหารกองทนุ  สถิติในป 2539 มีจํานวนเงนิสมทบที่จายเขา

กองทนุ 1,837.5 ลานบาท ขณะทีม่ีการจายเงินทดแทน 1.609.5 ลานบาท เงินสมทบมากกวาเงิน

ทดแทน 228 ลานบาท   1  

2) ประโยชนทดแทน   ประโยชนทดแทนในปจจุบนั คือ เมื่อประสบอันตรายหรือปวยเจ็บ จะ

ไดรับคารักษาพยาบาลตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง และเมื่อตายจะไดรับคาทําศพ 100 เทา

ของคาจางข้ันตํ่าตามทีก่ฎหมายกาํหนด และทายาทจะไดรับเงินทดแทนในอัตรารอยละ 60 ของ

คาจางเปนเวลา 15 ป  การฟนฟูสมรรถภาพจะจายใหตามความจําเปนแตไมเกินอัตราที่กําหนดใน

กฎกระทรวง  ปจจุบันกฎหมายฉบับนี้ใหความคุมครองลูกจางกลุมเดียวกับที่ไดรับความคุมครอง

ตามพระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ.2533    
 

 1.3   การประกันผูประสบอุบัติภัยจากรถ  
หลักประกันทีบ่ังคับตามกฎหมายประการสุดทาย   คือ   การประกนัผูประสบอุบัติภัยจากรถ    

มีกฎหมายบังคับใชมาต้ังแตป พ.ศ.2533  เปนการใหหลักประกันเบื้องตนดานการรักษาพยาบาลแก

ผูที่ประสบอุบติัภัยจากรถ โดยกฎหมายบังคับใหเจาของรถตองซือ้ประกันจากบริษัทประกนัภัยของ

เอกชน เพื่อใหมีผลคุมครองครอบคลุมคาใชจายดังนี ้

 

 

 
1    สํานักงานประกันสังคม.  การศึกษาเพ่ือการกําหนดรูปแบบการใหหลักประกันแกผูประกอบอาชีพอิสระ.   

หนา 33 
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1)   คาเสียหายอันเกิดแกชวีติ รางกาย และทุพพลภาพ   

คาเสียหายอันเกิดแกชีวิตรางกาย และทุพพลภาพของผูประสบภัย  ไมเกิน 80,000 บาท 

ตอราย คาเสียหายนี้รวมคารักษาพยาบาลและคาทําศพดวย 

2)   การจายเงนิเบ้ืองตน 

การจายเงนิเบ้ืองตนจะจายให 15,000 บาท ภายใน 1 สัปดาห หลังจากมีการเรียกรอง

คาเสียหายโดยไมตองมีการสอบสวนวาอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนฝายใดเปนผูผิด  การประกันภัยชนิดนีเ้ปน

การคุมครองในเร่ืองของคารักษาพยาบาลเทานั้น ไมไดมีการชดเชยรายไดที่ขาดไปจากการประสบ

อุบัติภัยดังกลาว ในป พ.ศ.2540 มีการทาํประกนัภัยประเภทน้ี 9.4 ลานกรมธรรม 1  ทัง้นีย้ังไมรวม

การประกนัภัยรถยนตโดยสมัครใจอีกประมาณ 1.8 ลานกรมธรรม ซึ่งมกีารใหความคุมครอง

กวางขวางกวา การจายเบ้ียประกันภัยสูงกวา การคุมครองมุงเนนประโยชนของเจาของรถ 
  
2  หลักประกันโดยสมัครใจ    
  

หลักประกันโดยสมัครใจ มีอยู 3 โครงการ คือ โครงการบัตรสุขภาพ โครงการกองทนุสํารอง

เล้ียงชีพ  และการประกันภัยกับบริษัทเอกชน  

  
2.1 โครงการบัตรประกันสุขภาพ         
โครงการบัตรประกันสุขภาพเปนเร่ืองการกําหนดใหมีหลักประกันในการรักษาพยาบาลแกผู

ที่ไมมีหลกัประกันจากโครงการอ่ืน  บัตรประกันสุขภาพแตละใบครอบคลุมสมาชกิภายในครอบครัว

ไดไมเกิน 5 คน  ประโยชนทีผู่ซื้อบัตรจะไดรับ คือ บริการที่จําเปนในดานสงเสริมสุขภาพ  การปองกนั

โรค  การรักษาพยาบาล  การฟนฟูสุขภาพ คลอดบุตร   อายุบัตร 1 ป  ผูซื้อบัตร หรือผูเอาประกัน

สามารถเลือกสถานพยาบาลที่ตนสามารถไปรับบริการไดสะดวกและรวดเร็วเพียงแหงเดียว ในแตละ

ระดับหมูบาน ตําบล หรืออําเภอ ในกรณีปกติ โดยไมตองเสียคาใชจาย  และในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน 

หรือกรณีที่มีการยายที่อยูชัว่คราวเนื่องจากไปทํางาน หรือไปศึกษา ก็สามารถขอออกบัตรขามเขต 

เพื่อใชบริการนอกเขตจังหวดัได 

บัตรประกันสุขภาพที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขมีราคาบัตรละ 1,000 บาท ตอใบ แต

กําหนดใหผูซือ้จายเพียง 500 บาท รัฐจะชวยออกเงนิอุดหนุนใหบตัรละ 500 บาท นับถึงเดือน 

มิถุนายน พ.ศ.2540    มีการออกบัตรประกันสุขภาพไปแลวประมาณ 2.4 ลานใบ       และในป 2542  

 
1    แหลงเดิม.  หนา 34 
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  เงินอุดหนนุในสวนที่รัฐชวยออกใหเพิ่มจาก  500  บาท  1    เปน 1,000 บาทตอใบ 

 
2.2 โครงการกองทุนสํารองเลีย้งชีพ       
กองทนุสํารองเล้ียงชีพจัดต้ังข้ึนโดยความสมัครใจระหวางนายจางและลูกจาง  ตามพระราช 

บัญญัติกองทนุสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 ซึ่งเปนการสรางหลักประกันชราภาพ  เพื่อเปนหลักประกัน

แกลูกจางและครอบครัว  ในกรณีที่ลูกจางตายหรือลาออกจากงาน   หรือเกษียณอายุ หรือลาออก

จากกองทนุ  การจายเงนิสมทบลูกจางสามารถจายสะสมเขากองทนุไดต้ังแตรอยละ 3-15 ของ

คาจางและนายจางจายสมทบเขากองทนุใหแกลูกจาง ในอัตราที่ไมตํ่ากวาเงนิสะสมของลูกจาง ไม

เกินรอยละ 15  2 

 กองทนุสํารองเล้ียงชีพในประเทศไทยมักมกีารจัดต้ังข้ึนในสถานประกอบการขนาดใหญ  

จากการสํารวจในตนป 2543 3  มีสถานประกอบการจาํนวน 4,005 แหง ทีม่ีการจัดต้ังกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ โดยมีลูกจางเขาเปนสมาชิกจาํนวน 1.03 ลานคน มีเงินทุนหมุนเวียนรวม 182,735.70 ลาน

บาท 

 2.3   การทําประกันภยักบับริษัทเอกชน   นอกจากนี้โครงการทัง้สองที่กลาวแลว การซื้อ

ประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพจากบริษทัเอกชน  ก็ถือวาเปนการทําประกันโดยสมคัรใจเชนกัน  การ

ซื้อประกนัจากบริษัทเอกชน ผูทําประกันประเภทน้ีตองมีฐานะคอนขางดี เพราะเบ้ียประกันมีราคาสูง 

 
3. สวสัดิการท่ีไดรับจากการประกอบอาชพี 

 
กลุมบุคคลที่มหีลักประกันจากการประกอบอาชีพมากทีสุ่ด คือ กลุมของขาราชการ และลูกจาง

รัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ก็เปนกลุมพนักงานหรือลูกจางของบริษัทเอกชนขนาดใหญบางแหง  ที่มกีาร

จัดสวัสดิการใหแกพนักงานหรือลูกจางของตนเพิ่มจากประโยชนทดแทนที่ไดรับตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533  ดังจะไดกลาวในรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

 

 

----------------------------------------------  
1    แหลงเดิม.  หนา 35 
2    แหลงเดิม.   หนา 36 
3 กระทรวงการคลัง. การปฏิรูประบบกองทุนบําเหน็จบํานาญภายใตกรอบเอเปค.   หนา 19 

 3.1   กลุมขาราชการ  
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หลักประกันดานการรักษาพยาบาล    ไดมีพระราชบญัญัติวาดวยเรื่องคารักษาพยาบาล 

ของขาราชการป พ.ศ.2533   กําหนดใหขาราชการ   ลูกจางประจาํ   ผูรับบํานาญ และครอบครัวของ

กลุมบุคคลดังกลาวทั้งสามประเภท  คือ บิดามารดา คูสมรส บุตรที่อายุตํ่ากวา 20 ป ไมเกนิ 3 คน   

ไดรับประโยชนเปนคารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บปวยในทุกกรณี ถาเปนการใชบริการผูปวย

นอกจากสถานบริการของรัฐผูปวยจะตองจายเงนิไปกอน   แลวมาเบิกคืนไดทั้งหมดตามที่จายจริงใน

ภายหลัง หรือเปนการใชบริการผูปวยในจากสถานพยาบาลของรัฐ  สถานพยาบาลนัน้จะเรียกเก็บ

เงินโดยตรงจากกรมบัญชีกลาง  ถาเปนการใชบริการผูปวยในจากสถานพยาบาลของเอกชน ผูปวย

ตองจายเงนิไปกอน และมาเบิกคืนไดบางสวนตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกาํหนด 

 การจายเงนิลักษณะดังกลาวนี้ไมจงูใจทัง้ฝายผูรับบริการและผูใหบริการในการประหยัด  ใน

ระหวางป 2535 –2538 รายจายดานการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เฉล่ียแลวเพิ่มข้ึนใน

อัตรารอยละ 22.5 ตอป งบประมาณในป 2538 ที่ตองจายเพื่อการนีเ้ปนเงนิสูงถงึ 11,168 ลานบาท 

ซึ่งนับวาสูงมาก อยางไรก็ตามในชวงเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2541 จึงมีการปฏิรูปโครงการ

ดังกลาว เพื่อใหมีการประหยัดงบประมาณในสวนนี้ ทาํใหการรักษาพยาบาลกระทําไดโดยมีขอจํากัด

มากข้ึน เชน  คายาที่อยูนอกบัญชีหลักจะเบิกไมได   แมจะเปนการใชบริการกับสถานพยาบาลของ

รัฐก็ตาม   

หลักประกันดานชราภาพของขาราชการ ในป 2540 ขาราชการทุกประเภท ยกเวน

ขาราชการการเมือง จะไดรับการคุมครองดวยระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการ (Government 

Pension Fund) สําหรับผูทีท่ํางานเกินกวา10ป จะอยูภายใตความคุมครองของระบบบําเหน็จ และ

สําหรับผูที่ทาํงานเกินกวา 25 ป จะอยูภายใตความคุมครองของระบบบํานาญชราภาพขาราชการ    

 -  บําเหนจ็ชราภาพ  การจายบําเหน็จชราภาพ จายตามจํานวนปที่ทาํงานคูณดวยอัตรา

เงินเดือนสุดทาย โดยป 2540 งบประมาณในสวนนีท้ี่รัฐตองจายเปนเงิน 3,048 ลานบาท  

 -  บํานาญชราภาพ  การจายบํานาญชราภาพ มีสูตรในการจายเงนิบํานาญชราภาพ คือ เอา

ผลคูณของอัตราเงินเดือนสุดทาย และจํานวนปทีท่ํางาน แลวหารดวย 50    โดยเฉลี่ยแลว ขาราชการ

บํานาญ จะไดรับเงินบํานาญถึงรอยละ 70 ของอัตราเงินเดือนสุดทาย ซึง่เปนระดับบํานาญที่สูงมาก   

งบประมาณทีรั่ฐตองจายในสวนนี้ในป 2540 เปนเงนิ 14,961.6 ลานบาท 1 

 

 
1    สํานักงานประกันสังคม.  การศึกษาเพ่ือการกําหนดรูปแบบการใหหลักประกันแกผูประกอบอาชีพอิสระ.  

หนา 37 
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 ในปจจุบนัเนื่องจากวทิยาการดานสุขภาพอนามัยของประเทศมีความเจริญกาวหนามากข้ึน 

ทําใหประชากรมีอายุเฉล่ียเพิ่มข้ึนรวมถงึขาราชการบาํนาญดวย สงผลใหภาระของรัฐบาลในการจาย

บํานาญเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ในระหวางป 2535 - 2540 รัฐตองจายบํานาญเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 

14.7ตอป  นบัต้ังแตป 2540 ขาราชการทีไ่ดรับการบรรจุใหม จะอยูภายใตระบบประกันชราภาพใหม

เรียกวา ระบบกองทุนบําเหน็จกลางขาราชการ (ก.บ.ข.) ระบบใหมนีเ้ปนการสงเสริมใหขาราชการมี

การออมสําหรับอนาคตดวยตนเองโดยมีรัฐรวมสมทบดวยในฐานะนายจางแตขาราชการก็ยงัคงมี

สิทธิรับบํานาญในจํานวนทีน่อยกวาระบบเดิมเพียงเล็กนอย  กลาวคือ แทนที่จะเอาจาํนวนปที่

ทํางานคูณดวยอัตราเงนิเดือนสุดทาย  ก็มกีารแกไข  ใหเอาจํานวนปทีท่ํางาน คูณดวยอัตราเงนิเดือน

เฉล่ีย 5 ปสุดทายแทน  นอกจากน้ียงัไดมกีารกําหนดเพดานเงินบํานาญสูงสุดที่อัตรารอยละ 75 ของ

ฐานเงนิเดือนอีกดวย  ตามที่กลาวแลวจะเห็นไดวารูปแบบการใหหลักประกันชราภาพแบบใหม ไมใช

เปนสวัสดิการที่มากับอาชีพแทๆ แตมีสวนประกอบของการบังคับการออมปนอยูดวย 
 
 3.2  ลูกจางรฐัวสิาหกิจ    

ในสวนของลูกจางรัฐวิสาหกิจ ก็ไดรับหลักประกันคลายกับขาราชการ จากการสํารวจเม่ือส้ิน

ป พ.ศ.2542  1   มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 54 แหงจากจํานวนทีม่ีทัง้หมด 64 แหงที่มกีาร

จัดต้ังโครงการกองทนุสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 โดยที่

รัฐวิสาหกิจนัน้จายเงนิสมทบเปนอัตรารอยละของคาจางทัง้หมดเขาในกองทนุทกุๆป  มีเงนิทุน

หมุนเวียนทั้งส้ิน 10,213.6 ลานบาท มีลูกจางรัฐวิสาหกิจที่ไดรับความคุมครองจากกองทุนสํารอง

เล้ียงชพีลูกจางรัฐวิสาหกิจจํานวน 211,000 คน  ลูกจางรัฐวิสาหกิจสวนใหญจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จ

แทนการรับบํานาญ โดยมีสูตรในการคํานวณคลายกบัของขาราชการทั่วไป อยางไรก็ตามเงนิ

บําเหน็จที่เปนเงินกอนนั้น      ลูกจางสามารถนําไปเปล่ียนเปนบําเหน็จรายงวดได       มีเพียง

รัฐวิสาหกิจบางแหงเทานัน้ทีม่ีการจายบํานาญแกลูกจางที่เกษยีณ เชน  การรถไฟแหงประเทศไทย 

 ขอสังเกต  บุคคล 2 กลุมนี ้ ถือวาเปนผูทีม่ีหลกัประกันทางสังคมม่ันคงที่สุด เพราะมี

หลักประกันครบเกือบทุกดาน  ทัง้การรักษาพยาบาล การประกนัชราภาพ มีบาํเหน็จ บาํนาญที่มี

อัตราสูง และยังตกทอดถึงทายาทดวย  ในดานการทํางาน ก็มีความมั่นคง โอกาสที่จะตกงานเพราะ

ถูกไลออกมีนอยเพียงกรณีเดียว คือ การถกูไลออกเพราะกระทาํความผิดอยางรายแรง 

 

 

 
1 กรทรวงการคลัง. การปฏิรูประบบกองทุนบําเหน็จบํานาญภายใตกรอบเอเปค.  หนา 320 
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4.  สวัสดิการท่ีจัดใหกบับุคคลที่ดอยโอกาส       
 

สวัสดิการทีจ่ดัใหกับบุคคลที่ดอยโอกาสทั่วไปที่สําคัญ คือ การออกบัตรใหกับผูมรีายไดนอย 

บัตรผูสูงอายุ  นอกจากนีย้ังมีการออกบัตรใหกับผูนําชุมชน และอาสาสมัครชุมชนตางๆ  การใหสิทธิ

ในการรักษาพยาบาลแกเด็กอายุตํ่ากวา 12 ป และผูปวยยากไรในโรงพยาบาลของรัฐ  โครงการ

ทั้งหมดนี้อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข     นอกจากน้ีก็ยงัมีการใหสวัสดิการแก

ผูประสบภัยพบิัติตางๆ หรือผูสูงอายุทีย่ากจน และผูพิการ ซึ่งเปนความรับผิดชอบของกรม

ประชาสงเคราะห 
 
4.1 สวสัดิการดานการรกัษาพยาบาล เปนสวัสดิการที่รัฐจัดใหกับผูมีรายไดนอย  มีอยู

ดวยกันในหลายรูปแบบ  เชน 

 -   การออกบตัรใหกับผูมีรายไดนอย  โดยมีผลถงึครอบครัวของผูถือบัตรดวย ในการเขารับ

การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐที่ระบุในบตัร ยกเวน กรณีฉุกเฉิน กส็ามารถเขารับการ

รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐแหงอ่ืนๆได   คุณสมบัติของผูรับบัตร ตองมีรายไดนอยเขา

ตามกฎเกณฑที่จะมกีารประกาศเปนระยะ ข้ึนอยูกับภาวะคาครองชีพ  ในป 2537 –2540 ครัวเรือนที่

มีรายไดนอย ที่อยูในเกณฑขอรับบัตรได  ตองมีรายไดตอเดือนนอยกวา 2,800 บาท หากเปนคนโสด

ตองมีรายไดตอเดือนนอยกวา 2,000 บาท  จากสถิติเดือนมิถนุายน 2540  มีผูถือบัตรผูมีรายไดนอย

ทั่วประเทศประมาณ 3.14 ลานใบ 1 

 -   การออกบตัรใหกับผูสูงอาย ุ   ผูสูงอายทุี่มีการออกบัตรใหตองมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป ณ 

เดือนมิถนุายน 2540 มีการออกบัตรใหกบัผูสูงอายุประมาณ 4.65 ลานใบ 2   นอกจากมีการออกบัตร 

ใหกับผูสูงอายแุลว กย็ังมกีารใหบริการดานการรักษาพยาบาลในลักษณะเดียวกันแกเด็กอายุไมเกิน 

12 ปดวย แตกรณีของเด็กไมมีการออกบตัร  และยังมีบุคคลอีกกลุมหนึง่ที่ไดรับการสงเคราะหดาน

การรักษาพยาบาล คือ กลุมผูพิการ  มกีารออกบัตรใหเชนเดียวกับบัตรของผูสูงอาย ุ

 

 4.2 สวสัดิการเพ่ือการยงัชีพ   สวัสดิการเพื่อการยังชพีสวนใหญจะมาในรูปเปนส่ิงของ

เคร่ืองใชมากกวาจะเปนเงนิทอง เชน  การใหส่ิงของทีจ่ําเปนสําหรับการยังชีพแกผูประสบกับภัยพิบัติ 

 
1    สํานักงานประกันสังคม.  การศึกษาเพ่ือการกําหนดรูปแบบการใหหลักประกันแกผูประกอบอาชีพอิสระ. 

หนา 39 
2   แหลงเดิม.   หนา 40 
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ตางๆ เชน   การจัดที่อยูอาศัยเปนการช่ัวคราว  อาหาร  เคร่ืองนุมหม   หรือการจัดส่ิงของจําเปนมอบ 

ใหแกผูสูงอายใุนสถานสงเคราะห  เด็กออนทีถู่กทอดทิ้ง และผูพกิาร แตการชวยเปนส่ิงของ บางคร้ัง

ส่ิงที่บริจาคอาจไมตรงกับความตองการของผูรับ หรือมีส่ิงจําเปนแกการยังชีพ ที่ผูรับมีความตองการ

มากกวา  ในระยะหลังการชวยเหลือสงเคราะห จงึเร่ิมมีการใหเปนเงนิบางบางสวน  1  เชน   

- โครงการเบ้ียยงัชีพรายเดือน (Monthly Subsistent Allowance)    เปนโครงการที่กรม 

ประชาสงเคราะหจัดสรรเบ้ียยังชพีในรูปของการสงเคราะห  (Social Assistance)     ใหแกผูสูงอายทุี่  

ยากไรและขาดคนดูแลในอัตราเดือนละ 200 บาท  ในป พ.ศ.2540   มีผูสูงอายทุีไ่ดรับเบ้ียยังชพีทั่ว

ทั้งประเทศ 292,033 คน  ตอมาในป พ.ศ.2543   สมัยรัฐบาลทีม่ีนายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรี  

ไดเพิ่มเบ้ียยงัชีพดังกลาวใหเปน 300 บาท โดยมผูีสูงอายทุี่ไดรับการสงเคราะหเพิม่จํานวนเปน 

400,000 ราย เงินที่ใชจายเปนจํานวน 1,101.6 ลานบาท โดยจายจากเงนิงบประมาณแผนดิน 763.2 

ลานบาท และจายจากเงินกูจากโครงการมิยาซาวา(Miyazawa Plan) อีกจํานวน 338.4 ลานบาท 2 

นอกจากนี ้ กรมประชาสงเคราะห    ก็ยงัมีการจายเบ้ียยังชพีแกผูพกิารที่ไดข้ึนทะเบียนไวกับ 

กรมประชาสงเคราะห โดยจายใหในอัตราเดือนละ 500 บาท  มีผูพิการที่ไดรับเบ้ียยังชพีประมาณ 

7,000 ราย 

 
5.   การประกันสขุภาพถวนหนา 

 

นอกจากหลักประกันทางสังคมทั้ง 4 ประเภทที่กลาวแลว เมื่อมาถึงสมัยรัฐบาลที่ม ี พ.ต.ท.

ทักษิณ  ชนิวัตร เปนนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2544 ไดมีการริเร่ิมโครงการประกันสุขภาพทัว่หนา หรือ

โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โดยมีกลุมเปาหมายที่ประชากรจาํนวนประมาณ 20 ลานคน 3 ซึ่ง

ประกอบดวย ชาวไร  ชาวนา  ชาวประมง  คนวางงาน ผูประกอบอาชีพอิสระประเภทตางๆ รวมถึง

แรงงานนอกระบบ และคนยากไรทีย่ังไมไดรับการคุมครองจากโครงการประกันสุขภาพอ่ืนใด  เพือ่ให

ไดรับการดูแลในดานสุขภาพ  ซึ่งถือวาเปนบริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน  สิทธิประโยชนดานสุขภาพ

ที่ไดรับนั้น จะมีไมนอยกวาระบบประกันสังคม พรอมกับใหมีการสงเสริมสุขภาพเพิม่เขามาดวย   

 

 

 
1   แหลงเดิม.   หนา 30 
2 กระทรวงการคลัง. การปฏิรูประบบกองทุนบําเหน็จบํานาญภายใตกรอบเอเปค.  หนา 319 
3  กระทรวงสาธารณสุข. หลักประกันสุขภาพถวนหนา  นนทบุรี : ม.ป.ส.  2544. หนา 7 
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 ในระยะเร่ิมแรกของการนําเอาระบบประกันสุขภาพถวนหนามาใชนัน้ มีแนวคิดวาประเทศ

ไทยจะใหมีกองทนุประกนัสุขภาพเพียง 2 กองทนุ  กองทุนแรกจะขยายออกจากกองทุนประกันสังคม

เฉพาะสวนที่เกี่ยวกบัการประกันสุขภาพ  และขยายใหครอบคลุมถึงขาราชการ    พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ และพนกังานของรัฐ กองทนุที่สอง จะครอบคลุมคนไทยทุกคนที่ไมไดรับความคุมครอง

จากกองทนุแรก  โดยใหประชากรทัง้หมดของประเทศไดรับสิทธิประโยชนที่เทาเทยีมกัน และตอไปใน

อนาคตจะใหกองทนุทั้งสองรวมเขาเปนกองทนุเดียวกัน   

 โครงการประกนัสุขภาพถวนหนา มีการประกาศใชบังคับโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 82 บัญญัติวา รัฐจะตองจัดการและสงเสริมการ

สาธารณสุข 

ใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตราฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง” ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย

ของรัฐบาลทีม่พีันตํารวจโททกัษิณ ชนิวัตร เปนนายกรัฐมนตรี  ในระยะเร่ิมตนโครงการมีการออก

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการประกันสังคมสุขภาพถวนหนา พ.ศ.2544 และไดมีการเสนอ

รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ………. ผานเขาสภาผูแทนราษฎรเม่ือเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2544 เพือ่ใหมีผลบังคับไดเปนการถาวรตอไป  ในชวงแรกมกีารบังคับใชเปนระยะ

ดังนี ้

ระยะที่ 1   ซึ่งถือวาเปนโครงการนาํรอง เร่ิมใชบังคับต้ังแตวันที1่ เมษายน 2544 โดยใหมีผล

บังคับใชใน 6 จังหวัด 1 คือ ปทุมธาน ี สมุทรสาคร  ยะลา  พะเยา  ยโสธร  นครสวรรค  ในชวง

ระยะเวลา 6 เดือน มีผูข้ึนทะเบียนออกบตัรจํานวน 1,271,300 คน งบประมาณทีใ่ชเปนเงิน 397.7 

ลานบาท แยกเปนคาใชจาย 11.5 ลานบาท อัตราเฉลี่ย 116บาท/คร้ัง     และออกบัตรทองสําหรับ

ผูปวยในจํานวน 5,635 ราย คิดเปนรอยละ 13.66 ของผูใชบัตรทุกประเภท รวมคาใชจายในสวนนี ้

19.5 ลานบาท อัตราเฉล่ีย 3,467 บาท/คร้ัง 2 

 ระยะที ่2  เร่ิมใชบังคับต้ังแตวันที ่1 มิถุนายน 2544 โดยมีการขยายความคุมครองออกไป

อีก 15 จังหวัด 3 คือ นนทบุรี สระแกว สระบุรี เพชรบุรี สุรินทร นครราชสีมา หนองบัวลําพู 

อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ สุโขทัย แพร เชียงใหม ภูเก็ต นราธิวาส  โครงการในระยะท่ี 2 นี้

ไดเปดโอกาสใหสถานพยาบาลภาครัฐทั้งหมด ทัง้สวนของกระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวทิยาลัย 

และหนวยงานราชการอ่ืนๆ   รวมถึงสถานพยาบาลเอกชนในภาคเอกชนเขารวมโครงการ  ณ   เดือน 

สิงหาคม 2544 มีผูข้ึนทะเบยีนออกบัตรไดจํานวน 4,306,912 ราย  จากจํานวนคาดการณประมาณ 

 
1    ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย. “การประกันสุขภาพถวนหนา พ.ศ.2544”  ขอ 4  
2     การประกันสุขภาพถวนหนา  www.Matichon. Com. th   30  สิงหาคม 2544.  
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3       แหลงเดิม. 

5,385,863 ราย คิดเปนรอยละ 79.97  รัฐไดเตรียมเงินไวสําหรับระยะที่สองน้ีจาํนวน 1,510.2 ลาน

บาท  โดยจะเบิกจากเงนิทนุหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพจํานวน 1,100 ลานบาท และจาก

งบประมาณกลางหมวดเงินอุดหนนุทัว่ไปอีกจํานวน 410.2 ลานบาท   

ระยะที ่3    เร่ิมใชบังคับต้ังแต 1 ตุลาคม 2544     โดยขยายความคุมครองไปทั่วประเทศทกุ

จังหวัดรวมถงึพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเฉพาะบางสวน  ซึ่งกรุงเทพมหานครมีการแบงเขตการ

ปกครองออกเปน 50 เขต แยกเปน 14 โซน การใหความคุมครองในระยะแรกเร่ิมที ่3 โซน ครอบคลุม

พื้นที่ใน 13 เขต 1 แยกออกเปน  

โซนท่ี 1    มีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเปนสถานบริการหลัก               โดยมีศูนยบริการ 

สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 4 แหง และโรงพยาบาลเอกชน 2 แหง คือ โรงพยาบาลนวมินทร 

และโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร  เขารวมโครงการเปนเครือขาย ใหบริการใน 7 เขต คือ เขตบึง

กุม คันนายาว คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง และสะพานสูง 

โซนท่ี 2  มีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เปนสถานบริการหลัก  โดยมีโรงพยาบาลบีแคร

และโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลเขารวมโครงการ    รับผิดชอบใน 4 เขต  คือ  เขตสายไหม  หลักส่ี 

ดอนเมือง  และบางเขน 

โซนท่ี 3  มีโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา เปนสถานบริการหลัก รับผิดชอบใน 2 เขต คือ 

เขตธนบุรี และเขตจอมทอง   

การบริหารโครงการในแตละโซนนั้นจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบ  ประกอบดวยตัวแทนจาก

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงจากศูนยบริการตางๆ  และตัวแทนจากภาคประชาชน ซึง่เปน

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขารวม  การใหความ

คุมครองในเขตกรุงเทพมหานคร ถือวาเปนโครงการนาํรองทีม่ีการนาํเอาคลินกิเอกชนเปนเครือขาย 

โดยโรงพยาบาลตนสังกัดจะเปนผูดูแลสวนโรงพยาบาลใหญๆ ที่มีชื่อเสียงที่ต้ังอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร  เชน  โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณยัง

ไมสามารถเขารวมเนื่องจากมีภาระกิจในการวิจยั และการเรียนการสอน   

ระยะที ่ 4 ใชบังคับในเขตกรุงเทพมหานครอีก 25 เขต โดยเร่ิมใชบังคับต้ังแตวันที ่ 1 

มกราคม 2545  

ระยะที่ 5 ซึ่งเปนระยะสุดทายของโครงการประกันสุขภาพถวนหนา จะใชบงัคับในเขต

กรุงเทพมหานครสวนที่เหลือ 12 เขต ในวนัที่ 1 เมษายน 2545 
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1     แหลงเดิม. 

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนท่ีเขารวมโครงการเพื่อใหบริการแกประชาชนจะไดรับ

คาตอบแทนตอคนตอปเปนเงิน 1,197 บาท โดยประชาชนที่เขารับการรักษาจะจายเพียง 30 บาทตอ

คร้ังเทานัน้  จากประมาณการณโครงการดังกลาวรัฐตองใชเงนิงบประมาณถงึ 1 แสนลานบาทตอป 

โครงการประกนัสุขภาพถวนหนาในระยะเร่ิมตนนัน้     การประกาศใชบงัคับ   อาศัยประกาศ 

ของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อใหการใชบังคับมีผลตอเนื่องสืบไป ไดมีการรางพระราชบัญญัติ

ประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ……… และสงใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนพฤศจิกายน 2544 

คาดวากฎหมายฉบับดังกลาวจะมีผลออกใชบังคับเปนกฎหมายสมบูรณแบบในป พ.ศ.2546   

 สําหรับจุดเดนของกฎหมายฉบับดังกลาว และเปนขอแตกตางจากกฎหมายฉบับอ่ืนๆ คือ มี

การรางกฎหมายข้ึนมาดวยภาษาที่บุคคลธรรมดาทั่วไป สามารถอานและเขาใจไดงาย ไมตองใหม ี  

ผูเชียวชาญดานกฎหมายตีความ เนื่องจากเล็งเห็นวา กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบงัคับแกบุคคลระดับ

ลางของสังคม 

  
5.1    ขอบเขตความคุมครอง     
โครงการประกนัสุขภาพจะใหความคุมครองครอบคลุมประชากรที่ไมไดรับความคุมครอง

จากการประกันสุขภาพโครงการอ่ืน  ในดานการรักษาพยาบาล  การฟนฟูสภาพ  การสงเสริมสุขภาพ    

และการปองกนัโรค      ซึง่จาํเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามแนวทางการ 

ปองกันและรักษาโรคตามแบบแผน ตามที่รัฐบาลไดประกาศใหทราบ  1 เชน 

- ตรวจรักษาทุกโรค ต้ังแตไขหวัด มะเร็ง จนถึงโรคหวัใจ และจายยารักษาโรคตางๆ รวม 

ทั้งใหคําแนะนาํการปฏิบัติตัว 

- ลางแผล  เย็บแผล  ผาตัด 

- ฝากทอง  ทาํคลอด  ทาํหมัน และการวางแผนครอบครัว 

- ฉีดวัคซีนและเซรุม เพื่อปองกันโรคพืน้ฐานตางๆ 

- รักษาโรคฟน  ขูดหินปูน  เคลือบฟลูออไรด  ทาํฟนปลอม ที่ใชอะไครลิกเปนฐาน ซึง่ 

ทันตแพทยเหน็วาจําเปนตอการเค้ียวอาหาร 

- การตรวจเช็ครางกายที่จําเปน เพื่อใหการปองกันและรักษาแตเนิน่ๆ  เชน การตรวจ 

มะเร็งปากมดลูก และอ่ืนๆ ซึ่งจะมกีารประกาศใหทราบตอไป 

- อวัยวะเทยีม หรืออุปกรณทีใ่ชในการบาํบัดรักษาโรค  รวมทัง้คาซอมแซม 

- คาหอง และคาอาหาร ประเภทผูปวยสามัญ 
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1  “ 30 บาท รักษาทุกโรค ” เอกสารของกระทรวงสาธารณสุข .   เมษายน 2544. หนา 6 

 5.2   บริการดานสขุภาพที่ไมไดรับความคุมครอง  
การบริการดานสุขภาพที่ไมไดรับความคุมครองตามโครงการประกันสุขภาพถวนหนา  มี

ดังตอไปนี้  1 

-   การผาตัดเสริมสวย 

 -   การตกแตงฟนเพื่อความสวยงาม 

-   แวนตา  ยกเวน เด็กนักเรียนประถมศึกษา อาจไดรับตามโครงการเดิม 

-   อวัยวะเทียม หรืออุปกรณที่ไมจําเปนตอการดํารงชีพ 

-   การรักษาภาวะมบีุตรยาก 

-   การผสมเทยีม 

-   การเปล่ียนเพศ 

-   การผาตัดเปล่ียนอวยัวะ และกิจกรรมทีเ่กี่ยวของ 

-   การรักษาทีอ่ยูระหวางการคนควาทดลอง  ที่ยงัไมใชแนวทางการปองกันและ 

รักษา และที่ถอืปฏิบัติกันเปนแบบแผน 

-    การฉีดวัคซีนปองกันโรค ที่ยงัไมไดจัดเปนวัคซนีบริการพื้นฐานที่จาํเปน 

-    การฟอกเลือดลางไตดวยเคร่ืองไตเทียม ยกเวน กรณีไตวายเฉียบพลัน แตให 

ความคุมครองไมเกิน 60 วัน 

-   การตรวจเช็ครางกายใดๆ ที่เกนิความจําเปนจากการปองกันและรักษาโรคนั้น 

-   การบริการระหวางฟกฟน เชน  แพทยเห็นวาส้ินสุดการรักษาแลวใหกลับบานได   

แตที่บานไมมคีนดูแล จึงตองการที่จะอยูโรงพยาบาลตอ 

 -   คาหองและคาอาหารพิเศษ คาบริการพเิศษอ่ืนๆ ที่ขอบริการ เพื่อความสะดวก 

สบาย การไปรักษากับแพทยเฉพาะทาง โดยไมผานการสงตัวจากสถานพยาบาลประจําครอบครัว 

กรณีที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบติัเหตุที่เกิดจากรถ     กาํหนดใหจายคาเสียหายเบ้ืองตน 15,000  

บาท หรือสวนเกินที่มีสิทธิเบิกคาใชจายจากกองทุนผูประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติบุคคลที3่ 

ผูเขารับการรักษาสามารถทําหนงัสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาหลักบานที่จาํเปน พรอมลงชื่อกํากบั 

มอบใหสถานพยาบาลเปนผูเบิกคาใชจายในการรักษาพยาบาลแทนได  ยกเวน สวนที่เกนิ หรือไมมี

สิทธิตามพระราชบัญญัติบุคคลที่ 3 ใหใชสิทธิตามโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค 
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1    แหลงเดิม. หนา 7  

5.3   แหลงทีม่าของเงนิทนุ 
 จากการศึกษาทําวิจัยพบวา  การจัดทําโครงการประกันสุขภาพถวนหนา     รัฐจะตองใช

งบประมาณ 100,000 ลานบาท 1 ในจํานวนเงินดังกลาวจะมีคาบริหารจัดการโครงการประมาณรอย

ละ 3 -5   โดยแหลงที่มาของเงินในการจัดทําโครงการจะมาจาก  

1)  เงนิจํานวน 77,000 ลานบาท จะมาจากเงนิงบประมาณประจําปที่รัฐบาลใชจายดาน 

สุขภาพ  

2) เงินจาํนวน 23,000 ลานบาท  รัฐบาลจะหาจากแหลงรายไดดังตอไปนี้  คือ 

-   เงนิภาษี  ทัง้ทางตรงและทางออม 

-   เงนิสมทบที่จายเขากองทุนประกันสังคม 

-   เงินที่ประชาชนจายเปนคาธรรมเนยีม เมื่อเขาใชบริการในแตละคร้ัง    ปจจุบันจายเพยีง 

30 บาท ซึ่งตอไปในอนาคตอาจเรียกเก็บมากหรือนอยกวานี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 

โดยสรุป    โครงการประกนัสุขภาพถวนหนา นับวาเปนโครงการที่เปนประโยชนสามารถให 

ความคุมครองในดานสุขภาพแกเกษตรกร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ยงัไมเคยไดรับความคุมครองจาก

โครงการอื่นมากอน จึงถือไดวาเปนโครงการที่ดีของรัฐบาลที่มพีนัตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เปน

นายกรัฐมนตรี จากการสํารวจของสถาบันวิจยัเอแบคโบลล เมื่อวันที ่ 15 กุมภาพนัธ 2544 ถึงวันที ่

10 มีนาคม 2544 ปรากฏวามีประชาชนกวารอยละ90 เหน็ดวยกับโครงการดังกลาวและการให

ประชากรทกุคนไดมีโอกาสเขาถึงระบบประกันสุขภาพดวยความเสมอภาคกันนั้น เปนการสอดคลอง

กับหลักการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  ที่มผีลใชบังคับอยูในปจจุบนั ซึ่งกําหนดวา “ คน

ยอมเสมอกนัในทางกฎหมาย ในทางสังคม ในหลักการสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมตอบุคคล เพราะความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย 

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา หรือความ

คิดเห็นทางการเมือง จะกระทํามิได ”    

 ดังนัน้การไดรับหลักประกันดานสุขภาพอยางทั่วถึง จึงควรเปน“สิทธข้ัินพื้นฐาน”ประการหนึ่ง  

ที่รัฐตองจัดใหกับประชากรทกุคนของประเทศ ไมควรใหเปนเร่ืองของโอกาส โชควาสนา หรือการถูก

เลือกวา ใครควรไดรับหรือไมควรไดรับ หรือใครควรจายหรือไมตองจายอยางไร 

 จากหลักประกันทางสังคมทั้ง 5 ประเภทดังกลาว จะเหน็ไดวาหลักประกันที่จดัใหกับกลุม

บุคคลที่การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกจิดี จะเปนหลักประกันที่มัน่คงมีประโยชนตอบแทนสูง กลุม

บุคคลดังกลาวที่อยูในอันดับแรกไดแก กลุมของขาราชการ ซึง่แมจะมีเงนิเดือนไมสูงมากนกัเมื่อเทียบ 

---------------------------------------------------- 
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1      กระทรวงสาธารณสุข .  หลักประกันสุขภาพถวนหนา. หนา 16 

กับกลุมของลูกจางรัฐวิสาหกิจหรือลูกจางบริษัทเอกชนช้ันนาํบางแหง   แตในภาพรวมแลว กลุมของ

ขาราชการถือวาเปนกลุมคนที่มีความมั่นคงในชีวิตการทํางานมากท่ีสุด   เนื่องจากเมื่อไดรับบรรจุเขา 

เปนขาราชการแลว โอกาสที่จะถกูไลออกจากงานมีเพยีงกรณีเดียว คือ ไดกระทําความผิดอยาง

รายแรงเทานัน้ ในดานหลักประกันทางสังคมที่ไดรับ จะเปนหลักประกันที่มีลักษณะเปนสวัสดิการที่

ไดรับจากการประกอบอาชีพ  ในดานสุขภาพ ขาราชการ จะไดรับความคุมครองจากพระราชบัญญัติ

วาดวยเร่ืองคารักษาพยาบาลของขาราชการ พ.ศ.2533 ซึ่งกําหนดใหขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับ

บํานาญ รวมตลอดถึงครอบครัวของกลุมบุคคลดังกลาว ไดรับประโยชนเปนคารักษาพยาบาลจาก

การเจ็บปวยในทกุกรณี   สําหรับหลักประกันในดานชราภาพ ขาราชการจะไดรับความคุมครองจาก

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึง่โดยเฉล่ียแลว ขาราชการที่มีอายกุารทาํงานเกนิกวา 25 ป จะ

ไดรับบํานาญสูงถึงประมาณรอยละ 70 ของอัตราเงนิเดือนสุดทาย จากตัวเลขในป 2540 รัฐตอง

จายเงินบํานาญชราภาพแกขาราชการเปนจํานวนเงินถงึเกือบหน่ึงหมืน่หาพนัลานบาท นอกจากน้ีรัฐ

ยังตองจายเงนิบําเหน็จแกขาราชการอีกเปนจํานวนเงินสามพนักวาลาบาท  และกลุมบุคคลที่จดัได

วามหีลักประกันทางสังคมในลักษณะของสวัสดิการที่ไดจากการประกอบอาชีพ ที่มีความมัน่คงไม

นอยไปกวากลุมของขาราชการ คือกลุมของลูกจางรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมบุคคลทั้งสองกลุมดังกลาวแลว

จะมีประมาณรอยละ 13 ของจํานวนประชากรทัง้ประเทศเทานั้น 

 นอกจากกลุมขาราชการและลูกจางรัฐวิสาหกิจ ทีถ่ือวามีหลักประกันทางสังคมทีดี่ที่สุดแลว 

ก็เหน็จะเปนกลุมของลูกจาง ที่มหีลักประกนัทางสังคมในลักษณะของการไดรับความคุมครองภายใต

ระบบประกันทางสังคม ซึ่งไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 จนถึง

ปจจุบัน (พ.ศ.2545) เปนระยะเวลานานกวา 10 ป ทาํใหระบบประกันสังคมสําหรับลูกจางไดมกีาร

พัฒนาไปพอสมควร โดยมกีารขยายความคุมครองจากระยะเร่ิมตน ที่ใหความคุมครองแกลูกจางที่

ทํางานในสถานประกอบการตั้งแต 20 คนข้ึนไป มาเปนการใหความคุมครองแกลูกจางที่ทาํงานใหแก

นายจางต้ังแต 1 คนข้ึนไป ประเภทของประโยชนทดแทน ก็ไดขยายความคุมครองจากระยะเร่ิมตนที่

ใหความคุมครองในประโยชนทดแทนเพียง 4 ประเภท ก็ไดขยายใหความคุมครองถึง 6 ประเภทใน

ปจจุบัน และมีแผนงานที่จะใหความคุมครองในกรณีการประกันการวางงานซ่ึงเปนกรณีสุดทายใน

ระยะเวลาอันใกลนี้ ซึง่แมหลักประกันทางสังคมในรูปของระบบประกันสังคมที่ลูกจางไดรับจะเทยีบ

ไมไดกับหลักประกันที่กลุมของขาราชการและลูกจางรัฐวิสาหกิจไดรับ ไมวาจะมองในดานของ

ผลตอบแทน หรือขอบเขตความคุมครอง แตก็ถือไดวา ระบบประกันสังคมที่ใหความคุมครองแกกลุม

ของลูกจาง เปนหลักประกันทางสังคมที่มมีาตรฐาน สามารถใหความคุมครองไดคอนขางกวางขวาง   
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 สําหรับหลักประกันทางสังคมที่เกษตรกรไดรับนั้น สวนใหญมักเปนการใหความคุมครองท่ีมี

ลักษณะเปนสวัสดิการแบบใหเปลา ประโยชนที่ไดรับมีเพียงเล็กนอยและไมทั่วถึง หลักประกันที่เปน

ระบบและใหความคุมครองแกเกษตรกรไดอยางทั่วถึง มีเพียงโครงการประกันสุขภาพถวนหนาหรือ

โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค แตเนื่องจากเปนโครงการใหม และกอต้ังข้ึนมาดวยการหวังผลในทาง

การเมือง ซึง่เปนระยะเวลาที่กระช้ันชิด ไมมีการจัดเตรียมแผนงานอยางเปนระบบไวลวงหนา ทาํให

โครงการดังกลาวยงัขาดความพรอมในเกอืบทุกดาน เปนผลใหยงัไมสามารถใหความคุมครองในดาน

สุขภาพแกเกษตรกรไดอยางเต็มทีน่ักในปจจุบัน 

 

 DPU



บทที่ 4 
การเขาสูระบบประกันสังคมของเกษตรกรในประเทศไทย 

 
 แมสังคมไทยซ่ึงมีพืน้ฐานด่ังเดิมในการทาํเกษตรกรรมจะไดพัฒนาเขาสูภาคอุตสาหกรรม 

ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอพยพเขาสูภาคอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก แตภาค

การเกษตรกย็งัคงมีความสําคัญตอประเทศเปนอยางมาก ทั้งในดานของเศรษฐกิจและสังคม และ

ถึงแมสัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในภาคเกษตร เมื่อเทยีบกับผลิตภัณฑมวล

รวมทัง้หมดจะมีสัดสวนลดลง แตการเจริญเติบโตของภาคเกษตรโดยโครงสรางของตัวเอง กม็กีาร

ขยายตัวมากข้ึนตลอดเวลา  นอกจากนี้การเจริญเติบโตของภาคการเกษตร ก็เปนแรงจูงใจใหเกดิการ

พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจํานวนมาก เปนแหลงผลิตอาหาร   และแหลงวัตถุดิบ เพือ่ใชใน

อุตสาหกรรมทางการเกษตร จนทําใหประเทศไทยมีชือ่เสียงและเปนทีย่อมรับของทัว่โลกในดานการ

ผลิตสินคาเกษตร กลายเปนประเทศผูสงสินคาทางการเกษตรรายใหญของโลก สินคาเกษตรจึงเปน

แหลงที่มาของรายไดที่เปนเงนิตราตางประเทศ  จงึนับไดวาภาคการเกษตรเปนรากฐานที่มี

ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  แมในแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ก็ได

มีการสงเสริมใหการผลิตในภาคการเกษตรของประเทศมีความเขมแข็ง และมีขีดความสามารถใน

การแขงขันกับตลาดโลกได ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯจึงมีการเนนในเร่ืองตางๆ เชน การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยนื (Sustainable Development) รวมถงึการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ในภาคการเกษตร  เพื่อใหผูประกอบอาชพีในภาคการเกษตร หรือเกษตรกร 

ไดมีความเปนอยูที่ดีข้ึนทัดเทียมกับประชากรในกลุมอาชีพอ่ืนๆ    

 การคนหาวิธกีารใหผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรไดเขาสูระบบประกันสังคม นอกจาก

จะเปนการสรางหลักประกันในการดํารงชวีิตของเกษตรกรใหมีความเปนอยูโดยปกติสุขแลว ยงัจะ

ชวยทําใหเกษตรกรบังเกิดความภาคภูมิใจในการไดรับความคุมครองจากระบบประกันสังคม 

เนื่องจากการเขารวมในกองทุนประกันสังคมนั้น ตัวเกษตรกรเองจะตองมีสวนรวมดวยการจายเงิน

สมทบเขากองทุน หาใชเปนสวัสดิการแบบใหเปลาที่รัฐจัดหาให  
 
1. ความหมายของผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร 
 

ผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร  หรือ เกษตรกร      ตามความหมายของพจนานกุรมฉบับ 

ราชบัณฑิตยสถาน 

“เกษตร” หมายถึง  ที่ดิน, ทุง, นา, ไร 
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 “เกษตรกร” หมายถงึ  ผูทําเกษตรกรรม 

“เกษตรกรรม” หมายถึง  การใชที่ดินเพาะปลูกพืชตางๆ รวมถงึการเล้ียงสัตว  การประมง 

และการปาไม 

โดยสรุป ผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรหรือเกษตรกร ตามความหมายของงานวิจัยนี้จึง

หมายถงึ ผูประกอบอาชพีโดยการใชที่ดินในการเพาะปลูกพืช  รวมถึงการเล้ียงสัตว  การประมง  และ

การปาไมดวย   ซึ่งอาจเปนการใชที่ดินหรือเคร่ืองมือของตนเอง หรือเปนการเชาที่ดินหรือเคร่ืองมือ

ของผูอ่ืนในการประกอบอาชพีก็ได และใหหมายความรวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบอาชีพใน

ภาคการเกษตรโดยรวมทาํเกษตรกรรม หรือเปนผูชวยในการทาํเกษตรกรรมนั้นๆดวย 

แตมิไดหมายความรวมถึง  ผูที่เปนลูกจางของกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม   หรือการเล้ียง

สัตวดวยแตอยางใด   
 
2. จํานวนประชากรที่อยูในภาคเกษตรของประเทศไทย 
 

จากการศึกษาพบวา    เมื่อส้ินสุดแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบับที ่8 ป พ.ศ.2544 ประเทศไทย 

มีจํานวนประชากรทัง้หมดประมาณ 63,841,227 คน (รายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 3) โดยมี

ประชากรที่อยูนอกภาคเกษตรประมาณ 27,882,347 คนหรือคิดเปนรอยละ43.67 และอยูในภาค

เกษตรประมาณ 35,958,880 คน หรือคิดเปนรอยละ 56.33 ของจํานวนประชากรทัง้หมด 1 

(รายละเอียดในภาคผนวกตารางที ่ 4)  และจากจาํนวนประชากรที่อยูในภาคเกษตรประมาณเกือบ

หกลานคนนัน้ เปนผูที่อยูในวัยทาํงานมีจํานวน19,318,164คน หรือคิดเปนรอยละ53.16 ของจํานวน

แรงงานทัง้ประเทศซึง่มีอยูประมาณ 36,336,760 ลานคน 2 (รายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 5-8)                          

 เมื่อส้ินแผนพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2544 จํานวนประชากรที่

อยูในภาคการเกษตรแมจะมจีํานวนลดลงขณะที่จํานวนประชากรนอกภาคเกษตรกลับมีจํานวนมาก

ข้ึนทุกป (รายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 9-10) แตอยางไรก็ตาม จํานวนของประชากรในภาค

เกษตรก็ยงัมีมากกวาประชากรนอกภาคเกษตร โดยประชากรในภาคการเกษตรมีประมาณรอยละ 

56.33 ของจํานวนประชากรทั้งหมด   และเปนผูที่อยูในวัยทาํงานคิดเปนรอยละ 53.16 ของจํานวนผู

ที่อยูในวัยทํางานทั้งหมด 

 
1   สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. การคาดประมาณประชากร แรงงานภาคการเกษตรและภาคนอก

เกษตรของประเทศไทย . ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8” พ.ศ.2540 –2544.  หนา 16 
2    แหลงเดิม.  หนา 17 

DPU



                                                                                                                                                                                 64 

 

   3.  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในประเทศไทย 
 

 ประเทศไทยไดเร่ิมใชแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ   ฉบับแรก ใน พ.ศ.2504 

ซึ่งขณะนัน้ปญหาดานการเกษตรที่สําคัญ คือ ประสิทธภิาพการผลิตอยูในอัตราที่ตํ่ากอใหเกิดปญหา

ในดานรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ ภาครัฐจึงไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเร่ือยมา

จนถงึปจจุบนั (พ.ศ.2545) ประเทศไทยเร่ิมเขาสูแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

9  

กอนเร่ิมใชแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก  พ.ศ. 2504 เศรษฐกิจของ 

ประเทศไดเติบโตอยางชาๆ  เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเกือบทั้งหมด ข้ึนอยูกับภาคการเกษตร 

และการผลิตในภาคการเกษตรสวนใหญมลัีกษณะผลิตเพื่อการยงัชพีในครัวเรือน ดังนั้น พืน้ฐานของ

ประชากรสวนใหญในประเทศจึงมีระดับรายไดตอบุคคลในระดับที่ตํ่ามาก  และเม่ือเร่ิมแผนพฒันา

เศรษฐกิจฯฉบับที่ 1 พ.ศ.2504 ภาครัฐจึงมุงทีจ่ะใหมีการขยายตัวในทางเศรษฐกิจ เพื่อประชากรของ

ประเทศมีรายไดเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี การพฒันาของประเทศยังมุงเปาไปที่การทําใหประชากรในสังคม

มีความสุขและมีระดับรายไดที่ทัดเทียมกนั 

 ในการกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไดมุงเนนถงึการเพิม่ประสิทธิภาพของการ

ผลิตทางการเกษตร โดยมกีารปรับโครงสรางพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ เชน  การปรับปรุง

ระบบการชลประทาน  การคมนาคมขนสง  การสงเสริมงานวจิัยคนควาทางการเกษตร รวมถึงการ

ปรับโครงสรางทางการตลาด   

ในชวงแผนพฒันาฯฉบับที ่3 (2515-2519)  ผลของการพัฒนากอใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน

ระบบโครงสรางพื้นฐานของการผลิตในภาคการเกษตร จากเศรษฐกจิการเกษตรที่มอีงคประกอบของ

พืชและสัตวเพยีงไมกี่ชนิด ไดแก ขาว ไมสัก ยางพารา เปนตน ไดขยายตัวไปสูการเพาะปลูก และ

เล้ียงสัตวที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน จากการปรับระบบโครงสรางภาคการเกษตรที่

เนนการผลิตเพื่อการยงัชพีไปสูการผลิตทีพ่ึ่งพาระบบตลาดเพิ่มมากข้ึน ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 

ถึง 3 สัดสวนของรายไดผลิตภัณฑประชาชาติภาคการเกษตร ตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ มี

ไมตํ่ากวารอยละ 25 เกษตรกรมีรายไดตอคนตอปเพิ่มข้ึนจาก 8,377.43 บาท ในชวงแผนพัฒนาฉบับ

ที่ 1 เปน 14,047.56 บาท ในแผนพฒันาฯฉบับที่ 3  1 

 

 
1     สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. การกระจายรายไดและภาวะความยากจนของครัวเรอืนเกษตร. ใน 

รายงานการศึกษาโครงการวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร  ปเพาะปลูก   2538/39  สํานักงานวิจัย 
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เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ,  2541. หนา 8  

 ในชวงแผนพฒันาฯฉบับที ่ 4 (2520-2524) รัฐไดปรับเปลี่ยนกลยุทธจากการใหความสําคัญ

กับภาคการเกษตรแตเพียงอยางเดียว  โดยไดมีการมุงเนนถึงการพฒันาชนบทควบคูกับการสงเสริม

การผลิตในภาคอุตสาหกรรม จงึเร่ิมตนใหมีการสนับสนุนการลงทนุในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ

ทดแทนการนาํเขา เชน  อุตสาหกรรมทอผา อุตสาหกรรมน้าํตาลทราย เปนตน ส่ิงทีท่าํใหมีการ

ตัดสินใจในการสงเสริมในภาคอุตสาหกรรมดังกลาว เนื่องจากพิจารณาเหน็วา ประเทศไทยมี

ปจจัยพืน้ฐานทางวัตถุดิบและปจจัยดานแรงงานอยูเปนจํานวนมาก 

 ในชวงแผนพฒันาฯฉบับที ่ 5 (2525–2529) แนวทางการพัฒนาไดปรับเปล่ียนกลยุทธไปสู

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพราะไดตระหนักถึงขอจํากัดของพื้นที่ดินและแหลงน้ําที่มีอยูอยาง

จํากัด ใหความสําคัญในการผลิตดานอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก โดยเนนดานอุตสาหกรรมเกษตร 

เชน อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปอง  ผลไมกระปอง น้ําตาลทราย เปนตน 

 จากความสําเร็จของการพฒันาดังกลาว ไดขยายเปาหมายของการพัฒนาไปสูกลุมสินคาที่

สําคัญอีกหลายชนิด   เชน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมรถยนต  

ในชวงแผนพฒันาฯฉบับที ่ 6 – 7  (2530 –2539)     นอกจากจะมีการขยายการพัฒนา  จาก 

อุตสาหกรรมเกษตรไปถึงอุตสาหกรรมดานอิเลคทรอนิกส   อุตสาหกรรมรถยนต   และอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ แลว  การพัฒนาก็ยงัไดหันกลับไปพฒันาทรัพยากรมนุษยควบคูกันไปดวย 

จากระยะเวลาท่ีผานมา   การพฒันาตามแผนพัฒนาฉบับที่ 6  และฉบับที่ 7 ถือวาเปนชวงที ่ 

ประสบความสําเร็จมากที่สุด อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 10.5 และ 

8.63 ตอป ตามลําดับ 1 ในภาคอุตสาหกรรมก็ไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ทําใหรายไดของ

ประชากรตอคนตอปเพิ่มสูงข้ึน ในขณะทีภ่าคการเกษตรยังมีการขยายตัวลดลง ดังนัน้การขยายตัว

ในลักษณะดังกลาวไดนาํมาซึ่งความไมสมดุลในหลายประการ  เชน เกิดความเล่ือมลํ้าระหวางกลุม

อาชีพ ประชากรที่ยากจนมีรายไดตํ่า มีอัตราเพิ่มมากข้ึน  รายไดของประชากรที่อยูในชนบทเม่ือ

เทียบกบัประชากรที่อาศัยอยูในเมืองมีชองวางมากข้ึนทุกขณะ แมในเร่ืองของสวัสดิการที่ประชากร

สองกลุมนี้ไดรับก็มีความแตกตางกนัเปนอยางมาก 

 ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)  มีการสงเสริมเพื่อใหการผลิตทาง

การเกษตรของประเทศมีความเขมแข็งและมีขีดความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลกได โดยเนน

เร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพฒันาการเกษตรอยางยัง่ยนื (Sustainable Development) 

รวมทัง้การพฒันาทรัพยากรมนุษยภาคการเกษตร        
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1    แหลงเดิม. หนา 10 

4.  การรวมตัวของเกษตรกรในประเทศไทย 
 

จากการพัฒนาประเทศโดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับแรก  (พ.ศ.2504)   จนถงึปจจุบัน  

(พ.ศ.2545) สถานการณไดมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึง่ทาํใหเหน็ถงึโอกาสที่เปนประโยชน และขอจํากัด

ตอการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ผลของการพัฒนาภาคการเกษตรที่ผานมา กระทําโดย

มุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรเปนหลัก มีรูปแบบการผลิตเปนไปใน

ลักษณะที่ไมยัน่ยนื เปนผลใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรม  สงผลกระทบตอการ

ประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไปในทางท่ีเลวลง   ขณะเดียวกนัแมภาคการเกษตรจะ

มีรายไดเพิ่มข้ึน  แตตัวเกษตรกรผูผลิตกลับยากจนลง เมื่อเทียบกับผูที่อยูนอกภาคการเกษตร  ดังนัน้

การพัฒนาการเกษตรจึงมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโลก  เพื่อให

เกษตรกรผูผลิตมีรายไดมั่นคงและมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

 จากเปาหมายดังกลาว จงึมกีารกําหนดเปนปรัชญาของการพัฒนาในภาคการเกษตร ในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 8  คือ“ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผลิตเพื่อการแขงขัน สัมพนัธกับทรัพยากร 

 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ” 1  เมื่อปรัชญาของการพฒันาภาคการเกษตรตามแผนพัฒนาฉบับที่ 8  

การพัฒนาเนนที่ตัวเกษตรกร เนนที่การผลิตเพื่อการแขงขันกับตลาดโลก และการผลิตของภาค

การเกษตร ตองมีการรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ดังนัน้ เปาหมายดังกลาวจะสัมฤทธิ์ผล 

จําเปนตองใหเกษตรกรมีการรวมตัวกันเปนกลุม ซึ่งอาจแยกตามลักษณะของการประกอบอาชีพ 

และทองที่ที่เกษตรกรอาศัยอยู   เพื่อเปนศูนยกลางในการรับขอมูลความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ ทํา

ใหเกิดอํานาจตอรองในระบบตลาด และอ่ืนๆ การรวมตัวกนัของของผูประกอบอาชีพในภาค

การเกษตร หรือเกษตรกรที่สําคัญ มีดังนี ้
 
 4.1   การรวมตัวของเกษตรกรในรูปของสหกรณ 
 การรวมตัวกันของกลุมเกษตรกรในรูปของสหกรณ  เปนการรวมตัวกันของผูประกอบอาชีพที่

มีลักษณะที่เหมือนกนั อาศัยอยูในทองถิน่เดียวกัน  มกีารจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอนายทะเบยีน 

โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหสมาชิกดําเนนิกจิการรวมกัน และชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อแกไขความ

เดือดรอนในการประกอบอาชีพของสมาชิก ชวยยกฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีข้ึน 

 ดังนัน้ลักษณะทั่วไปของสหกรณ  จึงถือวาเปนองคกรธรุกิจรูปแบบหนึ่ง ซึง่การบริหารและ

การดําเนินงานก็เหมือนกับธุรกิจอ่ืนๆทัว่ไป 
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1    แหลงเดิม. หนา 17 

 ประเทศไทยมกีารจัดต้ังสหกรณข้ึนคร้ังแรกที่จังหวัดพิษณุโลก   มีชื่อวา  “สหกรณวดัจันทร “ 

ต้ังอยูที ่ ตําบลวัดจันทร  อําเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก โดยมีการจดทะเบียนเม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ  

พ.ศ. 2459 1 จากสหกรณวัดจันทรที่เกิดข้ึนในอดีต    รูปแบบของสหกรณก็ไดววิัฒนาการเร่ือยมา

จนถงึปจจุบนั  ไดมีการแยกสหกรณออกเปน 6 ประเภท  2   ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511  

คือ 

 1)   สหกรณการเกษตร 

2)   สหกรณประมง 

3)   สหกรณนคิม 

4)   สหกรณรานคา 

5)   สหกรณบริการ 

6)   สหกรณออมทรัพย 

จากการจําแนกสหกรณออกเปน 6 ประเภทนัน้   ยังสามารถแบงสหกรณออกไดเปน 2 กลุม 

ใหญๆ  คือ  

กลุมสหกรณภาคการเกษตร  ประกอบดวย  สหกรณการเกษตร สหกรณประมง   และ     

สหกรณนิคม 

กลุมสหกรณนอกภาคการเกษตร  ประกอบดวย     สหกรณรานคา  สหกรณบริการ      และ   

สหกรณออมทรัพย 

 

1) สหกรณการเกษตร   เปนสหกรณที่ต้ังข้ึนในหมูสมาชิกที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

โดยมีการดําเนินงานที่แตกตางกนัไปตามสภาพของทองถิ่น และลักษณะของการประกอบอาชีพ  

เพื่อชวยใหสมาชิกดําเนนิกิจการรวมกนั และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทาํใหเกิดประโยชนแกสมาชิกทั้ง

ทางเศรษฐกิจและสังคม และยังใหบริการดานตางๆแกสมาชิก  เชน  การใหบริการดานสินเช่ือ  การ

ใหบริการดานการตลาด  การจัดหาวัสดุอุปกรณการเกษตรมาจําหนายแกสมาชิกในราคาถูก  การ

รวมผลิตผลเพือ่ออกจําหนาย   การแปรรูปผลิตผลเพื่อออกจําหนาย 

 

 
1      กรมตรวจบัญชีสหกรณ.   รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  ประจําป 2541 ของสหกรณ

ทุกประเภท. งานวิเคราะหและรายงานสถิติ กองวิชาการและแผน, 2542. หนา 3 
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2    แหลงเดิม.  หนา 4 

 ดานการสงเสริมสหกรณการเกษตร มีการเผยแพรวิชาการเกษตรและอุตสาหรรมในครัวเรือน    

จากการสํารวจเม่ือป พ.ศ.2542 สหกรณการเกษตรมีจํานวนทัง้ส้ิน 3,417 สหกรณ เพิ่มข้ึนจากป 

พ.ศ.2541 ถึง100 สหกรณ โดยสหกรณการเกษตรเหลานี้มีจํานวนสมาชิกถงึ4,244,986 คน กระจาย

อยูทั่วประเทศ 1    และจากจํานวนของสหกรณที่มทีัง้หมดนั้น  สามารถแยกยอยออกไดตามประเภท

ของการจดทะเบียนดังนี ้

 -  สหกรณการเกษตรทั่วไป                มจีํานวน   2,367 สหกรณ                              

 -  สหกรณการเกษตรปฏิรูป               มจีํานวน      119 สหกรณ 

-  สหกรณการเกษตรผูใชน้ํา              มจีํานวน       625 สหกรณ 

 -  สหกรณการเกษตรรูปพิเศษ            มีจาํนวน      274 สหกรณ 

- สหกรณการเกษตร กรป.กลาง บพค.มีจาํนวน        26 สหกรณ 

 -  สหกรณธุรกจิเศรษฐกจิ รพช.          มีจํานวน          6 สหกรณ        

 

 2)  สหกรณประมง   เปนสหกรณที่จดัต้ังข้ึนในหมูของชาวประมง เพื่อแกไขปญหาและ

อุปสรรคในการประกอบอาชีพที่ชาวประมงแตละคนไมสามารถแกไขใหลุลวงลงไดตามลําพัง จงึมี

การรวมตัวกันโดยยึดหลักการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั ปญหาของชาวประมงมี

มากมาย  เชน  การขาดแคลนเงนิเพื่อการลงทนุ  การขายสัตวน้าํและผลิตภัณฑสืบเนื่องไดในราคา

ตํ่า การจับสัตวน้าํไดนอยไมเพียงพอกับความตองการ  เปนตน 

 ดานการสงเสริมของสหกรณประมง ไดมีการสงเสริมการเพาะเล้ียง การดูแลรักษา และการ

ขยายพนัธสัตวน้าํในแหลงน้าํ 

 จากการสํารวจเม่ือป พ.ศ.2541 2 สหกรณประมงมีอยูจํานวน 57 สหกรณ มีสมาชิก 9,253 

คน แยกยอยตามประเภทของการจดทะเบียนไดดังนี ้  

-  สหกรณประมงทะเล 

-  สหกรณประมงเพาะเลีย้ง (น้ําจืด และชายฝงทะเล)  

 

 

 
1  กรมตรวจบัญชีสหกรณ. รายงานสรุปผลการดําเนนิงานและฐานะการเงิน ประจําป 2542  ของสหกรณ

การเกษตร. ศูนยสารสมเทศ กองวิชาการและแผน, 2543.  หนา 12 
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2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ. รายงานสรุปผลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2541 ของสหกรณ

ทุกประเภท.   หนา 48 

3) สหกรณนิคม      เปนรูปแบบหนึง่ทีม่ีการดําเนนิการจัดสรรที่ดินทาํกนิใหราษฎรที่ไมมีที ่

ดินในการประกอบอาชีพ การจัดสรรปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการอยูอาศัย ตอง

ดําเนนิไปพรอมกับการจัดหาสินเช่ือและปจจัยในการผลิต  การใหบริการสาธารณูปโภค การจดัหา

แหลงน้ํา การสงเสริมทางการเกษตร และการจัดการดานการตลาดใหอีกดวย 

 สหกรณนิคมมีความใกลชดิกับสหกรณการเกษตรเปนอยางมาก มีการดําเนนิธุรกิจที่

เหมือนกนั  คือ มีการจัดหาเงินใหแกสมาชิกกู รวมกันซื้อ รวมกนัขาย รวมถงึมีการสงเสริมดาน

การเกษตร 

 ในดานของความแตกตาง  การจัดสหกรณนิคมมีความแตกตางจากสหกรณการเกษตรตรงที่

การจัดการสหกรณนิคม มวีตัถุประสงคเนนหนักไปในเร่ืองของการจัดสรรที่ดินใหแกราษฎรที่ตองการ

ที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงงานบริการดานตาง ๆ  

สหกรณนิคมเปนการดําเนนิงานโดยกรมสงเสริมสหกรณ  ต้ังแต การวางผัง การใชทีดิ่น การ

ปรับปรุงบํารุงดิน การวางแผนการเพาะปลูก รวมถึงการรับสมัครบุคคลเขาเปนสมาชิกของนิคม   แต

สหกรณการเกษตรก็อาจเกิดข้ึนในเขตนิคมได โดยกรมประชาสงเคราะหเปนผูจัดต้ังข้ึน 

ภายหลังจากที่ไดจัดใหคนเขาไปอยูอาศัยในนิคมแลว และมีความประสงคจะใหสมาชิกนิคม

ไดดําเนินธุรกจิในรูปของสหกรณ จึงขอความรวมมือจากกรมสงเสริมสหกรณใหการจัดต้ัง 

จากการสํารวจในป พ.ศ.2541 1 สหกรณนิคมมีจาํนวนทั้งส้ิน 84 สหกรณ  มีจํานวนสมาชิก

ทั้งหมด 115,687 คน ซึ่งสมารถแยกตามประเภทของการจดทะเบียนไดดังนี ้

-   สหกรณนิคม  ราษฎรจะไดสิทธิในที่ดินที่ไดรับการจัดสรร   เมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไข และ 

ขอกําหนดที่ไดวางระเบียบไวแลว 

-  สหกรณเชาที่ดิน   ราษฎรจะไดสิทธิในการเขาทาํกนิในที่ดินนัน้   และตกทอดแกทายาทได 

แตที่ดินประเภทน้ีราษฎรจะไมมีโอกาสไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนัน้เลย 

 -  สหกรณเชาซ้ือที่ดิน ราษฎรจะไดรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ไดรับการจัดสรร    เมื่อไดผอนชําระ 

คาเชาซ้ือที่ดินตามสัญญาเสร็จส้ินเรียบรอยแลว 

 จะเหน็ไดวาเกษตรกรไดมีการรวมตัวกันในรูปของสหกรณมีอยูเปนจาํนวนมากแยกไดเปน 3 

ประเภท คือ สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม และสหกรณประมง โดยมีสมาชกิรวมกนัประมาณ  

4,369,926 คน ซึง่นับวาเปนองคกรที่มีเกษตรกรมารวมกันมากที่สุด 
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 นอกจากจะมกีารรวมตัวกันในรูปของสหกรณแลว เกษตรกรก็ยังมีการรวมตัวกันในลักษณะ

ของกลุมเกษตรประเภทตางๆ อีกดวย 

 
1    แหลงเดิม.  หนา 49 

4.2   การรวมตัวของเกษตรกรในรูปของกลุมเกษตรกร   
กลุมเกษตรกรในประเทศไทย  เปนวิวัฒนาการท่ีเกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่สืบเนือ่งกันมา 

อยางตอเนื่อง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1ในป พ.ศ.2504 เร่ือยมา ดวย

ความมุงหมายที่จะสรางเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและหนวยสังคมพืน้ฐานซ่ึงกระจายอยูในทัว่ทกุ

ภูมิภาคของประเทศไทยใหมีข้ึน เนื่องจากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมด่ังเดิมของประเทศไทยนัน้เปน

สังคมการเกษตร   หรือสังคมชนบท  เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจเพื่อการยงัชพีเขาสู

ระบบเศรษฐกจิ เพื่อการคารัฐจึงไดมีการนําเอาระบบการจัดการธุรกิจนิติบุคคลในรูปของ สหกรณ 

ซึ่งไดมีการริเร่ิมนําเขามาเผยแพรเปนคร้ังแรกในป พ.ศ.245711 มกีารตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ 

สหกรณ พ.ศ.2457 แกไขเพิ่มเติมในป 2459 และไดมีการแกไขอีกหลายคร้ัง จนมาถึงปจจุบนัมี

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511ใชบังคับอยู   ระหวางรอยตอของยุคดังกลาว จากปญหาพืน้ฐาน

ของเกษตรกรในการขาดปจจัยในการผลิต     เมื่อเขาสูยุคการผลิตเพือ่การคา ทําใหเกษตรกรขาดที่

พึ่ง  เกษตรกรจํานวนมากตองบากหนาไปกูยืมเงินจากพอคาในทองถิน่  ซึ่งตองเสียดอกเบ้ียในอัตรา

สูง ประกอบกบัการทาํการเกษตรในอดีตตองอาศัยธรรมชาติ ปไหนฝนตกตองตามฤดูกาล ผลผลิตที่

ไดมาก็ขายพอใชหนี ้ แตปไหนฝนฟาไมตกตองตามฤดู ผลผลิตก็ไดไมพอใชหนี้ ยิง่ฝนแลงติดตอกัน

หลายๆป   ดอกเบ้ียกพ็อกพูนทบตน ในที่สุดที่ดินที่เคยทํากินก็ตองตกเปนกรรมสิทธิ์ของนายทุนไป 

ส่ิงเหลานี้สรางความเดือดรอนในกลุมเกษตรกรโดยท่ัวไป  ในป 2498 จึงไดมีการริเร่ิมจัดต้ังสถาบัน

ของเกษตรกรข้ึนอยางไมเปนทางการเปนคร้ังแรก เรียกวา “กลุมชาวนา” โดยมีการจดทะเบียนไวเปน

หลักฐาน แตไมมีฐานะเปนนิติบุคคล  ตอมาเพื่อใหมีผลครอบคลุมอาชีพการเกษตรทุกสาขา จึงไดมี

การเปล่ียนช่ือจากกลุมชาวนามาเปน “กลุมเกษตรกร”        

ตอมาในพ.ศ.2511มีการปรับปรุงระบบสหกรณ และไดประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ.2511 ไดมีการสงเสริมใหเกิดกลุมเกษตรกร แตไมมีฐานะเปนนิติบุคคล จนถงึป พ.ศ.2514 มี

กลุมเกษตรกรทั้งส้ิน 6,231 กลุม  มีสมาชิกประมาณ 3 แสนกวาคน 

ปญหาจากกลุมเกษตรกรไมมีฐานะเปนนติิบุคคล ทําใหไมสามารถดําเนนิธุรกิจการคาในรูป

ของนิติบุคคลได เพราะไมมกีฎหมายรองรับ  ในป พ.ศ.2515 ไดมีการออกประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับ

ที่ 141 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 เพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 ทําใหกลุม 
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เกษตรกรที่จดทะเบียนแลวมฐีานะเปนนิติบุคคล  มีเขตแดนอยูในระดับตําบล และสามารถดําเนิน

ธุรกิจตางๆไดตามกฎหมาย     ทัง้มนีโยบายใหกลุมเกษตรกรเปนหนวยพื้นฐานในการเตรียมการเปน 
 

1   แหลงเดิม.หนา 51 

สหกรณ ตอไป  1 
 
1)   ความหมายของกลุมเกษตรกร 

 ความหมายของกลุมเกษตรกรตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 141 คือคณะผูประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรมประเภทเดียวกนั อยูในตําบลเดียวกนั และมีจํานวนไมนอยกวา 30 คน ซึง่รวมกันดําเนนิ

กิจการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการสงเสริม และปรับปรุงวิธีการเพาะปลูก

พืชและวิธกีารเพาะเล้ียงสัตว   ซึ่งเปนอาชีพของพวกตน   เพื่อใหไดผลการผลิตเพิ่มข้ึนทั้งปริมาณ 

คุณภาพ และราคา    
  

2)   คุณสมบติัของสมาชิกและการจัดต้ังกลุมเกษตรกร 
คณะบุคคลที่จะจัดต้ัง  หรือเขาเปนสมาชิก   และดําเนนิงานของกลุมเกษตรกรได  จะตองม ี

คุณสมบัติดังตอไปนี้  

              (1)   เปนบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 

 (2)   เปนผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูในตําบลเดียวกนั และมีจํานวนไมนอยกวา 

30 คน 

  (3)  ไมเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกรอ่ืน หรือสมาชิกสหกรณอ่ืนที่มีวตัถุประสงคใน

การใหกูยืมเงนิในขณะเดียวกัน 

  (4) บุคคลคนหนึง่จะเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกรไดเพียงกลุมเดียว และครอบครัว

หนึง่จะเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรไดเพียงคนเดียว 

  (5) ในตําบลหนึง่ ใหมีการจัดต้ังกลุมเกษตรกรที่ทาํการเกษตรประเภทเดียวกนัได

เพียง 1 กลุม 

  (6) การยืน่ขอจดทะเบียนจัดต้ังกลุมเกษตรกรตองยื่นตอนายทะเบยีนกลุมเกษตรกร 

ตามแบบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(7) ขอบังคับของกลุมเกษตรกรอยางนอยตองมีรายการดังนี ้ชื่อกลุม  วัตถปุระสงค 

สถานที่ต้ัง ทนุซึ่งมีการแบงเปนเรือนหุน การดําเนินงาน การเงนิและการบัญชี ขอกําหนดเกีย่วกับ

สมาชิกภาพ  การประชุมใหญ  ขอกําหนดเกี่ยวกับกรรมการ และผูจัดการ 
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  (8)  สมาชิกแตละคนตองรับผิดเพื่อหนี้สินของกลุม     จํากัดเพยีงไมเกินจาํนวนเงนิ 

 
1  กรมตรวจบัญชีสหกรณ. ทะเบียนกลุมเกษตรกร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542 . ศูนยสารสนเทศ กองวิชาการ

และแผนงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ. หนา 7  

คาหุนที่ยงัสงไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
 
3)   วัตถุประสงคของการจัดต้ังกลุมเกษตรกร 
กลุมเกษตรกรมีวัตถุประสงค  เพื่อใหสมาชิกดําเนินกจิการรวมกนั    เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและ 

กันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

  (1)  รวบรวมผลิตผลของสมาชิกมาจัดการขาย หรือแปรรูปออกขาย 

  (2)  จัดหาส่ิงของที่สมาชิกตองการมาจําหนาย 

  (3)  สงเสริมและเผยแพรวิชาการเกษตร   ในหมูสมาชกิ   และครอบครัวของสมาชิก 

รวมทัง้การสงเสริมใหความรูในการผลิตใหสินคามีคุณภาพดีข้ึน 

  (4)  จัดใหมีฉางเพื่อเก็บรักษาผลิตผล 

  (5)  ใหเงินกู หรือสินเชื่อแกสมาชิก เพื่อประกอบอาชีพ 

  (6)   จัดใหมีเคร่ืองมือ  เคร่ืองกลเกีย่วกบัการผลิตทางการเกษตร         หรือเกี่ยวกับ 

อุตสาหกรรมในครัวเรือน  สําหรับสมาชิกไดใชประโยชน 

  (7)  สงเสริมการประหยัด การชวยตนเอง และชวยเหลือกันในหมูสมาชิก 

  (8)  กูยืมเงนิเพื่อใชเปนทนุดําเนนิงานของกลุมเกษตรกร 

  (9) ใหการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว กรณีที่ตองภัยพบิัติ

เกี่ยวกับอาชีพ 

  (10)  รวมทนุในการประกอบกิจการกับกลุมเกษตรอ่ืน 
 
4)   สวนราชการท่ีมหีนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร 

  (1)   กรมการปกครอง (Department of Local Administration) มีหนาที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการสงเสริมและจัดต้ังกลุม ควบคุมการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร 

  (2)   กรมสงเสริมการเกษตร (Department of Agriculture Extension) มีหนาที่

รับผิดชอบเก่ียวกับงานกลุมเกษตรกร ทํานา ทําไร ทาํสวน เล้ียงไหม เพาะเห็ด โดยรวมมือกับ

กรมการปกครองในการสงเสริมจัดต้ังและควบคุมการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร 
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  (3)  กรมประมง (Department of Fisheries) มีหนาที่เกี่ยวกับงานกลุมเกษตรกร

ประมง กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตวน้ํา และกลุมเกษตรกรอ่ืนๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกรมประมง 

  (4)  กรมปศุสัตว (Department of Livestock Development) มีหนาที่เกี่ยวกับงาน

กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว และกลุมเกษตรกรอ่ืนๆซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกรมปศุสัตว 

  (5)  กรมปาไม (Royal Forest Department) มีหนาที่เกี่ยวกับงานกลุมเกษตรกร

เล้ียงผ้ึง กลุมเกษตรกรเล้ียงคร่ัง และกลุมเกษตรกรอ่ืนๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกรมปาไม 

 ต้ังแตป พ.ศ.2515 เปนตนมา ปรากฏวามกีารจัดต้ังกลุมเกษตรกรข้ึนตามประกาศคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที ่141 โดยมีกลุมเกษตรกรกลุมแรกที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย คือกลุมเกษตรกร

ทําสวนบาโต อยูที่ตําบลยุโป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา มีสมาชิกขณะเร่ิมจดทะเบียน 45 คน  จนถึง

ป 2542   จาการสาํรวจ  มีกลุมเกษตรกรทั้งส้ิน 5,732  กลุมกระจายอยูในระดับตําบลทัว่ประเทศ 

โดยแยกเปนกลุมที่จดทะเบียนไดดังนี ้1 

 (1)   กลุมเกษตรกรทํานา                      3,629  กลุม 

  (2)   กลุมเกษตรกรทําไร                          874  กลุม 

            (3)   กลุมเกษตรกรทําสวน                       774  กลุม 

            (4)   กลุมเกษตรกรเล้ียงไหม                      21  กลุม 

            (5)   กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว (โค-กระบือ)  272  กลุม 

 (6)  กลุมเกษตรประมงเล้ียงสัตวน้าํ          160  กลุม 

            (7)  กลุมเกษตรกรเลี้ยงผ้ึง                            2  กลุม 

นอกจากกลุมเกษตรกรที่มกีารจดทะเบียนมีฐานะเปนนติิบุคคลดังกลาวแลว ก็ยงัมีกลุมของ   

แมบานเกษตรกร และกลุมยวุชนเกษตรกรอีกเปนจาํนวนนับหมื่นกลุม   

การรวมตัวของประชากรในภาคการเกษตรทั้งในรูปของสหกรณและกลุมเกษตรกร ตามที่

กลาวแลว  นอกจากจะเปนศูนยกลางในการรับขอมูลขาวสารวิชาการดานการเกษตร  รวมกันเพื่อให

เกิดอํานาจตอรองในระบบตลาด และเปนผลดีในดานอ่ืนๆ แลว  การรวมตัวของเกษตรกรดังกลาว 

ยังมีประโยชนตอการเขาถงึระบบประกันสังคมของเกษตรกรอีกดวย  กลาวคือ  เนือ่งจากผูประกอบ

อาชีพในภาคการเกษตร หรือเกษตรกรนัน้ มีความแตกตางจากประชากรในกลุมอ่ืนๆ เชน กลุมของ

ลูกจางทีท่ํางานในสถานประกอบการตางๆ นั้น จะมีลักษณะการอยูรวมกนัเปนกลุม โดยมนีายจาง

เปนผูกาํกับดูแล มีรายไดที่แนนอน  การตรวจสอบรายไดกระทําไดงาย  การจายเงินเขากองทนุ

ประกันสังคม กระทําไดสะดวก เนื่องจากมนีายจางเปนผูหักเงินนําสงเขากองทุนให  ขณะที่เกษตรกร  
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มีลักษณะการทํางานเปนเอกเทศ ตางคนตางทํา และมีพื้นฐานดานการศึกษานอย ทําใหการ

ติดตอส่ือสารกับเจาหนาทีจ่ากหนวยงานของรัฐมักจะมปีญหาเปนทนุเดิมอยูแลว อีกทั้งภูมลํิาเนา

ของเกษตรกรสวนใหญมักจะอยูในชนบท จึงทาํใหการเดินทางเพื่อมาติดตอกับเจาหนาทีข่อง

หนวยงาน  

 
1     แหลงเดิม. หนา 8 

ประกันสังคมของเกษตรกรเปนอุปสรรคประการสําคัญ   

ดังนัน้  หากตองการใหผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร หรือ เกษตรกร เขาสูระบบ

ประกันสังคม  จําเปนที่จะตองหาตัวกลางที่คอยเปนส่ือระหวางเกษตรกรกับหนวยงานประกันสังคม 

สหกรณ และกลุมเกษตร ที่กระจายตัวอยูทัว่ประเทศจึงมีศักยภาพเพียงพอในการทาํหนาที่เปน

ส่ือกลางในการเผยแพรความรูและประโยชนของระบบประกันสังคม เพื่อใหเกษตรกรไดมีความเขาใจ 

และเล็งเหน็ถงึความจาํเปนในการเขาสูระบบประกันสังคมดังกลาว   ทัง้ยงัสามารถใชสถานที่ต้ังของ

สหกรณ และกลุมเกษตรกรดังกลาว เปนศูนยกลางในจายเงนิสมทบ และรับประโยชนทดแทนของ

เกษตรกรได เปนการประหยัดงบประมาณคาใชจายไดจํานวนไมนอย 
 

5.   เงื่อนไขการเขาสูระบบประกันสงัคมของเกษตรกรในประเทศไทย 
 

ผูประกอบอาชีพอิสระท่ีมีอยูในประเทศไทยนั้น   อาจจาํแนกออกเปนกลุมใหญๆ ดังนี ้1 คือ 

(1)  กลุมผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร มีจํานวนประมาณรอยละ 85 

(2)  กลุมผูประกอบอาชีพคาขาย  มีจาํนวนประมาณรอยละ 11 

(3)  กลุมผูประกอบอาชีพที่เปนชางฝมือ  มีจํานวนประมาณรอยละ 3 

(4)  กลุมผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ  มีจํานวนประมาณรอยละ 1  

จะเหน็ไดวา  ผูประกอบอาชีพที่อยูในภาคการเกษตร  เปนกลุมที่มีจาํนวนประชากรมากที่สุด

ถึงรอยละ 85 และนับต้ังแต พ.ศ.2537 ผูประกอบอาชีพเปนเกษตรกรซึง่จัดอยูในกลุมของผูประกอบ

อาชีพอิสระประเภทหนึ่ง สามารถเขาสูระบบประกันสังคมไดตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533 และอาศัยอํานาจตามมาตราดังกลาว ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2537 ไดมีการ

ประกาศพระราชกฤษฎีกา   กาํหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ   ประเภทของประโยชน

ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนที่ไมใช

ลูกจาง พ.ศ.2537  และมาตรา 2 ของพระราชกฤษฎีกานี้  กําหนดใหมีผลใชบงัคับต้ังแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ทาํใหผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรหรือเกษตรกร 
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1  กรมตรวจบัญชีสหกรณ. รายงานสรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน ประจําป 2542 . หนา 10 

1)   คุณสมบติัของเกษตรกรที่เขาเปนผูประกันตน 
 (1)   มีอายุระหวาง 15 ถึง 60 ป 

 (2)  ไมเปนผูประกันตนตามโครงการประกันสังคมอยูแลว 

  (3)   เปนผูทีท่าํงานอยูในประเทศไทย 

 (4)  ไมเปนผูทพุพลภาพ 

  (5)  ไมเปนโรคที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกําหนด คือโรคดังตอไปนี้ 

-  วัณโรคในระยะอันตราย 

-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  -   โรคที่อยูในระหวางการรักษา หรือโรคที่จําเปนตองใชเคร่ืองชวยชีวิต 
 
2)   เงื่อนไขการจายเงนิสมทบของเกษตรกร 

(1)   จํานวนเงนิสมทบที่ผูประกอบอาชพีในภาคการเกษตร หรือเกษตรกร     จะตอง 

จายเขากองทนุ  ใหจายในอัตราดังตอไปนี้ 1 

   - พ.ศ.2537- 2538     จายปละ   2,880  บาท 

    - พ.ศ.2539 – 2540    จายปละ   3,110  บาท 

    - พ.ศ.2541 เปนตนไป จายปละ  3,360  บาท 

(2)  การจายเงินสมทบของผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรหรือเกษตรกร ตอง 

จายปละคร้ัง  ภายในส้ินเดือนมกราคมของทุกป 
 
3)   ความสิ้นสุดการเปนผูประกันตนของเกษตรกร 

 การเปนผูประกันตนของเกษตรกรอาจส้ินสุดลงไดดวยเหตุใน 4 กรณี คือ  

(1)  ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  แจงหรือรับรองคุณสมบัติอันเปนเท็จ 
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 (4)  ไมสงเงินสมทบตามที่กาํหนด 
 
 

 
1    ทายพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจน

หลักเกณฑ  และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนที่มิใชลูกจาง, 2537. 

4)   เงื่อนไขในการรบัประโยชนทดแทนของเกษตรกรผูประกันตน 
 เงื่อนไขในสิทธิการรับประโยชนทดแทนของเกษตรกรผูประกันตนจะไมเกิดข้ึนหากขอเท็จจริง

ปรากฏดังนี ้  1 

(1)   เกษตรกรผูประกันตนทีทุ่พพลภาพ หรือ ตาย เนื่องจากจงใจฆาตัวเอง (กระทํา 

อัตวินิบาตกรรม)   หรือยอมใหผูอ่ืนฆาตนเอง 

(2)   เกษตรกรผูประกันตนทีทุ่พพลภาพ หรือ ตาย   เนื่องจากการทาํงานใหแกนาย 

จาง หรือกิจการที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

เมื่อเกษตรกรมีสิทธิในการรับประโยชนทดแทนตามเงื่อนไขแลว สิทธิดังกลาวจะส้ินสุดลงได

ในกรณีดังตอไปนี้  2 

(1)   ลาออกจากความเปนผูประกันตน โดยแสดงความจํานงตอสํานกังาน 

(2)   ไดเขาเปนผูประกันตนในฐานะของลูกจางตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติ 

ประกันสังคม พ.ศ.2533 

(3) ความปรากฏตอสํานักงานประกันสงัคมวา เกษตรกรผูประกันตนแจงขอความ 

หรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะตองหามในการสมัครเขาเปนผูประกันตนใน

สาระสําคัญอันเปนเท็จ 
 
5)   ประโยชนทดแทนสาํหรับเกษตรกรผูประกันตน 
ผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรหรือเกษตรกรเมื่อสมคัรเขาเปนผูประกันตนแลว กฎหมาย 

กําหนดใหไดรับประโยชนทดแทนใน 3 กรณี  คือ 3 กรณีคลอดบุตร  ทพุพลภาพ   และตาย  ซึง่หาก

เปรียบกับประโยชนทดแทนที่ลูกจางไดรับในส่ีกรณีแรก สวนที่ขาดหายไปไมไดรับความคุมครอง คือ 

ประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวย 
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1       พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจน

หลักเกณฑ  และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนที่มิใชลูกจาง, 2537.  มาตรา 9 
2    แหลงเดิม. มาตรา 10 
3       แหลงเดิม.  มาตรา 6 

  (1)   กรณีคลอดบุตร  ผูประกอบอาชีพอิสระตองเปนผูประกันตนมาแลวไมนอย

วา 9 เดือนติดตอกัน    โดยผูประกันตน  หรือภริยา     ที่มีการจดทะเบียนสมรสถกูตองตามกฎหมาย

ของเกษตรกรไดคลอดบุตร ก็มีสิทธเิบิกคาคลอดบุตรเปนการเหมาจายจํานวน 3,000 บาท ตอการ

คลอด 1 คร้ัง และเบิกไดไมเกิน 2 คร้ัง  1 

  (2)   กรณีทพุพลภาพ     หากผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรเกิดทุพพลภาพ  

จะไดรับสิทธิตอเมื่อไดเขาเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 36 เดือนติดตอกัน โดยมีสิทธิเบิก

คาใชจายดังตอไปนี้  2 

- คารักษาพยาบาล  คาตรวจโรค  และคาใชจายที่จําเปน    ซึง่หมายความรวมถึง 

คาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณ เคร่ืองใช หรือ วัสดุที่ใช หรือทําหนาที่แทน หรือชวยอวยัวะที่ทพุพลภาพ

ดวย โดยเบิกไดตามที่จายจริง แตไมเกินเดือนละ 1,000 บาท 

เงินทดแทนจากการขาดรายไดในขณะทุพพลภาพเปนเวลา 15 ป     โดยเบิกได - 
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวันตามกฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชบังคับ

อยูในขณะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ และสิทธิในการรับเงินทดแทนจะระงบัไป

เมื่อครบกําหนด 15 ป นับแตเดือนทีทุ่พพลภาพ หรือเกดิกรณีดังตอไปนี้  คือ  ผูทพุพลภาพเสียชีวิต

กอนครบกําหนด 15 ป นบัแตทุพพลภาพ หรือ   กรณีที่อาการทพุพลภาพของเกษตรกรไดรับการ

ฟนฟูจนมีสภาพดีข้ึน  ซึ่งเปนความเห็นของคณะแพทยทีท่ําการวนิิจฉัย      

เลขาธิการฯ หรือผูซึ่งเลขาธกิารฯมอบหมาย   พจิารณาสั่งลดเงนิทดแทนได   และหากตอมา

คณะกรรมการแพทยมีความเหน็วา การฟนฟมูีสภาพที่เส่ือมลงจากที่เคยวนิิจฉัยไว  เลขาธิการฯ  

หรือผูซึ่งเลขาธิการฯมอบหมาย มีอํานาจส่ังใหเพิ่มเงนิทดแทนได แตไมเกินกวาจํานวนที่เคยไดรับใน

คร้ังแรก 

(3)   กรณีตาย     หากผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ถึงแกความตายภายหลัง 

จากเดือนที่ไดจายเงินสมทบ   ใหจายคาจัดการศพเปนจาํนวน 100 เทาของอัตราสูงสุดของคาจางข้ัน

ตํ่ารายวนัตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานไดกําหนดไวในขณะนั้น  3   ผูมีสิทธิไดรับเงนิทดแทนกรณีนี้

ไดแก 
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1      แหลงเดิม  มาตรา 11 
2     แหลงเดิม. มาตรา 14(2) 
3     แหลงเดิม.  มาตรา 16 

  - บุคคลซึ่งเกษตรกรผูประกันตนทาํหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปน

ผูจัดการศพเมือ่ผูประกันตนไดเสียชีวิตลง 

 -   คูสมรส   บิดา-มารดา  หรือบุตรของเกษตรกรผูประกันตน ที่มีหลักฐานแสดงวา 

เปนผูจัดการศพของเกษตรกรผูประกันตนนั้น 

 กรณีที่เกษตรกรผูประกันตนถึงแกความตายเพราะอุบติัเหตุ   ใหบุคคลดังกลาวขางตนไดรับ

ประโยชนทดแทนทันท ี

โดยสรุป การเปดโอกาสใหผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร หรือเกษตรกร ไดเขาสูระบบ

ประกันสังคม เปนอีกหนทางหนึง่ทีส่ามารถสรางหลักประกันใหเกษตรกรและครอบครัวไดมีการ

ดํารงชีวิตอยางปกติสุข แมในยามที่ตองประสบกับภัยพบิัติตางๆ  แตจากหลักเกณฑและเงื่อนไขตาม

บทบัญญัติของกฎหมายที่กาํหนดใหเกษตรกรไดการเขาสูระบบประกันสังคมที่ใชอยูในปจจุบนัตาม

รายละเอียดดังกลาวขางตน กลับไมไดรับความสนใจจากประชากรในภาคการเกษตรเลย ซึ่งจะได

ศึกษาเพื่อใหทราบถึงสาเหตุดังกลาวในบทตอไป 
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บทที่ 5 
ปญหาทางกฎหมายและความเปนไปไดในการเขาสูระบบประกันสังคม 

ของเกษตรกรในประเทศไทย 
 

 ตามพระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไดกําหนดใหผูประกอบอาชีพในภาค

การเกษตรและผูประกอบอาชีพอิสระทั้งหลายเขาสูระบบประกันสังคมไดตามมาตรา 40 และตอมา

ในป พ.ศ.2537 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา กาํหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน

ตางๆ ในการเขาเปนผูประกันตนของผูประกอบอาชีพอิสระ จึงนบัไดวาใน พ.ศ.2537 เปนโอกาสแรก

ที่ผูประกอบอาชีพอิสระทั้งหลายรวมถึงเกษตรกร สามารถเขาสูระบบประกันสังคมไดอยางสมบูรณ

แบบ  ซึ่งเปนเจตนารมณอันสําคัญยิง่ของระบบประกันสังคมทีจ่ะตองใหความคุมครองครอบคลุม

ประชากรทกุกลุมของประเทศ โดยเฉพาะกลุมของเกษตรกรที่อยูในระดับลางของสังคมไดมี

หลักประกันในการดํารงชีวติอยูไดอยางปกติสุข แตในความเปนจริงนับต้ังแตมกีารเปดโอกาสใหผู

ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรเขาสูระบบประกันสังคม ในป พ.ศ.2537 เปนตนมาจนถงึปจจุบัน 

(พ.ศ.2545) นับเปนเวลานานกวา 7 ป แตยังไมมีผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร หรือเกษตรกร

คนใดเขาสูระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เลย  

สาเหตุความลมเหลวของโครงการประกนัสังคมที่จัดใหกับเกษตรกรและผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืน ๆ 

นั้น มทีี่มาจากปญหาในหลายดาน ทั้งปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม  และปญหาทางดาน

กฎหมาย   ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมเกิดจากเกษตรกร สวนใหญประมาณรอยละ 70  เปน

การทาํการเกษตรขนาดเล็ก มีฐานะคอนขางยากจน บางสวนก็เชาที่ดินผูอ่ืนเพื่อประกอบอาชีพ ทาํให

ประชากรในภาคการเกษตรสวนใหญมีรายไดอยูในระดับตํ่า  ดานการศึกษาก็มกัจะมีความรูเพียง

อานออกเขียนไดเทานัน้ จากสถิติของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรป 2541 พบวา ประชากรในภาค

การเกษตร เกอืบรอยละ 90  มีความรูเพยีงช้ันประถมศึกษา  และสาเหตุจากมกีารศึกษานอยสงผล

ใหไมสามารถนําเทคโนโลยแีละความรูดานตางๆมาปรับใช เพื่อเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร หรือไดผล

ไมเต็มที ่ แมจะไดรับการสงเสริมจากภาครัฐอยางตอเนื่อง  และจากปญหาในเร่ืองดอยการศึกษา

ดังกลาว ยังเปนสาเหตุประการหนึ่งทีท่ําใหเกษตรกรไมสามารถเขาสูระบบประกันสังคมได     แต

สําหรับงานวิจยันี ้ ผูทาํวิจัยตองการมุงเนนศึกษา เพื่อใหเห็นถึงปญหาทีเ่กิดจากขอกาํหนด 

หลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ ของกฎหมายประกันสังคมสําหรับเกษตรกรที่ใชบงัคับอยูในปจจุบนั   

หากปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการเขาสูระบบประกันสังคมของเกษตรกรไดรับการแกไข

ใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง ตรงกับความตองการของเกษตรกร เชื่อวาการเขาสูระบบ

ประกันสังคมของเกษตรกรคงเกิดเปนจริงข้ึนไดในอนาคตอันใกล 
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ปญหาที่เกิดจากหลักเกณฑ ขอกําหนด ตลอดจนเงือ่นไขดานตางๆ ที่มีอยูในกฎหมาย

ประกันสังคมที่ควรไดรับการแกไข มีดังตอไปนี้ 

 
1 ปญหาท่ีเกิดจากหลักเกณฑและเงื่อนไขตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
 
 นับต้ังแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  ทําใหบรรดาลูกจางใน

สถานประกอบการทีม่ีลูกจางต้ังแต 20 คนข้ึนไป ไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับดังกลาว

ในทนัท ีและไดขยายความคุมครองไปถึงลูกจางที่อยูในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 10 คนข้ึน

ไปในอีก 3 ปตอมาตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายต้ังแตแรก ในปจจุบันไดมีการขยายความคุมครอง

ไปถึงลูกจางทีท่ํางานในสถานประกอบการที่มีลูกจางต้ังแต 1 คน ข้ึนไป (มีผลบังคับใชต้ังแตวันที ่ 1 

เมษายน 2545) นอกจากนี้มกีารกาํหนดใหในอีก 4 ปนับแตมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 จะใหระบบประกันสังคมขยายความคุมครองไปถึงผูประกอบอาชีพอิสระ

ทั้งหลาย ซึง่รวมถงึเกษตรกรดวย ตามทีก่ําหนดไวในมาตรา 40 ดังนั้นในป พ.ศ.2537 จึงไดมกีาร

ประกาศพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตราดังกลาว  กาํหนดหลักเกณฑ อัตรา

การจายเงนิสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน   ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการ

รับประโยชนทดแทนของผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ.2537 

จากการประกาศพระราชกฤษฎีกาในป พ.ศ. 2537 ดังกลาว    ทาํใหผูประกอบอาชีพในภาค 

การเกษตร รวมถงึบุคคลทัว่ไปที่มิใชลูกจาง เขาสูระบบประกันสังคมไดโดยความสมัครใจ แตจาก

ขอกําหนด หลักเกณฑ และเงื่อนไขดานตางๆ ทีก่ําหนดในกฎหมายฉบับดังกลาวอันเปนอุปสรรคทํา

ใหไมมีเกษตรกรรายใดเขาสูระบบประกันสังคมเลย ภาครัฐเองก็ตระหนกัถึงปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาว 

และมีเปาหมายที่จะขยายระบบประกันสังคมใหคลอบคลุมไปถึงกลุมของเกษตรกรไดอยางแทจริงใน

ป 2547 ตามกรอบนโยบายและทิศทางการดําเนินงานประกันสังคม ป 2545 – 2549 (สํานกังาน

ประกันสังคม,2544.) จึงเปนเร่ืองที่นาที่สนใจและสมควรอยางยิง่ที่จะทําการศึกษาวเิคราะหกฎหมาย

ฉบับดังกลาว และเพื่อใหการศึกษาวิเคราะหในคร้ังนี้เปนไปดวยความสะดวก มองเห็นภาพไดชัดเจน

ยิ่งข้ึน จงึจะทําการศึกษาเพื่อใหทราบถงึขอกําหนด หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการเขาเปน

ผูประกันตน รวมถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับประโยชนทดแทนประเภทตางๆ ตามกฎหมาย

ประกันสังคมที่จัดใหกับลูกจาง เปรียบเทียบกับโครงการที่จัดใหกับผูประกอบอาชีพในภาค

การเกษตร หรือเกษตรกร  ซึง่มีรายละเอียดดังนี ้
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1.1  ปญหาท่ีเกิดจากการกําหนดอัตราการจายเงนิสมทบ     
กฎหมายกาํหนดใหเกษตรกรสามารถสมัครเขาเปนผูประกันได  ตามพระราชบัญญัติประกัน 

สังคม พ.ศ.2533 มาตรา 40    โดยเกษตรกรจะตองจายเงินสมทบเขากองทนุประกนัสังคมเพียงฝาย

เดียว โดยใหจายเงินสมทบในลักษณะเปนการเหมาจายในอัตราคงที ่ อัตราที่ใชอยูในปจจุบนั คือ 

3,360 บาท ตอคนตอป โดยกําหนดใหจายทั้งหมดในคร้ังเดียว  ภายในส้ินเดือนมกราคมของทุกป     

ซึ่งหากเปรียบเทียบอัตราการจายเงนิสมทบ  และวิธีการจายเงินสมทบของผูประกันตนที่เปนลูกจาง

กับผูประกันตนที่เปนเกษตรกร ก็จะพบความแตกตางกนัในหลายประการดังนี ้

 

1) ผูที่มีหนาที่จายเงินสมทบ ผูประกันตนทีเ่ปนลูกจางเมือ่เขาเปนผูประกันตนแลว   จะ 

ตองมีการจายเงินสมทบเขากองทนุประกนัสังคม โดยฝายนายจางและรัฐบาล จะชวยออกเงินสมทบ

ดวย  รวมเปน 3 ฝาย ขณะที่ผูประกันตนที่เปนเกษตรกร ซึ่งมีฐานะการเงินที่ดอยกวากลุมของลูกจาง   

แตกลับจะตองจายเงนิสมทบเขากองทุนแตเพียงฝายเดียวโดยลําพงั  โดยรัฐบาลไมไดใหการ

ชวยเหลือแตอยางใด 
 
 2)  วิธีการจายเงินสมทบ   ผูประกันตนทีเ่ปนลูกจาง การจายเงินสมทบกําหนดใหจายเปน

รายงวดประจําทุกๆ เดือน โดยนายจางเปนผูมหีนาทีเ่ก็บเงนิสมทบฝายลูกจางโดยหักจากเงนิเดือน

ของลูกจาง  การจายเงนิสมทบฝายลูกจางกรณีเชนนี ้ จึงไมทาํใหลูกจางเกิดความเดือดรอนแตอยาง

ใด เนื่องจากเมื่อเทยีบกับเงินเดือนที่ไดรับแตละเดือน เงนิสมทบที่ถูกหักไปเปนเงนิเพียงเล็กนอย 

ขณะที่ผูประกันตนที่เปนผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร หรือเกษตรกร ซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดตํ่า 

หากจะเขาเปนผูประกันตนก็จะตองจายเงินสมทบเปนกอน ในลกัษณะเปนการเหมาจายในอัตรา

คงที่ และตองจายทัง้หมดในคร้ังเดียวเปนรายปๆละ 3,360 บาท ซึ่งถือวาเปนเงนิกอนใหญทีเ่ดียว

สําหรับเกษตรกร ดังนัน้ แมเกษตรกรจะไดเล็งเหน็ประโยชนและความจาํเปนในการเขาสูระบบ

ประกันสังคม ก็เปนการยากที่จะใหเกษตรจายเงินสมทบตามอัตราที่กฎหมายไดกาํหนดไว 
 
 3)   อัตราการจายเงินสมทบ    ผูประกันตนที่เปนลูกจางกฎหมายกําหนดใหจายเงนิสมทบ

ในอัตรารอยละ 1.5 ของคาจาง สําหรับ 4 กรณีแรก (ในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอัตราการจายเงิน

สมทบลดลงเหลือรอยละ 1 ของคาจาง)  และมีการกาํหนดคาจางข้ันตํ่าไวที่ 1,650 บาท ข้ันสูงไมเกิน 

15,000 บาท ตอเดือน ดังนั้นเงนิสมทบของผูประกันตนที่เปนลูกจางจะตองจายในอัตราข้ันตํ่าที่ 25 

บาท ตอเดือน ข้ันสูงก็ไมเกนิ 225 บาท ตอเดือน  หากคิดเปนรายป อัตราข้ันตํ่าก็เพียง 300 บาท ข้ัน

สูงไมเกนิ 2,700 บาท  ข้ึนอยูกับคาจางที่ลูกจางผูนั้นไดรับ  ในขณะที่ผูประกันตนที่เปนเกษตรกร ซึ่ง
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ความแตกตางในการกาํหนดอัตราการจายเงินสมทบของลูกจางที่จายนอยแตไดรับความ

คุมครองมากกวาเกษตรกร  ขณะท่ีเกษตรกรตองจายเงินสมทบมากแตไดรับความคุมครองนอย จงึ

เปนอีกสาเหตุหนึง่ซึ่งนาจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกษตรกรตัดสินใจไมเขาสูระบบประกันสังคม 
 
1.2 ปญหาจากการกําหนดประเภทของประโยชนทดแทน     
นับต้ังแตป พ.ศ.2537 ที่สํานักงานประกันสังคมไดเปดโอกาสใหผูประกอบอาชีพในภาคการ 

เกษตร สมัครเขาเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ  แตเมือ่พิจารณาถึงประเภทของประโยชนทดแทนที่ผู

ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร หรือเกษตรกรไดรับ มีเพียง 3 กรณีเทานั้น คือ กรณีคลอดบุตร  

กรณีทุพพลภาพ  และกรณีตาย   ขณะทีผู่ประกันตนที่เปนลูกจางไดรับความคุมครองใน 4 กรณี (ยัง

ไมรวมอีก 2 กรณี คือ สงเคราะหบุตร และชราภาพ   ซึ่งมีผลบังคับใชมาต้ังแตตนป 2542)  กรณีที่ผู

ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรไมไดรับความคุมครอง คือ หลักประกันกรณีเจ็บปวย ซึ่งถือวาเปน

หลักประกันทีม่ีความสําคัญมากกรณีหนึง่  และตามความตองการของผูประกอบอาชีพในภาค

การเกษตร หลักประกันดานเจ็บปวยมีความตองการมากกวา 3 กรณีที่ไดรับความคุมครอง    

ดังนัน้ การกําหนดใหเกษตรกรไดรับความคุมครองจากประโยชนทดแทนเพียง 3 กรณี คือ 

คลอดบุตร  ทพุพลภาพ และตาย ซึง่นอยกวาประโยชนทดแทนที่ลูกจางไดรับ ( 6 กรณี) จึงเปน

ขอจํากัด หรือเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกษตรกรไมเขาสูระบบประกันสังคม  

 
1.3 ปญหาท่ีเกิดจากหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรบัประโยชนทดแทน      
ตามที่กลาวมาในตอนตนแลววา     ประโยชนทดแทนทีก่ฎหมายกาํหนดใหผูประกันตนที่เปน 

เกษตรกรไดรับนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนทดแทนของผูประกันตนที่เปนลูกจางไดรับ จะเห็นได

วาผูประกันตนที่เปนเกษตรกรไดรับนอยกวาในทุกดาน  ประโยชนทดแทนที่ถือวาสําคัญ แตเกษตรกร
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1)   ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร          
เมื่อเปรียบเทยีบกัน   ระหวางประโยชนทดแทนของผูประกันตนที่เปนลูกจาง กับประโยชน 

ทดแทนของผูประกันตนที่เปนเกษตรกรจะพึงไดรับ จะพบความแตกตางกนัดังตอไปนี ้
ความแตกตางในเรื่องขอบเขตความคุมครองตัวบุคคล   
ในสวนของผูประกันที่เปนลูกจาง จะไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร  เมื่อ  

- ตัวผูประกันตน คลอดบุตร  (กรณีที่ผูประกันตนเปนหญิง) หรือ 

- ภริยาของผูประกันตน คลอดบุตร     ในกรณีนี้หมายถงึ ภริยาที่จดทะเบียนสมรสถูกตอง 

ตามกฎหมาย  หรือ 

- หญิงซึง่อยูกนิฉันสาม-ีภริยากับผูประกันตน คลอดบุตร    ในกรณีนี้  เปนเร่ืองที่กฎหมาย 

ไดเปดกวางใหความคุมครองไปถึง หญิงที่อยูกนิฉันสามี-ภริยา โดยไมไดจดทะเบียนสมรสกนั     

แตกรณีของผูประกันตนที่เปนเกษตรกร จะไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร   เมื่อ 

- ตัวผูประกันตน คลอดบุตร  (กรณีผูประกันตนเปนหญิง)  หรือ 

- คูสมรสของผูประกันตน คลอดบุตร  

ขอสังเกต   ในกรณีของผูประกันตนที่เปนลูกจางนั้น กฎหมายใหความคุมครองตัวบุคคลได 

กวางขวางกวา กลาวคือ ใหความคุมครองไปถึงหญิงที่อยูกนิฉันสามีภริยากับผูประกันตน (มิไดจด

ทะเบียนสมรสกัน) แตกรณีของผูประกันตนที่เปนเกษตรกร กฎหมายไมไดใหความคุมครองไปถึง

หญิงที่อยูกนิฉันสามีภริยากบัผูประกันตนที่เปนเกษตรกรดวย   

 และขอสังเกตอีกประการหนึง่ คือ ในมาตรา 11 ของพระราชกฤษฎีกา กําหนด…หลกัเกณฑ

และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนฯ พ.ศ. 2537 ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 40  มิไดใชคําวา “ภริยา” แตไดใชคําวา “คูสมรส” แทน  อยางไรก็ตาม คําวา”คูสมรส”นาจะมี

ความหมายทีช่ัดเจนกวาคําวา”ภริยา” เพราะคําวา คูสมรสนาจะหมายถึงภริยาที่จดทะเบียนสมรส

โดยถูกตองตามกฎหมายกับผูประกันตนที่เปนเกษตรกรเทานั้น คงมิไดหมายความรวมถึงหญิงทีอ่ยู

กินฉันสามีภริยากับผูประกนัตนที่เปนเกษตรกร โดยไมไดจดทะเบียนสมรสแตอยางใด  
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ความแตกตางในเรื่องประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร          
เมื่อพิจารณาถึงประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนทัง้สองประเภทไดรับนั้น   พบวามีความ

แตกตางกนั ดังนี ้

 กรณีของผูประกันตนที่เปนลูกจาง เมื่อเขาหลักเกณฑและเงื่อนไขทีจ่ะมีสิทธิไดรับประโยชน

ทดแทนกรณีคลอดบุตรแลว  ประโยชนทดแทนที่จะไดรับ จะมีอยูสองสวน คือ  

 -   คาคลอดบุตร  จะไดรับคาคลอดบุตรเหมาจาย 4,000 บาท  ตอคร้ัง ไมเกินสองคร้ัง  

- เงินชดเชยการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร เปนกรณีที่ผูประกันตนหญิงตองหยุดงานเพือ่ 

การคลอด จะไดรับประโยชนทดแทนเปนเงินสงเคราะหเพื่อการคลอด เหมาจายอัตรารอยละ 50 ของ

คาจาง 90 วัน   หรือ เทากับคาจาง 45 วัน 

ในขณะที่ผูประกันตนที่เปนเกษตรกร     เมื่อมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร   

ประโยชนทดแทนที่ไดรับจะมีเพียง  คาคลอดบุตรเหมาจาย 3,000 บาท ตอคร้ัง ไมเกินสองคร้ัง  สวน

ประโยชนทดแทนเปนเงินสงเคราะหเพื่อการคลอดเหมาจายรอยละ 50 ของคาจาง 90 วัน หรือเทากบั

เงินคาจาง 45 วัน ซึ่งผูประกันตนที่เปนลูกจางไดรับ แตกรณีของผูประกันตนที่เปนเกษตรกร กลับ

ไมไดรับ ซึ่งถือวาสวนนี้มีความแตกตางกนัเปนอยางมากอีกกรณีหนึ่ง 
 ความแตกตางในเงื่อนไขการเกิดสิทธปิระโยชนกรณคีลอดบุตร      

ผูประกันตนที่เปนลูกจาง จะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรนั้นตองจายเงนิ

สมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน  กอนใชบริการทางการแพทย  นั่น

หมายความวา  ในระยะเวลากอนเขารับบริการยังสถานพยาบาลที่กาํหนดไว เพื่อการคลอดนั้น หาก

ผูประกันตนไดจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือน กอนใชบริการ

ดังกลาว ซึง่กฎหมายไมไดกาํหนดวา การจายเงินสมทบไมนอยกวา 7 เดือน นั้นจะตองติดตอกัน  ผล

คือ เมื่อจายเงินสมทบมาแลวครบ 7 เดือนไมวาจะติตอกันหรือไมก็ตาม ก็สามารถรับประโยชน

ทดแทนเพื่อการคลอดบุตรได 

 แตกรณีของผูประกันตนที่เปนเกษตรกร กฎหมายไดกําหนดวา ในกรณีคลอดบุตรนั้น จะ

ไดรับประโยชนทดแทนก็ตอเม่ือ ไดเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 9 เดือน และระยะเวลา 9 

เดือนนัน้ จะตองติดตอกันดวย จะเห็นไดวาเงื่อนไขการเกิดสิทธิของผูประกันตนที่เปนลูกจางนั้น เอ้ือ

ประโยชนมากกวาเงื่อนไขการเกิดสิทธิของผูประกันตนที่เปนเกษตรกรจะพึงไดรับ 

  
2)   ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ      
ประโยชนทดแทนในกรณีทพุพลภาพนั้นเปนอีกประเภทหนึ่ง ที่กฎหมายประกันสังคมของ

ไทยไดกําหนดไวใหผูประกันตนทัง้สองประเภทไดรับความคุมครองในกรณีทุพพลภาพ แตหลักเกณฑ 
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ความแตกตางในเรื่องประโยชนทดแทนกรณทีุพพลภาพ  
ผูประกันตนที่เปนลูกจาง  เมื่อเกิดอาการทุพพลภาพ  และเขาหลักเกณฑ และเงือ่นไขที่จะ

ไดรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ  กจ็ะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนดังนี ้  

-    เงินคารักษาพยาบาลตามที่จายจริง ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท   

-   เงนิทดแทนการขาดรายไดรอยละ 50 ของรายไดปกติ ตลอดชีพ 

แตหากเปนกรณีของผูประกันตนที่เปนเกษตรกร    เมื่อมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี 

ทุพพลภาพ  ประโยชนทดแทนที่ไดรับ คือ 

 -   เงนิคารักษาพยาบาลตามที่จายจริง  ไมเกินเดือนละ 1,000 บาท 

 -  เงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ50ของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวนัคูณดวย 30 

เปนเวลา 15 ป 

การเปรียบเทยีบหลักเกณฑและเงื่อนไขทีผ่านมา    ทาํใหทราบถึงความแตกตางในประโยชน 

ทดแทนที่ผูประกันตนทัง้สองประเภทไดรับ โดยสิทธิประโยชนของผูประกันตนที่เปนเกษตรกร จะนอย

หรือดอยกวาของผูประกันตนที่เปนลูกจาง ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ ก็เชนกนั ไมวาจะเปน

คารักษาพยาบาลที่ลูกจางจะไดรับตามทีจ่ายจริงไมเกนิเดือนละ 2,000 บาท แตเกษตรกรจะไดรับ 

ตามที่จายจริงไมเกินเดือนละ 1,000 บาทหรือเงนิทดแทนจาการขาดรายได ผูประกันตนที่เปนลูกจาง

จะไดรับตลอดชีวิต แตผูประกันตนที่เปนเกษตรกร กลับไดรับเพียง 15 ป ก็ตองต้ังคําถามตอไปวา 

เมื่อพน15ปไปแลวหากเกษตรกรผูประกันตนที่มีอาการทพุพลภาพยังมชีีวิตอยู ซึ่งก็คงจะอยูในสภาพ

ชวยเหลือตัวเองไมได เพราะเขาสูวัยชราประกอบกับมอีาการทุพพลภาพเปนทนุเดิมอยูแลว  แตเมื่อ

เขายังไมตาย จะใหเขาดําเนินชวีิตไดอยางไร หากปราศจากเงนิที่เคยไดรับการชวยเหลือ  ซึ่งหาก

เทียบกบัอัตราในปจจุบนัเปนเงนิ  2,520 บาทตอเดือน แตกลับตองมาหมดสทิธิลง  
 ความแตกตางในเงื่อนไขการเกิดสิทธปิระโยชนกรณทีุพพลภาพ     

ผูประกันตนที่เปนลูกจางจะไดรับประโยชนทดแทนกรณีทพุพลภาพ อาการทุพพลภาพนัน้

ตองมิใชเกิดจากการทํางาน และตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 

เดือนกอนทพุพลภาพ ในขณะผูประกันตนที่เปนเกษตรกร จะไดรับประโยชนทดแทนกรณีทพุพลภาพ 

ก็ตอเม่ือไดเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 36 เดือน และการเปนผูประกันตนนัน้ตองมีความ

ตอเนื่องกนัไมขาดสาย    

จะเหน็ไดวาเงือ่นไขในการเกดิสิทธิของผูประกันตนที่เปนลูกจางในกรณีทุพพลภาพ  เพียงแต 
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จายเงินสมทบครบ 3 เดือนในระยะเวลา 15 เดือนกอนทพุพลภาพ  ซึง่ก็มีความหมายวา  การจายเงิน

สมทบนั้นไมจาํเปนตองติดตอกัน ขอใหจายครบ 3 เดือน ก็จะเกิดสิทธิประโยชนในกรณีทุพพลภาพ

แลว   แตผูประกันตนที่เปนเกษตรกร การเกิดสิทธิประโยชนตองจายเงนิสมทบมาแลวถงึ 36 เดือน 

หรือ 3 ป ตอเนื่องติดตอกัน   เงื่อนไขในการเกิดสิทธิในประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพของ

เกษตรกรซึ่งดอยกวาที่ลูกจางไดรับ จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาํใหเกษตรกรไมใหความสนใจที่จะสมัคร

เขาสูระบบประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด 
 
3)   ประโยชนทดแทนกรณีตาย         
หลักประกันในกรณีตายนั้น ก็เปนอีกประเภทหนึง่ที่กฎหมายประกันสังคมของไทยไดกําหนด

ไวใหผูประกันตนทัง้สองประเภทไดรับความคุมครองในกรณีถึงแกความตาย แตหลักเกณฑ และ

เงื่อนไข ตลอดจนสิทธปิระโยชนที่ผูประกันตนแตละประเภทจะไดรับนั้น มีความแตกตางกนัที่ถอืวา

เปนสาระสําคัญ คือ  
ความแตกตางกันในเรื่องประโยชนทดแทนกรณีตาย  
กฎหมายกาํหนดใหผูประกันตนที่เปนลูกจาง   เมื่อจายเงนิสมทบมาแลว 1 เดือน ภายใน

ระยะเวลา 6 เดือนแลว ถงึแกความตายกจ็ะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในสองสวน ดังนี ้

-   คาทาํศพเหมาจาย 30,000 บาท 

-   เงนิสงเคราะหกรณีตาย (ข้ึนกับระยะเวลาท่ีลูกจางผูประกันตนจายเงนิสมทบ)  

หากลูกจางผูประกันตนจายเงนิสมทบต้ังแต 36 เดือนข้ึนไป ไมถงึ 10 ป จะไดรับในอัตรารอย 

ละ 50 ของคาจางรายเดือน คูณดวย 3 หรือเทากบัเงนิเดือนของลูกจางผูประกันตน 1 เดือนคร่ึง  

หากลูกจางผูประกันตน จายเงนิสมทบมาแลวต้ังแต 10 ปข้ึนไป       ก็จะไดรับเงินสงเคราะห 

รอยละ 50 ของคาจางรายเดือน คูณดวย 10 หรือเทากับเงินเดือนของลกูจางผูประกันตน 5 เดือน 

ผูที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหกรณีผูประกันตนตายนัน้   ไดแก  บุคคลที่ผูประกันตนระบุชื่อไว 

ใหเปนผูมีสิทธไิดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ซึ่งอาจจะเปน สาม ี หรือภริยา บิดามารดา บุตร หรือ

บุคคลอ่ืนก็ได  โดยอาจจะระบุชื่อไวคนเดยีวหรือหลายคนก็ได  และในกรณีที่ผูประกันตนไมไดระบุ

ชื่อเอาไว  กฎหมายกาํหนดวา ใหนําเงนิดังกลาวมาเฉล่ียจายใหแก สามีหรือภริยา บิดามารดา และ

บุตรของผูประกันตน   

 กรณีของผูประกันตนที่เปนเกษตรกร  หากถึงแกความตายภายหลังจากเดือนที่เกษตรกร

ผูประกันตนไดจายเงนิสมทบแลว  ใหจายเงินคาทาํศพจํานวน 100 เทาของอัตราสูงสุดของคาจางข้ัน

ตํ่ารายวนัตามกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดไวในขณะรับประโยชนทดแทน และผูที่มีสิทธิไดรับ

เงินคาทาํศพของเกษตรกรผูประกันตน  คือบุคคล 3 กลุม  เชนเดียวกบัที่ระบุใหมีสิทธิไดรับเงินคาทาํ
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 จากการเปรียบเทียบประโยชนทดแทนกรณีตาย ระหวางผูประกันตนทัง้สองประเภทแลว จะ

พบความแตกตางที่สําคัญในสองประการ ดังนี ้

 - ผูประกันตนที่เปนลูกจาง เมื่อเขาเปนผูประกันตนและมีสิทธิไดรับความคุมครองกรณีตาย 

และเม่ือถึงแกความตาย  ประโยชนทดแทนที่จะไดรับนัน้จะมีสองสวน  คือ เงนิคาทาํศพ  และเงิน

สงเคราะหกรณีตาย 

 ขณะที่ผูประกันตนที่เปนเกษตรกร เมื่อเขาเปนผูประกันตนและมีสิทธิไดรับความคุมครองใน

กรณีตาย  หากถึงแกความตายลง  ประโยชนทดแทนทีจ่ะไดรับจะมีเพียงสวนเดียว  คือ  เงินคาทาํศพ  

ในสวนของเงนิสงเคราะห  เกษตรกรไมไดรับความคุมครอง 

-   จํานวนเงนิคาทาํศพที่ผูประกันตนทัง้สองฝายไดรับ ก็ยงัมีความแตกตางกนั  กลาวคือ  

กรณีของผูประกันตนที่เปนลูกจาง เมื่อถึงแกความตาย คาทําศพที่จะไดรับเปนการเหมาจาย 30,000 

บาท แตของเกษตรกร กฎหมายกาํหนดใหจายในอัตรา 100 เทาของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่า

รายวนัตามกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด ซึ่งหากเทียบอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวนัใน

ปจจุบันจะเทากับ 168 บาทอัตรา 100 เทา จะเปนนเงนิ 16,800 บาท เทานั้น  

 โดยสรุป ประโยชนทดแทนกรณีที่ผูประกันตนตายนั้น จากการเปรียบเทียบ จะพบความ

แตกตาง คือ เกษตรกรเมื่อเขาเปนผูประกันตน ความคุมครองที่ไดรับจะมีนอยกวาของผูประกันตนที่

เปนลูกจาง กลาวคือ ประโยชนทดแทนที่เกษตรกรผูประกันตนไดรับ มีเพียงเงนิคาทาํศพจํานวน 

16,800 บาท ขณะที่ผูประกันตนที่เปนลูกจาง นอกจากจะไดรับคาทาํศพเหมาจายเปนเงนิ 30,000 

บาท ซึง่กม็ากกวาอยูแลว ยงัจะไดรับเงนิสงเคราะหอีกสวนหนึง่เปนเงนิประมาณ 1.5 ถึง 5 เทาของ

เงินเดือน 

 จากปญหาในเร่ืองของความแตกตางกนั จากการเปรียบเทียบหลักเกณฑ และเงื่อนไข 

ตลอดจนความแตกตางของประโยชนทดแทนประเภทตางๆ ที่ผูประกันตนทัง้สองประเภทไดรับนั้น มี

ความไมเทาเทียมเปนอยางมาก เพราะเกษตรกรตองจายเงนิสมทบในอัตราที่สูงถงึปละ 3,360 บาท 

ซึ่งเปนอัตราทีสู่งกวาการจายเงนิสมทบของลูกจาง แตประโยชนทดแทนที่ไดรับกลับดอยกวาที่ลูกจาง

ไดรับเปนอยางมาก  จงึไมนาแปลกใจเลยวา เพราะเหตุใด ผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร หรือ

เกษตรกร จงึไมมีใครสมัครเขาเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 

40 เลย ทัง้ที่กฎหมายฉบับดังกลาว ไดมีผลบังคับใชมาแลวจนถงึปจจุบันเปนเวลานานกวา 7 ป 
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ตารางที่ 2   การเปรียบเทยีบหลักเกณฑ  เงื่อนไขการเกิดสิทธิ   การจายเงินสมทบ    และประโยชน

ทดแทน   ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ของผูประกันตนที่เปนลูกจางกับเกษตรกร 

 

ผูประกันตนที่เปนลกูจาง ผูประกันตนที่เปนเกษตรกร 
เงินสมทบ เงินสมทบ 

    อัตรารอยละ 1.5 ของเงนิเดือน ( การจายเงิน

สมทบข้ันตํ่า 25 บาท ข้ันสงูไมเกนิ 225 บาท ตอ

เดือน ) โดยมีสามฝายรวมจาย ( ลูกจาง นายจาง 

และรัฐบาล ) 
 

ประโยชนทดแทนกรณีเจบ็ปวย 
-   กรณีเจ็บปวยนอกงาน จะไดรับการคุมครอง

ดานการรักษาพยาบาล ณ  สถานพยาบาลท่ี

ลงทะเบียนไว หรือสถานพยาบาลอ่ืน กรณี

เจ็บปวยฉุกเฉิน 

-  ไดรับการชดเชยการสูญเสียรายไดในอัตรารอย

ละ 50 ของอัตราคาจางปกติ ไมเกิน 90 วัน ตอ

คร้ัง ปละไมเกนิ 2 คร้ัง 
 
ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร 
-     คาคลอดบุตรเหมาจาย 4,000 บาท ตอคร้ัง 

ไมเกิน 2 คร้ัง สําหรับลูกจางผูประกันตน หรือ

ภริยา หรือหญิงซึ่งอยูกินฉนัสามีภริยากบัลูกจาง 

ถาลูกจางผูประกันตนไมมีภริยา 

-     เงนิชดเชยรายไดอัตรารอยละ 50 ของคาจาง 

90 วัน 

-   เงื่อนไข  ตองจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 

7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน 
 

อัตราการจายเงินสมทบ ต้ังแต พ.ศ.2541 

เร่ือยมาจนถงึปจจุบัน 3,360 บาท (หากเฉล่ียตอ

เดือน 280 บาท)  โดยเกษตรกรจายฝายเดียว 

และตองจายเปนรายปภายในส้ินเดือนมกราคม

ของทุกป 
 

ประโยชนทดแทนกรณีเจบ็ปวย 
-     ไมไดรับความคุมครอง 

 

 

 

-     ไมไดรับความคุมครอง 

 

 

 
ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร 
-    คาคลอดบุตรเหมาจาย 3,000 บาท ตอคร้ัง 

ไมเกิน 2 คร้ัง  สําหรับเกษตรกรผูประกันตน หรือ

คูสมรส 

 

-    ไมมี 

 

-   เงื่อนไข ตองจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 

9 เดือน ติดตอกัน 
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ตารางที ่2 (ตอ) การเปรียบเทียบหลักเกณฑ เงื่อนไขการเกิดสิทธ ิการจายเงนิสมทบ และประโยชน

ทดแทน   ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ของผูประกันตนที่เปนลูกจางกับเกษตรกร  
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ผูประกันตนที่เปนลกูจาง ผูประกันตนที่เปนเกษตรกร 
 

ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ 
-  คาใชจายในการรักษาพยาบาล ตามทีจ่ายจริง 

ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท  

-  คาชดเชยการขาดรายไดในอัตรารอยละ 50 

ของรายไดปกติ ตลอดชีวิต  

 

 

-   กรณีผูทุพพลภาพตาย จะไดรับคาทําศพ และ 

เงินสงเคราะห แกทายาทเชนเดียวกับกรณีตาย 

-  เงื่อนไขการเกิดสิทธ ิตองจายเงนิสมทบมาแลว

ไมนอยกวา 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน  
 

ประโยชนทดแทนกรณีตาย 
-   คาทาํศพเหมาจายเปนเงนิ 30,000 บาท  เมื่อ

จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน 

ภายในระยะเวลา 6 เดือน กอนถงึแกความตาย 

-   เงนิสงเคราะหจายใหแกทายาท  จํานวนเงิน

ข้ึนอยูกับระยะเวลาของการจายเงินสมทบ  เชน 

จายเงินสมทบมาแลว 3 –10 ป จะไดรับในอัตรา

รอยละ 50 ของคาจางรายเดือนคูณดวย 3 (เดือน

คร่ึง) หากจายเงินสมทบมาแลว 10 ป ข้ึนไป จะ

ไดรับในอัตรารอยละ 50 ของคาจางรายเดือน  

คูณดวย 10 (5 เทาของเงนิเดือน)   

 
ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ 

-  คาใชจายในการรักษาพยาบาล ตามทีจ่ายจริง 

ไมเกินเดือนละ 1,000 บาท 

-   คาชดเชยการขาดรายไดในอัตรารอยละ 50 

ของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวนั ที่

กฎหมายแรงงานที่ใชบังคับในขณะนัน้  เปน

ระยะเวลาไมเกิน 15 ป นับแตเดือนทีทุ่พพลภาพ 

-   ไมมี  

 

-   เงื่อนไขการเกิดสิทธ ิตองจายเงินสมทบ

มาแลวไมนอยกวา 36 เดือน ติดตอกัน  

 
ประโยชนทดแทนกรณีตาย 

-   คาทาํศพจายในอัตรา100 เทาของอัตราสูงสุด 

ของคาจางข้ันตํ่ารายวนั (168 บาท) เงินที่ไดรับ 

16,800 บาท เมื่อตายหลังเดือนที่จายเงินสมทบ 

-   ไมม ี

 

 

 

 

 

 

 

 
2   ความเปนไปไดในการเขาสูระบบประกันสังคมของเกษตรกรในประเทศไทย 
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จากการศึกษาที่ผานมาในบทตนๆนัน้ พบวา ประชากรในภาคการเกษตรซ่ึงมีอยูเปนจํานวน

มากถงึประมาณคร่ึงหนึง่ของประชากรทั้งประเทศ และโดยเฉล่ียแลว   ประชากรในภาคการเกษตร

จะมีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางตํ่า  แตเนื่องจากประชากรในกลุมนี้มีจาํนวนมาก จงึมีความ

หลากหลายมากพอสมควร จึงมีความเปนไปไดในการใหประชากรในกลุมนี้เขาสูระบบ

ประกันสังคม 

 
2.1 เกษตรกรท่ีเปนกลุมเปาหมายในการจัดทําโครงการ   
เพื่อใหงายตอการศึกษาถึงความเปนไปไดในการเขาสูระบบประกันสังคมของประชากรที่อยู 

ในภาคการเกษตร หรือเกษตรกร จึงจะขอแบงประชากรในภาคการเกษตรออกเปน 3 กลุม  ตาม

ฐานะทางเศรษฐกิจ   ดังนี ้

 

 กลุมที ่1  เกษตรกรในกลุมนี้มักจะเปนเจาของที่ดินผืนใหญ มีการศึกษาอยูในระดับสูง การ

ประกอบอาชีพทางการเกษตร จะอาศัยวิชาการดานการเกษตรสมัยใหม มีการใชเคร่ืองจักรกลและ

พึ่งพาเทคโนโลยีดานการเกษตรในการประกอบอาชีพมาก รวมถึงมกัมีการจางแรงงานในทองถิน่ที่มี

ราคาถูกมาชวยในการทํางาน และสามารถเขาถึงระบบตลาดไดดี  จึงทาํใหเกษตรกรในกลุมนี้มี

รายไดคอนขางสูง  การดํารงชีวิตเปนไปดวยความสะดวกสบาย แตเกษตรกรในกลุมนีม้ีอยูเปน

จํานวนนอย  การหาหลักประกันใหกับตนเองและครอบครัว  มกัเปนการทําประกนักบับริษัทเอกชน   

 

 กลุมที ่ 2   เกษตรกรในกลุมนี้มีอยูเปนจาํนวนมาก  สวนมากมักอาศัยอยูในทองถิ่นชนบท 

ขาดสิ่งที่เปนสาธารณูปโภค  มักเปนเจาของที่ดินผืนเล็ก  และมีจํานวนมากที่ตองเชาที่ดินของผูอ่ืนใน

การประกอบอาชีพ หรือประกอบอาชีพดวยการรับจางทาํงานในทองถิน่หรือในตางถิน่  สวนมากเปน

ผูที่มีการศึกษานอย  ขาดความรูความเขาใจในวชิาการดานการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม  มกีาร

ใชเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพนอย  แรงงานที่ใชในการประกอบอาชีพสวนใหญเปนแรงงานใน

ครอบครัว  การประกอบอาชีพในงานเกษตรสวนใหญตองพึง่พาอาศัยธรรมชาติเปนหลัก ผลผลิตที่ได

จึงตํ่า  ทาํใหประชากรในกลุมนี้มีรายไดนอย มักมีหนีสิ้นทัง้ในระบบและนอกระบบจํานวนมาก  การ

ดํารงชีวิตของประชากรในกลุมนี้สวนมากเปนไปอยางขัดสนตํ่ากวามาตรฐานของการดํารงชีวิตข้ันตํ่า 

หลักประกันทีใ่ชสวนใหญมกัเปนสวัสดิการที่รัฐเปนผูจัดให ที่มีอยูในปจจุบัน เชน  บตัรผูมีรายไดนอย  

บัตรประกันสุขภาพ และอ่ืนๆ เปนตน  
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 กลุมที่ 3  นอกจากเกษตรกร 2 กลุม ที่กลาวแลว ในปจจุบันยงัมีประชากรในภาคการเกษตร

หรือเกษตรกรอีกกลุมหนึง่  ที่มีฐานะอยูในระดับกลาง พอมพีอกิน และพอมีเงนิออมเหลืออยูบาง  

สวนหนึง่ก็เปนผลมาจากการไดรับการสงเสริมและพัฒนาจากองคกรของรัฐ  ทั้งทางดานการจัดให

เกษตรกรมีที่ดินทาํกนิใหเปนของตนเอง การใหความรูทางวิชาการดานการผลิต โดยมีการสง

นักวชิาการดานการเกษตรออกไปใหความรูตอตัวเกษตรกรโดยตรง  การสงเสริมใหมีการรวมตวักนั

ในระหวางผูประกอบอาชีพเดียวกนัและอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกนั ในรูปขององคกรทาง

การเกษตรประเภทตางๆ เชน สหกรณการเกษตรที่เปนการรวมตัวกันของเกษตรกรในระดับอําเภอ 

หรือกลุมเกษตรกร กลุมตางๆ ที่เปนการรวมตัวกนัของเกษตรกรในระดับตําบล โดยองคกรเหลานี้ 

ปจจุบันมีอยูเปนจํานวนมากและมีอัตราการขยายตัวมากข้ึนเร่ือยๆซึ่งกระจายตัวอยูทั่วประเทศ ทั้งนี้

วัตถุประสงคของการใหเกิดการรวมตัวกัน    เพื่อใหรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร ใหเกดิมีอํานาจตอรองในการรวมกันซ้ือวัตถุดิบที่เปนปจจัยการผลิตในราคาตํ่า 

คุณภาพดี  รวมกนัขายผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร    ตลอดจนเปนศูนยกลาง ในการรับ

ขอมูลขาวสาร 

ทั้งทางดานวิชาการ และความรูทัว่ไป เพื่อใชเปนฐานในดานการผลิตทางการเกษตร ตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่รัฐดําเนนิการมาอยางตอเนื่องและยาวนาน ต้ังแตฉบับที่ 1 พ.ศ.2504 

ถึง ฉบับที ่9 ในปจจุบนั พ.ศ.2545  เกษตรกรที่มีฐานะปานกลางกลุมนี้ กม็ีอยูเปนจาํนวนมากเชนกัน    

ในยามปกติประชากรกลุมนีจ้ะไมมีสิทธิ หรือมีสิทธิแตก็ไมเลือกใชหลักประกันที่เปนสวัสดิการของรัฐ 

หรือที่รัฐจัดให เนื่องจากไมไดรับความสะดวกในการเขารับบริการ  เชน การเขารับบริการใน

สถานพยาบาลของรัฐ  แตหากมีความจําเปนก็อาจจะเขารับบริการดานสุขภาพทีรั่ฐจัดให โดยไมเสีย

คาใชจายในฐานะผูปวยประเภท ข. ดังนั้น เกษตรกรในกลุมนี ้ จึงมีความเปนไปไดที่จะเขาสูระบบ

ประกันสังคม  ซึ่งเปนการประกันสังคมสําหรับเกษตรกรโดยเฉพาะ ทัง้นี้หากการจัดทาํโครงการ

ประกันสังคมสําหรับเกษตรกรดําเนนิการไดสําเร็จ ยังอาจเปนแนวทางใหมีการจัดทําโครงการ

ประกันสังคมสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆอีกตอไปในอนาคต เพื่อใหประชากรทั้งประเทศไดอยู

ในความคุมครองของระบบประกันสังคมดวยความเสมอภาค โดยใหประชากรแตละกลุมสามารถ

เลือกที่จะเขาสูระบบประกันสังคมที่มีความเหมาะสมกับตนเองและครอบครัวได และยังเปนการ

ชวยลดภาระของภาครัฐในการจัดหาสวัสดิการแบบใหเปลาในดานตางๆแกประชากรในระดับลาง

ของประเทศลงไดอีกทางหนึง่  นอกจากนี้การออมในรูปของการจายเงนิสมทบเขากองทนุ

ประกันสังคมของประชาชนในวงกวาง ยังสงผลใหระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความ

มั่นคงข้ึนอีกดวย 
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กลุมผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร หรือเกษตรกร ที่อยูในระดับกลาง ซึง่เปน

กลุมเปาหมายนี้ คาดวามีไมนอยกวารอยละ30 ของจํานวนเกษตรกรที่อยูในวัยทาํงานทัง้หมด

ประมาณ 19.3ลานคน ดังนัน้จะไดกลุมเปาหมายของการทําประกนัสังคมสําหรับเกษตรกร ใน

เบ้ืองตนประมาณเกือบ 6 ลานคน และจะมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกบัความสําเร็จของ

แผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งรัฐดําเนินการมาอยางตอเนื่องตามทีก่ลาวแลว   

 
2.2 ความเหมาะสมของการจัดทําโครงการ   
การจัดทาํโครงการประกันสังคมสําหรับผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรนั้น  เมือ่พิจารณา 

จากอดีตที่ผานมาต้ังแตยุคแรกที่ใหมกีารจัดทําระบบประกันสังคมข้ึนในประเทศไทย    วัตถุประสงค

อันหนึ่งที่ถือวา   เปนหลักการสําคัญหรือเปนหวัใจของระบบประกันสังคม คือ   ตองการใหประชากร

ทั่วทั้งประเทศรวมถึงกลุมของเกษตรกร ไดอยูภายใตความคุมครองจากระบบประกันสังคม ดังจะเห็น

ไดจากขอกําหนดในกฎหมายประกันสังคมของประเทศไทยทุกฉบับต้ังแตฉบับแรก  คือ 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2497 จนมาถึงฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน คือ พระราชบญัญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533 ไดมีการกําหนดใหผูประกอบอาชีพอิสระ รวมถงึผูประกอบอาชีพภาค

การเกษตรหรือเกษตรกร ไดเขาสูระบบประกันสังคม   แตเนื่องจากกฎหมายประกันสังคมที่ใชอยูใน

ปจจุบัน มุงเนนในการใหความคุมครองแกผูประกันตนที่เปนลูกจางมากกวาผูประกอบอาชีพในกลุม

อ่ืนๆ กฎหมายฉบับดังกลาว จงึถูกสรางข้ึนมาเพื่อใหมคีวามเหมาะสมและตอบสนองความตองการ

ของกลุมลูกจางเปนหลัก แมในกฎหมายฉบับดังกลาวจะไดระบุใหความคุมครองครอบคลุมถึงผู

ประกอบอาชีพอิสระตางๆรวมถงึเกษตรกรดวย แตเมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ เงือ่นไข ขอกําหนด 

ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนเงือ่นไขในการรับประโยชนทดแทนประเภทตาง ๆ แลว จะ

ดวยความต้ังใจของผูรางหรือไมก็ตาม ปรากฏวาสิทธปิระโยชนที่ประชากรทั้งสองกลุมไดรับมีความ

แตกตางกนัโดยส้ินเชิง ตามที่กลาวแลว  

ดังนัน้ หากตองการใหระบบประกันสังคมสามารถใหความคุมครองครอบคลุมแกประชากร

ของประเทศอยางทั่วถึงแทจริง  การจัดทําโครงการประกันสังคมจะตองใหมีความเหมาะสมกับ

ประชากรในแตละกลุมอาชีพ การจัดทาํโครงการประกันสังคมจึงควรจัดทําแยกตามกลุมอาชีพของ

ประชากรกลุมนั้นๆ  เพราะประชากรในแตละกลุมอาชีพมักจะมีขอแตกตางกนัในหลายๆ ดาน เชน 

ความแตกตางกันในเร่ืองของการประกอบอาชีพ ความแตกตางกนัในเร่ืองของรายได และมีความ

แตกตางกนัในเร่ืองของวิถกีารดําเนินชีวิต ฯลฯ  ในสวนของประชากรในภาคการเกษตร ซึง่เปน

ประชากรกลุมใหญที่สุดของประเทศ จงึมีศักยภาพเพยีงพอสําหรับการจัดทาํโครงการประกันสังคม 
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เมื่อไดกําหนดเปาหมายในการจัดทําโครงการประกันสังคมสําหรับเกษตรกรดังกลาวแลว 

เชื่อวาการออกแบบโครงการ นาจะเกิดความเหมาะสมและสนองตอบความตองการของเกษตรกรได

ดีกวาระบบประกันสงัคมทีม่อียูเดิม การจัดทําโครงการประกันสังคมที่มีความเหมาะสมกับเกษตรกร 

ควรมีพิจารณาในสาระสาํคัญดังตอไปนี้ 
 
1)   ความเหมาะสมของการเขารวมโครงการ 
ตามทีก่ลาวแลววาโครงการประกันสังคมสําหรับผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรนั้น  ตอง 

มีรัฐเขามาใหการสนับสนุนและดําเนนิโครงการเอง  การเขารวมโครงการควรมีลักษณะเปนการบังคับ

เชนเดียวกับโครงการประกันสังคมของลกูจาง โดยพิจารณาทีท่รัพยสิน หรือรายไดของเกษตรกรเปน

เกณฑในการเขาสูระบบประกันสังคม ซึ่งเปนการงายตอการบริหารโครงการ เพราะหากปลอยใหการ

เขารวมโครงการเปนเร่ืองของความสมัครใจ จะทําใหกลุมที่มีอัตราเส่ียงสูงเทานัน้ทีเ่ขารวมโครงการ 

และจํานวนของผูเขารวมโครงการจะมีจํานวนนอย ตองใชงบประมาณมาก  และยากที่จะบริหาร

โครงการใหดําเนินไปไดดวยความราบร่ืน  แตกรณีที่กําหนดใหเขารวมโครงการโดยการบังคับ   ชุด

ประโยชนทดแทนที่ใหความคุมครอง จะตองสนองความตองการของเกษตรกรสวนใหญได  มิเชนนั้น 

แมจะมีกฎหมายบังคับในการเขารวมโครงการ ก็อาจมีการละเมิดกฎหมายข้ึนไดเชนกัน 
 
2)   ความเหมาะสมในการจายเงินสมทบ          
การจายเงนิสมทบเขากองทนุประกนัสังคมของเกษตรกร มีประเด็นทีต่องพิจารณาวา   อัตรา 

การจายเงนิสมทบควรกาํหนดตามความสามารถในการจายของผูประกันตน   หรือ ควรกาํหนดตาม

ลักษณะของความเส่ียง  การจายเงนิสมทบของเกษตรกรควรกําหนดตามความสามารถในการจาย

หรือตามขนาดของความเส่ียงนัน้ จะข้ึนอยูกับปรัชญาของการสรางโครงการดังกลาว  ถาปรัชญาของ

โครงการ  เนนใหมกีารกระจายความเสี่ยงเพยีงอยางเดียว    การจายเงนิสมทบกค็วรที่จะกาํหนด
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แตอยางไรก็ตาม การกําหนดใหจายเงินสมทบตามความสามารถโดยไมคํานงึถงึขนาดของ

ความเสีย่ง  หากเปนโครงการแบบสมัครใจ ก็จะทําใหเกิดปญหา Adverse selection คือผูที่มีความ

เส่ียงสูงจะเขารวมในโครงการ ขณะที่ผูมีความเสีย่งนอยจะไมยอมเขารวม และผูที่มกีําลังจายนอยจะ

เขารวมโครงการจํานวนมาก  นอกจากนีก้จ็ะมีผูประกันตนจํานวนมากที่จะพยายามจายเงนิสมทบใน

อัตราตํ่าสุดเทาที่จะทาํได เนื่องจากการตรวจสอบรายไดเปนไปดวยความยากลําบาก   ตางกับกรณี

ของลูกจางทีม่นีายจางเปนผูยืนยนัรายไดของลูกจาง 

ปญหาในเร่ืองของการตรวจสอบรายไดของผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ซึ่งเปนปญหา

ที่ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตางกก็ําลังประสบอยู แนวทางการแกไข  ควร

มอบหมายใหเจาหนาที่ปกครองทองถิ่น เชน กาํนนั ผูใหญบานหรือเจาหนาที่ อ.บ.ต.ที่มีความใกลชิด

กับประชากรในทองถิน่นัน้ๆ เปนผูทําหนาที่ในการตรวจสอบวาเกษตรกรรายน้ันๆมีรายไดเทาใดใน 1 

ป ซึ่งอาจจะมีแบบฟอรมระบุถึงรายละเอียดตางๆ เกีย่วกับตัวเกษตรกรผูนั้น ทีสํ่าคัญ เชน  อาย ุ 

อาชีพ เนื้อทีดิ่นที่ใชในการประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได  โดยใหเจาหนาที่

ทองถิน่ดังกลาวเหลานั้น ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง และใหมเีจาหนาที่จากสํานักงาน

ประกันสังคมคอยกํากับดูแลอีกชั้นหนึง่ เชื่อวานาจะทําใหพอทราบถึงรายไดของผูประกอบอาชีพใน

ภาคการเกษตรได แมวาขอมูลที่ไดอาจไมมีความละเอียดเทาใดนกั แตก็คงเพยีงพอที่จะใชเปนฐาน

ในการกาํหนดอัตราการจายเงินสมทบได  

โดยสรุป การจัดทําโครงการประกันสังคมสําหรับผูประกอบอาชพีในภาคการเกษตรซ่ึงเปน

ประชากรกลุมใหญที่สุดของประเทศนัน้ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคเทาเทยีมกนัในสังคม  การกําหนด

อัตราการจายเงินสมทบควรกําหนดใหจายตามความสามารถ ทัง้นี้โดยคํานึง่ถงึความสัมพนัธกัน

ระหวางการจายเงนิสมทบและประโยชนทดแทน  กลาวคือ ใหจายตามความสามารถแตมีขอจํากัด  

ทํานองเดียวกบัการจายเงนิของผูประกันตนที่เปนลูกจาง ที่กฎหมายกําหนดใหจายในอัตรารอยละ 

1.5 ของคาจาง สําหรับ 4 กรณีแรก คือ เจ็บปวย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ตาย โดยมีการคํานวณ

จากคาจางข้ันตํ่าที่ 1,650 บาท ข้ันสูงไมเกนิ 15,000 บาทตอเดือน  
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 ตัวอยาง   ลูกจางมเีงนิเดือนๆละ 7,000 บาท จายเงนิสมทบในอัตรารอยละ 1.5  เงินสมทบ

ที่ตองจายเปนเงิน 105 บาท 

 หากเปนกรณีของเกษตรกร เงินสมทบอาจกําหนดใหจายในอัตรารอยละ3 ของรายได โดย

ใหคํานวณอยูบนฐานรายไดข้ันตํ่าและข้ันสูงทาํนองเดียวกับกรณีของลูกจาง  และการจายเงนิสมทบ

ของเกษตรกร ควรกําหนดใหจายคร่ึงปตอคร้ัง เพื่อเปนการชวยแบงเบาภาระของเกษตรกร  

  ตัวอยางเชน  เกษตรกรครอบครัวหนึง่มสีมาชิกที่ทาํงานเกษตรรวม 3 คน ทาํเกษตรกรรม 

โดยทํานาบนที่ดิน 10 ไร รวมแลวมีรายไดปละ 120,000 บาท  เฉล่ียแลวมีรายไดตอคนตอเดือน

ประมาณ 3,333 บาท เงนิสมทบอัตรารอยละ 3 เปนเงินที่จะตองจายประมาณ 100 บาทตอเดือน 

กําหนดใหจายปละ 2 คร้ัง ก็จะเทากับตองจายคนละประมาณ 600 บาทตอคร้ัง  เปนตน 

หรือหากเหน็วาการกาํหนดใหเจาหนาที่ทองถิ่นเปนผูตรวจสอบรายไดของเกษตรกรเปนเร่ือง

ที่ยุงยากเกินไป ก็อาจกําหนดใหเกษตรกรจายเงินสมทบโดยคํานวณอยูบนฐานของอัตราคาจางข้ัน

ตํ่ารายวนั ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น กน็าจะเปนทางออกที่ดี 
 
3)   ความเหมาะสมในการกําหนดประเภทของประโยชนทดแทน     
โครงการประกนัสังคมสําหรับผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร      โดยทั่วไปโครงการควรม ี

ลักษณะหรือรูปแบบที่คลายคลึงกับโครงการประกันสังคมของลูกจาง ทั้งในเร่ืองของหลกัเกณฑ 

ขอกําหนดในการจายเงนิสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน  ตลอดจนเงื่อนไขในการรับประโยชน

ทดแทน แตอยางไรก็ตาม โครงการประกนัสังคมสําหรับเกษตรกรยังมีขอจํากัดในหลาย ๆ ดาน  ทั้ง 

ปญหาทางดานการเงิน  เงื่อนไขความพรอม  และปญหาที่เกิดจากการดําเนนิงาน  สําหรับปญหาที่

เกิดจากการดําเนนิงาน เชน  การกาํหนดประโยชนทดแทนในลักษณะที่เปนการชดเชยรายไดระหวาง

ที่มีการเจ็บปวยในโครงการสาํหรับเกษตรกรนั้นกระทําไดยาก เพราะนอกจากจะมีปญหาการประเมิน

รายไดที่แทจริงของเกษตรกรแลว ยังมีปญหาการปองกันพฤติกรรมเบ่ียงเบน (Moral hazard) อันเปน

ผลจากเงินชดเชยที่จะไดรับ และเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว ประโยชนทดแทนในการชดเชยรายไดจาก

การเจ็บปวยยงัมีความสําคัญนอยกวาประโยชนทดแทนประเภทอ่ืนๆ อีกหลายประเภท เชน การ

ประกันสุขภาพ  การประกนัทพุพลภาพ  และการประกันชราภาพ เปนตน  ดังนั้น ประโยชนทดแทน

ในการชดเชยรายไดจากการเจ็บปวยสําหรับเกษตรกร โดยเฉพาะในระยะเร่ิมตนโครงการ จึงยังไม

ควรใหความคุมครอง   

 จากขอจํากัดตามทีก่ลาวแลว การกาํหนดประโยชนทดแทนสําหรับเกษตรกร จงึควรกําหนด

โดยคํานงึถงึความเปนไปไดในการใชบงัคับ ความสัมพันธระหวางประโยชนทดแทนกับการจายเงิน

สมทบ และตองคํานงึถงึความสําคัญของประโยชนทดแทนแตละประเภท โดยพิจารณาวาประโยชน
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4)  ความเหมาะสมของเงื่อนไขการเกิดสิทธิในการรับประโยชนทดแทน 
การกําหนดเงือ่นไขการเกิดสิทธิในการรับประโยชนทดแทนในโครงการประกันสังคมสําหรับ 

เกษตรกรนัน้ ถือวามีความสําคัญมากเชนกนั ซึ่งโดยทัว่ไปการกาํหนดเงื่อนไขการเกิดสิทธิในโครงการ

สําหรับเกษตรกร ควรใหมีความใกลเคียงกับโครงการสําหรับลูกจาง  แตจากรายละเอียดทีน่ําเสนอ

เปรียบเทียบใหเหน็มาต้ังแตตน ตามกฎหมายประกันสังคมที่ใชบังคับอยูในปจจุบนัไดกําหนดเงื่อนไข

การเกดิสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของเกษตรกรดอยกวาเงื่อนไขการเกิดสิทธขิองกลุมลูกจาง 

เชน  กรณีคลอดบุตร  ลูกจางจะไดรับเงนิชวยเหลือในกรณีคลอดบุตร เมื่อลูกจางนัน้ไดจายเงินสมทบ

มาแลว 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน และการจายเงนิสมทบ 7 เดือน นั้นไมจาํเปนตอง

ติดตอกัน เพยีงแตจายใหครบ 7 เดือนก็จะไดสิทธิ แตเกษตรกรจะไดรับเงินชวยเหลือกรณีคลอดบุตร 

จะตองเขาเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 9 เดือนติดตอกัน   หรือกรณีทุพพลภาพ  ลูกจางเม่ือ

ทุพพลภาพ จะมีสิทธิไดรับเงินชดเชยรายไดตอเม่ือไดจายเงนิสมทบมาแลว 3 เดือน ภายใน

ระยะเวลา 15 เดือน  แตเกษตรกรจะตองจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 36 เดือนติดตอกัน จึงจะมี

สิทธิไดรับ   และลูกจางจะไดรับเงินชดเชยรายไดตลอดชีวิต  ขณะที่เกษตรกรเม่ือทพุพลภาพจะไดรับ

เงินชดเชยรายไดเพียง 15 ป  ซึ่งการกําหนดเงื่อนไขใหเกษตรกรไดรับเงินชดเชยรายไดเพียง 15 ป นั้น

ถือวาไมสอดคลองกับความเปนจริง  เพราะหลังจากพน 15 ปไปแลว   เกษตรกรที่เกดิทุพพลภาพจะ

ขาดที่พึง่พงิ      

จากความไมเหมาะสมของกฎหมายทีม่ีผลใชบังคับอยูในสวนของเงื่อนไขการเกิดสิทธิ   หาก     

มีการจัดทาํโครงการประกนัสังคมสําหรับเกษตรกร   ขอกําหนดเงื่อนไขการเกิดสิทธเิพื่อรับประโยชน 

ทดแทน จงึควรที่จะไดรับการแกไข เพื่อใหมีความเหมาะสม และเอ้ือประโยชนมากทีสุ่ดแกเกษตรกร 

 อีกทัง้ตองใหมีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

 
3   บทวเิคราะหการจัดทําโครงการประกันสังคมสําหรับเกษตรกรในประเทศไทย 
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การจัดทาํโครงการประกันสังคมสําหรับเกษตรกรในประเทศไทย ควรที่จะตองมีรายละเอียด

แตกตางจากโครงการประกันสังคมสําหรับเกษตรกรที่มอียูเดิม ซึง่ไมประสบความสําเร็จโดยส้ินเชิง 

ทั้งนี้ เพื่อใหโครงการใหมสามารถสนองตอบความตองของเกษตรกรได   และจากประวัติการขยาย

ความคุมครองของระบบประกันสังคมของประเทศท่ัวโลก เพื่อใหครอบคลุมประชากรทัง้ประเทศนั้น  

มักจะมกีารจดัทําโครงการพิเศษสําหรับประชากรในแตละกลุมอาชีพเพิ่มข้ึน จะไมยกเลิกโครงการที่

มีอยูแลว ซึง่จากผลการเจรจาระหวางรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม นาง

ลดาวัลล์ิ วงศศรีวงศและคณะ กับ Mr.Hoskin เลขาธิการสมาคมประกันสังคมระหวางประเทศ ใน

ระหวางการเจรจาเชิงนโยบายดานแรงงาน ณ สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ นครเจนีวา ประเทศ 

 สวิตเซอรแลนด ระหวางวนัที ่ 9 - 14 ตุลาคม 2544 (ลดาวัลล์ิ วงศศรีวงศและคณะ 9 -14 ตุลาคม 

2544) ก็มีความเหน็ไปในทาํนองเดียวกัน แมวาการขยายความคุมครองโดยการจดัทําโครงการพิเศษ

เพื่อใหครอบคลุมประชากรในประเทศไดอยางทั่วถึงนัน้ บางคร้ังการมีหลายโครงการ ก็อาจสราง

ปญหาและทําใหเกิดความไมสมดุลในระบบมากข้ึน แตการขยายหลักประกันในลักษณะนี้ก็เปน

วิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพราะจะไมถูกตอตานจากกลุมผูเสียผลประโยชนที่เคยไดรับความคุมครอง

จากโครงการที่มีอยูเดิม ซึง่มักจะดีกวาหรือมากกวา หากตองยกเลิกโครงการเดิมทัง้หมด แลวจดัทํา

โครงการข้ึนมาใหมเพื่อใหครอบคลุมประชากรของประเทศอยางทัว่ถงึ  ววิัฒนาการของระบบ

ประกันสังคมในประเทศไทยก็คลายกับประสบการณของนานาประเทศ กลาวคือ เร่ิมมีหลักประกัน

สําหรับขาราชการ ลูกจางรัฐวิสาหกิจ และผูทํางานในภาคอุตสาหกรรมตามลําดับ และมีโครงการ

สังคมสงเคราะหเพื่อใหการชวยเหลือแกประชากรทีย่ากจนอยูบางควบคูกันไป  ในสวนของผูประกอบ

อาชีพอิสระโดยเฉพาะผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรซ่ึงถือวาเปนประชากรกลุมใหญที่สุดของ

ประเทศ และสวนใหญยงัไมไดรับความคุมครองภายใตระบบประกันสังคมในปจจุบัน  ดังนัน้การ

จัดทําโครงการประกันสังคมสําหรับเกษตรกรจึงเปนกาวสําคัญในการขยายความคุมครองของระบบ

ประกันสังคม 

 การวิเคราะหถึงความเหมาะสมของการจัดทําโครงการประกันสังคมสําหรับเกษตรกรใน

ประเทศไทย วาควรจะมีชุดประโยชนทดแทนหรือหลักประกันใดบาง    จะขอพิจารณาตามประเภท

ของประโยชนทดแทนที่มีอยูในกฎหมายประกันสังคมของประเทศไทย  คือ   กรณีเจ็บปวย  กรณี

คลอดบุตร  กรณีทุพพลภาพ  กรณีตาย  กรรีสงเคราะหบุตร  กรรีชราภาพ  และกรณีการประกนัการ

วางงาน   หลักประกันทัง้ 7 กรณี ซึ่งอาจแยกไดเปน 3  ประเภทตามระดับความสําคัญ  ดังนี้  
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ประเภทที่ 1  เปนกลุมทีไ่มมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชบังคับกบัโครงการประกันสงัคม

สําหรับเกษตรกร และเม่ือเปรียบเทียบหลักประกันทัง้ 7 กรณีดังกลาวแลว ถือวาหลักประกันในกลุมนี้ 

มีความสาํคัญเปนอันดับรองสําหรับเกษตรกร หลักประกันในกลุมนี ้ไดแก  หลักประกันในการชดเชย

รายไดเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บปวย  หลักประกันการวางงาน 

1)  การชดเชยรายไดจากอุบติัเหตุและเจบ็ปวย     การคุมครองอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย 

จากการทาํงาน หรือเรียกวาการชดเชยรายไดจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยจากการทาํงาน 

โดยทั่วไปจะเปนการใหความคุมครองแกผูประกันตนที่เปนลูกจางซึง่ฝายนายจางมักจะเปนผูรับภาระ

ในดานคาใชจายทัง้หมด ภัยที่อยูภายใตความคุมครอง ไดแก การชดเชยรายไดจากการเจ็บปวย 

ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการทํางาน และการใหมีการชดเชยรายไดแกกลุมผูประกอบอาชีพใน

ภาคการเกษตรกระทําไดยาก เพราะเปนทีท่ราบกนัดีอยูแลววา ผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรซ่ึง

ถือวาเปนอาชพีอิสระประเภทหนึ่งนัน้  มีความไมแนนอนและไมสม่ําเสมอของรายได   นอกจากน้ียัง

ไมมีคูกรณีที่จะยืนยันรายไดหรือการขาดรายไดของผูประกอบอาชีพในกาคการเกษตร ตางจากกรณี

ของลูกจางทีม่นีายจางเปนคูกรณีในการ ยนืยนัการมีรายได หรือการขาดรายไดของลูกจางได  ดังนัน้

หากใหมกีารรับขอมูลในเร่ืองรายไดดานเดียวจากเกษตรกรซ่ึงเปนผูรับประโยชน เพื่อกําหนด

ประโยชนทดแทนในการชดเชยรายได ยอมไมเพียงพอและไมนาจะกระทําได    และแมวาการชดเชย

รายไดของผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บปวยจากการ

ทํางานจะคงมีความสําคัญ แตเมื่อเทียบกบัประโยชนทดแทนในกรณีอ่ืน ๆ เชน การประกันชราภาพ 

หรือการประกันสุขภาพแลว ก็ยังถือวามีความสําคัญในอันดับรอง   

โดยสรุป ในการจัดทาํโครงการประกันสังคมสําหรับเกษตรกร ซึ่งเปนโครงการประกันข้ัน

พื้นฐาน และมีขอจํากัดในหลายดาน เชน กําลังในการจายเงนิสมทบของตัวเกษตรกรเอง ซึง่อยูใน

ระดับที่ตํ่า  แหลงเงินทนุสนับสนนุโครงการที่ตองใชในจํานวนมาก การบริหารโครงการและการ

ตรวจสอบรายไดกระทําไดดวยความยากลําบาก นอกจากนี้ยงัมปีระโยชนทดแทนที่มีความสําคัญ

และจําเปนสําหรับเกษตรกรมากกวา  ดังนัน้ประโยชนทดแทนในการชดเชยรายไดจากอุบัติเหตุหรือ

เจ็บปวยของผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตรหรือเกษตรกร โดยเฉพาะในระยะเร่ิมตนโครงการ  จึง

ไมควรที่จะใหมีการบังคับใช 
  

2)   การประกันการวางงาน   ถอืวามีความสําคัญสําหรับผูประกันตนที่เปนลูกจาง 

โดยเฉพาะในชวงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทีเ่ปนอยูในปจจุบัน มีการเรียกรองจากกลุมลูกจางอยูเปน

ระยะ เพื่อใหภาครัฐออกกฎหมายบังคับใช ปจจุบนัคงมีแตเพยีงการชดเชยรายไดจากการวางงาน
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 โดยสรุป  การชดเชยรายไดจากอุบัติเหตุหรือจากการเจ็บปวย และการประกันการวางงาน

สําหรับโครงการประกันสังคมของเกษตรกรนั้น จากความไมเหมาะสม และความไมพรอมในหลายๆ

ดาน ตามรายละเอียดที่กลาวขางตน จงึไมควรใหมีการบังคับใช 

  

ประเภทที่ 2  หลักประกันในกลุมนี้  ถือวาเปนหลักประกันที่มีความจาํเปนสําหรับเกษตรกร

ในระดับปานกลาง  หลักประกันในกลุมนี้ ไดแก  หลักประกันในกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร 

และกรณีตาย 

 หลักประกันในกลุมนี้ มีหลกัประกันสองในสามประเภทคือ  กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย  

ซึ่งเปนหลักประกันที่เกษตรกรผูประกันตนไดรับความคุมครองอยูแลวในปจจุบนั  และหากพิจารณา

หลักประกันในกลุมนี้ จะพบวามีลักษณะเปนการใหความคุมครองเฉพาะชวงระยะเวลาส้ัน ๆ  เชน  

หลักประกันกรณีคลอดบุตร  เกษตรกรผูประกันตนที่จะไดรับความคุมครองจากกรณีคลอดบุตร จะมี

อยูในวงจํากัดประโยชนทดแทนจะที่ไดรับ ก็เปนเพียงเงนิคาคลอดบุตรเทานั้น หรือ ประโยชนทดแทน

กรณีตาย  ประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับก็เปนเพียงเงนิคาทําศพเหมาจาย 100 เทาของอัตราสูงสุด

ของคาจางข้ันตํ่ารายวนัตามที่กฎหมายกําหนด  เทยีบกับคาจางข้ันตํ่ารายวนัในปจจุบัน  คือ 168 

บาท เปนเงนิจํานวนเพียง 16,800 บาท และจะไดรับเม่ือเกษตรกรผูประกันตนถงึแกความตายแลว

เทานั้น หรือประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร  ซึ่งปจจุบนัเกษตรกรยังไมไดรับความคุมครอง  

ประโยชนทดแทนที่จะไดรับ   ก็เปนเพยีงการสงเคราะหดวยการใหเงนิจาํนวนเพยีงเล็กนอย   เชนกัน  

สําหรับประโยชนทดแทนทั้ง 3 กรณีที่จะใหความคุมครองแกเกษตรกร ควรที่จะมีการแกไข

จากที่กฎหมายกําหนดไวแตเดิม เพื่อใหมเีงื่อนไข หลักเกณฑ และประโยชนทดแทนมคีวามเหมาะสม

และสนองความตองการของเกษตรกรไดดียิ่งข้ึน  โดยพิจารณาตามลาํดับดังตอไปนี้ 
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1)  กรณีคลอดบุตร   ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรสําหรับเกษตรกร ควรมีรายละเอียด

ที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

ผูที่มีสิทธิในการรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรสําหรับเกษตรกร ควรแกไขจากเดิมที่

กําหนดไวใหเกษตรกรที่เขาเปนผูประกันตน มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร สําหรับ

ตนเองหรือคูสมรส โดยแกไขขอความดังกลาวใหเหมือนกับเงื่อนไขทีลู่กจางไดรับ ตามที่ระบุไวใน

มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533     ซึ่งไดระบุไวดังนี ้ “ ผูประกันตนมีสิทธิ

ไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร   สําหรับตนเอง  หรือภริยา   หรือหญิงซึง่อยูกินฉันสามีภริยา

กับผูประกันตนโดยเปดเผย….ถาผูประกันตนไมมีภริยา “    เนื่องจากขอความตามที่ระบุไวในมาตรา 

65 

ดังกลาว ใหความคุมครองกวางขวางกวา เพราะใหความคุมครองถึง หญิงซึง่อยูกนิฉันสามีภริยากับ

ผูประกันตนโดยเปดเผยดวยซ่ึงขอความดังกลาวไมมีระบุในกฎหมายที่ใหความคุมครองแกเกษตรกร 

และการใหความคุมครองถึงหญิงซึง่อยูกนิฉันสามีภริยากับเกษตรกรผูประกันตนนัน้ จะเปนการเอ้ือ

ประโยชนและสอดคลองกับตัวของเกษตรกรเอง เนื่องจากเกษตรกรตามท่ีกลาวแลววา เปนกลุมที่มี

การศึกษานอย เมื่อมีครอบครัวก็มักจะมกีารสูขอกันตามประเพณีและมาอยูกินกันสามีภริยากนัเฉยๆ 

จึงมีเกษตรกรจํานวนมากทีม่ิไดไปจดทะเบียนสมรสใหถูกตองตามกฎหมาย 

 เงื่อนไขการเกดิสิทธิ ควรกาํหนดใหเกษตรกรตองเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา7เดือน 

คลายเงื่อนไขของลูกจาง และระยะเวลาการเปนผูประกันตนไมจําเปนตองติดตอกัน เนื่องจากการ

เปนผูประกันตนของเกษตรกรอาจมีการสดุดหยุดลงได จากปญหาท่ีตองประสบกับภัยพิบัติในการ

ประกอบอาชีพดานตาง ๆ เชน ภัยแลง อุทกภัย  วาตะภัย เปนตน    

ประโยชนทดแทน   ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรสําหรับเกษตรกร ควรแกไขจากเดิมที่

เหมาจายคร้ังละ 3,000 บาท ไมเกนิสองคร้ัง เปนเหมาจายคร้ังละ 4,000 บาท ไมเกนิสองคร้ังให

เหมือนกับที่ลูกจางไดรับ เพราะคาใชจายกรณีคลอดบุตรของลูกจางและเกษตรกรไมมีความแตกตาง

กัน  สถานพยาบาลท่ีใชเปนที่คลอด ไมมีแหงใดทีม่ีสวนลดใหสําหรับเกษตรกรเปนกรณีพิเศษกวาผูที่

มีอาชีพอ่ืน    

 ในสวนของการชดเชยรายไดกรณีที่ผูประกันตนเปนหญิงคลอดบุตร ควรกําหนดใหเกษตรกร

ไดรับบางซ่ึงอาจจะอยูในอัตรารอยละ 50 ของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวันตามกฎหมาย

แรงงานที่ใชบงัคับในขณะนัน้เปนเวลา 60 วัน  แมจะใหไดรับนอยกวาลูกจางกน็าจะยอมรับได ทัง้นี้

เพราะตองคํานึงถงึงบประมาณที่ใช  
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2)   กรณสีงเคราะหบุตร   ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรสําหรับเกษตรกรเปนกรณี 

ที่เกษตรกรไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายเดิม แตถือวาเปนประโยชนทดแทนที่มีความสําคัญ

มากพอสมควรสําหรับเกษตรกร  และหากมีการใหความคุมครองในกรณีดังกลาวแกเกษตรกร  ควรที่

การกําหนดรายละเอียดที่สําคัญ ดังตอไปนี ้

 เงื่อนไขการเกดิสิทธิในการรับเงินสงเคราะหบุตรของเกษตรกร   ควรกําหนดใหเปน

ผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน และไมควรกําหนดใหระยะเวลาดังกลาวตองติดตอกัน  ตาม

เหตุผลที่ไดกลาวมาแลว  

 ประโยชนทดแทนที่เกษตรกรจะไดรับในกรณีสงเคราะหบตุร สําหรับบุตรที่สืบสายโลหิต

โดยตรงของผูประกันตน  ทีม่ีอายุตามที่จะไดกําหนดในกฎกระทรวงตอไป จํานวนคราวละไมเกนิสอง

คน ทัง้นี้ไมรวมถึงบุตรทีย่กใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 

 เงินสงเคราะหบุตร ใหจายเปนรายเดือน ตามอัตราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง (ควรจะใหใน

อัตรา 300 บาทตอคนตอเดือน) 
  

3)  กรณีตาย   ประโยชนทดแทนกรณีผูประกันตนที่เปนเกษตรกรถงึแกความตาย    เปนอีก 

กรณีหนึง่ที่ตามกฎหมายเดิมไดใหความคุมครองอยูแลว  แตเพื่อใหกฎหมายไดมีความเหมาะสม

สอดคลองกับเกษตรกรมากขึ้น ควรกาํหนดใหมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

 เงื่อนไขในการเกิดสิทธิกรณีตาย เกษตรกรผูประกันตนจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณี

ถึงแกความตายภายหลังจากเดือนที่ไดจายเงนิสมทบ  

ประโยชนทดแทน  จายคาทาํศพจํานวนหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวนั

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใชบังคับอยูในขณะนัน้ (เทียบกบัอัตราสูงสุดของคาจาง

ข้ันตํ่าปจจุบนั 168 บาท) จํานวนเงนิคาทําศพท่ีจะไดรับเปนเงนิ 16,800 บาท  

 เงินสงเคราะหกรณีเกษตรกรผูประกันตนถงึแกความตาย โดยจายใหแกทายาทของ

ผูประกันตน จํานวนเงนิข้ึนอยูกับระยะเวลาในการจายเงินสมทบ  กรณีที่จายเงนิสมทบมาแลวต้ังแต 

36 เดือน  

แตไมถึง 10 ป ใหไดรับเงินสงเคราะหรอยละ 50 ของอัตราสูงสุดของอัตราคาจางข้ันตํ่ารายวันตามที่

กฎหมายแรงงานใชบงัคับอยูในขณะนัน้คูณดวย 30 คูณดวย 3 ( เทียบกับอัตราคาจางปจจุบนั 168 

บาท )จะเปนจํานวนเงนิ 7,560 บาท  กรณีจายเงนิสมทบมาแลวต้ังแต 10 ป ข้ึนไป ใหไดรับเงิน

สงเคราะหรอยละ 50 ของอัตราคาจางดังกลาวขางตนคูณดวย 30คูณดวย 10 เงินทีไ่ดรับเปนจํานวน

เงิน 25,200 บาท 
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 ขอสังเกต  จํานวนเงินคาทําศพของเกษตรกร เมือ่เทียบกบัอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่า

รายวนัในปจจุบัน จะเปนเงนิ 16,800 บาท ซึง่เปนจํานวนที่นอยกวาอัตราที่ลูกจางไดรับ คือ 30,000 

บาท และเปนอัตราที่กฎหมายเดิมใหความคุมครองอยูแลว ในสวนทีก่ําหนดใหเกษตรกรไดรับเพิ่มข้ึน

จากเดิม คือ  เงินสงเคราะหที่จายใหแกทายาท    จาํนวนเงนิที่กําหนดใหข้ึนอยูกบัระยะเวลาของการ

จายเงินสมทบในทาํนองเดียวกับที่ลูกจางไดรับ และหากคํานวณออกมาเปนตัวเงนิแลว ก็มิไดสูงกวา

ที่ลูกจางไดรับแตอยางใด 

 อยางไรก็ตาม การใหความคุมครองในประโยชนทดแทนทั้งสามกรณีดังกลาวที่ไดจัดใหอยูใน

กลุมที่สองน้ี ขณะที่กองทนุประกันสังคมสําหรับเกษตรกรยังขาดความพรอมในหลายๆดาน 

โดยเฉพาะในระยะเร่ิมตนโครงการ หากจะใหมีการชะลอการใหความคุมครองเอาไวกอน ทั้งนี้ เพื่อให

โครงการไดใหความคุมครองในประโยชนทดแทนทีม่ีความสําคัญมากกวาแกเกษตรกรกอน  จนกวา

กองทนุจะมีความม่ันคงดีแลว จงึขยายความคุมครองใหครอบคลุมประโยชนทดแทนในกลุมนี้ตอไป 

  

ประเภทที่ 3 เปนหลักประกันซึ่งถือวามีความสําคัญ และจําเปนสําหรับเกษตรกรเปนอันดับ

ตนๆ ควรที่จะใหความคุมครองแกเกษตรกรต้ังแตชวงเริ่มตนโครงการ หลักประกนัในกลุมนี ้ ไดแก  

หลักประกันในดานสุขภาพ   หลักประกันทุพพลภาพ และหลักประกนัดานชราภาพ  
 
 1)  การประกันสขุภาพ  การประกนัสุขภาพสําหรับผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร    

ถือวามีความสําคัญอยูในอันดับตน ๆ  ที่ผานมาการประกันสุขภาพ จะใหความคุมครองแตเฉพาะ

กลุมประชากรบางกลุมเทานัน้     เชน  กลุมขาราชการ ลูกจางรัฐวิสาหกิจ   และลูกจางใน

ภาคอุตสาหกรรม สวนผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ชาวไร ชาวนา ชาวประมง และผูประกอบ

อาชีพอิสระอ่ืนๆ รวมตลอดถึง คนวางงาน คนยากไรที่ไมสามารถแสดงไดวายากไร หรือไมมีทีอ่ยู

อาศัยเปนหลักแหลง หรือไมมีบัตรประชาชน จากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุข  ประชากรในกลุม

นี้มีจํานวนไมนอยกวา 20 ลานคน ซึง่ไมเคยไดรับการดูแลในดานสุขภาพ  เมื่อเกิดการเจ็บปวย ก็

มักจะหายาแกปวดหวัตัวรอนมารับประทานเองตามยถากรรม สวนมากกวาจะรูวาตัวเองเปนโรคภัย

ไขเจ็บที่รายแรง ก็มกัจะเปนระยะแสดงอาการ หรืออยูในข้ันสุดทายของโรค ซึง่เปนระยะที่การ

เยียวยากระทาํไดยาก ทั้งที่หากไดรับการดูแลจากแพทยอยางถูกวธิ ี อาการของโรคเหลานัน้กน็าจะ

หายไดในระยะเร่ิมตน  อีกทั้งการเขารับการรักษายังสถานพยาบาลในขณะท่ีอาการของโรครุกลาม

รุมแรงนั้น จะตองใชเงนิจํานวนมาก ทาํใหกลุมผูประกอบอาชีพอิสระเหลานี้ โดยเฉพาะผูที่เปน

เกษตรกร ซึ่งอัตราเฉล่ียมีรายไดตอคนตอปนอยกวากลุมของลูกจาง  เกิดภาวะการขัดสนเงนิทอง  
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แตเนื่องจากในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลที่มพีันตํารวจโททกัษิณ ชนิวัตร เปนนายกรัฐมนตรี มี

นโยบายใหความชวยเหลือประชากรในระดับรากหญารวมถงึกลุมของเกษตรกรที่มีอยูเปนจาํนวน

มาก เพื่อใหประชากรของประเทศเหลานัน้มีความเปนอยูที่ดีข้ึน  การใหความชวยเหลือดานสุขภาพ

จึงเปนนโยบายหลักประการหนึง่  เปาหมายของโครงการประกันสุขภาพทัว่หนา เพื่อใหคนไทยทุกคน

ไดรับความคุมครองดานสุขภาพอยางทั่วถึง โดยเสียคาธรรมเนยีมในการรักษาคร้ังละเพยีง 30 บาท

ไมวาจะเปนโรคที่รายแรงเพยีงใด และครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาลโดยการผาตัดที่ตองนอนพกัที่

โรงพยาบาล โครงการประกนัสุขภาพถวนหนาไดเกิดเปนรูปเปนรางข้ึนโดยออกเปนประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ซึง่ออกบังคับใชเปนโครงการนาํรองใน 6 จังหวัด เมื่อวนัที ่ 1 เมษายน 2544  และไดมี

การขยายใหความคุมครองกระจายออกไปเปนระยะๆจนกระท่ังระยะสุดทาย การประกันสุขภาพถวน

หนาไดมีผลใชบังคับครบทั่วทั้งประเทศทกุพื้นที่ ในวนัที ่1 เมษายน 2545 

 สําหรับการบงัคับใชโครงการประกันสุขภาพถวนหนา หรือโครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค ใน

ระยะเร่ิมตนใชบังคับโดยประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และผลของการบงัคับใชอยางถาวรนัน้ได

มีการรางกฎหมายข้ึนมาบังคับใชตามโครงการดังกลาว โดยออกมาเปนรางพระราชบัญญัติสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ……… และสงใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนพฤศจิกายน 2544 คาดวากฎหมาย

ฉบับดังกลาวจะมีการประกาศใชเปนกฎหมายสมบูรณแบบในป 2546 จุดเดนของกฎหมายฉบับนี้ 

คือ เปนการรางกฎหมายข้ึนมาดวยภาษาที่บุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถอานและเขาใจไดโดยงาย ไม

ตองตีความกฎหมาย  ดวยเห็นวาเปนกฎหมายที่ออกมาใชบังคับแกประชากรระดับลางของสังคม 

นับไดวาโครงการประกันสุขภาพที่รัฐเปนผูดําเนนิการ เปนโครงการทีช่วยกระจายความเส่ียง

จากภาระคาใชจายดานสุขภาพที่อาจเกนิความสามารถของประชากรระดับลางอยางเกษตรกร   เปน

สาเหตุใหไมสามารถเขารับบริการทางการแพทยอยางที่ควรจะไดรับ  หรืออาจเปนสาเหตุของการมี

หนี้ส้ินลนพนตัว  

แตอยางไรก็ตามการดําเนนิโครงการประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งเปนโครงการใหญระดับชาติ  

จะตองพบกับปญหาอีกนานบัประการ นอกจากจะมีปญหาในเร่ืองของความตอเนือ่งในการใหความ

คุมครองกรณีที่ตองมกีารเปลี่ยนรัฐบาลแลว ยงัตองพบกับปญหาในการดําเนนิโครงการที่ตองคอย

สอดสองดูแลเปนกรณีพิเศษดังนี้  คือ 
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ปญหาในเรื่องการทจุริต   เนื่องจากการจายเงินคารักษาพยาบาลโดยผานหนวยงานของ

รัฐซ่ึงทาํหนาทีเ่ปนตัวกลาง ทําใหระยะการเดินทางของเงนิงบประมาณทีม่ีจํานวนสูงถงึปละนบัแสน

ลานบาท ซึ่งสวนมากจะมาจากเงินภาษีทีเ่ก็บจากประชาชนนั้น จะตองมีระยะทางไกลข้ึน อาจทาํให

มีปญญาเก่ียวกับการควบคุมระบบการจายเงนิ เกิดการตกหลน หรือเกิดการทุจริตไดมากข้ึน ดังเชน

ที่มักจะเกิดข้ึนในระบบหรือการดําเนนิการตางๆของรัฐ 

 ปญหา moral hazard  กลาวคือ พฤติกรรมของผูใชบริการ เมื่อมหีลักประกันในดานสุขภาพ 

ตามโครงการประกันสุขภาพแลวจะมพีฤติกรรมที่เบ่ียงเบนตางไปจากเดิม กอนที่ยงัไมไดรับการ

ประกันสุขภาพ โดยอาจจะไมคอยเขมงวด หรืออาจจะไมคอยระมัดระวังตนเองใหปลอดจากโรคภัย

ไขเจ็บ หรือมีการใชบริการดานสุขภาพเกินความจําเปน  อาจทาํใหเงนิงบประมาณคาใชจายใน

โครงการประกนัสุขภาพถวนหนาสูงกวาทีค่าดการณไว  

ปญหาท่ีเกิดจากระบบการใหบริการ  เนื่องจากการใหบริการดานการรักษาพยาบาลของ

สถานพยาบาลที่เปนผูใหบริการเบ้ืองตน ซึ่งอาจจะเปนโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป หรือที่

เปนคลีนกิ หรือสถานีอนามัยตางๆ ที่มทีั้งสถานพยาบาลที่เปนของรัฐและเอกชน เขารวมโครงการ 

รวมถึงบุคลากรทางการแพทยของสถานพยาบาลนัน้ๆ มักจะมีความแตกตางกนัเปนอยางมากในแต

ละทองทีท่ั่วประเทศ     จากความแตกตางของสถานพยาบาลและบุคลากรในแตละพื้นทีท่ี่กลาว จึง

เกิดความไมเปนธรรมข้ึน เพราะในระบบการควบคุมการจายเงนิแกสถานพยาบาลที่เปนผูใหบริการ 

จะมีการจาํกัดสิทธิของผูรับบริการ โดยกําหนดใหเขารับบริการยังสถานพยาบาลภายในทองทีท่ี่เปน

ถิ่นพาํนักของตนเทานัน้ จะไปใชบริการยังสถานพยาบาลที่มีคุณภาพซึง่อยูนอกพื้นที่ไมได  จาก

ปญหาดังกลาวไดสรางความไมเปนธรรมใหเกิดข้ึนในระบบการใหบริการ 

 จากรายละเอียดที่ไดเสนอมาเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ทาํใหประชากรในระดับลางของ

สังคม รวมถึงกลุมของเกษตรกรทั้งหลาย ที่ไมเคยไดรับความคุมครองในดานสุขภาพมากอน ใหไดรับ

ความคุมครองจากโครงการประกันสุขภาพดังกลาว  ดังนัน้ การจัดทําโครงการประกันสังคมสําหรับ

เกษตรกรที่มีขอจํากัดเกีย่วกบัเงินทนุเปนพืน้ฐาน จึงไมควรที่จะใหความคุมครองในดานสุขภาพอีก 

เนื่องจากจะเกดิความซ้ําซอนและเปนการส้ินเปลืองงบประมาณโดยไมจําเปน 

 

 2)  การประกันทุพพลภาพ นบัไดวาเปนหลักประกันที่มีความสําคัญอีกประการหนึง่ของ

โครงการประสังคมสําหรับเกษตรกร  ซึง่ตามกฎหมายเดิมมีการใหความคุมครองแกเกษตรกรอยูแลว 

แตหากมกีารจดัทําโครงการประกันสังคมสําหรับเกษตรกรเปนการเฉพาะ เพื่อใหมีความเหมาะสม

สอดคลองกับเกษตรกร ควรที่จะพิจารณาแกไขในเนื้อหาที่สําคัญดังตอไปนี้ 
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 เงื่อนไขการเกดิสิทธิ  ในกรณีทุพพลภาพ ควรกําหนดใหตองเปนผูประกันตนมาแลวไมนอย

กวา 7 เดือน กอนทพุพลภาพ และระยะเวลาดังกลาวไมควรกําหนดใหตองติดตอกัน ดวยโอกาสการ

ขาดรายไดของเกษตรกรมีไดมากกวากลุมของลูกจาง ตามเหตุผลที่ไดกลาวมาแลวในกรณีคลอดบุตร 

ซึ่งเงื่อนไขการเกิดสิทธิเดิมกาํหนดใหเกษตรกรตองเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 36 เดือน หรือ 

3 ป จึงจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพได ซึ่งเปนระยะเวลานานเกินไป 

 ประโยชนทดแทน  ในกรณีทพุพลภาพ  ตามกฎหมายทีก่ําหนดไวเดิม ใหเกษตรกรไดรับเงิน

คารักษาพยาบาลตามที่จายจริงไมเกนิเดือนละ 1,000 บาท ควรแกไขเปน ไมเกินเดือนละ 2,000 

บาท ซึ่งเปนอัตราที่เทากับทีลู่กจางไดรับ ในสวนของการชดเชยรายได ที่ตามกฎหมายเดิมกําหนดให

เกษตรกรไดรับเงินชดเชยรายไดรอยละ50ของอัตราสูงสุดของอัตราคาจางข้ันตํ่ารายวันตามกฎหมาย

แรงงานที่ใชบงัคับในขณะนัน้ เปนระยะเวลาไมเกนิ 15 ป นับแตเดือนทพุพลภาพ ควรแกไขในเร่ือง

ของระยะเวลาเปน ตลอดชีวติ เหมือนกับทีลู่กจางไดรับ  

 หากมีปญหาในเร่ืองของงบประมาณไมเพียงพอ อยางนอยควรที่จะกําหนดใหไดรับจนครบ

อายุเกษียณ เมื่อเกษตรกรมอีายุครบ 60 ป  ตอจากนัน้ใหไปใชสิทธิในการรับบํานาญตอไป 
 
3)   การประกันชราภาพ  นอกจากหลักประกันดานสุขภาพและทพุพลภาพที่ถือวามีความ 

สําคัญสําหรับเกษตรกรแลว หลักประกันกรณีชราภาพสําหรับเกษตรกร ก็ถือวามคีวามสําคัญมาก

สําหรับเกษตรกร  เนื่องจากมีความเปล่ียนแปลงของสัดสวนประชากรโลก ที่มีอายเุกิน 60 ป จะมี

เพิ่มข้ึนเกือบ 2 เทา คือ จากรอยละ 9 เปนรอยละ 16 เนื่องจากอายุขัยของประชากรโลกมีอายุเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน ขณะท่ีอัตราการตายกลับลดลง ภาวะวิกฤตนี้ยงัสงผลกระทบถงึระบบครอบครัวขยายและ

แนวทางชวยเหลือผูสูงอายทุี่มีอยูเดิม ระบบครอบครัวที่ออนแอลง เนื่องจากแรงกดดันของการ

ขยายตัวของสังคมเมือง สังคมอุตสาหกรรม และการยายถิน่ภูมิลําเนา ทาํใหระบบความมัน่คงของ

ผูสูงอายทุี่ดําเนินการโดยภาครัฐ เกิดมีความจําเปนและตองไดรับการปรับปรุงปฏิรูป  ในฐานะ

ประเทศไทยทีเ่ปนสวนหน่ึงของประชาคมโลก ก็ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  โดย

สังคมไทยที่มพีื้นฐานด่ังเดิมอยูกับการประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ไดมีการพัฒนาเขาสูสังคม

ภาคอุตสาหกรรม หรืออาจเรียกวา เปนสังคมเกษตรกึง่อุตสาหกรรม มีการอพยพแรงงานจากภาค

การเกษตรเขาสูสังคมเมืองเปนจํานวนมากยังผลใหระบบของสังคมมกีารเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่

สมาชิกในครอบครัวจะอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ มีการชวยเหลือเจือจนุกันในระหวางสมาชิก

ภายในครอบครัว และชุมชนทองถิน่นัน้ๆ  มาสูสังคมเมืองทีทุ่กคนตางตองด้ินรนเพ่ือเอาตัวรอด อีก

ทั้งมกีารถายทอดทางวัฒนธรรมจากสังคมเมืองกลับไปยงัสังคมชนบท ทาํใหระบบของสังคมทีม่กีาร
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- โครงการกองทุนสํารองเล้ียงชีพภาคเอกชน 

- โครงการกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ  

- โครงการกองทุนสํารองเล้ียงชีพลูกจางประจําภาครัฐ    

-    โครงการบาํนาญเพื่อการเกษียณอายุสําหรับขาราชการ 

-    โครงการกองทนุบํานาญชราภาพภาคเอกชนตามกฎหมายประกันสังคม  

 แตอยางไรก็ตาม จากโครงการบํานาญทัง้ 5 ระบบที่กลาวนั้น มีแรงงานเพยีงรอยละ27ของ

กําลังแรงงานทั่วประเทศเทานัน้ที่ไดรับความคุมครอง สําหรับเกษตรกร และผูประกอบอาชีพอิสระ

อ่ืนๆ เมื่อเขาสูวัยชรา จะไมไดรับความคุมครองจากโครงการใด ๆ เลย ยกเวน โครงการเบ้ียยงัชีพราย

เดือนที่ใหแกผูที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป และตองเปนผูที่อยูตามลําพงัไมมีผูดูแล เงินที่ไดรับเพียง 300 บาท 

ตอเดือน  ซึ่งเปนเงนิเพียงนอยนิดเม่ือเทียบกับคาครองชีพในปจจุบัน    ซึง่ก็ไมเพยีงพอกับการยังชพี 

จึงถือไดวาเกษตรกร ซึ่งเปนประชากรกลุมใหญที่สุดของประเทศ เมื่อเขาสูวยัชราจะเปนผูที่ขาด

หลักประกันในการดํารงชีวติโดยส้ินเชิง   ดังนัน้ การจดัทําโครงการประกันสังคมสําหรับเกษตรกรส่ิง

ที่ควรนกึถึงเปนอันดับแรก  คือ  การใหความคุมครองในกรณีชราภาพ  และในการใหความคุมครอง

กรณีชราภาพสําหรับเกษตรกร เพื่อใหประโยชนทดแทนกรณีชราภาพดังกลาวเอ้ือประโยชนมากที่สุด

สําหรับเกษตรกร ทั้งนี ้ ตองอยูบนพืน้ฐานของความเปนไปได จึงควรท่ีจะวางขอกาํหนดในเร่ืองของ

เงื่อนไขการเกดิสิทธิ และประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ดังตอไปนี ้     

เงื่อนไขการเกดิสิทธิ    หลักเกณฑและเงื่อนไขการเกดิสิทธิสําหรับผูประกอบอาชีพในภาค

การเกษตรที่จะไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพนั้น จะตองมีอายคุรบ 60 ปข้ึนไป โดยบุคคลนั้น

ตองจายเงนิสมทบมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 15 ป ไมวาระยะการจายนั้นจะติดตอกันหรือไมก็ตาม 

สาเหตุที่กําหนดใหผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร มีสิทธิทีจ่ะไดรับประโยชนทดแทน

กรณีชราภาพนั้น   จะตองมอีายุครบ 60 ปข้ึนไป   แทนการกําหนดทีอ่ายุ 55 ป เหมือนผูประกันตนที่

เปนลูกจางในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เนื่องจากลักษณะการทาํงานของผูเปนลูกจาง

และเกษตรกรมีลักษณะการทํางานที่แตกตางกนั  และดวยความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
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สวนการกําหนดใหการจายเงนิสมทบเปนเวลา 15 ป โดยไมจําเปนวาจะติดตอกนัหรือไม 

เนื่องจากการประกอบอาชีพในภาคการเกษตรนั้นแมจะไดรับการสงเสริมจากภาครัฐอยางตอเนื่องก็

ตาม แตบางคร้ัง บางพืน้ที่ หรือในบางชวงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ เกษตรกรอาจพบกับภัยพิบติัทาง

ธรรมชาติ เชน ภัยแลง น้าํทวม พายุพัด จนไดรับความเสียหาย ทําใหไมสามารถประกอบอาชพีได

โดยปกติสุข ผลที่ตามมา คือ การขาดรายไดในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เมื่อรายไดขาดมือลง  การ

จายเงินสมทบของเกษตรกรในชวงระยะเวลาดังกลาว   จึงเปนเร่ืองสุดวิสัยที่เกษตรกรจะสามารถ

จายได ดังนัน้  การใหนับเวลาของการจายเงนิสมทบทีข่าดชวงไปบางขณะเขาดวนกัน เพียงแตให

ครบ 15 ป เพือ่ การใชสิทธิในการรับบํานาญชราภาพ  ยอมเกิดความเปนธรรมสําหรับเกษตรกร 

ประโยชนทดแทน  การจายเงินบํานาญสําหรับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จะไดรับบํานาญ

เมื่อเกษยีณ 60 ป และตองจายเงินสมทบมาแลวอยางนอย 15 ป ข้ึนไป  อัตราเงินบํานาญใหไดรับ

ตามอัตราดังนี ้

- จายเงินบํานาญ  ในอัตรารอยละ 15  ของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวนั   ตามที ่

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นกําหนด  สําหรับผูประกันตนที่จายเงนิ

สมทบครบ 15 ป 

- จายเงินบํานาญในอัตราสวนที่เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการจายเงินสมทบ     โดยไดรับเพิ่ม 

อีกรอยละ 1 สําหรับการจายเงินสมทบที่เพิม่ข้ึนครบ 1 ป    เชน จายเงนิสมทบครบ 15 ป มีสิทธิไดรับ

เงินบํานาญเมือ่เกษียณคือมอีายุครบ 60 ป ในอัตรารอยละ 15 ของอัตราคาแรงข้ันตํ่า และจะไดรับ

เพิ่มอีกรอยละ 1 เมื่อจายเงินสมทบเกนิจาก 15 ป ครบทุก 1 ป      

ตัวอยาง นาย ก.มีอาชพีทาํนาเขารวมโครงการเม่ืออาย ุ25 ป ทาํนามานาน 35 ป เมื่อมีอายุ 

60 ป ในระหวางนี้ไดจายเงนิสมทบมาแลวรวม 30 ป  ขาดสงเงนิสมทบไป 5 ป เนือ่งจากประสบภัย

แลง  กรณีเชนนี ้ นาย ก.จะไดรับบํานาญในอัตรารอยละ 30 ของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่าที่

กฎหมายแรงงานที่ใชบังคับในขณะนัน้ สมมุติตัวเลข อัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่า 168 บาท ตอวนั 

(168คูณ30คูณดวยรอยละ30) นาย ก.กจ็ะไดรับเงินบํานาญเดือนละ 1,512 บาท 

 เหตุผลทีก่ําหนดใหเกษตรกรไดรับบํานาญโดยเทียบกบัอัตราคาจางข้ันตํ่าในขณะรับบํานาญ 

นั้น หากเทียบกับผูประกันตนที่เปนลูกจางแลว อาจจะดอยกวาเพราะบํานาญชราภาพที่ลูกจางไดรับ
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- กรณีที่เกษตรกรผูประกันตนจายเงนิสมทบไมครบ 15 ป    และความเปนผูประกนัตนได 

ส้ินสุดลง เนื่องจากอายุครบ 60 ป  ใหจายเงินบําเหน็จเปนเงนิกอน ตามสัดสวนของเงินสมทบที่

เกษตรกรผูนัน้จายเขากองทนุ รวมทัง้เงนิสมทบที่รัฐชวยจายใหอีกสวนหนึ่ง พรอมดอกเบี้ยตามอัตรา

ที่จะไดกําหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีความเปนผูประกันตนส้ินสุดลง เนื่องจากเกษตรกร

ผูประกันตนถงึแกความตาย ใหจายเงินดังกลาวแกทายาท 

- กรณีที่ผูประกันตนตกเปนบุคคลทุพพลภาพ ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งจนไมสามารถ 

ประกอบการงานได และหากนับระยะเวลาดังกลาวรวมกับระยะเวลาที่จายเงนิสมทบ จะครบกาํหนด 

15 ป เมื่อมีอายุครบ 60 ป  ใหจายเงนิบํานาญในอัตรารอยละ 15 ของอัตราสูงสุดของคาจางรายวัน

ตามทีก่ฎหมายคุมครองแรงงานในขณะนัน้ใชบังคับ หากระยะเวลาการจายเงินสมทบรวมกับ

ระยะเวลาที่เปนผูทพุพลภาพดังกลาวเกินกวา 15 ป ใหจายเงินบํานาญเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 1 เมื่อครบ

ทุกๆ หนึง่ป 

- กรณีที่ผูประกันตนตกเปนบุคคลทุพพลภาพ ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งจนไมสามารถ 

ประกอบการงานได และไดนับระยะเวลาดังกลาวรวมกบัระยะเวลาท่ีจายเงินสมทบ ไมครบ 15 ป 

และความเปนผูประกันตนไดส้ินสุดลง เนื่องจากมีอายุครบ 60 ป ใหจายเงนิบําเหน็จเปนเงนิกอน  

ตามสัดสวนของเงนิสมทบทีเ่กษตรกรผูนัน้จายเขากองทนุ รวมทั้งเงนิสมทบที่รัฐชวยจายใหอีกสวน

หนึง่ พรอมดอกเบี้ยตามอัตราท่ีจะไดกาํหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีความเปนผูประกันตนส้ินสุดลง 

เนื่องจากผูประกันตนถงึแกความตาย ใหจายเงินดังกลาวแกทายาท 

กรณีที่กําหนดในเร่ืองการรับบํานาญของผูทุพพลภาพ เนื่องจากเหน็วา บุคคลทีต่กเปนผู

ทุพพลภาพ  ซึ่งอาจจะเกิดจากการประสบอุบัติเหตุ หรืออาจถูกบุคคลอ่ืนทาํราย ซึง่มิใชเปนความผิด

ของเขาและคงไมมีใครที่จะยอมใหตัวเองตกเปนผูทุพพลภาพ เพื่อตองการแลกกบัเงินชวยเหลือจาก

กองทนุประกนัสังคมเพียงเล็กนอย  ดังนั้น การตกเปนบุคคลทพุพลภาพ ผูทีต่กเปนผูทุพพลภาพ

ไดรับบาปเคราะหมากพออยูแลว จงึไมควรใหเขาตองมารับบาปเคราะหจากการที่ตกเปนผูทพุพล

ภาพ ดวยการไมใหรับเงนิบํานาญชราภาพ เมื่อเขาเกษยีณอายุอีก 
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บทที่ 6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
1.  บทสรุป 
 

ปจจุบัน (พ.ศ.2545) ประเทศไทยมีประชากรทั่วทั้งประเทศรวมประมาณ  63,841,227  คน  

โดยอยูในภาคการเกษตรประมาณ 35,958,880 คน หรือคิดเปนรอยละ 56.33 ของจํานวนประชากร

ทั้งหมด  และจํานวนประชากร 63,841,227 คนนัน้ มปีระชากรที่อยูในวัยทํางานทัง้ส้ิน 36,336,760 

คน โดยอยูในภาคเกษตรจํานวน 19,318,164 คน  จากสถิติ แรงงานนอกภาคเกษตรจะมีจํานวนเพิ่ม

มากข้ึนทุกป ขณะที่แรงงานในภาคการเกษตรมีจํานวนลดลง แตอยางไรก็ตาม ประชากรในภาค

การเกษตรกย็งัมีจํานวนมากถึงประมาณคร่ึงหนึง่ของประชากรทัง้ประเทศและการผลิตในภาค

การเกษตรกย็งัคงมีความสําคัญตอประเทศเปนอยางมากท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม แมสัดสวน

ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในภาคการเกษตร เมื่อเทยีบกับผลิตภัณฑมวลรวมของท้ัง

ประเทศจะมีสัดสวนลดลง แตการเจริญเติบโตของภาคการเกษตรก็มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา นอกจากนี้ภาคการเกษตรกย็งัเปนฐานใหเกิดการเจริญเติบโตในภาคการผลิตอ่ืน  เปน

แรงจูงใจใหเกดิการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจํานวนมาก อีกทัง้ยังเปนแหลงผลิตอาหารใหประชากรของประเทศใช

บริโภคอยางอุดมสมบูรณ ดังนัน้ ภาคการเกษตรจึงถือวาเปนรากฐานทีสํ่าคัญของการพัฒนาประเทศ

มาโดยตลอด 

 จากการที่ประเทศไทยมีความลาหลังในการพัฒนาประเทศ และในฐานะที่เปนประเทศ

เกษตรกรรม ปญหาที่สําคัญจึงหนีไมพน ปญหาเกี่ยวกับการขาดประสิทธภิาพในการผลิตทาง

การเกษตร ผลผลิตจึงอยูในอัตราที่ตํ่า  จากอดีตการผลิตในภาคการเกษตรสวนใหญเปนการผลิตเพือ่

การยังชีพในครัวเรือน ประชากรสวนใหญของประเทศจงึมีรายไดในระดับตํ่า ในภาครัฐจึงไดใหมกีาร

เรงพัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง โดยการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแตป 2504 

จนถงึปจจุบนัป 2545 ดานการสงเสริมและพัฒนาทางการเกษตร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

เกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรเปนผูควบคุมการผลิต จึงไดมีการหนัมามุงเนนการพฒันาที่ตัวเกษตรกร

โดยตรง ไดมกีารสงเสริมใหเกษตรกรเกิดการรวมตัวกันเปนกลุมในระดับตาง ๆ ทัว่ประเทศ เพือ่ให

องคกรเหลานัน้เปนศูนยกลางในการรับขอมูลขาวสารความรูทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะความรู

ทางดานเทคโนโลยทีางการเกษตร เพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีข้ึน และไดปริมาณที่

สูงข้ึน นอกจากนี้การรวมตัวของเกษตรกรยังทําใหเกดิอํานาจตอรองในระบบตลาดมากข้ึน ขาย
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การรวมตัวในรูปของสหกรณ  เปนการรวมตัวของกลุมเกษตรกรในระดับอําเภอ  แยกไดเปน  

3 ประเภท  คือ   สหกรณการเกษตร   สหกรณประมง  และสหกรณนิคม      มีจํานวนรวมกันทัง้ส้ิน 

3,558 สหกรณ  มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน 4,369,926 คน      

นอกจากนี้แลว เกษตรกรกย็ังมีการรวมตัวกันในรูปของ “กลุมเกษตรกร” ซึ่งเปนการรวมตัว

กันในระดับตําบล   จนถึงป 2542 มีกลุมเกษตรกรกระจายอยูในระดับตําบลทั่วประเทศ โดยแยกตาม

การประกอบอาชีพได 6 ประเภท คือ กลุมเกษตรกรทาํนา กลุมเกษตรกรทําไร กลุมเกษตรกรทาํสวน 

กลุมเกษตรกรเล้ียงไหม กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว  กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตวน้ํา และกลุมเกษตรกรเลี้ยง

ผ้ึง  รวมมกีลุมเกษตรกรทัง้ส้ิน 5,732 กลุม  นอกจากกลุมเกษตรกรดังกลาวแลว ยังมีกลุมแมบาน

เกษตรกร และกลุมเยาวชนเกษตรกรอีกเปนจํานวนนับหมื่นกลุม   

  การรวมตัวของเกษตรกรดังกลาว นอกจากจะสงผลดีตอการประกอบอาชีพโดยตรงแลว ยัง

ทําใหโอกาสทีเ่กษตรกรจะเขาถึงระบบประกันสังคมมีความเปนไปไดมากข้ึน เนื่องจากลักษณะใน

การประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยทั่วไปนั้นจะอยูกระจัดกระจาย ทําใหการติดตอส่ือสารกันกระทาํ

ไดยาก ซึง่เปนลักษณะที่แตกตางจากกลุมของลูกจาง ที่การประกอบอาชีพจะตองอยูรวมกนัเปนกลุม

ในสถานประกอบการของนายจาง  ดังนั้น เมื่อมีการจัดต้ังองคกรสําหรับเกษตรกรข้ึน ทําใหเกษตรกร

มีการรวมตัวกนั  ผลพลอยไดที่ตามมาก็คือ สามารถใชองคกรทางการเกษตรเหลานั้นเปนศูนยกลาง 

หรือเปนตัวเชือ่มเพื่อใหเกษตรกรเขาถึงระบบประกันสังคมไดสะดวกยิ่งข้ึน   

 จากอดีตที่ผานมา หลังจากประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายประกันสังคมในป 2533  

จนถงึปจจุบนั (พ.ศ.2545)  เปนระยะเวลานานกวาสิบป    ไดมีการพัฒนาระบบประกันสังคมใหเกิด

ความเจริญกาวหนามากข้ึนมาโดยลําดับ มีการขยายความคุมครองในตัวบุคคล จากเร่ิมแรกใหความ

คุมครองลูกจางทีท่ํางานในสถานประกอบการที่มีลูกจางต้ังแต 20 คน ข้ึนไป จนสามารถขยายความ

คุมครองครอบคลุมถึงลูกจางที่ทาํงานใหแกนายจางต้ังแต 1 คน ข้ึนไปในปจจุบนั  ดานของประโยชน

ทดแทนก็ไดมีการขยายความคุมครอง จากเร่ิมแรกที่ใหความคุมครองในประโยชนทดแทน 4 ประเภท 

ก็ไดมีการขยายความคุมครองรวมเปน 6 ประเภท และปจจุบันกาํลังมีการศึกษางานเพื่อที่จะใหความ

คุมครองในการประกันการวางงานเปนกรณีสุดทาย    

ในสวนของการประกันสังคมที่ใหความคุมครองแกเกษตรกรนั้น เร่ิมใน พ.ศ.2537   หลังจาก

มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของ

ประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทน ของ

ผูประกันตนซึง่มิใชลูกจาง พ.ศ.2537 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติ
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การนาํเสนอหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ ตามกฎหมายดังกลาว ที่เปนอุปสรรคตอการเขาสู

ระบบประกันสังคมของเกษตรกร เพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน จงึไดเปรียบเทียบกบัหลักเกณฑ และ

เงื่อนไขที่เปนขอกําหนดสําหรับลูกจางในการเขาเปนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ซึง่แยก

เปนประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี ้

 

1.1   ปญหาท่ีเกดิจากการกาํหนดประเภทของประโยชนทดแทน   ซึ่งหากพิจารณาถึง 

ประโยชนทดแทนของผูประกันตนที่เปนลูกจางมีสิทธิไดรับนั้น ม ี 7 กรณี  มีผลบังคับใชแลว 6 กรณี  

แบงออกเปนชุดแรก ม ี4 ประเภท  ซึ่งมีผลบังคับใชมาต้ังแตป 2533 ตอมามีการขยายความคุมครอง

อีก 2 ประเภท  ซึง่มีผลบังคับใชมาต้ังแตตนป พ.ศ. 2542 ในขณะที่ เกษตรกรหากเขาสูระบบ

ประกันสังคม จะไดรับประโยชนทดแทนนอยกวาที่ลูกจางไดรับ โดยไดรับเพียง 3 ประเภท คือ กรณี

คลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย   และประโยชนทดแทนทีเ่กษตรกรไดรับความคุมครองใน 

3 ประเภทนั้น ความสําคัญอยูในอันดับรองๆ ประโยชนทดแทนที่มีความสําคัญและจําเปนแก

เกษตรกร เชน การประกนัชราภาพ  กลับไมไดรับความคุมครอง 

 

1.2  ปญหาท่ีเกิดจากการกําหนดเง่ือนไขในการจายเงนิสมทบ     กรณีของลูกจาง เมื่อ 

เขาเปนผูประกันตนแลว การจายเงินเขากองทนุประกนัสังคม จะมฝีายนายจางและรัฐรวมออกเงิน

สมทบใหรวมเปน 3 ฝาย ขณะท่ีเกษตรกรเม่ือเขาเปนผูประกันตน จะตองจายเงนิสมทบเพยีงฝาย

เดียวโดยลําพงั ทั้งที่เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดอยกวากลุมของลูกจาง แตกลับไมไดรับการ

ชวยเหลือทางดานการเงนิจากภาครัฐเทาที่ควรจะเปน  และอัตราในการจายเงินสมทบเพื่อใหไดรับ

ความคุมครองใน 4 ประเภทแรกของลูกจาง หากเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงนิสมทบที่เกษตรกร

จาย เพื่อใหไดรับความคุมครองใน 3 ประเภท เกษตรกรจะตองจายในอัตราที่มากกวา ดังนัน้เงื่อนไข

การจายเงนิสมทบดังกลาว จึงเปนอุปสรรคประการหนึ่ง ที่ทาํใหเกษตรกรไมสามารถเขาถึงระบบ

ประกันสังคม 
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1.3  ปญหาท่ีเกิดจากหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรบัประโยชนทดแทน ตามทีก่ลาว 

แลวในตอนตนวา ประโยชนทดแทนที่เกษตรกรไดรับความคุมครองนัน้ ไดรับความคุมครองเพียง 3 

กรณี ขณะที่ลูกจางไดรับความคุมครองถึง 6 กรณี และใน 3 กรณี ทีเ่กษตรกรไดรับความคุมครอง

เหมือนกับที่ลูกจางไดรับ คือ กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดของหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเกิดสิทธิ รวมถึงตัวประโยชนทดแทนแลว ยังพบวา มี

ความแตกตางกัน ซึ่งจะเปรียบเทียบใหเหน็เปนกรณี ตามรายละเอียดทีสํ่าคัญ  คือ 

 

 1) ประโยชนทดแทนกรณคีลอดบุตร ลูกจางและเกษตรกรไดรับแตกตางกนั ตามเงื่อนไข

ดังนี ้

ขอบเขตความคุมครองในตัวบุคคล กรณีของลูกจาง เมื่อมีสิทธิไดรับความคุมครองกรณี

คลอดบุตร กฎหมายกําหนดใหความคุมครองแก ผูประกันตนที่คลอดบุตร (กรณีผูประกันตนเปน

หญิง) หรือภริยาของผูประกันตนคลอดบุตร (กรณีที่ผูประกันตนเปนชาย) และยังไดใหความคุมครอง

ไปถึงหญิงที่อยูกินฉันสามีภริยากับลูกจางผูประกันตนดวย (กรณีที่ลูกจางผูประกันตนนัน้ไมมีภริยา) 

แตกรณีของเกษตรกร ความคุมครองกรณีคลอดบุตร กฎหมายใหความคุมครองแกผูประกันตนและคู

สมรสของเกษตรกรผูประกันตนเทานัน้ มิไดใหความคุมครองไปถึงหญิงที่อยูกินฉันสามีภริยากับ

เกษตรกรผูประกันตนดวยแตอยางใด   

เงื่อนไขการเกดิสิทธิ สําหรับผูประกันตนที่เปนลูกจาง กฎหมายไดกําหนดใหมสิีทธิไดรับ

ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร เมื่อไดจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน ภายในระยะเวลา 

15 เดือน กอนใชบริการทางการแพทย  ขณะที่เกษตรกร หากตองการไดรับความคุมครองกรณีคลอด

บุตร จะตองเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 9 เดือนติดตอกัน ซึ่งเปนระยะเวลาที่มากกวา  

   ประโยชนทดแทน กรณีของลูกจาง เมื่อไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข จนเกดิสิทธิใน

การรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรแลว ประโยชนที่ไดรับจะมีอยู 2 สวน คือ คาคลอดบุตร และ

เงินชดเชยการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ขณะทีเ่กษตรกร เมื่อมสิีทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณี

คลอดบุตร จะมีเพียงสวนเดียว คือ คาคลอดบุตรและไดรับในอัตราที่นอยกวาลูกจาง 

 

   2) ประโยชนทดแทนกรณทีุพพลภาพ ลูกจางและเกษตรกรไดรับแตกตางกนัตามเงื่อนไข

ดังนี ้

 เงื่อนไขการเกดิสิทธิ ลูกจางจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ เมื่ออาการ

ทุพพลภาพนัน้มิใชเกิดจากการทาํงาน และตองจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ภายใน

ระยะเวลา 15 เดือน กอนทพุพลภาพ   แตเกษตรกร กฎหมายกําหนดใหตองเปนผูประกันตนมาแลว
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 ประโยชนทดแทน เมื่อเกิดอาการทุพพลภาพ และเขาตามหลักเกณฑ เงื่อนไข ในการรับ

ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ  ทั้งลูกจางและเกษตรกร จะไดรับประโยชนทดแทนในสองสวน

เหมือนกนั แตเกษตรกรจะไดรับในอัตราทีน่อยกวา  ประโยชนทดแทนในสวนที่สอง คือ เงินทดแทน

การขาดรายได  ลูกจางจะไดรับในอัตราที่มากกวา และระยะเวลาท่ีไดรับ คือ ตลอดชีวิต ขณะที่

เกษตรกรไดรับในอัตราทีน่อยวา และระยะเวลาท่ีไดรับ จะไดรับเพยีง 15 ป เทานั้น   

 

 3) ประโยชนทดแทนกรณีตาย  เปนกรณีสุดทายที่ลูกจางและเกษตรกรไดรับเหมือนกนั 

แตภายใตเงื่อนไขที่แตกตางกัน คือ   กรณีของลูกจางเมื่อมีสิทธิในการรับประโยชนทดแทนกรณีตาย 

และถึงแกความตาย ประโยชนทดแทนที่ไดรับจะมีสองสวน คือ คาทาํศพเหมาจาย 30,000 บาท และ

เงินสงเคราะหกรณีตาย จํานวนเงนิที่ไดรับข้ึนอยูกับระยะเวลาในการจายเงินสมทบ ขณะที่เกษตรกร 

เมื่อมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีตาย ประโยชนทดแทนที่ไดจะมีเพียงสวนเดียว คือ เงนิคาทาํ

ศพซึ่งไดรับในอัตราที่นอยกวา   ในสวนของเงนิสงเคราะหเกษตรกรไมไดรับ     

จากปญหาตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอมาขางตน ไดชี้ใหเหน็ถงึความไมเสมอภาคทีเ่กิดข้ึน 

ทั้งที่ลูกจางและเกษตรกรไดรับความคุมครองจากกฎหมายฉบับเดียวกนั นัน่คือ พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533  แตกลับมีหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่แตกตางกัน  

 ในการวิเคราะหถึงความเหมาะสมของการจัดทําโครงการประกันสังคมสําหรับเกษตรกรใน

ประเทศไทยวาควรจะใหความคุมครองในกรณีใดบาง จากประโยชนทดแทน 7 กรณี ทีก่ําหนดไวใน

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งอาจแยกไดเปน 3 ประเภทดังนี ้

 ประเภทที ่ 1  เปนประโยชนทดแทนที่มคีวามสําคัญในอันดับรอง และไมมีความเหมาะสม

ในการใหความคุมครองแกเกษตรกร เนื่องจากจะมีปญหาในการตรวจสอบรายไดหรือการขาดรายได  

รวมถึงการมีขอจํากัดในเร่ืองของเงนิทุน ประโยชนทดแทนในกลุมนี้ไดแก การชดเชยรายไดจากการ

เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย และการประกนัการวางงาน 

 ประเภทที ่2 เปนประโยชนทดแทนที่มีความสําคัญสําหรับเกษตรกรพอสมควร  แตลักษณะ

ของการใหความคุมครอง มักจะเปนการใหความคุมครองในชวงระยะเวลาส้ันๆ บุคคลที่จะไดรับ

ความคุมครองจะอยูในวงจาํกัด  ดังนั้น  ในระหวางทีก่องทนุประกนัสังคมสําหรับเกษตรกรยังไมมี

ความมัน่คงเพยีงพอที่จะใหความคุมครองไดครบทุกกรณี โดยเฉพาะในระยะเร่ิมตนโครงการ หากจะ

ใหชะลอการใหความคุมครองในประโยชนทดแทนกลุมนี้บางกรณีหรือทั้งหมด จนกวาโครงการจะมี
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 ประเภทที่ 3 เปนหลักประกันที่ถือวามีความสําคัญ และจําเปน สําหรับเกษตรกรเปนอยาง

มาก ประโยชนทดแทนหรือหลักประกันในกลุมนี้ไดแก  หลักประกันกรณีเจ็บปวย  และกรณีชราภาพ  

 สําหรับหลักประกันดานการเจ็บปวย หรือการประกนัสุขภาพนัน้   เนื่องจากในตนป 2544 ได

มีการจัดต้ังโครงการประกนัสุขภาพ หรือเรียกวา “โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค” ซึ่งมีเปาหมายใน

การใหความคุมครองดานสุขภาพทีม่ีขอบเขตความคุมครองกวางขวางแกประชากรทัว่ประเทศที่ยงั

ไมไดรับความคุมครองดานสุขภาพจากโครงการอ่ืน แมวัตถุประสงคของการจัดต้ังโครงการจะมีการ

หวงัผลในทางการเมืองแอบแฝงอยูและยังไมสามารถใหบริการไดเต็มที่นกัในปจจุบนั เนื่องจากยัง

ขาดความพรอมในทกุดาน แตอยางไรกต็าม เมื่อมองถงึประโยชนที่ประชากรในระดับลางรวมถึงกลุม

ของเกษตรกรไดรับ ถือไดวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดีโครงการหนึง่  ดังนั้น  การจดัทํา

โครงการประกนัสังคมสําหรับเกษตรกรที่มขีอจํากัดเกี่ยวกับเงนิทนุในการดําเนนิงาน จึงไมควรทีจ่ะ

ใหความคุมครองในดานสุขภาพอีก เนือ่งจากจะเกิดการซ้ําซอนและสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม

จําเปน  

หลักประกันทีม่ีความสําคัญ และจําเปนมากที่สุดสาํหรับเกษตรกร ควรใหความคุมครองเปน

อันดับแรก คือ กรณีการประกันชราภาพ  ความจําเปนที่ตองใหความคุมครองแกเกษตรกรในกรณี

ชราภาพ มาจากสาเหตุสําคัญในสองประการ คือ   มีการเปล่ียนแปลงของสัดสวนประชากรโลก อัน

เปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางการแพทย สงผลใหผูคนหันมา

ใหความสําคัญและเอาใจใสในดานสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ทาํใหอายุขัยของประชากรมีอายุเฉล่ียเพิ่มข้ึน 

ขณะที่อัตราการตายมีนอยลง       ประเทศไทยซ่ึงเปนสวนหนึง่ของประชาคมโลก  จงึไดรับผลกระทบ 

ดังกลาวดวย  สาเหตุสําคัญอีกประการหนึง่ มาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศไทย ที่มี

พื้นฐานด่ังเดิมอยูกับการประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ไดพัฒนาเขาสูสังคมในภาคอุตสาหกรรม 

มีการยายถิน่ฐานของคนหนุมสาวจากภาคการเกษตรเขาสูสังคมเมืองเปนจาํนวนมาก ยังผลใหระบบ

การพึง่พาอาศัยกันระหวางคนตางวัยในครอบครัวเดียวกนั ซึง่มกัเปนครอบครัวขนาดใหญ    และใน

ชุมชนทองถิ่นตองลมสลายลง  ทาํใหระบบความมัน่คงของผูสูงอายุที่ดําเนนิการโดยรัฐมีความจํา

เปนมากข้ึนโดยลําดับ เพื่อใหเขามาทาํหนาที่ดังกลาวแทน 

 ประโยชนทดแทนประการสุดทาย ไดแกประโยชนทดแทนกรณีทพุพลภาพ  ซึ่งแมโอกาสที่

เกษตรกรจะไดรับประโยชนทดแทนในกรณีนี้จะอยูในวงจํากัด เชนเดียวกับประโยชนทดแทนที่จดัอยู

ในประเภทที่สอง แตกถ็ือวาเปนหลักประกันที่มีความสําคัญมากเชนกนั  เพราะไมวาบุคคลใดหาก
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2.  ขอเสนอแนะ 
  
 เนื่องจากกฎหมายประกันสังคมที่ประกาศใชอยูในปจจุบนั มุงเนนที่จะใหความคุมครองแก

ลูกจางทีท่ํางานในสถานประกอบการของนายจางเปนหลัก แมจะไดขยายความคุมครองครอบคลุม

ถึงเกษตรกร แตจากหลักเกณฑ เงื่อนไข และสิทธิประโยชนตางๆ ทีก่ฎหมายฉบับดังกลาวกาํหนดไว

นั้น ไมมีความเหมาะสม และไมเอ้ือประโยชน แกเกษตรกร  ดังนัน้ เพือ่ใหเกษตรกร  ซึ่งเปนประชากร 

กลุมใหญที่สุดของประเทศ ไดรับความคุมครองจากระบบประกันสังคมไดอยางแทจริง สมควรที่จะได

มีการแกไขเพิม่เติมบทบัญญัติของกฎหมายอันเปนหลักเกณฑ และเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับการ

ประกันสังคมของเกษตรกร ดังมีรายละเอียดที่สําคัญดังตอไปนี้ 

 
2.1   ขอเสนอแนะทางดานกฎหมาย 

 ใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 40 เพื่อใหเกษตรกร

ไดรับความคุมครองจากระบบประกันสังคมเปนการเฉพาะ โดยกําหนดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑ   และอัตราการจายเงนิสมทบ    ประเภทของประโยชนทดแทน       ตลอดจน

หลักเกณฑ และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนที่เปนเกษตรกร   และให

พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
 
1)  ประโยชนทดแทน ชดุประโยชนทดแทนที่ใหความคุมครองในโครงการประกนัสุขภาพ 

สําหรับเกษตรกรนั้นควรกําหนดไวใน 5 กรณี   คือ    กรณีคลอดบุตร   สงเคราะหบุตร    ทพุพลภาพ 

ชราภาพ  และกรณีตาย 

 กรณีคลอดบุตร ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรสําหรับเกษตรกร ควรใหความคุมครอง

ตามรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี ้

 ก. ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร สําหรับตนเอง หรือภริยา หรือ

หญิงซึง่อยูกนัฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยกรณีผูประกันตนไมมีภริยา ตอเมื่อไดเปน

ผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน โดยใหไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร สําหรับการ

คลอดบุตรไมเกินสองคร้ัง 

 ข. ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรที่ผูประกันตนสิทธิไดรับ ใหมีดังตอไปนี้ 

-   เงนิคาคลอดบุตร เหมาจายคร้ังละ 4,000 บาท ไดรับไมเกินสองคร้ัง 
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-   เงนิสงเคราะหเพื่อการคลอดบุตร  โดยใหไดรับในอัตรารอยละ 50  ของอัตราสูงสุดของ 

คาจางข้ันตํ่ารายวนัตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานใชบังคับในขณะรับประโยชนทดแทนกําหนด 

เปนระยะเวลา 60 วัน 
  

กรณสีงเคราะหบุตร ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรสําหรับเกษตรกร ควรใหความ

คุมครองตามรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี ้

ก.   ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร  ตอเมื่อไดเปนผูประกัน 

ตนมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน เพื่อสงเคราะหแกบุตรผูสืบเช้ือสายโดยตรงของผูประกันตนจํานวน

ไมเกินสองคน 

ข.   เงินสงเคราะหบุตรของผูประกันตน ใหไดรับคราวละไมเกินสองคนๆละสามรอยบาทตอ 

เดือน นับต้ังแตเกิดจนมีอายคุรบ 6 ป บริบรูณ 

  

กรณีทพุพลภาพ  ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพสําหรับเกษตรกร ควรใหความคุมครอง

ตามรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี ้

 ก.   ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ตอเมื่อไดเปนผูประกันตน

มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 

ข.   ประโยชนทดแทนกรณีทพุพลภาพ  ไดแก 

-    คารักษาพยาบาล ตามทีจ่ายจริง แตไมเกินเดือนละสองพนับาท 

-    เงินทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพ ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราสูงสุดของคา 

จางข้ันตํ่ารายวันตามกฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชบังคับอยูในขณะรับประโยชนทดแทนคูณดวย 30 

โดยใหไดรับทกุเดือน ตลอดชีวิต 

 ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ  ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพสําหรับเกษตรกร ควรให

ความคุมครองตามรายละเอียด ดังนี ้

 ก. ผูประกันตนมีสิทธิจะไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงนิ

สมทบมาแลวไมนอยกวา 15 ป ไมวาระยะเวลา 15 ป ดังกลาวจะติดตอกันหรือไม และผูประกันตน

ตองมีอายุครบ 60 ป บริบูรณข้ึนไป 

ข.   ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ มีดังตอไปนี้ 

-   จายเงนิบํานาญในอัตรารอยละ15 ของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวนัตามกฎหมาย 

คุมครองแรงงานที่ใชบังคับอยูในขณะรับประโยชนทดแทนคูณดวย 30 เปนเกณฑคํานวณ สําหรับ

ผูประกันตนทีจ่ายเงินสมทบครบ 15 ป   
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และใหจายเงนิบํานาญในอัตราสวนที่เพิม่ข้ึนตามระยะเวลาของการจายเงนิสมทบ โดยให

จายเพิ่มอีกรอยละ 1 สําหรับการจายเงนิสมทบที่เพิม่ข้ึนทุกๆ หนึง่ป 

-    จายบําเหน็จเปนเงนิกอนตามสัดสวนของเงนิสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทนุรวมกบั 

เงินสมทบที่รัฐชวยจายใหอีกสวนหนึง่ พรอมดอกเบ้ียตามอัตราที่จะไดกําหนดในกฎกระทรวง หาก

ผูประกันตนจายเงนิสมทบไมครบ15ป และความเปนผูประกันตนไดส้ินสุดลงเนื่องจากมีอายุครบ 60 

ป   

         กรณีความเปนผูประกันตนส้ินสุดลง เนื่องจากผูประกันตนถงึแกความตาย ใหจายเงินดังกลาว 

แกทายาท 

เพื่อประโยชนในการรับบํานาญ หรือบําเหน็จดังกลาวตาม ขอ ก.และขอ ข. หากผูประกันตน

ตองตกเปนผูทุพพลภาพในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ ใหนับระยะเวลาดังกลาวรวมกับระยะเวลาใน

การจายเงนิสมทบดวย 

  

ประโยชนทดแทนกรณีตาย  สําหรับประโยชนทดแทนกรณีตายสําหรับเกษตรกร ควรให

ความคุมครองตามรายละเอียด ดังนี ้

 ก. จายประโยชนทดแทนกรณีตาย ตอเมือ่ผูประกันตนถึงแกความตาย ภายหลังจากเดือนที่

ผูประกันตนไดจายเงนิสมทบ 

 ข. ประโยชนทดแทนกรณีตาย  มีดังตอไปนี ้

-    เงินคาทําศพ จํานวน 100 เทาของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวัน ตามที่กฎหมาย 

คุมครองแรงงานที่ใชบังคับในขณะรับประโยชนทดแทนกําหนด 

-    เงินสงเคราะหกรณีผูประกันตนถงึแกความตาย โดยจายใหแกทายาทของผูประกันตน  

กรณีจายเงินสมทบต้ังแต 36 เดือน แตไมถงึ 3 ป ใหจายเงินสงเคราะหในอัตรารอยละ 50  

ของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวนั   ตามทีก่ฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชบงัคับอยูในขณะรับ 

ประโยชนทดแทนกําหนดคูณดวย 30 คูณดวย 3 

กรณีจายเงินสมทบต้ังแต 10 ป ข้ึนไป  ใหจายเงนิสงเคราะหในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา 

สูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวนั  ตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชบังคับอยูในขณะรับประโยชน 

ทดแทนกําหนดคูณดวย 30 คูณดวย 10 
 
2)  ขอบเขตความคุมครอง   บุคคลที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี ้ ควรให 

ความคุมครองแกผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร    ซึ่งประกอบอาชีพโดยใชที่ดินในการเพาะปลูก 
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พืชประเภทตางๆ รวมถึงการเล้ียงสัตว  การประมง และการปาไม     และใหหมายความรวมถึงบุคคล

ในครอบครัวของเกษตรกรทีร่วม หรือเปนผูชวยในการประกอบอาชีพดังกลาว ซึ่งมอีาย1ุ5 ป ข้ึนไป

จนถงึ 60 ป 

ระยะเวลาของการใหความคุมครองในประโยชนทดแทนดังกลาว จากขอจํากัดในเร่ืองของ

เงินทนุดําเนินงาน การใหความคุมครอง ควรใหความคุมครองในประโยชนทดแทนที่มีความสําคัญ 

และจําเปนสูงสุดสําหรับเกษตรกรกอน แลวจึงคอยขยายใหความคุมครองในประโยชนทดแทนที่มี

ความสําคัญในดับรองไลเรียงลงมา ตามความพรอมและโอกาสที่เหมาะสม  

ดังนัน้ การใหความคุมครองแกเกษตรกรตามกฎหมายประกันสังคมในระยะแรก ควรให

ความคุมครองในประโยชนทดแทนที่สําคัญมากที่สุดกอน  ซึง่ไดแก ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ  

กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย    

สวนประโยชนทดแทนอีกสองกรณี คือ ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร และสงเคราะหบุตร 

ควรรอใหโครงการมีความม่ันคงดีแลว จึงขยายความคุมครองใหครอบคลุมถึงตอไป  

 เงื่อนไขเก่ียวกบัการใหความคุมครองแกเกษตรกรตามกฎหมายประกนัสังคม ปรากฏตาม   

รางพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ และอัตราการจายเงนิสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน 

ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนที่เปนเกษตรกร 

พ.ศ. …….. ที่ผูทําวิจัยไดทดรองรางข้ึน (รายละเอียดอยูในภาคผนวก หนา 132)  

 
2.2   ขอเสนอแนะทางดานการดําเนินงาน 
การดําเนินโครงการประกันสังคมสําหรับผูประกอบอาชีพในภาคการเกษตร    หรือเกษตรกร  

ในระยะเวลากอนที่จะเร่ิมดําเนินการจัดต้ังกองทนุข้ึน ภาครัฐควรใหมีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ

ประกันสังคม ผานทางสื่อในดานตางๆ เพื่อช้ีใหเห็นถึงประโยชน และความจาํเปนในการเขาสูระบบ

ประกันสังคมของเกษตรกร ใหมกีารจดัวิทยากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการเผยแพรความรูดังกลาว 

ออกไปใหความรูแกเกษตรกรตามองคกรการเกษตรตางๆ เชน สหกรณการเกษตร และกลุมเกษตรกร

อยางทั่วถึง ขณะเดียวกนั ควรใหมีการออกแบบสอบถามเพื่อใหทราบถึงความตองการของเกษตรกร

เกี่ยวกับการประกันสงัคม จนเห็นวาเกษตรกรสวนใหญมีความเขาใจและมองเห็นถึงประโยชนของ

การเขาสูระบบประกันสังคมอยางแทจริง รวมถึงสงเสริมใหมีการทําวิจัยจากองคกรทั้งภาครัฐและ

นักวชิาการเอกชน เพื่อใหไดรูปแบบของโครงการประกันสังคมสําหรับเกษตรกร ที่มีความเหมาะสม 

และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรเอง หลังจากนัน้จึงคอยเร่ิมดําเนนิการจัดต้ังกองทุน

ประกันสังคมสําหรับเกษตรกรข้ึน 
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สถานที่ลงทะเบียน  สถานที่ที่ใชในการติดตอเพื่อลงทะเบียนเปนผูประกันตนของเกษตรกร 

ควรใหเกษตรกรสามารถไปติดตอ ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสถานที่ต้ังของสหกรณ

การเกษตร หรือกลุมเกษตรกร ซึ่งเปนสถานที่ที่สํานกังานประกันสังคมกําหนดใหเปนสถานที่ในการ

ติดตอ และเพือ่อํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกร ควรใหเกษตรกรสามารถเลือกได 

สถานที่จายเงนิสมทบ  ในการจัดเก็บเงนิสมทบก็เชนกนั นอกจากจะใหเกษตรกรจะสามารถ 

จายเงินสมทบ ณ สํานกังานประกันสังคมจังหวัด หรือสถานที่ต้ังของสหกรณการเกษตร หรือกลุม

เกษตรกรที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดใหเปนสถานที่ที่ใชในการติดตอแลว ใหเกษตรกรสามารถ

จายเงินสมทบผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณฯ (ธ.ก.ส.) ซึ่งเกษตรกรมีความคุนเคยอยูแลว 

รวมถึงธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยเกษตรกรสามารถเลือกจายไดตามความสะดวก 
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ตารางที ่3  จํานวนประชากรทั่วประเทศไทย  ประมาณการเปนรายภาค ป 2540 -2544  

 

ภาค 2540 2541 2542 2543 2544 

ตะวันออก     

เฉียงเหนือ 

เหนือ 

กลาง 

ใต 

ทั้งประเทศ 

 

19,417,694 

11,442,613 

22,562,975 

7,854,837 

61,278,319 

 

19,588,495 

11,495,745 

22,885,008 

7,952,355 

61,921,603 

 

19,759,458 

11,547,839 

23,205,572 

8,050,094 

62,562,663 

 

19,930,618 

11,599,165 

23,524,862 

8,148,088 

63,202,733 

 

20,102,186 

11,649,777 

23,842,859 

8,246,405 

63,841,227 

 

 

 

ตารางที ่4  จํานวนประชากรภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรของประเทศไทย ตอประชากรทัง้หมด 

ประมาณการ ป 2540-2544 

 

   รวมทั้งประเทศ   

ป   ประชากร(คน)   

 เกษตร รอยละ นอกเกษตร รอยละ รวมทัง้หมด 

2540 

2541 

2542 

2543 

2544 

37,007,975 

36,947,515 

36,783,233 

36,456,704 

35,958,880 

60.39 

59.67 

58.79 

57.68 

56.33 

 

24,270,344 

24,974,088 

25,779,730 

26,746,029 

27,882,347 

 

39.61 

40.33 

41.21 

42.32 

43.67 

 

61,278,319 

61,921,603 

62,562,963 

63,202,733 

63,841,227 

 

ที่มา  :   การคาดประมาณประชากรแรงงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรของไทย   

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่8 พ.ศ. 2540 -2544 

สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและสหกรณ   เลขที่ 34/2539  เมษายน 2539 
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ตารางที ่5 จํานวนแรงงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรของประเทศไทย ตอแรงงานทั้งหมด 

ประมาณการ ป 2540 -2544 

 

   รวมทั้งประเทศ   

ป   แรงงาน(คน)   

 เกษตร รอยละ นอกเกษตร รอยละ รวมทัง้หมด 

2540 

2541 

2542 

2543 

2544 

20,015,683 

19,959,497 

19,842,998 

19,630,834 

19318,164 

57.43 

56.66 

55.75 

54.58 

53.16 

14,838,679 

15,265,419 

15,752,686 

16,335,556 

17,018,596 

42.57 

43.34 

44.25 

45.42 

46.84 

34,854,362 

35,224,916 

35,595,684 

35,966,390 

36,336,760 

 

 

 

ตารางที ่6  จํานวนประชากรในภาคเกษตรของประเทศไทย ประมาณการเปนรายภาค  

ป 2540 -2544 

 

ภาค 2540 2541 2542 2543 2544 

ตะวันออก     

เฉียงเหนือ 

เหนือ 

กลาง 

ใต 

ทั้งประเทศ 

 

14,553,853 

8,035,458 

9,258,299 

5,160,365 

37,007,975 

 

14,549,321 

7,999,079 

9,225,509 

5,173,606 

36,947,515 

 

14,521,952 

7,946,683 

9,139,865 

5,174,733 

36,783,233 

 

 

14,458,869 

7,870,188 

8,970,682 

5,156,965 

36,456,704 

 

14,356,844 

7,767,959 

8,715,301 

5,118,776 

35,958,880 

 

ที่มา : การคาดประมาณประชากรแรงงานภาคเกษตรและนอกเกษตรของประเทศไทย  

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่8 พ.ศ. 2540 - 2544 

สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและสหกรณ  เลขที ่34/2539 เมษายน 2539 
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ตารางที ่7  จํานวนประชากรนอกภาคเกษตรของประเทศไทย ประมาณการเปนรายภาค  

ป 2540 -2544 

 

ภาค 2540 2541 2542 2543 2544 

ตะวันออก     

เฉียงเหนือ 

เหนือ 

กลาง 

ใต 

ทั้งประเทศ 

 

4,863,841 

3,407,355 

13,304,676 

2,694,472 

24,270,344 

 

5,039,174 

3,496,666 

13,659,499 

2,778,749 

24,974,088 

 

5,237,506 

3,601,156 

14,065,707 

2,875,361 

25,779,730 

 

5,471,749 

3,728,977 

14,554,180 

2,991,123 

26,746,029 

 

5,745,342 

3,881,818 

15,127,558 

3,127,629 

27,882,347 

 

 

 

 

ตารางที ่8  จํานวนแรงงานทั่วประเทศไทย ประมาณการเปนรายภาค ป  2540 -2544 

 

ภาค 2540 2541 2542 2543 2544 

ตะวันออก     

เฉียงเหนือ 

เหนือ 

กลาง 

ใต 

ทั้งประเทศ 

 

10,729,020 

6,751,648 

12,986,973 

4,386,721 

34,854,362 

 

10,827,394 

6,784,591 

13,171,131 

4,441,800 

35,224,916 

 

10,926,199 

6,817,296 

13,355,101 

4,497,088 

35,595,684 

 

11,025,361 

6,849,723 

13,538,699 

4,552,607 

35,966,390 

 

11,124,967 

6,881,714 

13,721,765 

4,608,314 

36,336,760 

 

ที่มา : การคาดประมาณประชากรแรงงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรของประเทศไทย  

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่8 พ.ศ. 2540-2544 

สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและสหกรณ  เลขที ่34/2539 เมษายน 2539 
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ตารางที ่9  จํานวนแรงงานในภาคเกษตรของประเทศไทย ประมาณการเปนรายภาค ป 2540 -2544 

 

ภาค 2540 2541 2542 2543 2544 

ตะวันออก     

เฉียงเหนือ 

เหนือ 

กลาง 

ใต 

ทั้งประเทศ 

 

7,763,528 

4,587,888 

4,918,377 

2,745,890 

20,015,685 

 

7,755,628 

4,563,571 

4,890,514 

2,749,784 

19,959,497 

 

7,734,515 

4,529,623 

4,832,259 

2,746,601 

19,842,998 

 

7,692,338 

4,480,846 

4,725,390 

2,732,260 

19,630,834 

 

7,627,229 

4,416,5213 

4,568,863 

2,705,859 

19,318,164 

 

 

 
 
ตารางที ่10  จํานวนแรงงานนอกภาคเกษตรของประเทศไทย ประมาณการเปนรายภาค  

ป 2540 -2544 

 

ภาค 2540 2541 2542 2543 2544 

ตะวันออก     

เฉียงเหนือ 

เหนือ 

กลาง 

ใต 

ทั้งประเทศ 

 

2,965,492 

2,163,760 

8,068,596 

1,640,831 

14,838,679 

 

3,071,76 

2,221,020 

8,280,617 

1,692,016 

15,265,419 

 

3,191,684 

2,287,673 

8,522,842 

1,750,487 

15,752,686 

 

3,333,023 

2,368,877 

8,813,309 

1,820,347 

16,835,556 

 

3,497,738 

2,465,501 

9,152,902 

1,902,455 

17,018,596 

 

ที่มา : การคาดประมาณประชากรแรงงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรของประเทศไทย  

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่8 พ.ศ. 2540 - 2544 

สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและสหกรณ  เลขที ่34/2539 เมษายน 2539  
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ราง 
พระราชกฤษฎีกา  1 

กําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงนิสมทบ 
ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลกัเกณฑและเงื่อนไข 

แหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนท่ีเปนเกษตรกร 
พ.ศ. ……. 

----------------------------------------- 

 ………. มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและ

อัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงือ่นไขแหงสิทธใิน

การรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนที่เปนเกษตรกร พ.ศ……….. 

 มาตรา  2  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

 มาตรา 3  ในพระราชกฤษฎีกานี ้

 “ผูประกันตน” หมายความวา ผูซึง่จายเงินสมทบอนักอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทน

ตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี ้

 “เกษตรกร”  หมายความวา  ผูซึง่ประกอบอาชีพโดยการใชที่ดินในการเพาะปลูกพืชตางๆ 

รวมถึงการเล้ียงสัตว การประมง และการปาไมดวย ซีง่อาจเปนการใชที่ดินหรือเคร่ืองมือที่ตนเองเปน

เจาของกรรมสิทธิ ์ หรืออาจเปนการเชาทีดิ่นหรือเคร่ืองมือของบุคคลอ่ืนเพื่อใชในการประกอบอาชีพก็

ได และใหหมายความรวมถงึสมาชกิในครอบครัวซ่ึงรวมหรือเปนผูชวยในการประกอบอาชีพดังกลาว

ดวย  แตมิใหหมายความรวมถึง ผูที่เปนลูกจางของกิจการเพราะปลูก การเล้ียงสัตว การประมง หรือ

การปาไมดวยแตอยางใด 

 “เงินสมทบ”  หมายความวา  เงนิที่จัดเกบ็จากผูประกันตนตามพระราชกฤษฎีกานี ้

 “สํานักงาน” หมายความวา  สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 

หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี 

“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึง่รัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกา

ฉบับนี้   

 มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี ้

 
1   เปนรางพระราชกฤษฎีกาฯ ที่ผูทําวิจัยไดทดรองดําเนินการรางขึ้น 
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ลักษณะท่ี 1 
บททั่วไป 

 
หมวด 1 

กองทุนประกันสังคมสําหรับเกษตรกร 
 

 มาตรา 5  ใหจัดต้ังกองทนุข้ึนกองทนุหนึ่งตางหากในสํานักงานประกันสังคม เรียกวา 

กองทนุประกนัสังคมสําหรับเกษตรกร เพื่อเปนทนุใชจายใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนตามที่

บัญญัติไวในลักษณะ 1  และเปนคาใชจายตามมาตรา 7 

 มาตรา 6   กองทนุประกนัสังคมสําหรับเกษตรกร ประกอบดวย 

(1) เงินสมทบจากรัฐบาล และผูประกันตน ตามมาตราสิบ 

(2) เงินที่ไดจากดอกผลของเงนิกองทนุ  

(3)    เงนิอ่ืนๆ 

มาตรา 7   เงนิกองทนุใหจายเปนประโยชนทดแทนตามพระราชกฤษฎีกานี ้

 ใหมีการจัดสรรเงินกองทนุในอัตราไมเกนิรอยละสิบของเงินสมทบของแตละป เพื่อจายเปน

คาบริหารโครงการ  คาเบ้ียเล้ียง และคาเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีกําหนด 

 กรณีที่เงนิกองทุนไมพอจายตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐบาลจายเงนิอุดหนุน หรือเงนิทดรองราชการ

ใหตามความจําเปน 
 

หมวด 2 
การเปนผูประกันตน 

 

 มาตรา 8  ใหเกษตรกรซึ่งมีอายุไมตํ่ากวาสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณเปน

ผูประกันตน 

กรณีที่เปนผูประกันตนอยูแลวตามวรรคหน่ึง เมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ และยังคง

ประกอบอาชีพทางการเกษตรอยูดังเดิม และไดปฏิบัติตามขอบังคับแหงพระราชบญัญัตินี้ ใหถอืวา

เกษตรกรนัน้เปนผูประกันตนตอไป  

 มาตรา 9  ใหบุคคลผูมีชื่อเปนเจาบาน ซึง่มีบุคคลตามมาตรา 8  อยูในสําเนาทะเบียนบาน

ใหยื่นแบบรายการแสดงรายช่ือ และรายละเอียดตามทีสํ่านักงานกาํหนด ตอสํานกังานในทองทีต่าม

ภูมิลําเนาของตนภายในสามสิบวัน นับแตวันทีเ่กษตรกรนั้นเปนผูประกันตน 
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ลักษณะ 2 
เงินสมทบ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 

 มาตรา 10 ใหผูประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุนเปนรายครึ่งป ภายในส้ินเดือนมกราคม

และกรกฎาคมของทุกป โดยรัฐบาลชวยออกเงนิสมทบเขากองทนุดวยฝายละเทากนัตามอัตราที่

กําหนดในทายพระราชกฤษฎีกานี ้ 

 การจายเงนิสมทบในคร้ังแรก ใหผูประกันตนจายเงนิสมทบใหแกสํานกังานใหเสร็จส้ิน

ภายในเดือนถดัจากเดือนที่เขาเปนผูประกันตน โดยจายเงนิสมทบเฉล่ียตามสวนของจํานวนเงิน

สมทบที่ตองจายในแตละงวด 

 รายไดข้ันตํ่าและข้ันสูงที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงนิสมทบของผูประกันตน ตามมาตรา 8

และมาตรา 9 แตละคน ใหเปนไปตามอัตราที่กาํหนดใหกฎกระทรวง  (อาจเปนอัตราเดียวกับลูกจาง

ก็ได) 

 มาตรา 11 กรณีที่ผูประกันตนไมนาํสงเงินสมทบหรือนําสงไมครบตามที่กําหนดในมาตรา 10

ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําเตือนเปนหนังสือใหผูประกันตนนําเงนิที่คางชําระหรือเงนิเพิ่มมาชําระ

ภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวนันับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น  

กรณีที่ไดรับคําเตือนดังกลาวตามวรรคตนแลวแตยังไมนาํเงนิสมทบหรือเงินเพิ่มมาชําระ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหพนกังานเจาหนาที่มอํีานาจกําหนดเบี้ยปรับในอัตรารอยละสองตอ

เดือนจากจํานวนเงินที่คางชําระนับจากวันถัดจากวันที่ตองสงเงินสมทบ 

  
ลักษณะ 3 

ประโยชนทดแทน 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

มาตรา 12  ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 26 มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทนุ 

ดังตอไปนี้  

(1) ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร 
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(2) ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร 
(3) ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ 

(4) ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 

(5) ประโยชนทดแทนกรณีตาย 

มาตรา 13  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามมาตรา 12 ตอเมื่อมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามในวนัเขาเปนผูประกันตน 

(1) มีอายุไมตํ่ากวาสิบหาปบริบรูณ และไมเกนิหกสิบปบริบรูณ 
(2) ไมเปนผูทพุพลภาพ 

(3) ไมเปนโรคตามที่กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมประกาศกาํหนด 

การขอรับประโยชนทดแทน     ใหยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนตอสํานกังานภายในกําหนด 

หนึง่ปนบัแตวนัที่มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทน และใหเจาหนาทีพ่นกังานที่พิจารณาสั่งการโดยเร็ว 

 ประโยชนทดแทนตามวรรคหนึง่ทีเ่ปนตัวเงิน ถาผูประกันตนหรือบุคคลอ่ืนซึ่งมีสิทธิไดรับ ไม

มาขอรับภายในสองปนับแตวันที่ไดรับการแจงจากสํานกังาน  ใหประโยชนทดแทนนัน้ตกเปนของ

กองทนุ 

 มาตรา 14   เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาทีจ่ะกอใหเกิดสิทธิในการรับประโยชน

ทดแทนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี ้ ถาผูประกันตนไมสามารถจายเงินสมทบในคร้ังหนึง่

หรือหลายคร้ังอันมีผลมาจากตองประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึง่ไดแจงเหตุดังกลาวใหพนกังาน

เจาหนาทีท่ราบ และเจาหนาที่มีความเหน็วา ผูประกันตนนัน้ไดประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติจริง 

ใหนับระยะเวลาดังกลาวทุกชวงรวมกับระยะเวลาในการจายเงินสมทบได 

 มาตรา 15  ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 26 แลวแตกรณี    ไมมีสิทธิไดรับประโยชน

ทดแทน เมื่อปรากฏวา การทุพพลภาพ หรือการตายนัน้ เกิดข้ึนเพราะบุคคลดังกลาวจงใจกอใหเกิด

ข้ึนหรือยนิยอมใหผูอ่ืนกอใหเกิดข้ึน 

 มาตรา 16  สิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนส้ินสุดลง เมื่อความปรากฏตอ

สํานักงานวา ผูประกันตนแจงขอความหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะตองหาม

ในการเขาเปนผูประกันตนในสาระสําคัญอันเปนเท็จ 

 ประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับอยูแลว    กอนที่สิทธิไดรับประโยชนทดแทนของ

ผูประกันตนจะส้ินสุดลงตามวรรคหน่ึง ใหผูประกันตนยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนไดตามมาตรา 12 
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หมวด 2 
ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร 

 
 มาตรา 17 ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเอง หรือ

ภริยา หรือหญิงที่อยูกนิฉันสามีภริยากบัผูประกันตนโดยเปดเผย กรณีที่ผูประกันตนไมมภีริยา 

ตอเมื่อไดเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน  โดยใหผูประกันตนมสิีทธิไดรับประโยชน

ทดแทนกรณีคลอดบุตร สําหรับการคลอดบุตรไมเกินสองคร้ัง 

 ภายใตบังคับของมาตรา 15 ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย สิทธิในการรับประโยชน

ทดแทนกรณีคลอดบุตรยังคงมีอยูตอไปจนถึงวนัที่ครบกําหนดที่ผูประกันตนไดออกเงนิสมทบ 

 มาตรา  18   ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรที่ผูประกันตนมีสิทธไิดรับ มีดังนี้ คือ 

(1)   เงินคาคลอดบุตร  เพื่อเปนคาบริการทางการแพทยสําหรับการคลอดบุตร  โดยใหไดรับ 

ตามหลักเกณฑและอัตราทีสํ่านักงานกาํหนด  ( ควรกําหนดอัตราเดียวกับที่ลูกจางไดรับ  เหมาจาย

คร้ังละส่ีพนับาท ) 

 (2)   เงินสงเคราะหเพื่อการคลอดบุตร โดยใหไดรับในอัตรารอยละหาสิบของอัตราสูงสุดของ

คาจางข้ันตํ่ารายวนัตามกฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชบังคับอยูในขณะรับประโยชนทดแทนกําหนด

เปนระยะเวลาหกสิบวนั   

 
หมวด 3 

ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร 
 
 มาตรา 19  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร ตอเมื่อ

ผูประกันตนไดเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวาสิบสองเดือน เพื่อสงเคราะหแกบุตรที่เปนผูสืบสาย

โดยตรงของผูประกันตน  จาํนวนไมเกินสองคน 

 มาตรา 20  ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และอัตราที่

กําหนดในกฎหระทรวง ( ควรกําหนดใหในอัตราสามรอยบาท ตอคนตอเดือน ) 
 

หมวด 4 
ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ 

  
 มาตรา 21  ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ตอเมือ่ไดเปน

ผูประกันตนมาแลวไมนอยกวาหกเดือน 
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 มาตรา  22   ประโยชนทดแทนในกรณีทพุพลภาพ  ไดแก 

(1) คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และคาใชจายอ่ืนที่จาํเปน  

เพื่อใหผลของการทพุพลภาพบรรเทาหรือมีสภาพดีข้ึน และใหหมายความรวมถงึคาใชจายเก่ียวกับ

อุปกรณ เคร่ืองใช หรือวัตถุที่ใช หรือทาํหนาที่แทน หรือชวยอวัยวะที่ทพุพลภาพดวย ทัง้นี้ ตาม

หลักเกณฑและอัตราที่สํานักงานประกาศกาํหนด (ควรกาํหนดใหจายตามความเปนจริงไมเกินเดือน

ละสองพนับาท ซึง่เทากับอัตราที่ลูกจางไดรับ) 

(2) เงินทดแทนการทุพพลภาพในอัตรารอยละหาสิบของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่าราย 

วันตามกฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชบังคับในขณะรับประโยชนทดแทนคูณดวยสามสิบเปนเกณฑ

คํานวณ ตลอดชีวิต    

 กรณีผูประกันตนถึงแกความตาย สิทธิในการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีทุพพลภาพเปน

อันระงับในงวดถัดไป 

 มาตรา 23 ในกรณีที่คณะกรรมการแพทยวนิิจฉัยวาการทุพพลภาพของผูประกนัตนไดรับ

การฟนฟูจนมีสภาพดีข้ึนแลว ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงนิทดแทน

การทพุพลภาพตามมาตรายี่สิบสองวรรคหน่ึงได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการแพทย

กําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

 กรณีที่ไดมีการลดเงินทดแทนการทุพพลภาพตามวรรคหนึ่งแลว ตอมาในภายหลัง

คณะกรรมการแพทยวนิิจฉัยวาการทพุพลภาพน้ันมีสภาพเส่ือมลงไปจากที่เคยวนิิจฉัยไวในวรรคหน่ึง 

ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสัง่เพิ่มเงนิทดแทนการทพุพลภาพไมเกนิอัตรา

เงินทดแทนการทุพพลภาพทีเ่คยไดรับในคร้ังแรก 
 

หมวด 5 
ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 

 
มาตรา  24     ผูประกันตนมสิีทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ตอเมื่อผูประกันตน

ไดจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบหาป ไมวาระยะเวลาสิบหาปนั้นจะติดตอกันหรือไมก็ตาม 

และผูประกันตนนัน้ตองมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไป 

มาตรา  25 ใหจายเงนิบํานาญ ในอัตรารอยละสิบหาของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวนั 

ตามทีก่ฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชบงัคับอยูในขณะรับประโยชนทดแทนคูณดวยสามสิบเปนเกณฑ

คํานวณ  สําหรับผูประกันตนที่จายเงินสมทบมาแลวครบสิบหาป  
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 ใหจายเงนิบํานาญในอัตราสวนที่เพิม่ข้ึนตามระยะเวลาการจายเงินสมทบ โดยใหไดรับเพิ่ม

อีกรอยละหนึ่ง สําหรับการจายเงนิสมทบในสวนที่เพิ่มข้ึนทกุๆหนึ่งป 

ใหจายบําเหนจ็เปนเงินกอน แกผูประกันตน ตามสัดสวนของเงินสมทบที่ผูประกันตนนัน้จาย

เขากองทุนรวมทั้งเงนิสมทบที่รัฐบาลออกใหอีกสวนหน่ึง พรอมดวยดอกเบ้ียตามอัตราที่ไดกําหนดใน

กฎกระทรวง  หากผูประกันตนจายเงินสมทบไมครบสิบหาป และความเปนผูประกันตนไดส้ินสดุลง

เนื่องจากมีอายุครบหกสิบป 

 กรณีที่ความเปนผูประกันตนไดส้ินสุดลง เนื่องจากผูประกันตนถึงแกความตาย  ใหจายเงนิ

ดังกลาวแกทายาท 

เพื่อประโยชนในการรับบํานาญ หรือบําเหน็จ ตามรายละเอียดดังกลาวในมาตรานี้ หาก

ผูประกันตนตองตกเปนผูทพุพลภาพ ในชวงระยะเวลาใด เวลาหนึง่    ใหนับระยะเวลาดังกลาวรวม

กับ 

ระยะเวลาในการจายเงินสมทบดวย 

 
หมวด 6 

ประโยชนทดแทนกรณีตาย 
 

 มาตรา 26  กรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายภายหลังจากเดือนที่ผูประกันตนไดจายเงนิ

สมทบ  ใหจายประโยชนทดแทนในกรณีตายตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

(1) จายเงนิคาทาํศพจํานวนหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวนั ตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใชบังคับในขณะรับประโยชนทดแทนกําหนด โดยมอบใหแก

บุคคลตอไปนี้ตามลําดับ คือ 

 (ก) บุคคลซึ่งผูประกันตนทาํหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพ และไดเปนผูจัดการศพ

ของผูประกันตน 

  (ข)   คูสมรส  บิดา  มารดา  หรือบุตรของผูประกันตนที่มหีลักฐานแสดงวา เปน

ผูจัดการศพของผูประกันตน 

  (ค)    บุคคลอ่ืนที่มหีลักฐานแสดงวา เปนผูจัดการศพของผูประกันตน 

(2)     จายเงนิสงเคราะหกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย โดยใหจายแกบุคคลซึ่งผูประกัน 

ตนทําหนังสือระบุใหเปนผูมสิีทธิไดรับเงินสงเคราะหนัน้ กรณีที่ผูประกันตนมิไดมีหนังสือระบุไว ใหนาํ

เงินดังกลาวมาเฉล่ียจายใหแก สามหีรือภริยา  บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนในจํานวนที่

เทากันดังนี ้
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(ข) กรณีกอนถงึแกความตายผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวต้ังแตสามสิบหก 

เดือนข้ึนไป แตไมถึงสิบป ใหจายเงนิสงเคราะหเปนจาํนวนรอยละหาสิบของอัตราสูงสุดของคาจาง

ข้ันตํ่ารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานท่ีใชบังคับอยูในขณะรับประโยชนทดแทน

กําหนดคูณดวยสามสิบและคูณดวยสาม 

(ค)  กรณีกอนถึงแกความตายผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวต้ังแตสิบปข้ึนไป 

ใหจายเงนิสงเคราะหเปนจํานวนรอยละหาสิบของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันตํ่ารายวนัตามกฎหมาย 

วาดวยการคุมครองแรงงานที่ใชบังคับอยูในขณะรับประโยชนทดแทนกําหนดคูณดวยสามสิบและ

คูณดวยสิบ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา 27  ใหดําเนนิการจัดเก็บเงนิสมทบ    เพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ   

กรณีทุพพลภาพ  และกรณีตาย  นับต้ังแตวันทีบ่ทบัญญัติตามกฎมายฉบับนี้มีผลใชบังคับ 

การจัดเก็บเงนิสมทบเพื่อการใหความคุมครองในประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรและกรณี

สงเคราะหบุตร จะเร่ิมดําเนนิการเม่ือใด ใหกําหนดในกฎกระทรวง 
 

อัตราเงินสมทบทายพระราชกฤษฎกีา 
 

อัตราเงินสมทบ 
 

ผูจายเงินสมทบ อัตรารอยละของรายไดผูประกันตน 

1 เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณี 

ชราภาพ  กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย 

(1) ผูประกันตน 

(2) รัฐบาล 

2 เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณี 

คลอดบุตร และกรณีสงเคราะหบุตร 

(1) ผูประกันตน                          

(2) รัฐบาล 

 

 

2 

2 

 

 

1 

1 
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	มีรัฐเข้ามาให้การสนับสนุนและดำเนินโครงการเอง  การเข้าร่วมโครงการควรมีลักษณะเป็นการบังคับเช่นเดียวกับโครงการประกันสังคมของลูกจ้าง โดยพิจารณาที่ทรัพย์สิน หรือรายได้ของเกษตรกรเป็นเกณฑ์ในการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นการง่ายต่อการบริหารโครงการ เพราะหากปล่อยให้การเข้าร่วมโครงการเป็นเรื่องของความสมัครใจ จะทำให้กลุ่มที่มีอัตราเสี่ยงสูงเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการ และจำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการจะมีจำนวนน้อย ต้องใช้งบประมาณมาก  และยากที่จะบริหารโครงการให้ดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น  แต่กรณีที่กำหนดให้เข้าร่วมโครงการโดยการบังคับ   ชุดประโยชน์ทดแทนที่ให้ความคุ้มครอง จะต้องสนองความต้องการของเกษตรกรส่วนใหญ่ได้  มิเช่นนั้น แม้จะมีกฎหมายบังคับในการเข้าร่วมโครงการ ก็อาจมีการละเมิดกฎหมายขึ้นได้เช่นกัน


	4)  ความเหมาะสมของเงื่อนไขการเกิดสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน
	3   บทวิเคราะห์การจัดทำโครงการประกันสังคมสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย
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