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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎี ความ

เป็นมาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมของไทย หลัก

มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศกับระบบประกันสังคมของไทย ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอนุสัญญา

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 กฎหมายประกันสังคมของไทยและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน

ตามกฎหมายประกันสังคมได้แก่ ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

และสหพันธรัฐมาเลเซีย ประกอบกับการน าหลักแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาปัญหาและ

วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัค านิยามศัพทข์องค าว่า “ลูกจ้าง” การขยายขอบเขตของการ

ได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน และการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน

ตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 รวมถึงการก าหนดอัตราการ

จ่ายเงินสมทบ ตลอดจนศึกษาหาแนวทาง ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนในการได้รับสิทธิ

ประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 102 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบัน อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง

ลูกจ้างผู้ประกนัตนรอบด้านอย่างแท้จริง 

 จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาในเร่ือง ค านิยามศัพท์ ค าว่า “ลูกจ้าง” ซ่ึงเดิม

พระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ได้ก าหนดค านิยามศัพทค์ าว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า 

“ผู้ซ่ึงท างานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง” แต่ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ

ประกนัสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้ตัดถ้อยค าว่า “ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร” ออกไป ท าให้

เกิดปัญหาในการตีความเน่ืองจากเป็นความหมายที่แคบและไม่ชัดเจน นอกจากน้ียังมีปัญหาของ

ขอบเขตการได้รับสทิธปิระโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมของไทยน้ัน ยัง

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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ไม่มีบทบัญญัติให้การคุ้มครองไปถึงกรณีสงเคราะห์ครอบครัวและกรณีการขาดผู้อุปการะ ท าให้

เกิดความไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 ที่ได้ก าหนดขอบเขต

ความคุ้มครองข้ันต ่าของลูกจ้างผู้ประกนัตนที่กว้างขวางกว่า  รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมตามกฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 หลายประการ เช่น กรณีประสบ

อนัตรายหรือเจบ็ป่วย กรณีคลอดบุตร และกรณีชราภาพ ยังมีปัญหาความไม่สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอย่างแท้จริง อีกทั้งมีปัญหาในการก าหนดอัตราเงินสมทบท้าย

พระราชบัญญัติประกันสังคมที่มิได้มีการทบทวนแก้ไขมาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี ท าให้เกิดความ

ล้าสมัย ตลอดจนการก าหนดค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบของผู้ประกันตน กยั็งมี

ความไม่สอดคล้องกบัหลักการเฉล่ียทุกข์และเฉล่ียสขุอย่างแท้จริง 

 ดังน้ันผู้วิจัย จึงได้เสนอแนะให้มีการด าเนินการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ 

โดยให้ค านิยามศัพท ์ค าว่า “ลูกจ้าง” มีความหมายที่กว้างขวางชัดเจนย่ิงข้ึน ด้วยการเพ่ิมเติมค า

ว่า “ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร” ทั้งน้ีเพ่ือขจัดปัญหาความสับสนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างที่

เรียกช่ืออย่างอื่น และได้เสนอแนะให้มีการขยายสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน ให้ได้รับ

สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์ครอบครัว และกรณีขาดผู้อุปการะให้สอดคล้องกับอนุสัญญาของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 อันจะเป็นการให้ความคุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตน

รอบด้านอย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง

ผู้ประกนัตนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย กรณีคลอดบุตร และกรณีชราภาพ ให้สอดคล้อง

กบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มีประสิทธิภาพและ

มีการชดเชยความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน

ปัจจุบันอย่างแท้จริง ประการสุดท้ายผู้วิจัยขอเสนอให้มีการแก้ไขการก าหนดอัตราการจ่ายเงิน

สมทบ ให้มีความสอดคล้องกบัสถานะภาพทางการเงินของกองทุนประกนัสงัคมในปัจจุบัน เพ่ือให้

กองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพและความมั่นคงในการน ามาใช้เป็นหลักประกันแก่ลูกจ้าง

ผู้ประกนัตนต่อไป อนัจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 

 1. บทน า  

  1)  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ย วกับค ำนิ ย ำมศัพท์ค ำว่ ำ  “ลูกจ้ ำ ง ”  จ ำก เดิ ม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก ำหนดไว้ว่ำ “ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ “ผู้ซึ่งท ำงำนให้
นำยจ้ำง โดยรับค่ำจ้ำงไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้ำง ซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับงำนบ้ำนอัน
มิได้มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย” ถูกแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ “ผู้ซึ่งท ำงำนให้
นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำง” ซึ่งเป็นกำรก ำหนดควำมหมำยที่แคบลงท ำให้เป็นปัญหำกำรตีควำมแก่ลูกจ้ำง
ที่เรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่น ซึ่งได้ท ำงำนให้นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำงแต่ไม่ได้ถูกเรียกว่ำลูกจ้ำง เช่น แจ๋ว คน
ดูแลบ้ำน คนสวน คนใช้ แม่บ้ำน คนขับรถ เป็นต้น เป็นผลให้เกิดควำมสับสนและส ำคัญผิดใน
หน้ำที่ของนำยจ้ำงหรือลูกจ้ำงซึ่งส่วนมำกไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยโดยเฉพำะ ที่มีหน้ำที่ต้อง

108



3 

 

สมทบเงินเข้ำสู่กองทุนประกันสังคม หรือจะเป็นช่องให้เกิดกำรหลบเลี่ยงของนำยจ้ำงโดยกำร
ตีควำมว่ำกำรจะเป็นผู้ประกันตนนั้นต้องเป็นลูกจ้ำงเท่ำนั้น ไม่รวมถึงลูกจ้ำงซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่ำงอ่ืน 
จึงจ ำเป็นต้องแก้ไขค ำนิยำมศัพท์ค ำว่ำ “ลูกจ้ำง” ไปใช้นิยำมศัพท์เดิม คือ “ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ “ผู้
ซึ่งท ำงำนให้นำยจ้ำงโดยรับค่ำจ้ำงไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงไร” อันเป็นกำรสอดคล้องกับแนวควำมคิด
ของท่ำน ศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) เกษมสันต์ วิลำวรรณ ที่ได้กล่ำวในหนังสือค ำอธิบำยกฎหมำย
แรงงำนไว้ว่ำ กำรที่กฎหมำยบัญญัติค ำว่ำ “ไม่ว่ำจะเรียกชื่ออย่ำงไร” บัญญัติไว้เพื่อตัดปัญหำข้อ
โต้แย้ง อันเนื่องมำจำกกฎหมำยบำงฉบับหรือนำยจ้ำงบำงรำยไม่เรียกชื่อบุคคลที่ท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรน้ันว่ำลูกจ้ำง1 จึงควรจะมีกำรแก้ไขค ำนิยำมศัพท์ดังกล่ำวให้มีควำมชัดเจนเพื่อขจัดข้อ
โต้แย้งและท ำให้ไม่เกิดควำมสับสนในทำงปฏิบัติเกี่ยวกับค ำนิยำมศัพท์ดังกล่ำวนั้น 
  2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของกำรได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ำง
ผู้ประกันตน พระรำชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้
บัญญัติคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้ำงผู้ประกันตนไว้ 7 ประกำร (มำตรำ 54) อันได้แก่ กรณี
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภำพ กรณีตำย กรณีสงเครำะห์บุตร กรณี
ชรำภำพและกรณีว่ำงงำน ซ่ึงจำกสิทธิประโยชน์ดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยเห็นสมควรให้มีกำรขยำย
ควำมคุ้มครองเป็น 9 กรณี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญำแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 102 
ว่ำด้วยประกันสังคม (มำตรฐำนขั้นต่ ำ) โดยให้ควำมคุ้มครองขยำยไปถึงกรณีสิทธิประโยชน์ของ
ครอบครัวของผู้ประกันตน และกรณีกำรขำดไร้ผู้อุปกำระจำกควำมตำยของผู้ประกันตน อันจะท ำ
ให้กฎหมำยประกันสังคมฉบับนี้มีควำมคุ้มครองลูกจ้ำงผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้ำน ตำมอนุสัญญำแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 102 และเพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรประกันสังคมของประเทศในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics Community : 
AEC) ที่ได้มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ของกำรประกันสังคมให้ครอบคลุมไปยัง
สิทธิประโยชน์ 9 กรณีเช่นกัน และเพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับอนุสัญญำแรงงำนระหว่ำงประเทศ 
ฉบับที่ 102 และสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน 

  3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัอตัราของการจ่ายเงินสมทบ แม้ว่าจะได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมกฎหมายฉบับน้ี เป็นฉบับที่ 4 แต่ยังไม่ได้มีการทบทวนแก้ไขอัตราเงินสมทบท้าย

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงก าหนดอัตราสูงสุดของการจ่ายเงินสมทบไว้มาเป็น

เวลานานกว่า 25 ปีแล้ว จึงท าให้เกิดความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานภาพทางการเงินของ

กองทุนในปัจจุบัน อันจะกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม และอาจท าให้เกิดภาระ

เกินสมควรแก่กองทุนในระยะยาวได้ในอนาคต จึงสมควรมีการปรับอัตราเงินสมทบท้าย

                                                           

 1 จำก ค ำอธิบำยกฎหมำยแรงงำน (น. 31),โดย เกษมสันต์ วิลำวรรณ, 2556, กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 
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พระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานภาพทางการเงินของ

กองทุนในปัจจุบัน รวมทั้งอตัราการจ่ายเงินสมทบตามกฎหมายต่างประเทศ 

 2. ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัสิทธิประโยชนข์องลูกจ้างผูป้ระกนัตน 

ตามระบบประกนัสงัคมของไทย 

  2.1 ความหมายของประกันสังคมน้ันองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้

ให้ความหมายไว้ หมายความว่า “การประกันสังคมคือการคุ้มครองที่สังคมให้กับประชาชนและผู้

ประกอบกิจการ ให้สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการประกันรายได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

กรณี สงูอายุ ว่างงาน เจบ็ป่วย ทุพพลภาพ บาดเจบ็จากการท างาน คลอดบุตรหรือการสูญเสียของ

ผู้หาเล้ียงครอบครัว”   

 2.2 หลักการในการร่วมกันเสี่ยงภัย การประกันภัยในความเสี่ยงร่วมกันของ

คนท างานในสงัคม และตอบแทนเป็นสทิธปิระโยชน์เมื่อประสบภัยน้ัน เพ่ือเยียวยาตัวแรงงานหรือ

ครอบครัว โดยมีหลักการส าคัญ 5 ประการ
2
 ดังน้ี 

1.  หลักการบังคับ ด้วยการให้แรงงานทั้งหมดเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 

และมีการยกเว้นน้อยที่สดุ เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่กว้างขวางเพียงพอ 

2. หลักการเฉล่ียทุกข์เฉล่ียสุข ด้วยการที่ลูกจ้างที่มีรายได้สูง มีฐานะดี มีสุขภาพดี 

ย่อมมีความเสี่ยงภัยในอันตรายต่าง ๆ น้อย แม้ว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมน้อย  

แต่กค็วรต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายประกันสังคม เพ่ือเฉล่ียสุขให้แก่ลูกจ้างที่รายได้ต ่า 

ยากจน มีปัญหาสขุอนามัย เน่ืองจากมีความเสี่ยงภัยที่สงูกว่า 

3. หลักสามฝ่ายร่วมรับภาระ (ไตรภาคี) ว่าด้วยการมีส่วนร่วมมือกันทางสังคม คือ

นอกจากแรงงานมีหน้าที่ในการจ่ายเงินสมทบแล้ว นายจ้างหรือผู้ประกอบการและรัฐบาลกค็วรมี

ส่วนรับภาระด้วย เน่ืองจากเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการท างานของแรงงาน 

4. หลักจ่ายตามความสามารถ ได้ตามความจ าเป็น ว่าด้วยการจ่ายเงินสมทบโดยการ

ถือเอารายได้ของตัวแรงงานเป็นเกณฑ์ ผู้มีรายได้สูงจ่ายมากกว่าผู้มีรายได้ต ่า แต่สิทธิประโยชน์ที่

จะได้รับอยู่ในเกณฑท์ี่เทา่เทยีมกนั และได้เม่ือมีความจ าเป็นเสมอกนั  

5. หลักมาตรฐานข้ันต ่า คือต้องมีการให้สทิธปิระโยชน์มากกว่า หรือที่ดีกว่ามาตรฐาน

ข้ันต ่าที่ต้ังไว้เป็นอย่างน้อย เพ่ือให้เกดิความคุ้มครองบุคคลในสงัคมอย่างแท้จริง 

 2.3 หลักแห่งสทิธใินการรับประโยชน์ทดแทน (Benefits)
3
 บุคคลทุกคนที่เข้าเป็น

สมาชิกของการประกันสังคม เรียกว่า ผู้ประกันตน ( Insured Person) ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ

                                                           
2  จำก ผลกระทบของกฎหมำยประกันสังคม ที่มีต่อลูกจ้ำงผู้ประกันตน (น.10), โดย ธีระ ศรีธรรมรักษ์ 

และคณะ, 2537, กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง. 
 3  จำก ควำมรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับกำรประกันสังคม  (น. 10), 2525, บัณฑิต บูรณบัณฑิต, วำรสำร
นิติศำสตร์ ธรรมศำสตร,์ 9(2), กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 
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ประโยชน์ทดแทนจากเงินสมทบที่โครงการประกนัสงัคมสะสมไว้เป็นกองทุนประกันสังคม (Social 

Insurance Fund) โดยมีลักษณะการจ่าย 3 กรณีดังน้ี 

1.  จ่ายเป็นเงิน (In Cash) ซ่ึงได้แก่เงินชดเชยค่าจ้างในระหว่างหยุดงานเพ่ือการ

รักษาพยาบาล การคลอดบุตร การว่างงาน เงินบ านาญเพ่ือการทุพพลภาพ การชราภาพและ

บ านาญตกทอดแก่คู่สมรส บุตร หรือผู้อยู่ในอุปการะ เงินทดแทนการตาย เงินค่าจัดการศพ และ

เงินทดแทนครอบครัวใหญ่ที่มีผู้อยู่ในอุปการะจ านวนมาก 

2.  จ่ายเป็นสิ่งของ (In Kinds) ซ่ึงได้แก่ยาและเวชภัณฑ์ สิ่งของเคร่ืองใช้ส าหรับทารก 

แขนขาเทยีม เคร่ืองพยุงกาย เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ และสิ่งของอื่น ๆ ที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิต 

3.  จ่ายเป็นบริการ (In Services) ซ่ึงได้แก่การให้บริการทางการแพทย์ การบริการ

สงัคม การสงัคมสงเคราะห์ และบริการอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  

 2.4 ในส่วนหน่ึงของทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow กล่าวไว้ว่ามนุษย์

น้ันมีความต้องการความปลอดภัย และความมั่นคง เป็นความต้องการในเร่ืองของความต้องการ

ความช่วยเหลือและการคุ้มครอง โดยเฉพาะเดก็ที่ยังไม่อาจดูแลชีวิตตนเองได้ และคนท างาน ก็

ต้องการความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิต รวมทั้งความม่ันคงในหน้าที่การงาน เพ่ือเผชิญสิ่งต่าง ๆ 

เช่น อาชญากรรม ภัยธรรมชาติ ความสบัสน ความไม่เป็นระเบียบของสังคม เป็นต้น เพ่ือต้องการ

หลีกเล่ียงความวิตกกงัวล 

 3. มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการไดร้บัสิทธิประโยชนข์องลูกจา้งผูป้ระกนัตน

ตามอนุสญัญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 102 กฎหมายต่างประเทศ และตามกฎหมาย

ประกนัสงัคมของไทย 

  3.1 มาตรการตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 ว่า

ด้วยประกันสังคม (มาตรฐานข้ันต ่า) มีฐานะเป็นกฎหมายสากล ที่ถือเป็นเคร่ืองมือในการ

ออกแบบกฎหมายประกันสังคมและแนวทางสร้างความมั่นคงทางสังคมขั้นพ้ืนฐานในนานา

ประเทศมีเป้าหมายจะครอบคลุมความมั่นคงทั้งหมด 9 สาขา คือ การบริการทางการแพทย์ 

ประโยชน์ทดแทนกรณีเจบ็ป่วย กรณีว่างงาน กรณีชราภาพ กรณีประสบอันตรายจากการจ้างงาน 

กรณีการสงเคราะห์ครอบครัว กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีขาดผู้อุปการะ อันเป็น

แนวทางสร้างความม่ันคงทางสงัคมข้ันพ้ืนฐานแก่นานาประเทศ 

  3.2 มาตรการตามหลักกฎหมายต่างประเทศ 

   3.1.1 ราชอาณาจักรสวีเดน 

   ราชอาณาจักรสวีเดน ระบบการประกนัสงัคมมีความคุ้มครองใน 2 ระบบ โดยมี

ระบบใหม่คือการประกนัสงัคมระบบ NDC และบัญชีรายบุคคลภาคบังคับ และระบบเก่าคือระบบ

ประกันสังคมที่สัมพันธ์กับรายได้ โดยระบบใหม่น้ันจะมีผลใช้บังคับกับผู้ที่เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 
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2481 เป็นต้นไป ส่วนบุคคลที่เกดิต้ังแต่ปี พ.ศ. 2480 ลงไปน้ันยังต้องผูกพันอยู่ภายใต้ระบบเก่า 

ซ่ึงความคุ้มครองโดยระบบประกันสังคมของสหราชอาณาจักรสวีเดนน้ันยึดถือการอาศัยอยู่ใน

ประเทศสวีเดนเป็นหลักเหนือการเป็นพลเมืองของสวีเดน การประกันตนจะครอบคลุมลูกจ้างและ

ผู้ประกอบอาชีพอสิระทั้งหมด สิทธปิระโยชน์ของผู้ประกนัตนครอบคลุมกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ 

การขาดผู้อุปการะของผู้อยู่ใต้การอุปการะของผู้ประกันตน เจบ็ป่วย คลอดบุตร การบาดเจบ็จาก

การท างาน ว่างงาน สงเคราะห์ครอบครัว และสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของผู้ประกันตนและ

ครอบครัวของผู้ประกันตน เป็นการคุ้มครองที่ ค่อนข้างจะกว้างขวางในสิทธิประโยชน์ที่

ผู้ประกนัตนได้รับและยังรวมไปถึงครอบครัวของผู้ประกนัตนกไ็ด้รับสิทธิบางประการเช่นกัน ส่วน

เงินสมทบนายจ้างจะมีอัตราร้อยละ 23.71 และลูกจ้างร้อยละ 7 ของรายได้บวกกับค่าเฉล่ียของ

บัญชีมูลค่าเป็นค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุน ส่วนผู้ประกอบอาชีพอสิระจะมีอัตราเงินสมทบ

ที่สูงกว่าลูกจ้างทั่วไป ทั้งน้ีสิทธิบางประการรัฐบาลเป็นผู้ออกให้ทั้งหมด เช่นการบริการทาง

การแพทย์ และการสงเคราะห์ครอบครัว 

   3.1.2 สาธารณรัฐอติาลี 

   สาธารณรัฐอติาลี ระบบประกันสังคมมีอยู่ 2 ระบบควบคู่กัน คือ ระบบก าหนด

เงินสมทบ (NDC) จะคุ้มครองลูกจ้างทุกคนรวมถึงลูกจ้างที่ท  างานตามบ้าน โดยมีผลคุ้มครอง

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็นระบบใหม่และระบบประกันสังคม จะคุ้มครองลูกจ้างทุก

คนรวมถึงลูกจ้างที่ท  างานตามบ้าน ที่ได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 18 ปี นับแต่วันที่ 13 

ธันวาคม พ.ศ. 2538 เป็นระบบเก่าที่ใช้ควบคู่กัน โดยคุ้มครองครอบคลุมสิทธิประโยชน์คือ ให้

ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ การขาดผู้อุปการะ บริการทางการแพทย์ เจบ็ป่วย 

คลอดบุตร ประสบอนัตรายจากการท างาน และการว่างงาน รวมทั้งการสงเคราะห์ครอบครัว ส่วน

การสบทบเงินเข้ากองทุนน้ัน นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ 28.78 และลูกจ้างร้อยละ 12.7 

ของรายได้หากเป็นงานที่มีความเสี่ยงภัยสูงจะจ่ายในอัตราที่ลดลงในเงินสมทบกรณีเจบ็ป่วย และ

คลอดบุตร ส่วนกรณีประสบอันตรายจากการท างาน นายจ้างจ่ายร้อยละ 0.5 – 16 และลูกจ้าง

จ่ายตามระดับความเสี่ยงของการท างานที่ได้มีประเมิน ส่วนรัฐบาลอุดหนุนร้อยละ 1.8 ของเงิน

สมทบในกรณีสงเคราะห์ครอบครัว และจะให้เงินอุดหนุนในส่วนที่ขาดทั้งหมด 

   3.1.3 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

   สาธารณรัฐฟิ ลิปปินส์  ระบบการประกันสังคมจะอ ยู่ภายใต้กฎหมาย

ประกันสังคม ค.ศ.1997 (The Social Security Act of 1997) โดยการดูแลของกระทรวง

แรงงานและการจ้างงานฟิลิปปินส์ ขอบเขตความคุ้มครองจะคุ้มครองจะคุ้มครองพนักงาน

ภาคเอกชน แรงงานในครัวเรือน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนการคุ้มครองผู้ประกันตนแบบ

สมัครใจน้ันให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่ท  างานในต่างประเทศ และคุ้มครอง

ผู้ประกันตนที่ไม่มีสิทธิในภาคบังคับ รวมถึงคุ้มครองคู่สมรสที่ไม่ได้ท างานของผู้ประกันตน ซ่ึงมี

สิทธิประโยชน์ที่ก  าหนดให้แก่ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนคือ ในกรณีชราภาพ 
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ทุพพลภาพ การขาดผู้อุปการะ เจบ็ป่วย คลอดบุตร บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน และ

กรณีประสบอันตรายจากการท างานยกเว้นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เงินสมทบน้ันใช้ระบบการ

จ่ายเงินสมทบตามล าดับช้ันของรายได้ โดยนายจ้างจ่ายอัตราร้อยละ 8.62 และลูกจ้างร้อยละ 

3.63 ของรายได้ ส่วนรัฐบาลจะสนับสนุนเฉพาะการขาดดุลใด ๆ ของกองทุนที่เกดิขึ้น 

   3.1.4 สหพันธรัฐมาเลเซีย 

   สหพันธรัฐมาเลเซีย ระบบการประกันสังคมจะอยู่ภายใต้กฎหมาย The 

Employees’ Social Security Act 1969 ให้ความคุ้มครองส าหรับลูกจ้างที่มีรายได้มากกว่า 

3,000 ริงกิตต่อเดือน โดยสิทธิประโยชน์ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนคือ กรณี

ทุพพลภาพ การขาดผู้อุปการะ ประสบอนัตรายจากการท างาน และในกรณีของการคลอดบุตรน้ัน

นายจ้างภายใต้ระบบความรับผิดชอบของนายจ้างต้องตามค่าจ้างของผู้เอาประกันหรืออัตราที่

ก  าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยที่ลูกจ้างไม่ต้องจ่ายสมทบ เงินสมทบในระบบ

ประกันสังคมนายจ้างจะจ่ายในอัตราร้อยละ 1.75 และลูกจ้างร้อยละ 1.0 แบ่งไปตามล าดับช้ัน

ของรายได้ที่ก  าหนดไว้ 34 ล าดับช้ัน ส่วนรัฐบาลจะไม่อุดหนุนเงินสมทบในระบบประกันสังคมแต่

จะอุดหนุนแก่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และการบริการทางการแพทย์รัฐจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 

     3.2 กฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 มี

สาระส าคัญในการแก้ไขส่วนของการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมาย

ประกนัสงัคมฉบับเดิมของประเทศไทย ดังต่อไปนี้  

  1) มีการแก้ไขค านิยามศัพท์ ค าว่า “ลูกจ้าง” ตามมาตรา 5 เพ่ือขยายความ

คุ้มครองไปยังลูกจ้างซ่ึงท างานเกี่ยวกบังานบ้านอนัมิได้มีการประกอบธุรกจิรวมอยู่ด้วย 

  2) ตัดข้อยกเว้นตามมาตรา 4 ขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตนไปยังลูกจ้าง

ช่ัวคราวทุกประเภทของส่วนราชการ และครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย

โรงเรียน 

  3) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้ได้รับ ค่าส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค และค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่

ผู้ประกนัตน ในกรณีที่ผู้ประกนัตนได้รับความเสยีหายจากการรับบริการทางการแพทย์  

  4) กรณีคลอดบุตร ลดระยะเวลาการได้รับสิทธิลงจากเดิมต้องจ่ายเงินสมทบ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ขอรับสิทธิประโยชน์น้ีได้เพียง 2 คร้ังตลอดระยะเวลาการเป็น

ผู้ประกนัตน เป็น ลดลงเหลือ 5 เดือน ขอรับสทิธปิระโยชน์น้ีได้ไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง 

  5) กรณีทุพพลภาพ ได้แก้ไขนิยามศัพทข์องค าว่า “ทุพพลภาพ” ซ่ึงเดิมก าหนดให้

ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์น้ีต่อเม่ือเป็น ผู้ที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของ

อวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนถึงขั้นไม่สามารถท างานได้ เป็น จน

ท าให้ความสามารถในการท างานลดลงถึงขนาด ไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ท าให้นิยาม
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ศัพท์มีความหมายกว้างข้ึนกว่าเดิมจากเดิมหมายถึงเฉพาะผู้ที่ทุพพลภาพจนถึงขั้นไม่สามารถ

ท างานได้เทา่นั้น 

  6) กรณีตาย มีการแก้ไขโดยเพ่ิมอตัราในการค านวณเงินสงเคราะห์และเพ่ิมสิทธิใน

ส่วนของผู้ประกนัตนที่เจบ็ป่วยด้วยโรคเร้ือรัง รวมถึงกรณีทุพพลภาพเมื่อถึงแก่ความตายให้ได้รับ

เงินค่าท าศพรวมถึงเงินสงเคราะห์ทดแทนการขาดรายได้ที่ผู้ประกันตนได้รับในเดือนสุดท้ายก่อน

ถึงแก่ความตาย 

  7) กรณีสงเคราะห์บุตร เดิมก าหนดให้จ านวนบุตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ได้

จ านวนคนละไม่เกนิ 2 คน เป็น คนละไม่เกนิ 3 

  8) กรณีชราภาพ มีการแก้ไข โดยเพ่ิมทายาทเป็นบุคคลซ่ึงผู้ประกันตนท าหนังสือ

ระบุไว้ เป็นผู้มีสทิธไิด้รับสทิธปิระโยชน์จากบ าเหนจ็ชราภาพของผู้ประกันตนซ่ึงได้ถึงแก่ความตาย 

ให้เป็นผู้มีสทิธไิด้รับประโยชน์ 1 ส่วนร่วมกบัทายาทอื่น 

  9) กรณีว่างงาน มีการก าหนดค านิยามศัพท์ค าว่า “ภัยพิบัติ” เพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือแก่นายจ้างและลูกจ้าง ในระหว่างที่มีการเกิดภัยพิบัติและกรณีนายจ้างหยุดกิจการ

ช่ัวคราวอนัเนื่องมาจากเหตุสดุวิสยัโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง 

  ดังน้ันจากที่กล่าวมากฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมสทิธปิระโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกนัตนมีสทิธจิะได้รับมากข้ึนกว่าที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายฉบับ

เดิมหลายประการ แต่ทั้งน้ีแต่ยังคงมีบางประเดน็ที่ผู้วิจัยเหน็ว่ายังมีความไม่ชัดเจนในค านิยาม

ศัพท ์รวมถึงมีความไม่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสังคมในปัจจุบัน ซ่ึงจะได้กล่าวต่อไปน้ี 

 4. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการไดร้บัสิทธิประโยชนข์องลูกจ้างผูป้ระกนัตน

ตามกฎหมายประกนัสงัคม ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2558 

  พระราชบัญญัติประกันสังคม แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีการแก้ไขใน

หลายประเดน็แต่กยั็งมีปัญหาในการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนหลายประการ ซ่ึง

ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้  

 1 ) กรณีปัญหาเกี่ยวค านิยามศัพท์ค าว่า “ลูกจ้าง” จากการศึกษา พบว่า กฎหมาย

ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 5 ได้ก าหนดค านิยามศัพทค์ าว่า “ลูกจ้าง” ไว้ว่า 

“ผู้ซ่ึงท างานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง” โดยตัดถ้อยค าว่า “ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร” จึงเกิด

ปัญหาท าให้ความหมายของค านิยามศัพทดั์งกล่าว ซ่ึงเป็นการก าหนดความหมายที่แคบลงท าให้

เป็นปัญหาการตีความแก่ลูกจ้างที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น ซ่ึงได้ท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างแต่

ไม่ได้ถูกเรียกว่าลูกจ้าง เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับประกอบการ ผู้ปฏิบัติการ พนักงานท าความสะอาด 

แม่บ้าน คนขับรถ เป็นต้น เป็นผลให้เกิดความสับสนและส าคัญผิดในหน้าที่ของนายจ้างหรือ

ลูกจ้างซ่ึงส่วนมากไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ ซ่ึงมีหน้าที่ต้องสมทบเงินเข้าสู่กองทุน

ประกันสังคม หรือจะเป็นช่องให้เกิดการหลบเล่ียงของนายจ้างโดยการตีความว่าการจะเป็น

ผู้ประกันตนน้ันต้องเป็นลูกจ้างเท่าน้ัน ไม่รวมถึงลูกจ้างที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น อันเป็นปัญหาข้อ

114



9 

 

โต้แย้งในค านิยามศัพท์ เน่ืองมาจากกฎหมายบางฉบับหรือนายจ้างบางรายไม่เรียกช่ือบุคคลที่

ท  างานในสถานประกอบการน้ันว่าลูกจ้าง ซ่ึงจะท าให้ลูกจ้างบางประเภทไม่ได้รับความคุ้มครอง 

อกีทั้งยังไม่ครอบคลุมลูกจ้างทั้งหมดได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ที่ก  าหนดไว้ในหลักการในการ

แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตราดังกล่าว 

 2) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง

ผู้ประกนัตน ผู้วิจัยขอสรุปแยกเป็นประเดน็ดังน้ี 

  2.1 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของการได้รับสิทธิประโยชน์ของ

ลูกจ้างผู้ประกนัตนในกรณีสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ประกันตน (Family Benefit) จากการศึกษา 

พบว่า กฎหมายประกันสังคมฉบับของไทยในปัจจุบันยังมีปัญหาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

ประเทศไทยน้ันยังไม่คุ้มครองไปยังการสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ประกันตน ท าให้ลูกจ้าง

ผู้ประกนัตนและครอบครัวไม่ได้รับความคุ้มครองทุกความเสี่ยงภัยอย่างครบถ้วน จึงไม่สอดคล้อง

กับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนของ

ข้าราชการซ่ึงถือเป็นลูกจ้างภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2553 พบว่า ยังมีปัญหาความเหล่ือมล ้าในการได้รับความคุ้มครองสิทธิ ในบริการทาง

การแพทย์ของลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมเมื่อเปรียบเทยีบกับสิทธิของลูกจ้าง

ภาครัฐ ยังคงมีปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างลูกจ้างทั้งสองระบบน้ี เน่ืองจากยังไม่คุ้มครองไป

ถึงครอบครัวของผู้ประกันตนคือบุตรตามกฎหมาย คู่สมรส และบิดามารดาของผู้ประกันตนให้

ได้รับสทิธใินการเข้ารับบริการทางการแพทย์ 

  2.2 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ในเงินสงเคราะห์

บุตร จากการที่ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัย พบว่า อัตราการเกิดบุตรของหญิงไทยมีแนวโน้มลดลง

ทุกๆ ปี จึงมีการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมฉบับที่  4 ได้มีการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ในเงิน

สงเคราะห์บุตร เป็น 3 คน แต่ทั้งน้ีกยั็งมีปัญหาในอัตราเงินสงเคราะห์ที่ก  าหนดไว้เป็นอัตรา

ตายตัว โดยกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร เง่ือนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนใน

กรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซ่ึงก าหนดไว้เพียง 400 บาท ต่อคนต่อเดือน ถึง

อายุ 6 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงอาจไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้เดก็มีสุขภาพ การศึกษาหรือสุขภาวะที่ดีได้ 

โดยเฉพาะการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอ่อนเพ่ือให้เป็นก าลังบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน

อนาคต เน่ืองจากปัจจัยในการด ารงชีพน้ันปรับราคาสงูขึ้นอยู่ตลอด 

  2.3 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของการได้รับสิทธิประโยชน์ของ

ลูกจ้างผู้ประกันตน ในกรณีขาดผู้อุปการะอันเกิดจากความตายของผู้ประกันตน (Survivors 

Benefit) จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ตามกฎหมายประกันสังคมของไทยน้ันให้ผู้อยู่ในอุปการะ

ซ่ึงเป็นทายาทได้รับสทิธปิระโยชน์ในลักษณะเป็นเงินบ าเหนจ็ซ่ึงเป็นเงินก้อนจ่ายเพียงคร้ังเดียว จึง

มีขอบเขตในการให้สทิธปิระโยชน์ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 

ที่ได้ก าหนดมาตฐานข้ันต ่าเอาไว้ เป็นการให้เงินสงเคราะห์แก่ผู้ขาดอุปการะเป็นรายเดือน
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สอดคล้องกับประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับหรือจะได้รับจากบ านาญชราภาพ ประกอบกับเม่ือ

เปรียบเทียบกับการประกันสังคมของราชอาณาจักรสวีเดน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์และสหพันธรัฐมาเลเซีย ซ่ึงเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ก าหนด

ขอบเขตความคุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตนไปถึงยังผู้ขาดไร้อุปการะอันเน่ืองมาจากความตายของ

ผู้ประกนัตนไว้เช่นเดียวกนั 

 3.1 กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตน 

ตามกฎหมายประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยขอสรุปแยกเป็น

ประเดน็ดังน้ี 

  3.1 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับสิทธิในค่าใช้จ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการ

ทางการแพทย์ เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม มาตรา 63 ซ่ึงก าหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเป็นเงินค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น

ให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ แต่

จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า กฎหมายประกันสังคมฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดให้น าเอาหลักระบบ

ชดเชยความเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด (No – Fault Compensation System) มาใช้ใน

การชดเชยความเสยีหายที่เกดิข้ึน จึงจ าเป็นต้องให้มีการพิสูจน์ความผิดจนเสรจ็สิ้นเสียก่อน ถึงจะ

ได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึน ท าให้เกิดปัญหาในความล่าช้าของการเยียวยาความ

เสยีหายแก่ผู้ประกนัตนจากกรณีที่เกดิข้ึนน้ันและไม่เป็นแนวทางเช่นเดียวกับกฎหมายหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 41 ทีใช้หลักการดังกล่าวในการเยียวยาผู้เสียหายจากบริการทาง

การแพทย์  

  3.2 ) กรณีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า การบริการทางการแพทย์ของระบบ

ประกันสังคมยังมีปัญหาในเร่ืองของการรักษาในสถานพยาบาลจะขอเข้ารับบริการได้เพียงแต่

เฉพาะสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (มีสิทธิเปล่ียนแปลงได้ปีละ 1 คร้ัง 

เว้นแต่กรณีทุพพลภาพเปล่ียนได้ทุก 1 เดือน) โดยจะเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้เฉพาะ

สถานพยาบาลที่ส านักงานก าหนดให้ส าหรับผู้ประกันตนเท่าน้ัน อีกทั้งการบริการทางการแพทย์

บางโรคยังไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของประกันสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาในการจ่ายยาซ่ึง

ผู้ประกันตนมีสิทธิตามระบบบัญชียาหลักแห่งชาติเท่าน้ัน ท าให้เกิดความเหล่ือมล า้ระหว่างสิทธิ

ตามระบบการประกันสังคมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท าให้เกิดปัญหาความไม่เท่า

เทียมกันในสองระบบน้ีในการเลือกเข้ารับการบริการทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ประกอบกับ 

ตามกฎหมายประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 10 หากผู้ประกันตนเลือกใช้ระบบหลักประกัน

สุขภาพจะถูกตัดสิทธิไม่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์หากกฎหมายประกันสังคมได้คุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ในกรณีใดไว้แล้ว อันไม่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการรับ
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บริการเกี่ยวกับสาธารณะสุข และสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ควรจะ

ได้รับสทิธใินสวัสดิการของรัฐอย่างเทา่เทยีมในสิทธขิั้นพ้ืนฐานของรัฐ 

  3.3 ) ปัญหาเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร ตามกฎหมาย

ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีการแก้ไขลดระยะเวลาในการเกิดสิทธิของผู้ประกันตน 

เหลือ 5 เดือน และมีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการลาคลอดบุตรได้ไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง แต่จาก

การศึกษาของผู้วิจัยพบว่า สาธารณรัฐอิตาลี ไม่มีก าหนดระยะเวลาในการได้รับสิทธิประโยชน์ใน

การคลอดบุตร และบิดาของบุตรมีสิทธิหยุดงานเพ่ือเล้ียงดูบุตรซ่ึงประเทศไทยไม่ได้ให้สิทธิใน

ส่วนน้ีไว้ ประกอบกับ ภาวะการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยลดต ่าอย่างรวดเร็ว โดยลดลงร้อยละ 

30 จากอดีต ท าให้เห็นว่าการได้รับสิทธิประโยชน์กรณี น้ี ยังมีปัญหาในเร่ืองของการก าหนด

ระยะเวลาในการเกิดสิทธิที่มีความไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมของไทยในปัจจุบันที่ต้องการให้มี

บุตรเพ่ิมมากขึ้น 

  3.4 ) ปัญหาเกี่ยวกบัการได้รับสทิธปิระโยชน์กรณีเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์

ในบ าเหนจ็ชราภาพจากความตายของผู้ประกันตน จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ตามมาตรา 77 

วรรคสอง (1) น้ันตัดสทิธบุิตรบุญธรรมไม่ได้ให้ได้รับสทิธปิระโยชน์ในบ าเหนจ็ชราภาพมีความไม่

เป็นธรรมแก่บุตรบุญธรรมของผู้ประกันตนถึงแม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องให้ระบุผู้มีสิทธิรับผลแห่ง

การประกันได้ตามกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ก็ตาม อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติจริงแล้ว

ผู้ประกันตนส่วนมาเป็นแรงงานที่น้อยคนจะทราบแล้วเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมาย และ

ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 

ก าหนดให้บุตรบุญธรรมย่อมมีสิทธิได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะบุตรผู้สืบสันดาน

เช่นเดียวกับบุตรของผู้รับบุตรบุญธรรม การตัดสิทธิบุตรบุญธรรมของผู้ประกันตนดังกล่าวจึงไม่

เป็นธรรม และไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ก  าหนดให้บุตรบุญธรรมย่อมมี

สทิธไิด้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะบุตรผู้สบืสนัดาน 

 3.5 ) ปัญหาเกี่ยวกบัการได้รับสทิธปิระโยชน์ในเงินบ านาญชราภาพ เน่ืองจากการเข้า

สู่สงัคมของผู้สงูอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยมีการศึกษาวิจัยพบว่าประเทศไทยเองกเ็ป็น

หน่ึงในน้ันที่ก  าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซ่ึงจะมีปัญหา

และผลกระทบต่อความม่ันคงของกองทุนประกนัสงัคมที่อาจจะต้องจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชรา

ภาพเป็นจ านวนที่สูงกว่ารายได้ที่ได้รับจากเงินสมทบ อันเน่ืองมาจากการก าหนดตามมาตรา 77 

ทวิ ให้การได้รับสิทธิในกรณีชราภาพให้ได้รับสิทธิตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสภาพ

ของสังคมปัจจุบันที่มนุษย์มีอายุยืนยาวมากข้ึนจากเทคโนโลยีทางการแพทย์แต่ในทางกลับกัน

อัตราเกิดกลับลดลงอย่างมาก ซ่ึงจากสถิติแล้วประชากรปัจจุบันจะมีอายุ เฉล่ียสูงถึง 70 ปี 

ประกอบกับ ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ก าหนดสิทธิที่จะ

ได้รับบ านาญชราภาพ โดยเฉล่ียคือเร่ิมต้นที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ไว้เป็นแนวเดียวกัน ซ่ึงจะท าให้เกิด

เป็นปัญหาต่อเสถียรภาพและความม่ันคงของกองทุนประกนัสงัคมในอนาคตได้ 
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 4 ) ปัญหาเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินสมทบ จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันกองทุน

ประกันสังคมของไทยมีอัตราส่วนเงินส ารอง (Reserve Ratio) ใน 4 กรณี คือ กรณีประสบ

อันตรายหรือเจบ็ป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ซ่ึงถือเป็นสิทธิประโยชน์

ระยะสั้นมีอัตราส่วนเงินส ารองลดลงอย่างมากเมื่อเทยีบกับอัตราเงินส ารองในปี พ.ศ. 2553 อัน

เน่ืองมาจากการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบในสองส่วนคือ ในส่วนที่นายจ้างจัดให้มีสวัสดิการที่

ดีกว่าการประกันสังคม และส่วนของนายจ้างและลูกจ้างที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการปรับอัตรา

ค่าจ้างขั้นต ่ า แต่ทั้ งน้ีในส่วนที่ส าคัญและเป็นปัญหาคือ การก าหนดอัตราเงินสมทบท้าย

พระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มีการก าหนดให้ใช้และไม่ได้มีการทบทวนแก้ไขมาเป็น

เวลานานกว่า 25 ปี ท าให้มีความล้าสมัย และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ก าหนด

ค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบของผู้ประกันตน ไม่เกินเดือนละหน่ึงหมื่นห้าพันบาท 

อันเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการเฉล่ียทุกข์และเฉล่ียสุข ประกอบกับจากการศึกษาหลัก

กฎหมายต่างประเทศของผู้วิจัย พบว่า ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ น้ันก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบมากกว่าลูกจ้างเฉล่ียกว่า 2 เท่าของที่ลูกจ้าง

ต้องจ่ายไว้เป็นแนวเดียวกันส าหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ระยะสั้น เพ่ือให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับ

หลักประกันความเสี่ยงภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงท าให้กองทุนมีเสถียรภาพและมีความม่ันคง

ต่อไป 

 5. ขอ้เสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการได้รับสทิธิประโยชน์ของลูกจ้าง

ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วน้ัน  ผู้เขียน

จึงขอเสนอแนะดังต่อไปนี้  

 1 ) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมนิยามศัพทค์ าว่า “ลูกจ้าง” จากเดิมก าหนดไว้ว่า “ผู้ซ่ึงท างาน

ให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง” เป็น “ผู้ซ่ึงท างานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ือ

อย่างไร” เพ่ือให้ค านิยามศัพท์มีความหมายกว้างขวางขึ้ น และไม่เกิดปัญหาความสับสนในทาง

ปฏิบัติ ส่วนขอบเขตของการจ ากัดการเป็นลูกจ้างตามนิยามน้ีจะถูกจ ากัดภายใต้มาตรา  4 

ประกอบกับมาตรา 4 (6) ซ่ึงให้อ านาจออกข้อก าหนดเป็นพระราชกฤษฎีกา อันจะเป็นการแก้ไข

ได้ง่ายกว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เม่ือมีปัญหาว่าลูกจ้างประเภทใดเข้าข่ายที่ไม่ถือว่าเป็น

ลูกจ้างตามกฎหมายน้ี หรือหากจะมีการแก้ไขในอนาคตเพ่ือขยายความคุ้มครองออกไปยังแรงงาน

ประเภทอื่นกจ็ะสามารถท าการแก้ไขไม่ยากโดยการแก้ไขข้อยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาในเร่ือง

การก าหนดสถานะของลูกจ้างตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

พ.ศ. 2545 

 2 ) ควรมีการขยายสทิธปิระโยชน์ให้ครอบคลุมเช่นเดียวกับอนุสัญญาแรงงานระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 102 โดยให้ได้รับสทิธปิระโยชน์ ดังน้ี 
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 2.1 ) ในเร่ืองสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ประกันตน ควรมีการ

ขยายสทิธใิห้ลูกจ้างผู้ประกนัตนได้รับสทิธปิระโยชน์ในการสงเคราะห์บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่

สมรสตามกฎหมาย และบิดามารดาของผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองบริการทางการแพทย์

ตามกฎหมายใด ให้ได้รับสทิธทิางการแพทย์บางส่วน เช่นเดียวกบัสทิธขิองผู้ประกันตน อันจะเป็น

การสอดคล้องกบักองทุนของลูกจ้างภาครัฐและข้าราชการ ที่คุ้มครองครอบครัวของผู้มีสิทธิไว้เป้น

แนวเดียวกนั และจะลดความเหล่ือมล า้ของสทิธิของบุคคลระหว่างทั้งสองกองทุน 

 ประกอบกับ ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เง่ือนไขและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซ่ึง

ก าหนดสิทธิประโยชน์ในเงินสงเคราะห์บุตรเป็นอัตราตายตัว เป็น อัตราร้อยละ 10 ของอัตรา

ค่าจ้างโดยเฉล่ียข้ันต ่าต่อเดือนแทน คือเฉล่ียเดือนละ 900 บาทต่อคนต่อเดือนเพ่ือให้สอดคล้อง

กบัค่าครองชีพที่สงูข้ึนอย่างมากในปัจจุบัน 

 2.2 ) ในเร่ืองสิทธิประโยชน์กรณีการขาดผู้อุปการะ อันเน่ืองมาจากความตายของ

ผู้ประกันตนควรมีการขยายให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์น้ี โดยแก้ไขหมวด 5 ของ

พระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม (คร้ังที่ 4) พ.ศ. 2558 จากที่ก  าหนดไว้

ให้จ่ายสทิธปิระโยชน์เป็นบ าเหนจ็ อนัเป็นเงินก้อนคร้ังเดียวแก่ทายาท เป็น การจ่ายสิทธิประโยชน์

ในอัตราที่สอดคล้องกับเงินบ านาญชราภาพที่ ผู้ประกันตนได้รับ แก่คู่สมรสและบุตรของ

ผู้ประกนัตนจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ 

 4 ) ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 63 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 

2533 แก้ไขเพ่ิมเติม (คร้ังที่ 4) พ.ศ. 2558 น าเอาหลัก หลักระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่

ต้องพิสูจน์ความผิด (No – Fault Compensation System) มาใช้ในการชดเชยความเสียหายจาก

การรับบริการทางการแพทย์ 

 5 ) ในเร่ืองสทิธปิระโยชน์ของผู้ประกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคมซ่ึงมีความไม่เท่า

เทยีมกบัสทิธติามหลักพระราชบัญญัติหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในเร่ืองการเข้ารับ

บริการทางการแพทย์ ควรแก้ไขให้ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับบริการในสถานบริการใดขึ้ น

ทะเบียนกบั ส านักงานประกนัสงัคมกไ็ด้ และหากอาการแรกรับของผู้มีสทิธเิข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤติ

ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต จะเข้ารับบริการในสถานบริการใดที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนกับ ส านักงาน

ประกันสังคม กจ็ะได้รับความคุ้มครองเช่นกัน และหากแพทย์มีความเหน็ว่าจ าเป็นต้องใช้ยานอก

บัญชียาหลักแห่งชาติกส็ามารถใช้ได้ อันจะท าให้การคุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตนมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และจะลดความเหล่ือมล า้ในสทิธบิางประการกบักองทุนหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

 6 ) เพ่ือให้การคุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ควรมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมกฎหมายประกันสังคม มาตรา 62 ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี

ประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการท างาน และการรับบริการทางการแพทย์มีสิทธิ

ทนัทเีมื่อเข้าเป็นลูกจ้างผู้ประกันตนตามกฎหมายน้ี และสมควรที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 64 วรรค 
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3 โดยก าหนดเพ่ิมเติมให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ส าหรับการที่ผู้ประกันตนต้องหยุด

งานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ในวันแรกถึงวันที่ 

5 ของการเจบ็ป่วย เพ่ือเป็นการเยียวยาลูกจ้างในเบ้ืองต้นก่อน ในฐานะที่ลูกจ้างอยู่ในฐานะเป็นผู้

เสี่ยงภัยท างานให้นายจ้าง และหลังจากน้ันถึงจะเป็นการเร่ิมเบิกจากประกันสังคม อันจะเป็นการ

สอดคล้องกับหลักการประกันสังคมของราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐอิตาลี ที่ก  าหนดไว้

เป็นแนวเดียวกนั รวมถึงจะสอดคล้องกบัหลักของการเฉล่ียทุกข์เฉล่ียสขุ 

 7 ) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายประกันสังคม มาตรา 65 ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรส าหรับตนเองหรือภริยามีสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง

ผู้ประกันตนตามกฎหมายน้ี เพ่ือให้ สอดคล้องกับภาวการณ์เจริญพันธุ์ของประเทศไทยลดต ่า

อย่างรวดเรว็ และสอดคล้องกบัสาธารณรัฐอติาลี ไม่มีก าหนดระยะเวลาในการได้รับสิทธิประโยชน์

ในการคลอดบุตร และควรให้บิดาของบุตรมีสทิธหิยุดงานเพ่ือเล้ียงดูบุตรได้เพ่ือลดภาระของหญิง

ซ่ึงต้องดูแลบุตรเพียงคนเดียว ในช่วงก่อนบุตรอายุ 3 ปี ซ่ึงจะสอดคล้องกับหลักการประกันสังคม

ของสาธารณรัฐอติาลี 

 8 ) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายประกนัสังคม มาตรา 77 วรรคสอง (1) ให้บุตรบุญธรรม

ได้สิทธิเช่นเดียวกับบุตรตามกฎหมายของผู้ประกันตน โดยมีเหตุผลว่า การก าหนดข้อยกเว้นน้ัน

ไม่เป็นธรรมแก่บุตรบุญธรรมของผู้ประกันตน ซ่ึงไม่สอดคล้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1627 ก าหนดให้บุตรบุญธรรมย่อมมีสิทธิได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมในฐานะบุตร

ผู้สบืสนัดาน 

 9 ) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายประกันสังคม มาตรา 77 ทวิ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ

เงินบ านาญชราภาพต้ังแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เพ่ือให้ระยะเวลาการเกิด

สิทธิในสิทธิการได้รับบ านาญชราภาพให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ก  าลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ

โดยสมบูรณ์ (Aged Society) และลดภาระของกองทุนโดยการชะลอการจ่ายเพ่ือให้กองทุน

ประกันสังคมมีเสถียรภาพและสามารถด าเนินการได้ต่อไปในอนาคต และจะสอกคล้องกับ 

ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐอติาลี และสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์ที่ก  าหนดไว้เป็นแนวเดียวกนั 

 10 ) แก้ไขเพ่ิมเติม อัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ก าหนดให้อัตราเงินสมทบของนายจ้างและรัฐบาล ส าหรับเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี

ประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ ตาย หรือคลอดบุตร ต้องจ่ายเงินสมทบเป็นร้อยละ 3 

เน่ืองจากลูกจ้างเป็นผู้ที่ท  างานเสี่ยงภัยแทนตัวนายจ้างเพ่ือให้นายจ้างได้รับประโยชน์ และจะ

สอดคล้องกับราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ก  าหนดไว้ใน

อตัราที่ใกล้เคียง 

 11 ) ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้ไม่มีการก าหนดอัตราข้ันสูงของค่าจ้างที่ใช้เป็น

ฐานในการค านวณเงินสมทบของผู้ประกนัตน โดยตัดข้อก าหนด “ไม่เกินเดือนละหน่ึงหมื่นห้าพัน
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บาท” ออกไป อนัจะท าให้คนที่มีรายได้สูงช่วยเหลือผู้ที่รายได้ต ่ากว่า ซ่ึงจะสอดคล้องกับหลักการ

เฉล่ียทุกข์และเฉล่ียสขุอย่างแท้จริง 
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