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--------------------------------บทคัดย่ อ

ระบบประกันสังคมเป็ นระบบการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุ ข ซึ่ งกันและกันระหว่างมวลสมาชิ ก ซึ่ งโดยทัว่ ไป
รัฐบาลของทุกประเทศให้ความสําคัญแก่บุคคลที่ทาํ งานมีรายได้และอยูใ่ นระบบแรงงาน ก่อนขยายความคุม้ ครองไป
ยังผูท้ ี่มีรายได้นอกระบบการจ้างงานปกติ ซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มที่เรี ยกว่าแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ ความสําเร็ จประการหนึ่ง
ของการประกันสังคมก็คือเป้ าหมายที่ จะทําให้การประกันสังคมเป็ นหลักประกันและคุม้ ครองความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนให้มีความมัน่ คงในการดํารงชีวิต แม้มีเหตุการณ์ที่ทาํ ให้ตอ้ งขาดแคลนรายได้ก็สามารถดํารงชี วิตได้อย่าง
ปกติสุข
ผูม้ ี สิทธิ ประกันตนตามกฎหมายว่าด้ว ยประกันสังคมของไทย มี 2 ประเภทกล่าวคื อ ผูป้ ระกันตนตาม
ข้อบังคับของกฎหมายกับผูป้ ระกันตนด้วยความสมัครใจ และทั้ง 2 แบบผูป้ ระกันตนมีส่วนเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายด้วย
ตนเอง
จากการศึกษาถึงปั ญหาสิ ทธิ ประโยชน์ของผูป้ ระกันตนด้วยความสมัครใจนั้นเห็นว่าผูป้ ระกันตนด้วยความ
สมัครใจยังได้รับสิ ทธิประโยชน์ไม่เพียงพอต่อความจําเป็ นในกรณี ทดแทนการขาดรายได้ และกรณี สงเคราะห์บุตรจึง
จําเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งมี กฎหมายหรื อระเบี ยบข้อบังคับกําหนดแนวทางในการเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ทดแทนการขาด
รายได้ที่รองรั บต่อความเป็ นอยู่ของผูป้ ระกันตนด้วยความสมัครใจ เพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมและเป็ นธรรมแก่
ผูป้ ระกันตนด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริ ง
ผูเ้ ขี ย นมี ข ้อ เสนอแนะให้มี ก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายประกัน สัง คมในเรื่ อ งของสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ของ
ผูป้ ระกันตนด้วยความสมัครใจ ซึ่ งปั จจุบนั กฎหมายประกันสังคมได้มีการกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ผูป้ ระกันตนด้วย
ความสมัครใจไว้เพียง 4 กรณี และเห็นควรเปลี่ยนแปลงให้ความคุม้ ครองแก่ผปู ้ ระกันตนให้คลอบคลุมหรื อใกล้เคียง
กับสิ ทธิประโยชน์ของผูป้ ระกันตนตามข้อบังคับของกฎหมาย โดยการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสํานักงานประกันสังคม
ใน กรณี สงเคราะห์บุตร และการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี การขาดรายได้ที่ไม่สามารถประกอบกิจการงานได้และ
กรณี อื่น ๆ และควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง กําหนดอัตราการจ่ายเบี้ยประกันสังคมเพื่อเปิ ดโอกาสให้เกิดทางเลือก
ตามความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมสําหรับผูป้ ระกันตนด้วยความสมัครใจมากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
อันนํามาซึ่งความเป็ นธรรมที่จะเกิดขึ้นในสังคมและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคมที่ตอ้ งการเฉลี่ย
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ทุกข์เฉลี่ยสุ ขระหว่างผูป้ ระกันตนด้วยกัน และก่อให้เกิดการพัฒนากฎหมายประกันสังคมของประเทศไทยให้มีความ
ทัดเทียมอารยประเทศต่อไป
คําสําคัญ: สิ ทธิประโยชน์, ผูป้ ระกันตน

ABSTRACT

The social security system is a system that shares benefits among its members. Generally, various
governments concerns about people with income and those in the worker system before those with income outside of
the system. A success of the social security is to provide the social security as the main security for people's lives.
Hence, they can live happily if they face financial problems.
There are two types of the insurers according to Thailand's social security laws: regulated and voluntary
insurers. Both types of the insurers must pay for expenses by themselves.
By studying the problems, rights and benefits of the voluntary insurers, it was found that they did not have
enough rights and benefits in the cases of the lack of income and child support. Thus, new laws and regulations about
additional rights and benefits for them are necessary in order to promote fairness.
It is suggested by the author to amend the social security law regarding the rights and benefits of the
voluntary insurers. The current law specified only four cases of the rights and benefits. The rights and benefits must
fair according to laws by amending the announcements of the Social Security Office regarding child support and
compensation for the loss of income in order to provide options according to their abilities and fairness meeting the
purpose of the social security and making the social security law equivalent to civilized countries.
Keywords: Benefits , Insured person
1. บทนํา

จากกระแสโลกาภิ วตั น์และการพลวัตทางสังคมของโลก ซึ่ งมี อิทธิ พลต่อประเทศไทยอย่างมาก ทําให้
ประเทศไทยต้องเร่ งพัฒนาตนเองจากยุคเกษตรกรรม มุ่งเน้นสร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเข้า
กับระบบเศรษฐกิ จโลกได้ อันนับเป็ นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยครั้งใหญ่ และได้ส่งผลให้แรงงานไทยต้อง
ปรับตัวตามยุคเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว ต้องเปลี่ยนวิถีการดํารงชี วิตความเป็ นอยู่ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเชิ งบังคับเช่นนี้
นําไปสู่ ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ มากมาย เช่น การเลือกปฏิบตั ิกบั แรงงานความรู ้ต่าํ หรื อขาดทักษะ ปั ญหาความไม่เป็ น
ธรรมด้านการกระจายรายได้ ปั ญหาการคุม้ ครองทางสังคมที่ไม่ทวั่ ถึง เป็ นต้นทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่
ละยุค ไม่วา่ จะเปลี่ยนแปลงโดยรวดเร็ วหรื อเนิ่ นช้าก็ตาม ล้วนส่ งผลกระทบต่อระบบแรงงานทั้งสิ้ น โดยเฉพาะกลุ่ม
แรงงานนอกระบบซึ่ งเป็ นกลุ่มแรงงานที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก และยิ่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิ จ
ต้องเผชิญกับปั ญหาข้าวยากหมากแพง ภาวะเงินเฟ้อ และอื่น ๆ ต้องต่อสูห้ ยัดยืนด้วยตนเอง มิได้รับความคุม้ ครองจาก
รัฐในฐานะที่เป็ นแรงงาน คงได้รับเพียงความคุม้ ครองตามสิ ทธิ ของประชาชนเท่านั้น ซึ่ งก็ไม่สามารถแก้ไขปั ญหา
ได้มากนัก กระนั้นก็ดีรัฐบาลยังวางนโยบายสนับสนุนให้แรงงานหันมาประกอบอาชีพที่เป็ นแรงงานนอกระบบ เช่น
สนับสนุ นให้แรงงานเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก ส่ งเสริ มโครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ทั้งบาง
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ช่วงเวลาที่ เกิ ดปั ญหาการว่างงาน การเลิกจ้าง แรงงานเหล่านี้ ก็จะกลายเป็ นแรงงานนอกระบบ ทั้งหมดนี้ ลว้ นเป็ น
สาเหตุที่ทาํ ให้จาํ นวนแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ
ปั จจุบนั แรงงานนอกระบบ เป็ นกลุ่มแรงงานขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมแรงงานในภาคเกษตรกรรม ภาคบริ การ
และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนับว่ามีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศและทําให้ประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้ ด้วยเหตุน้ ีรัฐ
จึงควรจัดให้มีสวัสดิการ มีการวางมาตรการคุม้ ครองที่สามารถทําให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีสภาพการ
จ้างงานที่ มนั่ คง ได้รับการประกันสุ ข ภาพที่ ครอบคลุ มในการรั กษา และอื่ น ๆ แต่กลับตรงกันข้ามเพราะตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมารัฐมิได้คุม้ ครองและรับรองสิ ทธิ ของแรงงานนอกระบบให้เพียงพอต่อความจําเป็ น คงเพียงแต่เริ่ ม
ให้สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 40 เมื่อปี พ.ศ.2554 เป็ นต้นมา
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา40 วางหลักเกณฑ์วา่ บุคคลอื่นใดซึ่ งมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 จะ
สมัครเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนตามพระราชบัญญัติน้ ีก็ได้ โดยให้แสดงความจํานงต่อสํานักงาน
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับตามมาตรา 54 ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่ งสิ ทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาซึ่ งการคุม้ ครองสวัสดิการ
ในระบบประกันสังคมเป็ นระบบหนึ่ งที่จะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบดีข้ ึนได้ ในหลาย ๆ ประเทศ
ได้ดาํ เนินการคุม้ ครองแรงงานนอกระบบไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศมุ่งเน้นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม แต่
เมื่อพิจารณาสิ ทธิ ตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 40 เห็นว่าสิ ทธิ ประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ ที่ประชาชนจะได้รับยัง
ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ด้วยเหตุน้ ี จึงมีแนวความคิดที่จะขยายความคุม้ ครองด้านหลักประกันทางสังคมในเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ของ
ผูป้ ระกันตนให้มีสิทธิ เท่าเทียมกับผูป้ ระกันตนในระบบเพื่อที่แรงงานนอกระบบที่เป็ นผูใ้ ช้แรงงานเหมือนกันจะได้มี
ศักดิ์ศรี และคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน วิทยานิพนธ์น้ ีจึงเป็ นการศึกษาในสภาพปั ญหา เปรี ยบเทียบแรงงานในระบบและนอก
ระบบตามกฎหมายประกันสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ตลอดจนศึ กษามาตรการทาง
กฎหมายที่ เหมาะสมกรณี ศึกษาโดยเปรี ยบเที ยบกับกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเป็ นแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิ ดความ
ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้เป็ นธรรมมากกว่าปั จจุบนั
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา สาระสําคัญ ในเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ของผูป้ ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
ด้วยความสมัครใจ และสิ ทธิประโยชน์ของผูป้ ระกันตนตามข้อบังคับของกฎหมาย
2) เพื่อศึ กษาแนวคิดและหลักเกณฑ์ของการประกันสังคมด้วยความสมัครใจและการประกันสังคมตาม
ข้อบังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์
3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกฎหมายที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั ว่าประโยชน์ทดแทนที่จะพึงได้รับจาก
การเป็ นผูป้ ระกันตนด้วยความสมัครใจตามกฎหมายประกันสังคมในส่ วนที่เกี่ ยวกับประโยชน์ทดแทนว่ามีอยู่มาก
น้อยเพียงใด โดยศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับการประกันสังคมด้วยความสมัครใจ การประกันสังคมตามข้อบังคับ
ของกฎหมาย
4) เพื่อศึ กษาและค้นคว้ามาตรการทางกฎหมายมาใช้เป็ นแนวทางสําหรับการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับผูป้ ระกันตนด้วยความสมัครใจตามกฎหมายประกันสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ที่ใช้บงั คับอยู่
ในปั จจุบนั ให้เหมาะสม ชัดเจนและเป็ นธรรมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1310

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้ งที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

3. การดําเนินการวิจยั
การดําเนินการศึกษาวิทยานิพนธ์เป็ นการศึกษาเชิงเอกสาร กล่าวคือ จะเป็ นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากหนังสื อ บทความ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิประโยชน์
ของผูป้ ระกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม เช่น พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจนสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ
4. ผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ของผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ได้
ดําเนิ นการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ สาระสําคัญ ๆ ระหว่างการเป็ นผูป้ ระกันตนตามข้อบังคับของกฎหมาย มาตรา 33 กับ
การเป็ นผูป้ ระกันตนด้วยความสมัครใจ มาตรา 40 สามารถสรุ ปผลการวิจยั ให้เห็นถึงความแตกต่างดังนี้
4.1 สิทธิประโยชน์
4.1.1 สิ ทธิประโยชน์ของผูป้ ระกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม มาตรา 33
มีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนในรู ปแบบที่ได้ประกันไว้ตามประเภทของการประกันสังคมตามมาตรา
54 แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กล่าวคือกองทุนประกันสังคมจะให้ความคุม้ ครองผูป้ ระกันตนคลอบ
คลุมใน 7 กรณี ได้แก่
1) ประโยชน์ทดแทนกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย
ผูป้ ระกันตนจะได้รับความคุม้ ครองสิ ทธิ กรณี เจ็บป่ วยเมื่อจ่ ายเงิ นสมทบครบ 3 เดื อนภายใน
ระยะเวลา 15 เดือนก่อนรับบริ การทางการแพทย์และได้เลือกโรงพยาบาลแล้ว การเข้ารับการรักษาไม่วา่ จะเป็ นผูป้ ่ วยนอก
คือไปพบแพทย์ ตรวจรักษาจัดยาให้แล้วกลับบ้านหรื อนอนรักษาเป็ น ผูป้ ่ วยใน ค่ารักษาพยาบาลที่ เกิ ดขึ้นทั้งหมดใน
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ ผูป้ ระกันตนไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย ยกเว้น ขออยูห่ ้องพิเศษหรื อขอแพทย์ดูแลพิเศษเอง
สถานพยาบาลที่ ผูป้ ระกันตนเลือกถือเป็ น สถานพยาบาลหลัก ซึ่ งสถานพยาบาลหลักนั้นอาจมีสถานพยาบาลเครื อข่าย
เช่ น โรงพยาบาลชุ มชน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ ผูป้ ระกันตน สามารถเข้าไปรั กษาพยาบาลได้โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันถ้าโรคบางโรค โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิรักษาไม่ได้ ก็จะส่งตัวไปรักษากับโรงพยาบาล
ระดับสูงที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิน้ นั ทําข้อตกลงไว้โดยรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจะอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ ผูป้ ระกันตนไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่ งการได้รับความคุม้ ครองกรณี ประสบ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วย ประกอบด้วย
ก. ค่าบริ การทางการแพทย์
ข. เงินทดแทนการขาดรายได้
ในรอบปี ปฏิทิน ถ้าลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วันตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานแล้ว
ต้องหยุดงานตามคําสั่งแพทย์ต่อไปอีก สํานักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็ นเงิ นครึ่ งหนึ่ งของ
ค่าจ้างเฉลี่ยที่นาํ ส่ งเงินสมทบซึ่ งจะมีสิทธิ ได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วันในรอบปี หนึ่ง ๆ จะมีสิทธิได้รับไม่เกิน 180 วัน เว้น
แต่ผปู ้ ระกันตนจะเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังตามกฎกระทรวง จะจ่ายเงินให้เกิน 180 วันแต่ไม่เกิน 365 วัน *กรณี ได้รับเงิ น
ทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรั งแล้วถึ งแก่ ความตาย ทายาทมี สิทธิ ได้รับเงิ นค่าทําศพและเงิ น
สงเคราะห์ดว้ ย
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2) ประโยชน์ทดแทนกรณี คลอดบุตร
เมื่อผูป้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 5 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรมีสิทธิ เบิกค่า
คลอดบุตรได้ ผูป้ ระกันตนมีสิทธิ เบิ กได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง โดยค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาทต่อครั้ง โดย
ผูป้ ระกันตนหญิงมีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็ นระยะเวลา 90
วัน ส่ วนผูป้ ระกันตนชายที่ มีภริ ยาจดทะเบี ยนสมรสหรื ออยู่กินฉันสามีภรรยากับหญิงอย่างเปิ ดเผยแต่มิได้จดทะเบียน
สมรสให้แนบหนังสื อรับรอง
3) ประโยชน์ทดแทนกรณี ทุพพลภาพ
เมื่อผูป้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนที่สาํ นักงานประกัน
สังคมกําหนดให้เป็ นผูท้ ุพพลภาพ โดยผูป้ ระกันตนจะได้รับสิ ทธิ
ก. ค่าบริ การทางการแพทย์
1. กรณี เข้ารับบริ การทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ
- ผูป้ ่ วยนอกได้รับค่าบริ การทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริ งตามความจําเป็ น
- ผูป้ ่ วยในไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายโดยสํานักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์
ให้แก่สถานพยาบาลโดยคํานวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคตามหลักเกณฑ์และที่คณะกรรมการการแพทย์กาํ หนด
2. กรณี เข้ารับบริ การทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของเอกชน
- ผูป้ ่ วยนอกได้รับค่ารับบริ การทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกิน 20,0000 บาท
- ผูป้ ่ วยในได้รับค่ารับบริ การทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท
3. ค่ารถพยาบาลรับส่ งผูท้ ุพพลภาพกรณี เข้ารับบริ การทางการแพทย์เหมาจ่ายไม่เกิ นเดื อน
ละ 500 บาท
4. ค่ าอวัยวะเที ยมและอุ ปกรณ์ ในการบําบัดรั กษาโรคตามหลักเกณฑ์และอัตราประกาศ
กําหนด
5. ค่ าใช้จ่ ายกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพร่ างการให้รั บตามหลักเกณฑ์และอัตราตาม
ประกาศกําหนด
ข. เงินทดแทนการขาดรายได้ ผูป้ ระกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จ่ายเป็ นรายเดือน
ตลอดชีวติ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
ค. เงินบําเหน็จชราภาพ (ดูรายละเอียดในกรณี ชราภาพ)
ง. ค่าทําศพ กรณี ผทู ้ ุพพลภาพเสี ยชีวติ ทายาทมีสิทธิรับเงิน (ดูรายละเอียดในกรณี ตาย)
4) ประโยชน์ทดแทนกรณี ตาย
ผูป้ ระกันตนที่ถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่ องมาจากการทํางาน เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน
ภายในระยะเวลา 6 เดือนถึงแก่ความตายสิ ทธิที่จะได้รับคือ
ก. ค่าทําศพ 40,000 บาทจ่ายให้แก่ผจู ้ ดั การศพ
ข. เงินสงเคราะห์ศพกรณี ตาย
5) ประโยชน์ทดแทนกรณี สงเคราะห์บุตร
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ผูป้ ระกันตนที่ถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่ องมาจากการทํางาน เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน
ภายในระยะเวลา 6 เดือนถึงแก่ความตายสิ ทธิที่จะได้รับคือ
ก. ค่าทําศพ 40,000 บาทจ่ายให้แก่ผจู ้ ดั การศพ
ข. เงินสงเคราะห์ศพกรณี ตาย หากผูป้ ระกันตนที่ตาย จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 36 เดือนแต่ไม่ถึง
120 เดือนทายาทหรื อผูม้ ีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ 2 เท่าของค่าจ้างที่นายจ้างนําส่งเงินสมทบ
หากผูป้ ระกันตนที่ ตายจ่ายเงิ นสมทบตั้งแต่ 120 เดื อนขึ้นไปทายาทหรื อผูม้ ีสิทธิ จะได้รับเงิน
สงเคราะห์ 6 เท่าของค่าจ้างที่นายจ้างนําส่งเงินสมทบ
6) ประโยชน์ทดแทนกรณี ชราภาพ
เงินสมทบที่ผปู ้ ระกันตนนําส่งร้อยละ 5 ต่อเดือนเพื่อให้ได้รับความคุม้ ครองนั้นจะเป็ นส่วนของ
เงินออมกองทุนชราภาพร้อยละ 3 และผูป้ ระกันตนจะได้รับกลับคืนในรู ปของเงิ นบําเหน็จชราภาพหรื อเงิ นบํานาญชรา
ภาพแล้วแต่กรณี ประโยชน์ทดแทนกรณี ชราภาพจะจ่ายเมื่ อผูป้ ระกันตนอายุ 55 ปี บริ บูรณ์และความเป็ นผูป้ ระกันตน
สิ้นสุดลงหรื อตายหรื อทุพพลภาพ
7) ประโยชน์ทดแทนกรณี วา่ งงาน
เมื่ อผูป้ ระกันตนจ่ ายเงิ นสมทบครบ 6 เดื อนภายในระยะเวลา 15 เดื อนก่ อนการว่างงานกับ
นายจ้างและมีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไปเมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามกฎหมายหรื อกรณี ผูป้ ระกันตน
ลาออกต้องไปขึ้นทะเบียนเป็ นผูว้ า่ งงาน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกงานเพื่อที่จะหางานใหม่ และต้องไปรายงานตัวกับ
สํานักงานจัดหางานเดือนละ 1 ครั้งตามกําหนดนัดและต้องมีความพร้อมที่จะทํางานไม่ปฏิเสธงาน หากยังไม่ได้งานทําจะ
ได้รับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้
4.1.2 สิ ทธิประโยชน์ผปู ้ ระกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมมาตรา 40
ได้กาํ หนดสิ ทธิของผูป้ ระกันตนตามพระราชกฤษฎีกา หลักเกณฑ์แห่งสิ ทธิในการรับประโยชน์ทดแทน
ของผูป้ ระกันตน ซึ่งมิใช่ลูกจ้างกองทุนประกันสังคมให้ความคุม้ ครองผูป้ ระกันตนครอบคลุม 4 กรณี ได้แก่
1) ประโยชน์ทดแทนกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย ผูป้ ระกันตนจะได้รับเงินทดแทนการ
ขาดรายได้ 200 บาทไม่เกิ น 30 วันต่อปี ในส่ วนการรักษาพยาบาล ผูป้ ระกันตนใช้สิทธิ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้ ผูป้ ระกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายใน 4 เดือนก่อนประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย
และจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จึงจะมีสิทธิได้รับเงินวันละ 200 บาทไม่เกิน30 วันต่อปี
2) ประโยชน์ทดแทนกรณี ทุพพลภาพ ผูป้ ระกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500 1,000 บาทต่อเดือน เป็ นระยะเวลา 15 ปี ถ้าผูป้ ระกันตนตายก่อนครบ 15 ปี จะมีสิทธิได้รับเงินทําศพ 20,000 บาท
- ผูป้ ระกันตนจะต้องจ่ายเงิ นสมทบครบ 6 เดื อนภายใน 10 เดื อนก่อนเป็ นผูท้ ุพพลภาพจะ
ได้รับสิ ทธิ 500 บาทต่อเดือน ผูป้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบ 12 เดื อน ภายใน 20 เดื อนก่อนเป็ นผูท้ ุพพลภาพจะได้รับสิ ทธิ
650 บาทต่อเดือน
- ผูป้ ระกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 24 เดือนภายใน 40 เดือนผูป้ ระกันตนจะได้รับสิ ทธิ
800 บาทต่อเดือน
- ผูป้ ระกันตนจ่ายเงิ นสมทบครบ 36 เดื อนภายใน 60 เดื อนก่อนเป็ นผูท้ ุพพลภาพจะได้รับ
สิ ทธิ 1,000 บาทต่อเดือน
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3) ประโยชน์ทดแทนกรณี ตาย ผูป้ ระกันตนจะได้รับเงินค่าทําศพ 20,000 บาททั้งนี้ผปู ้ ระกันตน
จ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือนภายใน 12 เดือน ก่อนเสี ยชีวติ
4) ประโยชน์ ทดแทนกรณี ชราภาพผูป้ ระกันตนจะได้รั บเงิ นบําเหน็ จพร้ อมผลตอบแทน
(ดอกเบี้ย)ทั้งหมดเมื่อผูป้ ระกันตนมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์จะแจ้งสิ้นสุดความเป็ นผูป้ ระกันตนหรื อลาออก
เมื่อเปรี ยบเที ยบสิ ทธิ ประโยชน์ดงั กล่าวมาแล้วข้างต้นผูเ้ ขียนเห็นว่าสิ ทธิ ประโยชน์ผปู ้ ระกันตนตาม
มาตรา 33 และสิ ทธิประโยชน์ของผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งกองทุนประกันสังคมยังคงให้ความคุม้ ครองผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา 40 ที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อความจําเป็ นซึ่งยังคงเป็ นปั ญหาในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1) กรณี เงินทดแทนการขาดรายได้
เงิ นทดแทนการขาดรายได้สําหรับการหยุดงานของผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 เพื่อการรักษาพยาบาล
ตามคําสัง่ ของแพทย์ในรอบปี ปฏิทิน ถ้าผูป้ ระกันตนลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วัน
ตามกฎหมายของกรมสวัสดิ การและคุ ้มครองแรงงานแล้วต้องหยุดงานตามคําสั่งแพทย์ต่ อไปอี ก
สํานักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเรี ยกว่า เงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ในรอบปี
หนึ่ ง ๆ ก็จะจ่ายให้ไม่เกินปี ละ 180 วัน เว้นแต่ เจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังไม่เกิน 365 วัน ในกรณี ที่ผปู ้ ระกันตนมีสิทธิ ได้รับ
ค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างหยุดงาน เพื่อรักษาพยาบาลตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน หรื อมีสิทธิ
ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานสัญญาจ้างแรงงาน หรื อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วแต่กรณี ผปู ้ ระกันตน
ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างนั้นได้สิ้นสุ ด จึ งมีสิทธิ ได้รับเงิ นทดแทนการขาดรายได้ดงั กล่าวเท่ ากับระยะเวลาที่ คงเหลื อซึ่ ง
ปั จจุบนั กําหนดโรคเรื้ อรังไว้ 6 รายการ
และเมื่อเปรี ยบเที ยบสิ ทธิ ประโยชน์ของผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 เห็ นว่าผูป้ ระกันตนจะได้รับเงิ น
ทดแทนการขาดรายได้ 200 บาทไม่เกิ น 30 วันต่อปี ในส่ วนการรั กษาพยาบาล ผูป้ ระกันตนใช้สิทธิ (สปสช.) ทั้งนี้
ผูป้ ระกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายใน 4 เดือนก่อนประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยและจะต้องรักษาตัวใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จึงจะมีสิทธิได้รับเงินวันละ 200 บาทไม่เกิน 30 วันต่อปี
ทั้งหมดดังกล่าวมาข้างต้นผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า การคุม้ ครองด้านสวัสดิการในระบบประกันสังคมเป็ น
ระบบหนึ่ งที่จะช่วยทําให้คุณภาพชีวติ ดีข้ ึน และเพื่อเป็ นไปตามแนวคิดหลักการของการประกันสังคมเห็นจําเป็ นอย่างยิง่
ที่ควรกําหนดแนวทางในการเพิ่มสิ ทธิประโยชน์ที่รองรับความเป็ นอยูข่ องผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40
2) กรณี สงเคราะห์บุตร
เมื่อผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือนภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ ได้รับ
ประโยชน์ทดแทน ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 มีสิทธิยนื่ ขอรับเงินสงเคราะห์ได้ดงั นี้คือ
- สําหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรื อบุตรซึ่งยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่นตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี บริ บูรณ์ และได้คราวละไม่เกิน 3 คน
- เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตร 1 คน โดยสํานักงาน ประกันสังคมจะ
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารของผูป้ ระกันตนเป็ นรายเดือน จนกว่าบุตรอายุครบ
- 6 ปี บริ บูรณ์
เมื่อเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์กรณี สงเคราะห์บุตร ของผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 แล้วนั้นเห็นว่า ยัง
มิได้มีการได้รับความคุม้ ครองในกรณี สงเคราะห์บุตรแต่อย่างใด
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4.2 อัตราการจ่ ายเงินสมทบ
1) การจ่ายเงินสมทบของผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33
คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง จะต้องนําส่ งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนโดยคํานวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้าง
ได้รับ ซึ่ งกําหนดจากฐานค่าจ้างที่ไม่ต่าํ กว่าเดือนละ 1,650 บาทและสู งสุ ดไม่เกินเดือนละ15,000 บาทโดยรัฐบาลจะออก
เงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่ วนหนึ่ง เงินสมทบที่ถูกหักแต่ละเดือนโดยลูกจ้างถูกนายจ้างหักในอัตราร้อยละ 55 ของค่าจ้าง
นั้น นายจ้างก็จะร่ วมจ่ายเงินสมทบเท่าจํานวนที่หักจากลูกจ้างคืออัตราร้อยละ 5 และรัฐบาลร่ วมจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ
2.75 จะถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1) กรณี ประสบอันตราย เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร รัฐบาล นายจ้างและลูกจ้างจ่ายใน
อัตราร้อยละ 1.5 ของค่าจ้างของลูกจ้าง
2) กรณี สงเคราะห์บุตร ชราภาพ รัฐบาล นายจ้างและลูกจ้างจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
ของลูกจ้าง
3) กรณี วา่ งงาน รัฐบาลจ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 นายจ้างและลูกจ้างจ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของ
ค่าจ้างของลูกจ้าง
2. การจ่ายเงินสมทบของผูป้ ระกันตนตามาตรา 40 มี 2 ทางเลือกดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ผูป้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือนในการนี้ ผปู ้ ระกันตนเป็ นผูจ้ ่ายเอง 70 บาท
รัฐสนับสนุน 30 บาท
ทางเลือกที่ 2 ผูป้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบ 150 บาทต่อเดือนในการนี้ผปู ้ ระกันตนเป็ นผูจ้ ่ายเอง
100
บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท
โดยรั ฐบาลจะจ่ ายเงิ นสมทบเข้ากองทุ นตามที่ ก ําหนดในกฎกระทรวง ส่ วนการจ่ ายเงิ นสมทบของ
ผูป้ ระกันตนจะจ่ายเป็ นรายเดือน ๆ ละ 1 ครั้งและจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้ครั้งละไม่เกิน 12 เดือนแต่ไม่สามารถจ่ายเงิน
สมทบย้อนหลังได้ และผูป้ ระกันตนที่ประสงค์จะรับเงินบําเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ไม่เกิน
เดือนละ 1,000 บาทต่อเดือน
ดังนั้น ถ้าพิจารณาจากการจ่ ายเงิ นสมทบดังกล่าวข้างต้นแล้วผูเ้ ขียนเห็ นว่า ผูม้ ี สิทธิ ประกันตนตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมในสองประเภทนั้น ผูป้ ระกันตนเป็ นผูม้ ี ส่ วนเสี ยค่ าใช้จ่ ายด้วยตนเองหากแต่ว่าสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูป้ ระกันตนนั้นยังมีคงมีความแตกต่างกันไม่รองรับต่อความเป็ นอยูข่ องผูป้ ระกันตนตามความจําเป็ น
จากที่กล่าวมาข้างต้นผูเ้ ขียนเห็นว่าสิ ทธิของผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ที่ควรจะให้มีขอบเขตของความคุม้ ครอง
เหมือนเช่นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 นั้น เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างแรงงานทั้งสองประเภท เพราะบุคคล
ทุกคนที่ประกอบอาชีพอิสระก็มีส่วนที่ช่วยเอื้อหรื อเกื้อกูลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เช่นเดียวกัน จริ งอยูแ่ ม้สิทธิ
ของผูป้ ระกันตนทั้งสองประเภทดังกล่าว ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 จะสามารถเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนได้ตามการประกัน
ชีวิตของบริ ษทั รับประกันของเอกชน แต่ในภาระของความเป็ นรัฐมีหน้าที่ตามพื้นฐานของการประกันสังคมในการเฉลี่ย
ทุกข์เฉลี่ยสุ ขที่รัฐจะสามารถดําเนิ นการให้ได้ และเป็ นกรณี ที่รัฐจะสามารถดําเนิ นการภายใต้กองทุนประกันสังคมให้มี
ความเข้มแข็งต่อไป
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5. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ของผูป้ ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคม เปรี ยบเทียบการเป็ น
ผูป้ ระกันตนตามข้อบังคับของกฎหมายตามาตรา 33 กับการเป็ นผูป้ ระกันตนด้วยความสมัครใจมาตรา 40 ผูเ้ ขียนจึงมี
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
5.1 การแก้ ไขปัญหาในเรื่ องสิทธิประโยชน์ ทดแทน
เนื่ องจากการกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ต ามกฎหมายว่าด้วยประกัน สังคมก่ อให้เกิ ดความไม่เ สมอภาคต่ อ
ผูป้ ระกันตน จึงเห็นควรมีการแก้ไข ดังนี้
1. สิ ทธิ ประโยชน์ทดแทนในกรณี ทดแทนการขาดรายได้ กลุ่มแรงงานนอกระบบยังคงไม่ได้รับ
ความคุ ้ม ครองสวัส ดิ ก ารการทํา งาน เหมื อ นกับ แรงงานในระบบ เห็ น ควรเปลี่ ย นแปลงให้ ค วามคุ ้ม ครองแก่
ผูป้ ระกันตนให้คลอบคลุมโดยการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสํานักงานประกันสังคมหรื อแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเพื่อ
ความมัน่ คงในการดํารงชีวติ แม้มีเหตุการณ์ที่ทาํ ให้ตอ้ งขาดแคลนรายได้ก็สามารถดํารงชีวติ ได้อย่างปกติสุข
2. สิ ทธิ ประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร ปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่ง เห็นควรเพิ่มเติมให้ความ
คุม้ ครองโดยการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสํานักงานประกันสังคมหรื อแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง เพื่อแรงงานนอกระบบ
ที่เป็ นผูใ้ ช้แรงงานเหมือนกันจะได้มีศกั ดิ์ศรี และคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
5.2 การแก้ ไขปัญหาในเรื่ องการจ่ ายเงินสมทบ
การจ่ายเงินสมทบ เห็นควรมีการกําหนดแนวทางในการจ่ายเงินสมทบโดยเปิ ดโอกาสให้เกิดทางเลือกในการ
จ่ายเบี้ยประกันสังคมตามความสามารถ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงิ นสมทบกองทุนขึ้นใหม่
เพื่อที่ผปู ้ ระกันตนจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ที่เพียงพอต่อความจําเป็ น
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