
1 
 

5 มีนาคม 2558: จับตาวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ....ฉบับ สนช.1  
 

บุษยรัตน์ กาญจนดษิฐ์ 
27 กมุภาพนัธ์ 2558  

 

นบัตัง้แต่การแก้ไขพระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 เม่ือปี 2542 ซึง่ถือว่าเป็นการแก้ไขกฎหมาย
ประกนัสงัคมครัง้ลา่สดุ ภายหลงัจากท่ีกฎหมายฉบบันีมี้การประกาศอย่างเป็นทางการครัง้แรกในประเทศไทยเม่ือ
วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา และมีการแก้ไขครัง้แรกในปี พ.ศ. 2537 และ 2542 ตามลาํดบั 

16 ปีผา่นไป ประเทศไทยกําลงัจะมีการประกาศใช้กฎหมายประกนัสงัคมท่ีมีการแก้ไขเป็นครัง้ท่ี 3  
เพราะไม่ก่ีวนัข้างหน้านี ้พฤหสับดีท่ี 5 มีนาคม 2558 ท่ีประชมุสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการ

ลงมติในวาระ 3 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบหรือไมเ่ห็นชอบตอ่ร่างพระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....ของ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญัติฯดงักล่าว ซึ่งได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีผา่นมา และได้นําสง่รายงานการพิจารณาตอ่ประธานสภานิติบญัญติัแหง่ชาติ (สนช.) เม่ือวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2558  

14 ครัง้ของการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ จํานวน 18 คน ท่ีแต่งตัง้โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 ผู้ซึ่งมาทําหน้าท่ีหมอตําแยคลอด “ร่างกฎหมายประกันสงัคมในรูปโฉมโนม
พนัธุ์ใหม”่ ออกมา 
 แน่นอนกว่าร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่นีจ้ะคลอดออกมา ก็พบว่าเส้นทางการเกิด
ขึน้มาของร่างกฎหมายประกันสังคม ได้ถูกทาํแท้งมาแล้วถงึ 2 ครัง้ ในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีอภสิิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลา่วคือ 

- 10 ปี ผา่นไป สงิหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีในสมยันายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีได้ลงมติ
เห็นชอบเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี..) พ.ศ.... และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร ในช่วงเวลาเดียวกนัคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย (คสรท.) และองค์กรเครือข่าย ก็ได้มีการ
เสนอร่างพระราชบญัญัติประกันสงัคมฉบบับูรณาการแรงงาน หรือฉบับ 14,264 รายช่ือ เพ่ือเสนอประกบการ
พิจารณาควบคู่กบัร่างของรัฐบาลเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2553 ต่อมาในวนัท่ี 26 มกราคม 2554 สภาผู้แทนราษฎร
รับหลกัการวาระ 1 ร่าง พ.ร.บ.ประกันสงัคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (ทัง้นี้ไม่มีฉบบัผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากยงัอยู่ใน
ขัน้ตอนการตรวจสอบรายชือ่ผูเ้สนอกฎหมาย)  
  การประชมุพิจารณามาถงึขัน้ตอนรับหลกัการวาระ 1 ของวฒิุสภาเม่ือพฤษภาคม 2554 อย่างไรก็ตาม 11 
พฤษภาคม 2554 เกิดการยบุสภา มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีย่ิงลกัษณ์ ชิน
วัตร ซึ่งมิได้นําร่างกฎหมายฉบับนีเ้สนอต่อรัฐสภาให้พิจารณาต่อ จึงถือว่าร่างกฎหมายฉบับนีไ้ม่ได้รับการ
พิจารณาอีกตอ่ไป 

                                                            
1 ปรับปรุงจากบทความเดิมของผู้ เขียนเร่ือง “ปรับปรุงให้ดีขึน้” หรือ “แยล่งกวา่เดิม” กบัร่าง พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ....ฉบบั สนช. ซึง่เผยแพร่
เม่ือ 13 มกราคม 2558 ซึง่ในขณะนัน้คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญัติประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี..) พ.ศ.... ยงัพิจารณาไม่
แล้วเสร็จ ฉบบันีจ้ึงเพ่ิมเติมผลการพิจารณาครบทกุมาตรา และประเด็นท่ีมีผู้ขอแปรญัตติในวาระ 3 คือ วาระการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้
ประกาศใช้กฎหมายฉบบันีเ้พ่ิมเติม 
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- 20 กนัยายน 2554 คณะรัฐมนตรีภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร มีมติเห็นชอบให้
เสนอร่างพระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี..) พ.ศ.... ท่ีนางสาววิไลวรรณ แซเ่ตีย กบัประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้
จํานวน 14,264 คน เป็นผู้ เสนอ เข้าสูก่ารพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และมีการบรรจวุาระการพิจารณาในสภา
ผู้แทนราษฎรเม่ือธนัวาคม 2554  
 ท่ามกลางการรอคอยกว่า 1 ปี เดือนมกราคม 2556 ร่างกฎหมายประกนัสงัคมฉบบัคณะรัฐมนตรีท่ีผ่าน
การเห็นชอบเม่ือเมษายน 2555 ถงึมีการนําเข้าบรรจวุาระเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับหลกัการเห็นชอบใน
วาระ 1  

อย่างไรก็ตาม “ฟ้าได้ผ่าลงกลางใจผู้ ใช้แรงงานอย่างหฤโหด” 21 มีนาคม พ.ศ.2556 ท่ีประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระท่ี 1 ไม่รับหลกัการร่างพระราชบญัญัติฉบบั 14,264 รายช่ือ ดงันัน้จึงได้ถือว่าร่าง
พระราชบญัญติัฉบบันีไ้ด้ตกไปจากการพิจารณาตามกระบวนการนิติบญัญติัไทย  
  ขณะเดียวกันเมษายน – มิถุนายน 2556 คณะกรรมาธิการฯชัน้สภาผู้ แทนราษฎรมีการพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.ประกนัสงัคมจนแล้วเสร็จ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุสภาผู้แทนราษฎรให้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 แต่ต่อมาเม่ือ 
9 ธันวาคม 2556 มีการยุบสภา ทําให้ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับนีต้้องยุติการดําเนินการตามขัน้ตอน
กระบวนการนิติบญัญติัชัว่คราว จนกวา่จะมีรัฐบาลใหม ่

- 22 พฤษภาคม 2557 เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร พลเอกสุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ ได้รับการแต่งตัง้เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเม่ือกนัยายน 2557 กระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎหมายประกนัสงัคมฉบบัแก้ไข
เข้าสูก่ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เน่ืองจากเป็นหนึ่งในกฎหมายหลายฉบบัท่ี สนช. เร่งรัดให้เกิดขึน้และ
ครม. ได้เห็นชอบเม่ือ 21 ตลุาคม 2557 ต่อมาสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) รับหลกัการวาระ 1 เม่ือ 31 ตลุาคม 
2557 ตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัดงักลา่ว จนแล้วเสร็จเม่ือกมุภาพนัธ์ 2558  
 ในช่วงการพิจารณาร่างกฎหมายประกันสงัคมปี 2557-2558 นีเ้อง ผู้ ใช้แรงงาน องค์กรแรงงาน และ
องค์กรพฒันาเอกชนด้านแรงงานได้มีการรวมตวักนัในนาม “เครือขา่ยประกนัสงัคมคนทํางาน (คปค.) 14 องค์กร”2 
นําเสนอหลกัการ 4 ประการ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปประกันสงัคมคนทํางานให้ถ้วนหน้า เท่าเทียม และเป็นธรรม 
ประกอบด้วย (1) หลกัความครอบคลมุผู้ ทํางานทุกคนทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีมีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป (2) หลกั
ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการแบบกระจายอํานาจ และยดึหลกัธรรมาภิบาล โดยต้องบรูณาการเพ่ือประสาน
สิทธิประโยชน์และการบริหารจดัการท่ีเช่ือมโยง (3) หลกัความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้ประกนัตนในการ
บริหารจัดการกองทุนทุกระดบั (4) หลกัความยืดหยุ่น เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือ
สามารถออกแบบและปรับปรุงกองทนุให้เหมาะสม 

เน่ืองจากพบว่าสาระสําคญัของร่างกฎหมายฉบบันี ้พบวา่ การบริหารจดัการกองทนุประกนัสงัคมท่ียงัไม่
มีความเป็นอิสระ ยงัไม่เปิดโอกาสให้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารกองทนุเพ่ือให้เกิดการตดัสินใจท่ีคลอ่งตวั
และมีประสทิธิภาพ และรวมถงึความไมค่รอบคลมุทัว่ถงึในการคุ้มครองแรงงานทกุคน 
                                                            
2 เครือข่ายประกันสงัคมคนทํางาน (คปค.) 14 องค์กร ประกอบด้วย 1. สภาแรงงานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย 2. คณะกรรมการ
สมานฉนัท์แรงงานไทย 3. ศนูย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ 4. เครือข่ายปฏิบตัิการเพ่ือแรงงานข้ามชาติ 5. กลุม่คนรักหลกัประกนัสขุภาพ 
6. สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 7. มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 8. มลูนิธิหญิงชายก้าวไกล 9. มลูนิธิเพ่ือนหญิง 10. สมาคมวิถีทางเลือก
เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 11. สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 12. สภาเครือข่ายกลุม่ผู้ ป่วยจากการทํางานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
13. มลูนิธิพิพิธภณัฑ์แรงงานไทย 14. มลูนิธิเพ่ือการพฒันาแรงงานและอาชีพ 
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คปค. ได้มีการย่ืนหนงัสือถึงประธาน สนช. ท่ีรัฐสภา เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2557 เพ่ือขอให้ชะลอการนํา
ร่างกฎหมายประกนัสงัคมฉบบัรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาของสนช. และเสนอให้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งรอบด้านก่อน แตก็่มิได้มีผลเปลีย่นแปลงความเร่งดว่นนีแ้ตอ่ยา่งใด  

เพราะวันรุ่งขึน้ 31 ตุลาคม 2557 สนช. ได้มีมติวาระ1 รับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว พร้อมตัง้
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....จํานวน 18  คน ได้แก่  

(1) พลเอกสงิห์ศกึ สงิห์ไพร และทําหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษธํารง ทศันาญชล ี 
(3) พลเอกมารุต ปัชโชตะสงิห์  
(4) นายสรุเดช วลอิีทธิกลุ  
(5) นายพจน์ อร่ามวฒันานนท์  
(6) นายชศูกัด์ิ จนัทยานนท์ 
(7) นายมนสั โกศล  
(8) พลเอกธารไชยยนัต์ ศรีสวุรรณ 
(9) นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 
(10) นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ 
(11) นายอิสระ วอ่งกศุลกิจ 
(12) นายโกวิท สจัจวิเศษ 
(13) นายประเวศ อรรถศภุผล 
(14) นายศภุชีพ ดิษเทศ 
(15) นายสชุาติ โอวาทวรรณสกลุ 
(16) นางสาวสรีุรัตน์ ตรีมรรคา 
(17) นายอนชุา รัตนสนิธุ์ 
(18) นางสาวอรุณี ศรีโต 
โดยคณะกรรมาธิการฯมีการประชมุทัง้สิน้รวม 14 ครัง้ คือ วนัท่ี 7, 10, 17, 24 พฤศจิกายน วนัท่ี 1, 8, 15, 

22 ธนัวาคม 2557 วนัท่ี 5, 12, 19 มกราคม 2558 และวนัท่ี 2, 9 และ 23 กมุภาพนัธ์ 2558  
ทัง้นีพ้บว่าในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ประเด็นท่ีถกูจบัตาและเคลื่อนไหวอย่างหนกั

หน่วงจากผู้ ใช้แรงงานกลุ่มต่างๆ คือ การยืนยันให้กลับไปใช้นิยามเดิมในมาตรา 5 กรณีคําว่า “ว่างงาน” ท่ี
เน่ืองจากร่างกฎหมายฉบบัคณะรัฐมนตรีนีมี้การเปลีย่นแปลงแก้ไขนิยามว่างงานใหม่เป็นว่า “ให้จํากดัเฉพาะกรณี
การถกูเลกิจ้างเพียงเทา่นัน้” ซึง่ถือวา่เป็นการลอนสทิธิคนงานอยา่งย่ิง 

เม่ือมาพจิารณาสาระสําคัญของร่างกฎหมายที่ สนช. รับหลักการวาระ 1 พบว่ามีความแตกต่าง
จาก พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 รวม 29 เร่ือง ซึ่งต่อมาภายหลังการพจิารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพจิารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พบว่า มีการแก้ไขร่างกฎหมายประกันสังคม ซึ่งแตกต่างจาก
ฉบับที่รับหลักการในวาระ 1 รวม 14 เร่ือง อีกทัง้ยังมีผู้ขอแปรญัตตใินบางมาตรารวม 7 เร่ือง   

โดยสามารถแสดงเปรียบเทียบให้เห็นชดัเจนได้ในรูปตารางเรียงตามมาตราร่าง พ.ร.บ. ดงันี ้
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่าง
กฎหมายฉบับที่เข้าสู่การ
พจิารณาของ สนช. วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  

ได้ขอแปรญัตต ิ
(1)  มีการขยายความคุ้ มครองไปถึง

ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วน
ราชการ รวมถึงครูหรือครูใหญ่ของ
โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน  (กฎหมายเดิมได้
ยกเวน้คนกลุ่มนีไ้ว)้ 

มีการเพ่ิมเติมกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายประกันสงัคมฉบบั
ใหม่นี  ้เพ่ิมขึน้มาอีก 1 กลุ่ม (นอกเหนือ 
จาก 2 กลุ่มตามตารางด้านซ้ายมือ) คือ 
กลุ่มลกูจ้างของนายจ้างท่ีมีสํานักงานใน
ประเทศและต้องไปประจําทํางานใน
ตา่งประเทศ  
 
ทัง้นี เ้ พ่ือให้ลูกจ้างคนไทยท่ีไปทํางาน
ต่างประเทศสามารถเป็นผู้ประกนัตนตาม
มาตรา 33 ได้ เน่ืองจากสิทธิประโยชน์
ทดแทนตามกฎหมายไทยลกูจ้างจะได้รับ
มากกว่ากองทุนประกันสังคมจากต่าง 
ประเทศ (กฎหมายฉบบั 2533 ได้ยกเว้น
คนกลุ่มนีไ้ว)้ (มาตรา 4) 

นายกล้าณรงค์ จนัทิก  
ขอตดันิยามคําว่า “ลกูจ้าง” 
ออกทัง้หมด 
 
 

(2)  แก้ไขคําว่า  “ลูกจ้าง”  ให้มีความ
หมายถึง ผู้ซึ่งทํางานให้นายจ้างโดย
รับค่าจ้าง (กฎหมายเดิมได้ยกเว้น
ลูกจ้างที่ทํางานบ้านอนัมิได้ประกอบ
ธุรกิจรวมอยู่ดว้ย) 

ไมมี่การแก้ไข - 

(3)  แก้ไขคําวา่ “ทพุพลภาพ” ให้หมายถึง 
การสูญเสียอวัยวะห รือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะหรือของ
ร่างกาย หรือสญูเสียสภาวะปกติของ
จิตใจ จนทําให้ความสามารถในการ
ทํางานลดลงถึงขนาดไม่อาจประ 
กอบการงานตามปกติได้  ทัง้นีต้าม
หลักเกณฑ์ท่ี เลขาธิการประกาศ
กําหนด  โดยคําแนะนําของคณะ 
กรรมการการแพทย์ (กฎหมายเดิม
ระบเุพียงว่าตอ้งไม่สามารถทํางานได้
เพียงเท่านัน้) 

ไมมี่การแก้ไข - 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่าง
กฎหมายฉบับที่เข้าสู่การ
พจิารณาของ สนช. วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  

ได้ขอแปรญัตต ิ
(4)  แก้ไขคําว่า  “ว่างงาน”  ใ ห้ จํากัด

เฉพาะกรณีการถกูเลกิจ้างเทา่นัน้  
(กฎหมายเดิมรวมทุกกรณีที่สญัญา
จ้างแรงงานส้ินสดุลง) 

แก้ไขนิยามคําว่า “ว่างงาน” โดยให้คงไว้
ตามเดิมใน พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 
2533 ท่ีหมายความว่า การท่ีผู้ประกนั ตน
ต้องหยดุงาน เน่ืองจากนิติสมัพนัธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง  ตามสัญญาจ้าง
แรงงานสิน้สดุลง (มาตรา 5) 

- 

(5)  เ พ่ิ ม เ ติม คํ า ว่ า  “ภัย พิบั ติ ”  ใ ห้ มี
ขอบเขตท่ีชดัเจนขึน้ โดยหมายถึงทัง้
ภัยธรรมชาติและมีผู้ ทําให้เกิดขึน้ 
เ พ่ือกําหนดขอบเขตการได้รับลด 
หย่อนการออกเงินสมทบ (กฎหมาย
เดิมไม่มี) 

ไมมี่การแก้ไข - 

(6)  แก้ไข เ พ่ิม เ ติมอง ค์ประกอบของ
คณะกรรมการประกันสังคม  ใ ห้
ประกอบด้วย ปลดักระทรวงแรงงาน
เ ป็ นป ร ะ ธ านก ร รมก า ร  ผู้ แ ทน
กระทรวงการคลัง ผู้ แทนกระทรวง 
มหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณ 
สขุ และผู้แทนสํานกังบประมาณเป็น
กรรมการ กบัผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ
ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 6 คน 
ท่ีมาจากการเลือกตัง้ตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกําหนด และให้เลขาธิการ
สาํนกังานประกนัสงัคมเป็นกรรมการ
และเลขานกุาร  ทัง้นีก้รรมการต้อง
แสดงบญัชีรายการทรัพย์สนิ  
 
(กฎหมายเดิมกําหนดผู้แทนฝ่าย
นายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกนัตน
ฝ่ายละ 5 คน และไม่ได้ระบุเร่ือง
ที่มาจากการเ ลือกตั้ง ไว้  รวมทั้ง
ก ร ร ม ก า ร ไ ม่ ต้ อ ง แ ส ด ง บัญ ชี

แก้ไขใหมเ่ป็นดงันี ้
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการประกัน 
สงัคม ให้เพ่ิมเติมผู้แทนจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เข้ามาอีก 1 ตําแหน่งจากองค์ประกอบ
เดิมท่ีระบุไว้แล้ว เพราะเป็นองค์กรท่ีมี
ความรับผิดชอบในการส่งเสริมดูแลเด็ก 
สตรี ผู้สงูอายแุละคนพิการ  
 

และสาํหรับในสว่นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ
ผู้แทนฝ่ายผู้ประกนัตน ให้เพ่ิมเป็นฝ่ายละ 
7 คน (เนื่องจากมีการเพ่ิมตัวแทนจาก
ภาครัฐเป็น 7 คน ทําให้ต้องเพ่ิมตวัแทน
จากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผูป้ระกนัตนเข้า
ไปดว้ย)  
 

อีกทัง้ผู้ แทนทัง้  2 กลุ่มนี ท่ี้มาจากการ
เลือกตัง้ ให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมอย่าง
แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ฝ่ า ย น า ย จ้ า ง แ ล ะ ฝ่ า ย
ผู้ประกนัตน สดัสว่นระหว่างหญิงและชาย 

นายมนสั โกศล ในฐานะ
กรรมาธิการ   
ขอตดัคําวา่ “สดัสว่น
ระหวา่งหญิงและชาย 
รวมทัง้การมีสว่นร่วมอยา่งมี
ประสทิธิผลของคนพิการ
และผู้ ด้อยโอกาส” ออก 
 
นายสธุรรม พนัธศุกัด์ิ 
ขอเปลีย่นแปลงประธาน
กรรมการ จากเดิมท่ีกําหนด
วา่ปลดักระทรวงแรงงาน
เป็นประธาน ขอแก้ไขใหม่
โดยให้กรรมการประชมุและ
เลอืกกนัเองให้คนหนึง่เป็น
ประธานกรรมการ 
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ได้ขอแปรญัตต ิ
ทรัพย์สิน) รวมทัง้การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล

ของคนพิการและผู้ ด้อยโอกาส 
(มาตรา 7) 

(7)  กําหนดให้คณะกรรมการประกัน 
สงัคมมีอํานาจแต่งตัง้ผู้ทรงวฒิุเป็นท่ี
ปรึกษาไม่เกิน 7 คน โดยการสรรหา
จากผู้ ท่ีมีความรู้ความ สามารถและ
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ใน
ด้านการเงินการคลงั ด้านระบบงาน
ประกันสังคม ด้านการบริหารการ
ลงทุน  ด้ านบ ริหารจัดการ  ด้ าน
การแพทย์ ด้านกฎหมายและด้าน
เศรษฐศาสตร์  
 
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหาให้
เ ป็ น ไปตามระ เบี ยบ ท่ี รั ฐมนต รี
กําหนด 
 
(กฎหมายเ ดิม กําหนดผู้ท รงวุ ฒิ
จํานวนไม่เกิน 5 คน และมาจากดา้น
ประกันสังคม แรงงาน การแพทย์ 
กฎหมาย และอืน่ๆ) 

มีการแก้ไขใหม ่โดยเพ่ิมเติมถ้อยคําดงันี ้
 
- หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงวฒิุ

ใ ห้ เ ป็นไปตามระเบียบท่ี รัฐมนตรี
กําหนด โดยคําแนะนําของกรรมการ 
 

- เพ่ิมเติมคณุสมบติัของผู้ทรงวฒิุและท่ี
ปรึกษาจากเดิมอีก 3 ข้อ คือ ต้องมี
อายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ , ไม่เคยเป็น
บุคคลล้มละลายทุจริต , ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา
ท้อง ถ่ินหรือผู้ บ ริหารท้อง ถ่ิน  หรือ
กรรมการหรือ ท่ีปรึกษาของพรรค
การเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรค
การเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่ง
ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

 

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 
และนายธานี ออ่นละเอียด 
 
ขอแ ก้ ไข ถ้อย คํา ใน เ ร่ื อ ง
คุณสมบั ติ  โดยจาก เ ดิม
เขียนไว้ว่า  “ไม่เป็น” หรือ 
“ไม่เคย” ขอแก้ไขใหม่ โดย
ตัด คําว่า  “ ไม่ ”  ออกจาก
ประโยคนัน้ๆ 
 
กล่าวโดยง่าย คือ วรรคแรก
เขียนไว้ว่ากรรมการหรือท่ี
ปรึกษาไม่ มีลักษณะต้อง 
ห้าม ดงัต่อไปนี ้ดงันัน้วรรค
ต่อมาไม่ต้องใส่คําว่า “ไม่
เป็นแล้ว” เพราะจะซํา้ซ้อน
กับวรรคข้างต้น คือ มีคําว่า 
“ ไ ม่ ”  2 ค รั ้ง  ใ นม าต ร า
เดียวกนั  
 
ยกตวัอยา่งเช่น  
มาตรา  8/2 กรรมการซึ่ ง
รั ฐ ม น ต รี แ ต่ ง ตั ้ง ห รื อ ท่ี
ปรึกษา  ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดงัตอ่ไปนี ้
(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือ
จิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 
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ได้ขอแปรญัตต ิ
ผู้ แปรญัตติ ได้ขอตัดคําว่า 
“ไม่” หน้าข้อความข้อ (2) 
ออก เป็นต้น 

(8)  การกําหนดเร่ืองกรรมการ ถือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งระดับสูงตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราการทุจริต ท่ี
จะต้องแสดงบญัชีรายการทรัพย์สิน
และหนีส้ินต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โดยให้เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ
ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันท่ีครบ
กําหนดต้องย่ืนบญัชีดงักลา่ว 
(กฎหมายเดิมไม่มีการระบุในเร่ืองนี้
ไว)้ 

ไมมี่การแก้ไข นายสธุรรม พนัธศุกัด์ิ 
 
ขอแก้ไขใหม่ว่า ไม่ต้องเปิด 
เผยต่อสาธารณชน เว้นแต่มี
ผู้ ร้องขอต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ว่ามีเหตุส่อ
ไปในทางทุจ ริตและประ 
พฤติมิชอบ 

(9)  ไมมี่การระบไุว้ ไมมี่การระบไุว้ นายวรพล โสคติยานรัุกษ์ 
และนายธานี ออ่นละเอียด 
ขอแก้ไขใหมท่ัง้หมดในเร่ือง
การจดัตัง้กองทนุประกนั 
สงัคม โดยเสนอดงันี ้
 
- ให้กองทนุเป็นหน่วยงาน
ของรัฐและมีฐานะเป็นนิติ
บคุคลท่ีไมเ่ป็นสว่น
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 

- กิจการของกองทนุไมอ่ยู่
ในบงัคบัแหง่กฎหมายวา่
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายวา่ด้วยแรงงาน
สมัพนัธ์ กฎหมายวา่ด้วย
พนกังานรัฐวิสาหกิจ
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่าง
กฎหมายฉบับที่เข้าสู่การ
พจิารณาของ สนช. วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  

ได้ขอแปรญัตต ิ
สมัพนัธ์ และกฎหมายวา่
ด้วยประกนัสงัคม 

 
- เงินกองทนุให้เป็นของ
กองทนุ และไมต้่องนําสง่
กระทรวงการคลงัเป็น
รายได้แผน่ดิน 

(10) แก้ไขเพ่ิมเติมเร่ืองการพ้นตําแหน่ง
ของคณะกรรมการ โดยเพ่ิมเติมเร่ือง
คณะกรรมการมีมติใ ห้ออกด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
เพ่ิมขึน้มาอีกข้อ  
(กฎหมายฉบบั 2533 ไม่มีการระบุ
ไว)้ 

แก้ไขใหมเ่ป็น  
 
การพ้นตําแหน่งของคณะกรรมการ และ
รวมถึงผู้ทรงวุฒิ ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่ง
หนึ่งของกรรมการท่ีมีอยู่ ตามระเบียบท่ี
คณะ กรรมการกําหนด  

- 

(11) แก้ไข เ พ่ิม เ ติมอง ค์ประกอบของ
คณะกรรมการการแพทย์ ให้ประกอบ 
ด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ
อ่ืนมีจํานวนรวมกนัไม่เกิน 16 คน ซึง่
รัฐมนตรีแต่งตั ง้จากผู้ ทรงวุฒิใน
วิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ หรือใน
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขหรือ
ด้ านกา รพัฒนาคุณภาพสถาน 
พยาบาล โดยให้ผู้ แทนสํานักงาน
ประกันสังคมเ ป็นกรรมการและ
เลขานกุาร และให้มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 2 ปี (กฎหมายเดิม
กําหนดเพียงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้
ทรงวุฒิในวิชาชีพเวชกรรมสาขา
ต่างๆเท่านัน้) 

แก้ไขใหมเ่ป็นดงันี ้
 
- คณะกรรมการการแพทย์ให้แต่งตัง้

ผ่านวิ ธีการสรรหา  ตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกําหนด โดยคําแนะนําของ
กรรมการ 
 

- ให้เพ่ิมผู้ แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ แทน
ฝ่ายผู้ประกนัตนฝ่ายละ 1 คน เข้าร่วม
เป็นกรรมการการแพทย์ด้วย เพ่ือให้
ข้อมูล ท่ี เ ป็นมิ ติทางสังคมท่ีส่งผล
กระทบต่อผู้ประกนัตนในรายละเอียด
เชิงลึกแก่คณะกรรมการการแพทย์ 
(กฎหมายฉบบั 2533 ไม่ไดร้ะบไุว)้ 

 

- 

(12) เ พ่ิ ม เ ติม ข้อความ เ ร่ื อ ง  กองทุน
ประกันสังคมต้องวางและถือไว้ซึ่ง
ระบบการบญัชีท่ีเหมาะสมแก่กิจการ

มีการแก้ไขถ้อยคําใหมเ่ป็น  
 
กองทนุประกนัสงัคมต้องวางและถือไว้ซึ่ง

- 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่าง
กฎหมายฉบับที่เข้าสู่การ
พจิารณาของ สนช. วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  

ได้ขอแปรญัตต ิ
ตามหลกัสากล มีบญัชีลงรายการรับ
และจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนีส้ินท่ี
แสดงกิจการท่ีเป็นอยู่ตามความจริง
และตามท่ีควร พร้อมด้วยข้อความ
อนัเป็นท่ีมาของรายการนัน้ๆ และให้
มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็น
ประจํา 
(กฎหมาย 2533 ไม่มีการกําหนด
เร่ืองนีไ้ว)้ 

ระบบการบญัชีท่ีเหมาะสมแก่กองทนุตาม
มาตรฐานการบญัชี  มีบญัชีลงรายการรับ
และจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนีส้ินท่ีแสดง
ฐานะการเงินท่ีเป็นอยู่ตามความจริงและ
ตามท่ีควร พร้อมด้วยข้อความอนัเป็นท่ีมา
ของรายการนัน้ๆ  
 

ทัง้นี ใ้ ห้มีคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตัง้  เ พ่ือกํากับดูแลความ
โป ร่ ง ใส ไ ด้มาตรฐาน  และ ใ ห้ มี กา ร
ตรวจสอบบญัชีภายในเป็นประจํา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ 
และอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ใ ห้ เ ป็นไปตามระ เบียบ ท่ี
รัฐมนตรี กําหนด  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ 

(13) กําหนดให้สํานักงานประกันสังคม
สามารถดําเนินการกับทรัพย์สินท่ี
ได้มาจากการจดัหาผลประโยชน์ เพ่ือ
ประโยชน์ของกองทนุได้ (กฎหมาย
เดิมไม่มีการกําหนดเร่ืองนีไ้ว)้ 

ไมมี่การแก้ไข - 

(14) ไมมี่การระบไุว้ ไมมี่การระบไุว้ รศ.ทวีศกัด์ิ ศทุกวาทิน  
ขอเพ่ิมเติมข้อความสําหรับ
ผู้ ประกันตามมาตรา  39 
ดงันี ้
 
เม่ือผู้ประกันตนได้โอนย้าย
ไป เ ป็นผู้ ป ร ะกันตนของ
กองทุนอ่ืนของรัฐ ให้มีสิทธิ
ได้รับเงินสมทบท่ีได้นําส่ง
เ ข้ า ก อ ง ทุ น คื น  โ ด ย ใ ห้
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่าง
กฎหมายฉบับที่เข้าสู่การ
พจิารณาของ สนช. วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  

ได้ขอแปรญัตต ิ
กองทนุประกันสงัคมดําเนิน 
การโอนเงินสมทบดังกล่าว
ไปให้กองทนุอ่ืนของรัฐ ท่ีรับ
โอนผู้ ป ร ะกันตนไปจาก
กองทนุประกนัสงัคม 

(15) ขยายความคุ้มครองให้แรงงานนอก
ระบบกลุ่มต่างๆสามารถเข้าสู่ระบบ
ประกนัสงัคมได้มากย่ิงขึน้  
 
และเพ่ิมเติมเร่ืองการจ่ายเงินสมทบ
ของ รัฐบาลเ ข้ากองทุนสําห รับผู้ 
ประกันตนมาตรา 40 แต่ไม่เกินกึ่ง
หนึ่ ง ของ เ งิ นสมทบ ท่ี ไ ด้ รั บจาก
ผู้ประกนัตน  
 
(กฎหมายเดิมกําหนดไว้แค่เฉพาะ
กลุ่มที่ไม่ใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 
เท่านัน้ที่จะสมัครเข้ามาตรา 40 ได ้
และไม่มีการกําหนดอตัราเงินสมทบ
ของรัฐบาลว่าจะต้องสมทบจํานวน
เท่าใด) 

แก้ไขเฉพาะในเร่ือง การจ่ายเงินสมทบ
ของรัฐบาลเข้ากองทนุสําหรับผู้ประกนัตน
มาตรา 40 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงิน
สมทบท่ีได้รับจากผู้ประกนัตน 
 

- 

(16) รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีสามารถออกประกาศ
กําหนดหลัก เกณฑ์  วิ ธีการ  และ
เ ง่ือนไขให้ลดหย่อนการออกเ งิน
สมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน
ไ ด้  ในกร ณี ท้อ ง ท่ีหนึ่ ง ท้ อ ง ท่ี ใ ด
ประสบภยัพิบติัอย่างร้ายแรงท่ีส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
(กฎหมายเดิมไม่มีการกําหนดเร่ืองนี้
ไว)้ 

ไมมี่การแก้ไข - 

(17) กําหนดการคํานวณเงินเพ่ิมท่ีนาย ไมมี่การแก้ไข - 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่าง
กฎหมายฉบับที่เข้าสู่การ
พจิารณาของ สนช. วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  

ได้ขอแปรญัตต ิ
จ้างค้างชําระเงินสมทบ ทัง้ในส่วน
ของตนเองและส่วนของลกูจ้าง โดย
กําหนดให้เงินเพ่ิมท่ีคํานวณได้ต้อง
ไม่เกินจํานวนเงินสมทบท่ีนายจ้าง
ต้องจ่าย  (กฎหมายเดิมไม่มีการ
กําหนดเร่ืองจํานวนเงินสมทบสทุธิที่
นายจ้างตอ้งจ่าย) 

(18) ขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตน
หรือผู้ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
จากกองทุน ไม่เป็นการตัดสิทธิจาก
กฎหมายอ่ืนๆท่ีต้องได้รับอยู่แล้วด้วย 
และสิทธิการได้รับประโยชน์ทดแทน
ไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความ
รับผิดแห่ งการบังคับคดี  เ พ่ือใ ห้
หลักประกันท่ีมั่นคงแก่ผู้ ประกันตน
หรือผู้ มีสิทธิ (กฎหมายเดิมไม่มีการ
กําหนดเร่ืองนีไ้ว)้ 

ไมมี่การแก้ไข - 

(19) ขยายระยะเวลาในการย่ืนขอรับ
ประโยชน์ทดแทนเป็น 2 ปี (กฎหมาย
เดิมกําหนดไวเ้พียง 1 ปี) 

ไมมี่การแก้ไข - 

(20) แก้ไขอตัราจํานวนเงินท่ีใช้เป็นฐานใน
การคํานวณเงินสมทบ สําหรับการ
จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่
ผู้ประกนัตนตามมาตรา 33 โดยแก้ไข
ใหม่จาก  9 เ ดื อน เ ป็น  15 เ ดื อน 
(กฎหมายเดิมเป็นการนําค่าจ้าง
สูงสดุ 3 เดือนภายในระยะเวลา 9 
เดือน มาคํานวณ)  

ไมมี่การแก้ไข - 

(21) ขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตน
หรือคู่สมรส หรือบุตรของผู้ ประกัน 
ตนตามมาตรา  33 ซึ่งจงใจทําให้
ตนเองหรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนกระทําให้

ไมมี่การแก้ไข 
 

- 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่าง
กฎหมายฉบับที่เข้าสู่การ
พจิารณาของ สนช. วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  

ได้ขอแปรญัตต ิ
ตนเองประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วย 
หรือทุพพลภาพ  หรือตาย  มีสิท ธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน
ประกันสังคมและเป็นมาตรฐาน
เ ดียวกันกับกองทุนหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาติ (กฎหมายเดิมได้
ยกเว้นเ ร่ืองนี้ไว้ มาตรา  61 เ ดิม 
แกไ้ขใหม่อยู่ในมาตรา 28) 

(22) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ให้ครอบคลุม
ถึงค่าสง่เสริมสขุภาพและป้องกนัโรค
ด้วย  (กฎหมายเดิมไม่ มี เ ร่ือง ค่า
ส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค) 

แก้ไขใหมเ่ป็นดงันี ้
 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เน่ืองจากการทํางาน 
ในสว่นค่าบําบดัทางการแพทย์ ให้เพ่ิมค่า
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ เข้ามาด้วย  
 
รวมทัง้ให้เพ่ิมเร่ือง ค่าใช้จ่ายเป็นเงินเพ่ือ
ช่วยเหลือเบือ้งต้นให้แก่ผู้ ประกันตน ใน
กรณีท่ีผู้ ประกันตนได้รับความเสียหาย
จากการรับบริการทางการแพทย์  เ ม่ือ
สํานักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้งต้น
ให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้ว ให้สํานักงานมี
สทิธิไลเ่บีย้แก่ผู้กระทําผิดได้  
 
เหตผุลเพ่ือไม่ต้องรอการพิสจูน์ว่า ใครเป็น
ผู้ถกูหรือผิด (กฎหมายฉบบั 2533 ไม่ได้
ระบไุว)้ 
 
มีการตัง้ ข้อสัง เกตเพ่ิมเติมว่า  กรณีท่ี
ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับสิทธิประกันสงัคม
ให้สามารถใช้สิทธิในส่วนของสํานักงาน
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.) ได้ 

- 

(23) สิทธิประโยชน์ในกรณีคลอดบุตร ขอแก้ไขใหม่เป็น จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อย - 



13 
 

ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่าง
กฎหมายฉบับที่เข้าสู่การ
พจิารณาของ สนช. วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  

ได้ขอแปรญัตต ิ
กฎหมายฉบบั พ.ศ. 2533 ระบุไว้ว่า
ผู้ประกนัตนต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะ 
เวลา 15 เดือน 
 
หมายเหตุ  : มาตรา นี ค้ ง ไ ว้ตาม
กฎหมายเดิม ฉบับท่ีเข้า สนช. ไม่มี
การแก้ไขใหม่ แต่คณะกรรมาธิการฯ
ได้ขอแก้ไขเอง 

กวา่ 5 เดือน  
 
รวมทัง้ให้ตดัประโยชน์ทดแทนท่ีกําหนดไว้
วา่คลอดบตุรได้เพียง 2 ครัง้เทา่นัน้ออก  
 
(เนื่องจากประชากรของประเทศลดลง
อย่างมาก และขาดแคลนวยัแรงงาน จึง
ไม่ควรกําหนดจํานวนบตุรไว)้ 

(24) ในกรณีท่ีผู้ประกันตนทุพพลภาพอัน
มิใช่เน่ืองจากการทํางาน และการ
ทุพพลภาพนัน้มีระดับความสญูเสีย
รุนแรงตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรม 
การการแพทย์กําหนด มีสิทธิได้รับ
เงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตรา
ร้อยละ  50 ของค่าจ้างตลอดชีวิต 
(กฎหมายเดิมไม่มีการกําหนดเร่ืองนี้
ไว)้ 

ไมมี่การแก้ไข - 

(25) กํ าหนดเ ร่ื องการ จ่ายประ โยช น์
ทดแทนในกรณีตาย โดยได้ระบวุา่ 
 
- ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกัน 
ตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตัง้แต่ 36 
เดือนขึน้ไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน ให้
จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเท่ากบั
ร้อยละ  50ของค่าจ้างรายเดือนท่ี
คํานวณได้ตามมาตรา 57 คณูด้วย 3  
 
- ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกัน 
ตนได้สง่เงินสมทบมาแล้ว 120 เดือน
ขึน้ไป  ให้จ่ายเ งินสงเคราะห์เป็น
จํานวนเท่ากับ ร้อยละห้าสิบของ

แก้ไขใหม ่โดยมีการเปลีย่นแปลงตวัคณู 
 
- ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้
ส่งเงินสมทบมาแล้วตัง้แต่ 36 เดือนขึน้ไป 
แต่ไม่ถึง 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์
เป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
รายเดือนท่ีคํานวณได้ตามมาตรา 57 คณู
ด้วย 4  
 
- ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้
ส่งเงินสมทบมาแล้ว 120 เดือนขึน้ไป ให้
จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเท่ากับร้อย
ละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือน ท่ีคํานวณ
ได้ตามมาตรา 57 คณูด้วย 12 

- 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่าง
กฎหมายฉบับที่เข้าสู่การ
พจิารณาของ สนช. วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  

ได้ขอแปรญัตต ิ
ค่าจ้างรายเดือน ท่ีคํานวณได้ตาม
มาตรา 57 คณูด้วย 10 

 

(26) ขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตน
ซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังและเสีย 
ชีวิต มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีเสียชีวิต (กฎหมายเดิมไม่มีการ
กําหนดเ ร่ืองนี้ไว้ ระบุ เ พียงเ ร่ือง
ทพุพลภาพเท่านัน้) 

ไมมี่การแก้ไขถ้อยคํา แคแ่ก้ไขการจดัวรรค
ตอนและยอ่หน้าเทา่นัน้ 

- 

(27) กําหนดประโยชน์ทดแทนในกรณี
สงเคราะห์บตุรจํานวนคราวละไม่เกิน 
2 คน ทัง้นีบ้ตุรดงักลา่วต้องไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกเป็น
บตุรบญุธรรมของบคุคลอ่ืน 
 
(กฎหมายเดิมระบุว่าต้องเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ กฎหมาย
ใหม่ตดัประโยค “ชอบด้วยกฎหมาย” 
ออกไป) 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
จํานวนคราวละไม่เกิน 2 คน ขอแก้ไขใหม่
เป็น 3 คน  
 
( เ พื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนมีบุตร
เพ่ิมข้ึน) 
 

- 

(28) กําหนดให้ผู้ ประกันตนซึ่งไม่มีสัญ 
ชาติไทย สามารถเลือกใช้สิทธิรับเงิน
บําเหน็จชราภาพได้ เม่ือความเป็น
ผู้ประกนัตนสิน้สดุลง ไม่ว่าจะส่งเงิน
สมทบครบ 180 เดือนหรือไม่ก็ตาม 
และไม่ป ระสง ค์จะ พํานักอยู่ ใ น
ประเทศไทย  
 
ทัง้นีต้ามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ  และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(กฎหมายเดิมไม่มีการกําหนดเร่ืองนี้
ไว)้ 

ไมมี่การแก้ไข นายวลัลภ ตงัคณานรัุกษ์ 
และพลเรือเอกวลัลภ   
เกิดผล 
 
ขอตัด ถ้อย คํา ในมาตรา
ดงักลา่วนีอ้อกทัง้หมด  
 
โดยเห็นว่ามีความแตกต่าง
แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม กั บ
ผู้ ประกันตนซึ่ง มีสัญชาติ
ไทยท่ีไมส่ามารถขอรับได้ ซึง่
จะขอรับได้เม่ืออาย ุ55 ปี 

(29) ผู้ ประกันตนท่ีไม่มีทายาทและเสีย 
ชี วิตลงก่อนท่ีตนเองจะได้รับประ 

แก้ไขใหมเ่ป็นดงันี ้
 

- 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่าง
กฎหมายฉบับที่เข้าสู่การ
พจิารณาของ สนช. วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  

ได้ขอแปรญัตต ิ
โยชน์ทดแทนชราภาพ สามารถทํา
หนังสือระบุบุคคลผู้ มีสิทธิ รับเ งิน
บํา เหน็จชราภาพไ ว้ล่วงหน้าไ ด้ 
(กฎหมายเดิมไม่มีการกําหนดเร่ืองนี้
ไว)้ 

กําหนดให้ผู้ประกันตนท่ีไม่มีทายาทและ
เสียชีวิตลงก่อนท่ีตนเองจะได้รับประโยชน์
ทดแทนชราภาพ สามารถทําหนังสือระบุ
บุคคลผู้ มีสิทธิรับเงินบําเหน็จชราภาพไว้
ล่วงหน้าได้ ให้มีสถานะเป็น “ทายาท” 
เหมือนกับทายาทผู้ มีสิทธิ ซึ่งได้แก่ บุตร 
สามีหรือภรรยา บิดาและมารดา โดยให้
ได้รับ 1 สว่น  
 
(กฎหมายฉบบั 2533 ไม่ไดร้ะบไุว)้ 

(30) ในกรณีท่ีผู้ ประกันตนไม่ได้ทํางาน
เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย หรือนายจ้าง
ไม่ให้ทํางานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย 
ทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้
ตามปกติ  
 
เม่ือผู้ ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้อง
อยู่ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนท่ี
ผู้ ประกันตนไม่ได้ทํางาน ให้มีสิทธิ
ไ ด้ รับประ โยช น์ทดแทนในกรณี
วา่งงาน  
 
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และอตัราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 
(กฎหมายเดิมไม่มีการกําหนดเร่ืองนี้
ไว)้ ดมูาตรา 79/1 

ไมมี่การแก้ไข - 

(31) กําหนดบทลงโทษกรณีท่ีนายจ้างไม่
ย่ืนแบบรายการแสดงการส่งเ งิน
สมทบภายในกําหนดเวลา  
 

ไมมี่การแก้ไข - 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่าง
กฎหมายฉบับที่เข้าสู่การ
พจิารณาของ สนช. วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.)  

ได้ขอแปรญัตต ิ
เหตุผลเพ่ือเป็นมาตรการบังคับให้
นายจ้างต้องย่ืนแบบรายการแสดง
การสง่เงินสมทบ  
 
(กฎหมายเดิมไม่ได้กําหนดในกรณีนี้
ไว)้ ดมูาตรา 97   

(32) ในร่างฉบับท่ีเข้าสู่การพิจารณาของ
สนช.ไมมี่การระบไุว้ 

มีการเพ่ิมเติมมาตราท่ี 44 /1 เข้ามา โดย
ระบวุา่ 
 
พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามพ .ร .บ .
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ท่ีใช้บังคับอยู่
ก่อนในวนัประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบบัแก้ไขนี ้
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีพระ
ราชกฤษฎีกา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.
ฉบบันี ้ 

- 

 
นอกจากนัน้แล้ว คณะกรรมาธิการฯยังได้ตัง้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติ

บัญญัตแิห่งชาตพิจิารณา ดงันี ้
(1) หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกนัตน ควรมีการหารือกบัผู้ เก่ียวข้องทกุ

ฝ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่วิธีการท่ีเหมาะสม ทัง้นีผู้้แทนฝ่ายนายจ้างควรมาจากผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตน
ด้วย 

(2) สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนัน้ ให้สํานักงานประกันสังคมและ
สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ จดัทําระบบฐานข้อมลูและระบบการสง่ต่อเก่ียวกบัการใช้สิทธิของผู้ พิการ
อยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือไมใ่ห้ถกูปฏิเสธการใช้สทิธิ 

(3) สํานกังานประกนัสงัคมควรปรับรูปแบบการส่ือสารต่อผู้ประกนัตนให้ได้รับรู้สิทธิของตน และมีสว่น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

(4) การโอนย้ายสิทธิไปเป็นสมาชิกกองทนุอ่ืนของรัฐ และให้มีสิทธิได้รับเงินสมทบท่ีได้นําสง่เข้ากองทนุ
คืน โดยโอนเงินดงักลา่วนีใ้ห้กบักองทนุท่ีรับโอนไป เห็นว่าในร่างกฎหมายฉบบัแก้ไขท่ีรับหลกัการเร่ืองนีใ้นวาระ 1 
ไมไ่ด้ระบไุว้ จงึไมอ่าจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

(5)  ในอนาคตหากมีการแก้ไขกฎหมายประกนัสงัคม ควรมีการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้
ท่ีเก่ียวข้องอยา่งกว้างขวาง 
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ประการสําคัญ ถ้าถามว่า “มีอะไรใหม่บ้าง” ในร่างกฎหมายที่คลอดออกมานี ้นอกเหนือจากใน
เร่ืองของประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประกนัตน ทัง้การขยายความคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายให้มากขึน้ ได้แก่ ลกูจ้าง
ชั่วคราวของส่วนราชการ, คนทํางานบ้านท่ีมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย, กลุ่มลูกจ้างท่ีไปทํางาน
ต่างประเทศ รวมถึงในกลุม่แรงงานนอกระบบกลุม่ต่างๆท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายประกนัสงัคมได้ระบไุว้ กบัการ
เพ่ิมสทิธิประโยชน์และลดหรือยกเลกิเง่ือนไขท่ีเป็นการจํากดัสทิธิแก่ผู้ประกนัหรือผู้ มีสิทธิเท่านัน้ นอกนัน้แล้วก็เป็น
เพียงการปรับปรุงองค์ประกอบและท่ีมาของคณะกรรมการประกันสังคม ท่ีปรึกษา กรรมการการแพทย์ การ
เพ่ิมเติมกรรมการตรวจสอบ และกําหนดบทบัญญัติในการลดหย่อนเงินสมทบในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ เพ่ือลด
รายจ่ายให้แก่นายจ้างและผู้ประกนัตน 

พบว่า มี 4 เร่ืองที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ได้แก่ 
(1) การเพ่ิมคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาอีกคณะหนึ่ง เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการบริหารกองทนุให้

เกิดความโปร่งใส แตท่ัง้นีก้ารได้มาของคณะกรรมการนัน้ก็ยงัคงเป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด  
(2) ผู้แทนท่ีมาจากฝ่ายลกูจ้างกบัฝ่ายนายจ้างให้มาจากการเลอืกตัง้ โดยให้คํานึงถึงการมีสว่นร่วมอย่าง

แท้จริงของผู้แทนทัง้ 2 กลุม่ร่วมด้วย แตท่ัง้นีร้ะเบียบการได้มาก็เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
(3) กรณีของเงินสมทบของผู้ประกนัตนในมาตรา 40 ท่ีผ่านมานัน้ เครือข่ายแรงงานนอกระบบได้มีการ

เรียกร้องเสมอมา ให้มีการปรับแก้ไขอตัราเงินสมทบของรัฐให้ได้สดัสว่นท่ีเป็นธรรมกบัท่ีผู้ประกนัตนสมทบ แต่ทกุ
ครัง้ของการพิจารณาในรัฐสภายามท่ีมีการแก้ไขกฎหมายประกนัสงัคม กลบัไม่สามารถผลกัดนัประเด็นนีไ้ด้เลย 
และนีอ้าจเป็นครัง้แรกท่ีมีการแก้ไขให้อตัราเงินสมทบของมาตรา 40 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงินสมทบท่ีได้รับจาก
ผู้ประกนัตน 

(4) ในกรณีท่ีผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานเน่ืองจากเหตุสดุวิสยั หรือนายจ้างไม่ให้ทํางานเน่ืองจากมีเหตุ
สุดวิสัยทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ซึ่งใน
กฎหมายเดิมฉบบัปี 2533 ไมมี่การกําหนดเร่ืองนีไ้ว้ และสง่ผลต่อผู้ประกนัตนโดยเฉพาะในกลุม่แรงงานในระบบท่ี
นายจ้างประสบอทุกภยัเม่ือปี 2554 และต้องปิดโรงงาน หรือกรณีในกลุม่ลกูจ้างท่ีนดัหยดุงานหรือถกูปิดงานจาก
นายจ้างอนัเน่ืองมาจากข้อพิพาทแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ.2518 ท่ีต้องหยดุงานเป็นเวลานานและ
ไมไ่ด้รับคา่จ้าง ซึง่อาจถือได้วา่เป็นผู้วา่งงาน แตก่ลบัไมมี่สทิธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีดงักลา่วนี ้

อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วมีความจาํเป็นต้องตระหนักอย่างยิ่งยวดด้วยว่า แท้จริงปัญหาสําคัญ
ของกองทุนประกันสังคม คือ การบริหารจดัการโดยภาคราชการที่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากผู้ประกันตน
ที่เป็นเจ้าของเงนิตวัจริง ไม่มีการกระจายอาํนาจตามหลักธรรมาภบิาล การบริหารจัดการที่ยังขาดความ
เป็นมืออาชีพ แม้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเข้ามาอีกคณะหน่ึงแล้ว แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นหลักประกันที่
จะแสดงให้เหน็ถงึการบริหารงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ก็ยังไม่มีคณะกรรมการการลงทุนที่
มีแผนการลงทุนที่ ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเป็นอิสระของสํานักงาน
ประกันสังคมที่จะไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ที่พร้อมจะเข้ามา “ล้วงลูกและครอบงําการ
บริหารงานผ่านประธานกรรมการประกันสังคมได้อยู่ ตลอดเวลา นีไ้ม่นับว่าความไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายอีกหลายกลุ่มที่ยังตกหล่นไปจากการคุ้มครองโดยกฎหมายฉบับนี ้

เหล่านีต่้างหาก คือ ประเดน็ที่เป็น “หัวใจสําคัญ” ที่พงึจักต้องได้รับการแก้ไขและพจิารณาอย่าง
จริงจงั  

 


