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หลักประกันสังคม(SocialSecurity)เป็นเครื่องมือทางสังคมที่

ใช้ป้องกันไม่ให้บุคคลมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ต่ำลงและส่งเสริม

ความเป็นอยู่อย่างปกติในยามที่เกิดความขัดสนจากสถานการณ์

ความไม่แนน่อนตา่งๆเชน่การเจบ็ปว่ยอบุตัเิหตุหรอืการเสยีชวีติ

หรอืกลา่วได้วา่หลกัประกนัสงัคมคอืเครือ่งมอืจดัการกบัความเสีย่ง

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ

ประชาชนนั่นเอง(สมชายสุขสิริเสรีกุล2546)

ในระดับมหภาคหลักประกันสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการป้องกันความยากจน

ของประชากรในประเทศในดา้นการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ

หลกัประกนัสงัคมชว่ยรกัษาเสถยีรภาพของอปุสงค์รวมในชว่งวกิฤติ

เศรษฐกิจช่วยจำกัดความขัดแยง้ทางสังคมระหว่างผู้ที่มีความเสี่ยง

แตกต่างกัน สร้างความเชื่อมั่นที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ(InternationalLaborOrganization:

ILO) เชื่อว่าการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายใต้กลไกตลาดให้ไปสู่

ความสำเรจ็อยา่งราบรืน่นัน้จำเปน็ตอ้งมีหลกัประกนัสงัคมที่ดีควบคู่

กันไป(ILO2000อ้างในสมชายสุขสิริเสรีกุล2546)ส่วนในด้าน

การป้องกันความยากจนธนาคารโลกได้ตั้งข้อสังเกตว่า การจัดการ
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ความเสีย่งโดยการสรา้งหลกัประกนัทางสงัคมเปน็กลยทุธ์สำคญัใน

การลดปัญหาความยากจนในระยาว เนื่องจากช่วยไม่ให้ประชากร

ต้องมีความเป็นอยู่ที่ต่ำลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เศรษฐกิจ

มีความผันผวน เป็นเสมือนตาข่ายนิรภัยทางสังคมที่ป้องกันไม่ให้

ประชากรตกสู่ความยากจน (World Bank 2011 อ้างใน สมชาย

สุขสิริเสรีกุล2546)

จากการศึกษาของมัทนาพนานิรมันและคณะ(2540)(อ้าง

ในสมชายสุขสิริเสรีกุล2546)พบว่าหลักประกันสังคมที่รัฐจัดให้

แก่ประชาชนสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทได้แก่

การประกันสังคม (Social Insurance) เป็นการสร้างหลัก1)

ประกนัสงัคมบนพืน้ฐานการเฉลีย่ทกุข์เฉลีย่สขุของผู้มีสว่น

เกีย่วขอ้งและผูร้บัผลประโยชน์โดยอาศยัการจา่ยเงนิสมทบ

เข้ากองทุนประกันสังคม

การสังคมสงเคราะห์(SocialAssistant)เป็นการสร้างหลัก2)

ประกันสังคมให้กลุ่มประชากรที่ไม่สามารถจ่ายเงินสมทบ

ในระบบการประกันสังคมได้เนื่องจากข้อจำกัดทางรายได้

จึงต้องได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐ

การให้ผลประโยชน์อย่างถ้วนหน้า (Universal Benefits)3)

เป็นการให้ประโยชน์แก่ประชากรทุกคนในสังคมโดยไม่มี

เงื่อนไขด้านรายได้ โดยใช้เงินภาษีอากรมาจัดสรรเป็นผล

ประโยชน์เป็นหลัก

การประกนัสงัคม(SocialInsurance)ที่แพร่หลายไปทัว่โลกใน

ปจัจบุนัเปน็หลกัประกนัสงัคมอยา่งเปน็ทางการที่ถกูพฒันาขึน้เพือ่
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จดัการกบัความเสีย่งของประชากรแรงงานในสงัคมอตุสาหกรรมแต่

เดิมหลักประกันสังคมเกิดขึ้นในรูปแบบความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

อย่างไม่เป็นทางการโดยครอบครัว เครือญาติ หรือชุมชนในยาม

ที่สมาชิกได้รับความเดือดร้อน ต่อมาเมื่อสังคมพัฒนาเข้าสู่สังคม

อุตสาหกรรม สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ประชากรจำนวนมาก

กลายเป็นลูกจ้างแรงงานมีการย้ายถิ่นฐานและเกิดชุมชนใหม่ตาม

ฐานการผลติอตุสาหกรรมหลกัประกนัสงัคมแบบดัง้เดมิลดบทบาท

ลงระบบประกนัสงัคมอยา่งเปน็ทางการจงึถกูพฒันาขึน้แทนที่โดย

ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีราวปีค.ศ.1883เป็น

ความร่วมมือระหว่างลูกจ้างนายจ้างและรัฐบาลภายใต้หลักการ

เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขระหว่างแรงงานด้วยกัน หรือที่เรียกกันว่าระบบ

Bismarck Model มีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมให้สมาชิกร่วม

เฉลี่ยรับภาระต้นทุนโดยการจ่ายเงินสมทบและเฉลี่ยการรับสิทธิ

ประโยชน์เมื่อประสบเคราะห์ภัยต่างๆ การประกันสังคมอย่าง

เป็นระบบเช่นนี้แพร่ขยายอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆ กับการพัฒนา

อุตสาหกรรม โดยเริ่มจากประเทศต่างๆ ในยุโรปและประเทศ

สหรฐัอเมรกิาไปยงัประเทศกำลงัพฒันาตา่งๆ(มทันาพนานริามยั

และสมชายสุขสิริเสรีกุล2540)

ตามแนวคดิของILOหลกัประกนัสงัคมขัน้ตำ่(SocialSecurity

Standard)ของระบบประกันสังคมควรครอบคลุมสิทธิประโยชน์ทั้ง

สิ้น9ด้านได้แก่1)ค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย(MedicalCare)

2)ประโยชน์ยามเจ็บป่วย(SicknessBenefit)3)ประโยชน์ยามว่าง

งาน(UnemploymentInjuryBenefit)4)ประโยชน์ยามชราภาพ(Old-
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ageBenefit)5)ประโยชน์ทดแทนจากเมื่อเจ็บป่วยจากการทำงาน

(EmploymentInjuryBenefit)6)ประโยชน์ค่ายังชีพของครอบครัว

(Family Benefit) 7) ประโยชน์ทดแทนเนื่องจากการคลอดบุตร

(MaternityBenefit)8)ประโยชน์ทดแทนจากการทุพพลภาพ(Inva-

lidityBenefit)และ9)ประโยชน์ของผู้พึ่งของผู้ประกันตนที่เสียชีวิต

(Survivors’Benefit)ทัง้นี้แหลง่ทีม่าของเงนิเพือ่การจดัสทิธิประโยชน์

อาจประกอบด้วยการสมทบจากผู้ประกันตนฝ่ายเดียว หรืออาจมี

นายจา้งและ/หรอืรฐับาลรว่มสมทบแตกตา่งกนัไปตามประเภทสทิธิ

ประโยชน์เช่นด้านการรักษาพยาบาลโดยทั่วไปมักร่วมสมทบทั้ง3

ฝา่ยในขณะที่ดา้นชราภาพมกัเปน็การสมทบระหวา่งผู้ประกนัตนกบั

นายจ้างเท่านั้นอย่างไรก็ตามรูปแบบระบบประกันสังคมในแต่ละ

ประเทศมีความแตกต่างกันไปตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสภาพสังคม เช่น ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่

เจริญเติบโต มีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ดี

มกัมีระบบประกนัสงัคมซึง่ครอบคลมุประชากรสว่นใหญ่ในประเทศ

ระบบเดยีวกนัและให้สทิธิประโยชน์ครอบคลมุคอ่นขา้งครบถว้นตาม

เงือ่นไขขัน้ตำ่ที่ILOกำหนดในขณะที่ประเทศกำลงัพฒันาในเอเชยี

ซึง่มีระบบครอบครวัที่แขง็แรงมีประชากรสว่นใหญ่อยู่ในภาคเกษตร

สหภาพแรงงานยังอ่อนแอ ระบบประกันสังคมครอบคลุมสำหรับ

คนบางกลุ่ม ในขณะที่คนกลุ่มอื่นๆ ในสังคมได้รับความช่วยเหลือ

ผ่านนโยบายด้านสวัสดิการอื่นๆ(มัทนาพนานิรามัยและสมชาย

สุขสิริเสรีกุล2540)
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2การ ประกัน สังคม ใน ประเทศไทย 
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สำหรับประเทศไทยข้าราชการคือประชากรกลุ่มแรกที่มีหลัก

ประกนัสงัคมคุม้ครองอยา่งเปน็ทางการหลกัประกนัสงัคมระบบแรก

ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในรูปแบบบำเหน็จบำนาญราชการ

ภายใต้ ‘พระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญรัตนโกสินทร์ศก120’ซึ่งถูก

ตราขึ้นในพ.ศ.2444สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองของข้าราชการ

ได้ขยายออกไปครอบคลมุหลกัประกนัดา้นอืน่ๆในเวลาตอ่มาเชน่

การรักษาพยาบาลการเสียชีวิตและการสงเคราะห์ด้านการศึกษา

เป็นต้น โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินภาษี และมีการบริหาร

จัดการโดยหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เมื่อสภาพเศรษฐกิจ

และการปกครองแบบประชาธปิไตยพฒันามากขึน้หลกัประกนัทาง

สังคมจึงขยายไปยังประชากรกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากข้าราชการ

เชน่แรงงานครูโรงเรยีนเอกชนพนกังานรฐัวสิาหกจิและประชาชน

ทั่วไป ภายใต้รูปแบบและการกำกับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐที่

แตกต่างกันไป

หลักประกันสังคมในรูปแบบการประกันสังคม (Social

Insurance)ได้ถูกพัฒนาขึ้นในเวลาต่อมาเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่

กำลังแรงงานที่ไม่ใช่ข้าราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจของประเทศ

ภายใต้การดแูลของสำนกังานประกนัสงัคมกระทรวงแรงงานโดยมี
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พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533เป็นกฎหมายหลักสำคัญ

รองรับ แต่เดิมประชากรวัยแรงงานของไทยที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง

มนีายจา้งชดัเจนได้รบัความคุม้ครองแค่เพยีงจากกองทนุเงนิทดแทน

ซึ่งให้ความคุ้มครองเพียงกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยด้วย

โรคอันเนื่องมาจากการทำงานกองทุนนี้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.

2515โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง20

คนขึน้ไปในเขตกรงุเทพมหานครและได้ขยายความคุม้ครองออกไป

จนครบทกุจงัหวดัภายในปีพ.ศ.2531ซึง่ตอ่มาได้มีการตราพระราช

บญัญตัิเงนิทดแทนขึน้ในปีพ.ศ.2537แต่เพือ่ให้แรงงานได้รบัความ

คุ้มครองอย่างเป็นระบบเต็มรูปแบบในเวลาต่อมาจึงมีการผลักดัน

ให้มีการตราพระราชบัญญัติประกันสังคมขึ้นในปีพ.ศ.2533ซึ่งถือ

เป็นกฎหมายหลักสำคัญของระบบประกันสังคมของไทย ที่ทำให้

แรงงานไทยได้รบัความคุม้ครองทางสงัคมในดา้นตา่งๆที่กวา้งขวาง

มากขึ้นเฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

พระราชบญัญตัิประกนัสงัคมพ.ศ.2533ได้ถกูปรบัปรงุแกไ้ข

ทั้งสิ้น2ครั้งในปีพ.ศ.2537และ2542ตามลำดับระบบประกัน

สังคมภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมในปัจจุบันมีเนื้อหาสาระ

สำคัญดังต่อไปนี้

2.1 ด้าน ขอบเขต ความ ครอบคลุม

บุคคลผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม

ต้องมีสถานะเป็น ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบตามเงื่อนไขที่
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กำหนดปจัจบุนัมีผู้ประกนัตนทัง้สิน้ประมาณ9.3ลา้นคน1การเปน็

ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมแบ่งออกได้เป็น 2

ประเภทคือ

ผู้ประกันตนภาคบังคับอันได้แก่ผู้ประกันตนผู้เป็นลูกจ้าง1)

ตามบทบัญญัติหรือผู้ประกันตนตามมาตรา33ผู้ประกัน

ตนในประเภทนี้ครอบคลุมลูกจ้างซึ่งหมายถึงผู้มีอายุ

ระหว่าง 15-60 ปี ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในสถานประกอบการที่มี

ลูกจ้างจำนวน1คนขึ้นไปไม่รวมลูกจ้างที่ทำงานบ้านอัน

มไิด้มีการประกอบธรุกจิรวมอยู่ดว้ย2ผู้ประกนัตนประเภทนี้

ถือเป็นผู้ประกันส่วนใหญ่ของระบบประกันสังคม จาก

สถิติปี พ.ศ. 2552 มีผู้ประกันตนในประเภทนี้ทั้งสิ้นกว่า

8,680,359คน

ผู้ประกันตนภาคสมัครใจอันได้แก่2)

1 รายงานสำนักงานประกันสังคมประจำปีพ.ศ.2552ระบุว่าในปี2552มี
ผู้ประกันตนทั้งสิ้น9,360,119

2) บทบญัญตัิตามมาตรา33นี้ไม่บงัคบัใช้กบั1)ลกูจา้งในองคก์รของรฐัเชน่
ข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงเป็นต้นยกเว้น
แต่ลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืน2)ลกูจา้งของรฐับาลตา่งประเทศหรอืองคก์รระหวา่ง
ประเทศ3)ลกูจา้งของบรษิทัตา่งประเทศที่ไปทำงานประจำในตา่งประเทศ4)ครู
หรอืครูใหญ่ของโรงเรยีนเอกชน5)นกัเรยีนนกัเรยีนพยาบาลนสิติหรอืนกัศกึษา
แพทย์ฝึกหัดซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลและ6)
กิจการหรือลูกจ้างอื่นๆ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต่อมามีการออก
พระราชกฤษฎีกากำหนดลูกจ้างตามมาตรา5(6)แห่งพ.ร.บ.ประกันสังคมพ.ศ.
2533ในปี2545และ2549โดนรวมเอาลูกจ้างของเนติบัณฑิตยสภาสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยรัฐวิสาหกิจกิจการเพาะปลูกประมงป่าไม้และ
เลี้ยงสัตว์(เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่ลูกจ้างตลอดปี)ไว้ด้วย
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ผู้ประกนัตนที่สิน้สดุการเปน็ลกูจา้งหรอืผู้ประกนัตน •

มาตรา 39 ผู้ประกันตนประเภทนี้คือผู้ประกันตนที่

พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างไปแล้วแต่ได้แสดงความจำนง

ประสงค์จะรักษาสิทธิการเป็นผู้ประกันตนต่อไปภายใน

6 เดือนหลังสิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง โดยจะต้องเป็น

ผู้ประกันตนที่เคยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12

เดอืนกอ่นสิน้สภาพลกูจา้งจากสถติิปีพ.ศ.2552ในเดอืน

ธันวาคมมีผู้ประกันตนมาตรา39ทั้งสิ้น679,700คน3

ผู้ประกันตนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างตามบทบัญญัติ หรือ •

ผู้ประกันตนมาตรา 40 และผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้ประกันตนประเภทนี้คือแรงงานทั่วไปที่ไม่ได้เป็น

ลูกจ้างตามบทบัญญัติ แต่ได้แจ้งความประสงค์ขอเป็น

ผู้ประกันตนผ่านช่องทางมาตรา 40 จากสถิติปี พ.ศ.

2552ในเดือนธันวาคมมีผู้ประกันตนมาตรา40ทั้งสิ้น

เพียง60คน4

3) เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th/sites/default/
files/R&D122009/statisticsmid39.html

4) เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th/sites/default/
files/R&D122009/statisticsmid40.html

ตารางที่1จำนวนผู้ประกันตน(หน้า15)
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ปี

(Year)

ผู้ประกันตน/InsuredPerson
ผู้มีงานทำ

3/

(ล้านคน)

Em
ployed

3/

(M
illion

persons)

ร้อยละของ

ผู้มีงานทำ

(%
)

Percentof

Em
ployed

ประชากร
3/

(ล้านคน)

Population
3/

(M
illion

Persons)

ร้อยละ

ของประชากร

(%
)

Percentof

Population

ภาคบังคับ
1/(คน)

Com
pulsory

1/

(persons

ภาคสมัครใจ
2/

(ตน)

Voluntary
2/

(persons)

รวม(คน)

Total(per-

sons)

2543
5,810,140

89,380
5,899,520

31.29
18.85

62.41
9.45

2544
5,865,208

118,233
5,983,441

32.10
18.64

62.94
9.51

2545
6,900,223

147,419
7,047,642

33.06
21.32

63.46
11.11

2546
7,434,237

175,141
7,609,378

33.84
22.48

64.01
11.89

2547
7,831,463

200,305
8,031,768

34.73
23.13

65.08
12.34

2548
8,225,477

241,933
8,487,410

35.26
24.02

65.11
13.00

2549
8,537,801

322,382
8,860,183

35.70
24.82

65.28
13.57

2550
8,781,262

400,908
9,182,170

36.25
25.33

65.74
13.97

2551
8,779,131

514,469
9,293,600

37.02
25.11

63.37
14.00

2552
8,686,359

679,760
9,360,119

37.63
24.87

66.83
14.01

จำนวนผู้ประกันตน / Number Of Insured Person

ที่มา:รายงานสำนักงานประกันสังคมประจำปี2552
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ปีพ.ศ. 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

จำนวน

ผูป้ระกนัตน

ม.40(คน)

2 4 10 7 4 3 3 47 60 63

ที่มา:สำนักงานประกันสังคม,สถิติประกันสังคมรายปี
หมายเหตุ*ข้อมูลณก.ย.2533

ตาราง 2 สถิติ จำนวน ผู้ ประกัน ตน ตาม มาตรา 40 

แห่ง พระ ราช บัญญัติ ประกัน สังคม (คน)

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่9มกราคมพ.ศ.2554รัฐบาลนาย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ประกาศแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย

ครอบคลมุผู้มีรายได้นอ้ยทัว่ประเทศโดยมีแผนขอ้แรกคอืการสรา้ง

ความคุ้มครองและหลักประกันสังคมให้กับแรงงานนอกระบบและ

มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองประกัน

สังคม ตามมาตรา 40 ให้มีสิทธิประโยชน์เป็นทางเลือก 2 ทาง

เริ่มเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.

2554เป็นต้นมาทำให้มีผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา40

เพิม่ขึน้เปน็จำนวนมากโดยในเดอืนสงิหาคม2555มีทัง้สิน้จำนวน

1,052,897คนสถิติการเพิ่มจำนวนตามตารางที่3
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2554

40 42 41 40

170,774

325,126

413,846

488,914

530,732

552,736

573,186

590,046

2555

612,517

673,974

757,421

786,049

829,255

877,425

952,424

1,052,897

ที่มา:สำนักสร้างเสริมความมั่นคงแรงงานนอกระบบสำนักงานประกันสังคม

ตาราง 3 จำนวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ 

(มาตรา 40) ปี พ.ศ. 2554-2555 (คน)

2.2 ความ คุ้มครอง ประโยชน์ ทดแทน

ระบบประกันสังคมให้ประโยชน์ทดแทนคุ้มครองแก่

ผู้ประกันตนภาคบังคับ ตามมาตรา 33 ทั้งสิ้น 7 กรณี อันได้แก่

กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร

ชราภาพและวา่งงานในขณะที่ผู้ประกนัตนภาคสมคัรใจตามมาตรา

39 ได้รับประโยชน์ทดแทนทั้งสิ้น 6 กรณีเหมือนผู้ประกันตนตาม

มาตรา 33 ยกเว้นกรณีการว่างงาน ส่วนผู้ประกันตนตามาตรา

40 เดิมได้รับทั้งสิ้น 3 กรณีได้แก่ กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต และ

คลอดบุตร โดยประโยชน์ทดแทนที่ได้รับแบ่งเป็นการบริการสิทธิ
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ประโยชน์เช่นการรักษาพยาบาลและเงินชดเชยการขาดรายได้ซึ่ง

แตกตา่งกนัไปตามเงือ่นไขประโยชน์ทดแทนในแตล่ะกรณีประโยชน์

ทดแทนที่ผู้ประกันตนประเภทต่างๆ ได้รับโดยเปรียบเทียบแสดง

ดังในตารางที่4

ตารางที่4เปรียบเทียบอัตราเงินสมทบและสิทธิ

ประโยชน์ตามประเภทผู้ประกันตน(หน้า19)

ต่อมาตั้งแต่วันที่1พ.ค.2554ได้มีการขยายสิทธิประโยชน์

ผู้ประกันตนตามมาตรา40ให้มีสิทธิประโยชน์2ทางเลือกคือ

ทางเลือกที่1จ่ายเงินสมบท100บาท/เดือนผู้ประกันตน1)

จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง3กรณีได้แก่เงินทดแทน

การขาดรายได้เมือ่เจบ็ปว่ยเงนิทดแทนการขาดรายได้เมือ่

ทุพพลภาพและเงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิต

ทางเลือกที่2จ่ายสมทบ150บาท/เดือนผู้ประกันตนจะ2)

ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่ เงินทดแทน

การขาดรายได้เมือ่เจบ็ปว่ยเงนิทดแทนการขาดรายได้เมือ่

ทุพพลภาพ เงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิต และเงินบำเหน็จ

ชราภาพ ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ประสงค์รับเงินบำเหน็จ

ชราภาพเพิ่มขึ้น สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้ไม่เกิน
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ที่มา:นพ.ถาวรสกุลพาณิชย์และคณะ(2554)

ผู้ประกันตนม.33
ผู้ประกันตนม.39*

ผู้ประกันตนม.40

ความครอบคลุม

ลูกจ้างในสถาน

ประกอบการที่มี

ลูกจ้าง1คนขึ้นไป

บุคคลที่เคยเป็น

ผู้ประกันตนม.33

มาก่อน

บุคคลทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ

เป็นผู้ประกันตนม.33

หรือม.39รวมถึง

ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ

การเข้าร่วมโครงการ
บังคับตามกฎหมาย

สมัครใจ
สมัครใจ

เงินสมทบ

ผู้ประกันตน
5%

432บาท/เดือน
3,360บาท/ปี

นายจ้าง
5%

-
-

รัฐบาล
2.75%

120บาท/เดือน
-

ประโยชน์

ทดแทน

เจ็บป่วย
-

ทุพ
พ
ลภาพ

ตาย

คลอดบุตร

สงเคราะห์บุตร
-

ชราภาพ
-

ว่างงาน
-

-

ตาราง ที่ 4 เปรียบ เทียบ อัตรา เงิน สมทบ และ สิทธิ ประโยชน์ 

ตาม ประเภท ผู้ ประกัน ตน (ก่อน 1 พ.ค. 2554)
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ที่มา:ผู้เขียน(สรุปจากข้อมูลสำนักงานประกันสังคม)

ตาราง ที่ 5 ตาราง แสดง ทาง เลือก การ จ่าย สมทบ 

มาตรา 40 หลัง วัน ที่ 1 พ.ค. 2554

อัตราการจ่าย

สมทบรวม

(บาท/เดือน)

ผู้ประสงค์จะ

ประกันตน

จ่ายสมทบ

(บาท/เดือน)

รัฐจ่ายสมทบ

ในระยะแรก

(บาท/เดือน)

ประโยชน์ทดแทน

หลักเกณฑ์ตาม

มาตรา40เดิม

(ก่อน1พ.ค.2554)
280 280 -

ประโยชน์ทดแทน3อย่าง

-กรณีคลอดบุตร

-กรณีทุพพลภาพ

-กรณีเสียชีวิต

ทางเลือกที่1ตาม

รา่งพระราชกฤษฎกีา
100 70 30

ประโยชน์ทดแทน3อย่าง

-กรณีเจ็บป่วย

-กรณีทุพพลภาพ

-กรณีเสียชีวิต

ทางเลือกที่2ตาม

รา่งพระราชกฤษฎกีา
150 100 50

ประโยชน์ทดแทน4อย่าง

-กรณีเจ็บป่วย

-กรณีทุพพลภาพ

-กรณีเสียชีวิต

-กรณีชราภาพ(เงินบำเหน็จ)
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เดือนละ1,000บาท

2.3 กองทุน ประกัน สังคม และ การ จ่าย เงิน สมทบ

กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้

ประกนัตนตามสทิธิประโยชน์ที่พระราชบญัญตัิประกนัสงัคมกำหนด

ไว้เงนิกองทนุประกนัสงัคมถอืเปน็เงนิของสำนกังานและไม่ตอ้งนำ

ส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.

2553กองทุนประกันสังคมมีเงินรวมกว่า789,181ล้านบาทโดย

แบ่งออกเป็น 3 กองทุนย่อยซึ่งมีการแยกบัญชีออกจากกันตาม

กลุ่มประโยชน์ทดแทนได้แก่1)กองทุนประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บ

ป่วยเสียชีวิตทุพพลภาพและคลอดบุตร(กองทุน4กรณี)เป็นเงิน

102,250ลา้นบาท2)กองทนุประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บตุร

และชราภาพ(กองทุน2กรณี)เป็นเงิน635,077ล้านบาทและ3)

กองทุนประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเป็นเงิน51,854ล้านบาท5

ผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลมีหน้าที่ส่งเงินสมทบเข้า

กองทุนประกันสังคมตามอัตราที่สำนักงานประกันสังคมประกาศ

แตกต่างกันไปตามประเภทผู้ประกันตนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา

33อัตราเงินสมบทมีสัดส่วนสัมพันธ์กับค่าจ้างโดยมีฐานค่าจ้างไม่

ต่ำกว่าเดือนละ1,650บาทและสูงสุดไม่เกินเดือนละ15,000บาท

อัตราเงินสมทบของแต่ละฝ่ายแบ่งออกเป็นสัดส่วนตามประเภท

5) ข้อมูลจากสำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม สรุปผลการ
ดำเนินงานประจำปี2533ไตรมาส4
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ตาราง ที่ 6 อัตรา การ จ่าย เงิน สมทบ 

ของ ผู้ ประกัน ตน ประเภท ต่างๆ

กรณี มาตรา33/Artcle33 มาตรา39/Article39

ผู้ประกันตน

Insured

person

นายจ้าง

Employer

รัฐบาล

Govern-

ment

ผู้ประกันตน

Insuredperson

รัฐบาล

Government

4กรณี 1.5% 1.5% 1.5% 144 บาท/เดือน

(3% ของ 4,800)

144Bath/month

(3%of4,800)

72 บาท/เดือน

(1.5%ของ4,800)

72 Bath/month

(1.5%of4,800)

2กรณี 3% 3% 1% 288 บาท/เดือน

(6% ของ 4,800)

288Bath/month

(6%of4,800)

48 บาท/เดือน

(1% ของ 4,800)

48 Bath/month

(1%of4,800)

ว่างงาน 0.5% 0.5% 0.25% - -

รวม 5% 5% 2.75% 432 บาท/เดือน

432Bath/month

120 บาท/เดือน

120Bath/month

ที่มา:รายงานสำนักงานประกันสังคมประจำปีพ.ศ.2552

หมายเหตุ:อัตราเงินสมทบในปัจจุบันเป็นอัตราเดียวกับอัตราสมทบปี2552
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ประโยชน์ทดแทนดังตารางที่6

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39มีเงินสมทบจาก 2 ฝ่าย คือ

ผูป้ระกนัตนและรฐับาลโดยผู้ประกนัตนตอ้งจา่ยสมทบเขา้กองทนุ

ในอตัราคงที่ที่อตัราเงนิสมทบรอ้ยละ9จากฐานคา่จา้ง4,800บาท

ต่อเดือนเท่ากันทุกคนคิดเป็นเงิน432บาทต่อเดือน6และรัฐบาล

จา่ยสมทบรอ้ยละ2.5ของฐานคา่จา้งคดิเปน็เงนิ120บาทตอ่เดอืน

ในขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 มีภาระต้องจ่ายเงินสมทบเพียง

ฝ่ายเดียว แต่ในระยะแรกรัฐมีนโยบายให้เงินอุดหนุน โดยชุดสิทธิ

ประโยชน์ทางเลอืกที่1ผู้ประกนัตนสมทบ100บาท/เดอืนในระยะ

แรกรัฐบาลมีนโยบายอุดหนุนให้30บาทผู้ประกันตนจ่าย70บาท

ในขณะที่ชุดสิทธิประโยชน์ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนสมทบ 150

บาท/เดือนรัฐบาลอุดหนุนให้50บาทผู้ประกันตนจ่าย100บาท

อตัราเงนิสมทบและสทิธิประโยชน์โดยเปรยีบเทยีบของผู้ประกนัตน

ประเภทต่างๆแสดงดังตารางที่5และ6(หน้า 20 และ 22)

อย่างไรก็ตามอัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนแต่ละประเภท

ตอ้งจา่ยสามารถปรบัให้ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกจิใน

ช่วงหนึ่งๆได้ยกตัวอย่างเช่นในปีพ.ศ.2552สำนักงานประกัน

สังคมประกาศลดอัตราเงินสมทบเป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่

เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกันตนและ

นายจา้งในชว่งเศรษฐกจิฝดืเคอืงโดยสำหรบัผู้ประกนัตนมาตรา33

6) ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ http://www.cmsso.
in.th
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ให้ผูป้ระกนัตนและนายจา้งจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุรอ้ยละ3จาก

เดิมร้อยละ5ของค่าจ้างและลดอัตราการจ่ายสมทบของผู้ประกัน

ตนมาตรา39จากร้อยละ9เป็นร้อยละ5ของฐานค่าจ้าง4,800

บาทคิดเป็นเงิน240บาทต่อเดือน7

2.4 การ บริหาร จัดการ ระบบ ประกัน 

สังคม และ กองทุน ประกัน สังคม

ระบบประกนัสงัคมและกองทนุประกนัสงัคมถกูบรหิารจดัการ

โดยองค์ประกอบสำคัญ2ส่วนคือ2.4.1)คณะกรรมการประกัน

ทำหนา้ที่บรหิารงานเชงินโยบายและ2.4.2)สำนกังานประกนัสงัคม

ทำหน้าที่บริหารงานธุรการตามแนวนโยบาย

2.4.1 คณะ กรรมการ ประกัน สังคม

คณะกรรมการประกันสังคม เป็นคณะกรรมการไตรภาคีจาก

ภาครัฐ นายจ้าง และผู้ประกันตน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงการ

คลัง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนสำนักงบประมาณ

เป็นกรรมการ กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างอย่างละ 5 คน

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและ

7) รายงานสำนักงานประกันสังคมประจำปีพ.ศ.2552
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เลขานุการ โดยผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างมาจากการเสนอชื่อโดย

สมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงานตามลำดับ8

คณะกรรมการประกนัสงัคมทำหนา้ที่บรหิารงานนโยบายและ

มาตรการในการประกนัสงัคมพจิารณาให้ความเหน็ตอ่คณะรฐัมนตรี

ในการตราพระราชกฤษฎกีาการออกกฎกระทรวงที่เกีย่วขอ้งกบัการ

ประกันสังคม วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน จ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงินของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนและ

พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายกองทุนและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคมเป็นต้น9

นอกเหนือจากคณะกรรมการประกันสังคมแล้วยังมีคณะ

กรรมการไตรภาคีอืน่ๆทำหนา้ที่ควบคู่กนัไดแ้ก่คณะกรรมการการ

แพทย์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ทำหน้าที่เสนอ

ความเหน็ทางการแพทย์และกำหนดหลกัเกณฑ์และอตัราประโยชน์

ทดแทนทางการแพทย์และคณะกรรมการอุทธรณ์ซึ่งประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายการแพทย์แรงงานผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

และลูกจ้าง ทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคำอุทธรณ์ของผู้ประกัน

นายจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่ไม่พอใจคำสั่งของเลขาธิการพนักงาน

หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม10

8) สรุปความจากพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2553

9) อ้างแล้ว

10) รายงานสำนักงานประกันสังคมประจำปีพ.ศ.2552
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2.4.2 สำนักงาน ประกัน สังคม

สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการบริหารดูแล

กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยในส่วนของการ

บรหิารกองทนุประกนัสงัคมสำนกังานประกนัสงัคมทำหนา้ที่บรหิาร

ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการประกันสังคม โดยรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการ

อืน่และคณะอนกุรรมการอืน่ตามพระราชบญัญตัิประกนัสงัคมโดย

มีหน้าที่หลักคือ ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนตามสิทธิที่ตามพระ

ราชบัญญัติประกันสังคม,เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ประกันสังคม, จัดทำทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งต้องส่ง

เงินสมทบเข้ากองทุนเป็นต้นโดยมีเลขาธิการประกันสังคมซึ่งเป็น

ข้าราชการทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลโดยทั่วไป11

2.4.3 การ บริหาร การ ลงทุน กองทุน ประกัน สังคม

การลงทุนของกองทุนประกันสังคมเป็นไปตามระเบียบคณะ

กรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

ประกันสังคม พ.ศ. 2549 โดยสำนักงานประกันสังคมหรือบริษัท

จัดการกองทุนซึ่งสำนักงานประกันสังคมมอบหมายทำหน้าที่

ดำเนินการตามระเบียบการลงทุนฯและตามแผนการลงทุนที่ได้รับ

11) สรุปความจากพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2553
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ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประกนัสงัคมทัง้นี้ระเบยีบการลง

ทุนฯกำหนดให้มีการนำเงินกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ

มั่นคงสูงหรือความเสี่ยงต่ำเช่นพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินคลังหรือ

เงินฝากของสถาบันการเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของเงินกองทุน

และกำหนดให้ลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิที่มีความเสีย่งสงูไม่

เกินร้อยละ40ของเงินกองทุน



3ปัญหา ของ การ ประกัน สังคม ของ ไทย
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จากการสำรวจข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆพบว่าการประกัน

สงัคมของไทยในปจัจบุนัมีปญัหาสำคญัอนักอ่ให้เกดิความเหลือ่มลำ้

ไม่เป็นธรรม และกระทบต่อความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน

ของระบบทั้งสิ้น4ด้านได้แก่3.1)ด้านขอบเขตความครอบคลุม

3.2)ด้านการให้ประโยชน์ทดแทน3.3)ด้านการบริหารจัดการเงิน

กองทุนประกันสังคมและ3.4)ด้านธรรมาภิบาล

3.1 ปัญหา ด้าน ขอบเขต ความ ครอบคลุม

ปัจจุบันกำลังแรงงานของไทยกว่ากึ่งหนึ่งอยู่นอกระบบการ

ประกนัสงัคมและความคุม้ครองแรงงานจากรฐัแรงงานกลุม่นี้มกัถกู

เรยีกวา่‘แรงงานนอกระบบ’1จากขอ้มลูการสำรวจของสำนกังานสถติิ

แหง่ชาติในปีพ.ศ.2553พบวา่ประเทศไทยมีผู้มีงานทำทัง้สิน้38.7

ลา้นคนโดยมีแรงงานในระบบที่มีหลกัประกนัคุม้ครอง(ผูป้ระกนัตน

1) ตามการนิยามของ ILO แรงงานนอกระบบหมายถึงบุคคลซึ่งอยู่ในภาค
เศรษฐกิจนอกระบบซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่นอกเหนือ
ขอบขา่ยกฎระเบยีบและกฎหมายของรฐัอนัไดแ้ก่กฎหมายคุม้ครองแรงงานและ
การประกันสังคม(ILOSub-RegionalOfficeforEastAsia,2547)
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มาตรา33แหง่พระราชบญัญตัิประกนัสงัคมภายใต้ระบบสวสัดกิาร

ข้าราชการและระบบอื่นๆ)เพียง14.6ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ

37.7 ของผู้มีงานทำทั้งหมด ในขณะที่แรงงานนอกระบบมีจำนวน

กว่า24.1ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ62.3ของผู้มีงานทำทั้งหมด

 ถงึแมว้า่การประกนัสงัคมจะเปดิชอ่งทางการเปน็ผู้ประกนัตน

ภาคสมัครใจแก่แรงงานนอกระบบ ตามมาตรา 39 (กรณีเคยเป็น

ผู้ประกันตนมาตรา33)และมาตรา40แต่เนื่องจากมีเงื่อนไขอัตรา

เงินสมทบและประโยชน์ทดแทนที่ไม่จูงใจ จึงทำให้มีผู้แสดงความ

ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามช่องทางดังกล่าวน้อย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งโดยหลักการไม่มีการ

สมทบจากรัฐบาลยกเว้นนโยบายอุดหนุนในช่วงแรก และได้รับ

ประโยชน์ทดแทนนอ้ยจงึทำให้มีผู้ประกนัตนตามมาตรานี้นอ้ยโดย

ในปีพ.ศ.2552พบวา่มีเพยีง60รายเทา่นัน้2อยา่งไรกต็ามจำนวน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังการขยายสิทธิ

ประโยชน์เปน็2ทางเลอืกในปีพ.ศ.2554โดยในเดอืนสงิหาคมพ.ศ.

2554มีจำนวนทัง้สิน้1,052,897คนซึง่ยงัคงเพิม่จำนวนขึน้ตอ่เนือ่ง

เป็นสัญญาณอันดีในการขยายความครอบคลุม แต่กระนั้นในภาพ

รวมก็ยังคงเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนแรงงานนอกระบบ

ทั้งหมดนอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ เช่นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการ

กระจายตัวของแรงงานนอกระบบและการมีรายได้ที่ไม่แน่นอนยัง

เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการให้แรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบการ

2) รายงานสำนักงานประกันสังคมประจำปี2552
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ประกันสังคมอีกด้วย

ปัจจุบันแรงงานนอกระบบเหล่านี้มีหลักประกันสังคมจากรัฐ

ที่สำคัญคือหลักประกันด้านการรักษาพยาบาลจากโครงการหลัก

ประกนัสขุภาพถว้นหนา้แต่ยงัขาดหลกัประกนัทางสงัคมที่เพยีงพอ

เพือ่คุม้ครองความเสีย่งดา้นอืน่ๆซึง่มีความสำคญัตอ่การตกสู่ภาวะ

ความยากจนเชน่หลกัประกนัชราภาพและหลกัประกนัรายได้กรณี

วา่งงานถงึแมว้า่จะได้รบัหลกัประกนัดา้นชราภาพจากโครงการเบีย้

ยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ500บาทของรัฐบาลซึ่งให้ความคุ้มครอง

ผู้สูงอายุทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่เบี้ยยังชีพดังกล่าว

ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในขณะที่หลักประกันสังคมที่ไม่เป็น

ทางการเชน่จากครอบครวัหรอืเครอืญาติมีบทบาทนอ้ยลงเนือ่งดว้ย

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และการสร้างหลักประกันด้วยตนเอง

โดยการทำประกันภัยประเภทต่างๆ กับบริษัทเอกชนจำกัดอยู่แค่

เพยีงแรงงานนอกระบบบางกลุม่ที่มีรายได้เพยีงพอเทา่นัน้โดยสรปุ

แรงงานนอกระบบจงึมีความเสีย่งในการดำรงชพีมากกวา่แรงงานใน

ระบบการประกันสังคมและระบบความคุ้มครองของรัฐกลุ่มอื่นๆ

3.2 ปัญหา ด้าน การ ให้ ประโยชน์ ทดแทน

จากการสำรวจข้อมูลพบว่าในบรรดาประโยชน์ทดแทน

ทั้ง 7 กรณีที่ระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองตามบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ประโยชน์การทดแทนที่เป็น

ข้อถกเถียงในด้านความเป็นธรรมมากที่สุดคือประโยชน์ทดแทน
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กรณีเจ็บป่วยซึ่งจัดได้ว่าเป็นหลักประกันด้านสุขภาพ โดยมีการตั้ง

ข้อสังเกตจากฝ่ายแรงงานและนักวิชาการด้านสาธารณสุขว่า การ

จัดหลักประกันด้านสุขภาพโดยระบบประกันสังคมสร้างความไม่

เป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับ

ระบบหลักประกันด้านสุขภาพอื่นๆ3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบ

กบัระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้และสวสัดกิารรกัษาพยาบาล

ของราชการความไม่เปน็ธรรมที่ถกูหยบิขึน้มาเปน็ประเดน็แบง่ออก

ได้เป็น2มิติคือ

มิติการได้รับบริการทางการแพทย์ บริการทางการแพทย์1)

ที่จัดโดยระบบประกันสังคมมีความด้อยกว่า โดยเปรียบ

เทียบกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีข้อจำกัด

ในเรื่องภาวะโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง สถานที่รับ

บรกิารและเงือ่นไขการรบับรกิารนอ้ยทีส่ดุในบรรดาระบบ

ประกนัสขุภาพที่สำคญัของไทยในขณะที่โดยเปรยีบเทยีบ

กับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังมีข้อถกเถียงใน

ด้านข้อมูลข้อเท็จจริง โดยข้อมูลเบื้องต้นจากงานวิจัย

ของนพ.พงศธรพอกเพิ่มดีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข ชี้ให้เห็นว่าบริการทางการแพทย์ของหลัก

3) ประเทศไทยมีระบบหลักประกันด้านสุขภาพทั้งสิ้น 4 ระบบสำคัญ ได้แก่
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ,
การประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (มัทนา พนานิรมัย และ
สมชายสุขสิริเสรีกุล,2540)
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ประกันสุขภาพถ้วนหน้าอาจดีกว่าของระบบประกันสังคม

โดยการศึกษาได้นำเสนอความแตกต่างที่เห็นได้ชัด2กลุ่ม

ในมิติการให้บริการ4ได้แก่

 กลุ่มสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน พบว่าหลัก1.1)

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ความคุ้มครองมากกว่า

ระบบประกันสังคมกว่า 10 รายการ เช่นการรับบริการ

ผู้ป่วยฉุกเฉิน, การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องพักรักษาใน

โรงพยาบาลตดิตอ่กนัเกนิ180วนัตอ่ป,ีการคุม้ครองโรค

ไตวายเฉียบพลันเป็นต้น

กลุ่มสิทธิประโยชน์ที่เหมือนกันแต่บริหารต่างกัน1.2)

จำนวน25รายการรวมถงึความแตกตา่งในการเขา้ถงึยา

อีก15รายการ

ในขณะที่ชมรมโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาระบบ

ประกันสังคมได้ให้ข้อมูลโต้แย้งข้อมูลการศึกษาของ

นพ.พงศธร ทั้งสิ้น 12 ประเด็น5 มิติความไม่เป็นธรรม

ในด้านนี้จึงยังไม่มีความแน่ชัด การเปรียบเทียบการ

ให้บริการของสองระบบอาจทำได้ยาก เนื่องจากมีการ

ออกแบบระบบที่แตกตา่งกนัและครอบคลมุวตัถปุระสงค์

แตกต่างกัน

4) “เผยผลการศึกษาพบบัตรทองดีกว่าประกันสังคม”.สำนักข่าวไทย.
1กุมภาพันธ์2554(www.mcot.net/cfcustom/cache_page/163865.html)

5) “ระบบประกนัสงัคมเหนอืกวา่บตัรทอง??”.ไทยโพสต.์15กมุภาพนัธ์2554
(http://www.talkystory.com/?p=7599)
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มติิดา้นการรบัภาระตน้ทนุการประกนัสขุภาพผู้ประกนัตน2)

ในระบบประกนัสงัคมเปน็คนเพยีงกลุม่เดยีวที่ตอ้งรบัภาระ

จ่ายเงินสมทบเพื่อหลักประกันด้านสุขภาพ ในขณะที่

ประชาชนทั่วไปและข้าราชการไม่ต้องรับภาระต้นทุนใดๆ

นอกเหนือจากประเด็นความไม่เป็นธรรมของประโยชน์

ทดแทนกรณีประสบอันตรายและเจ็บป่วยแล้วยังมีประเด็นปัญหา

ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ซึ่งเงื่อนไขการประกันตนเพื่อการ

รบัสทิธิประโยชน์กรณีชราภาพหรอืบำนาญขาดการคำนงึถงึความ

แตกต่างของค่าจ้างผู้ประกันตน ทำให้ผู้ที่ได้รับค่าจ้างต่ำประสบ

ความยากลำบากในการสมบทเงินตามเงื่อนไข และได้รับสิทธิ

ประโยชน์กลับคืนในระดับที่ต่ำไม่เพียงพอต่อความจำเป็นในการ

ดำรงชพีสทิธิประโยชน์ในกรณีนี้ขึน้อยู่กบัระดบัคา่จา้งที่ผู้ประกนัตน

ได้รบักรณีจา่ยเงนิสมทบครบ15ปีอยู่ที่20เปอรเ์ซน็ต์ของคา่จา้ง

เฉลี่ย5ปีสุดท้ายโดยหากจ่ายเงินสมทบมากกว่า15ปีจะได้รับเงิน

บำนาญเพิ่มขึ้นปีละ 1 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นผู้ประกันตนจะได้รับเงิน

บำนาญสูงสุดไม่เกิน40เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้าย

(หากทำงาน35ปี)ซึ่งหากเป็นผู้ที่ได้รับค่าจ้างต่ำเงินบำนาญที่ได้

รบัอาจจะไม่เพยีงพอสำหรบัการครองชพีเมือ่ชราภาพ6ทัง้นี้ราชการ

6) จากการศึกษาโครงการวิจัยเรื่องหลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุ
ไทยโดยดร.วรวรรณชาญดว้ยวทิย์และคณะ(2551)คา่ใช้จา่ยจำเปน็ในการดำรง
ชีพของคนไทยรวมทั้งผู้สูงอายุคิดคำนวณตามเส้นความยากจนอยู่ที่ประมาณ
1,242บาท/คน/เดือน(ในปี2547ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ)
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จะได้บำนาญถงึ70เปอรเ์ซน็ต์ของเงนิเดอืนเฉลีย่60เดอืนสดุทา้ย

ในระยะเดียวกัน(มัทนาพนานิรามัยและคณะ2546)

3.3 ปัญหา ด้าน การ บริหาร จัดการ 

เงิน กองทุน ประกัน สังคม

ปัญหาสำคัญด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันกัน

สังคมสามารถแบ่งออกเป็น3ข้อได้แก่3.3.1)ปัญหาความยั่งยืน

ทางการเงินของกองทุนประกันสังคม – กองทุนประโยชน์ทดแทน

กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ(กองทุน2กรณี)3.3.2)ปัญหา

ความไม่ชัดเจนในการแบ่งแยกการจัดการกองทุนเพื่อประโยชน์

ทดแทนแต่ละกรณีในทางกฎหมาย และ 3.3.3) ปัญหาด้าน

ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน

3.3.1 ปัญหา ความ ยั่งยืน ทางการ เงิน ของกอง ทุน 

ประกัน สังคม – กองทุน ประโยชน์ ทดแทน กรณี 

สงเคราะห์ บุตร และ ชราภาพ (กองทุน 2 กรณี)

กองทนุประกนัสงัคมมีพนัธะตอ้งเริม่จา่ยเงนิบำนาญชราภาพ

แก่ผู้ประกันตนกรณีชราภาพตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 เป็นต้นไปมีการ

คาดการณ์ว่ากองทุนประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และ

ชราภาพ (กองทุน 2 กรณี) อาจล้มละลายในอีกประมาณ 24 ปี

ข้างหน้าเนื่องจากสาเหตุ3ประการคือ1)อัตราการจ่ายสมทบ
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ของผู้ประกันตนและนายจ้างในปัจจุบันต่ำเกินไป2)ระบบการจ่าย

บำนาญของกองทุนประกันสังคมเป็นแบบDefinedBenefitและ3)

โครงสร้างประชากรไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ

(Ageing-society)7(Chandoeywit2006และวรวรรณชาญดว้ยวทิย์

2552)

อัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้างใน1)

ปัจจุบันต่ำเกินไปปัจจุบันผู้ประกันตนและนายจ้างมีภาระ

ต้องจ่ายเงินสมทบเพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์

บุตรและชราภาพรวมเพียงร้อยละ 3 ของค่าจ้าง โดยมี

กรอบเพดานค่าจ้างสูงสุดที่ 15,000 บาทต่อเดือนซึ่งถือ

เป็นจำนวนเงินที่น้อยเมื่อเทียบกับเงินบำเหน็จบำนาญที่

จะไดร้บัซึง่อยู่ที่ระหวา่งรอ้ยละ20-40ของคา่จา้งตอ่เดอืน

เฉลีย่5ปีสดุทา้ยในขณะที่ประเทศที่ประสบความสำเรจ็การ

บรหิารหลกัประกนัชราภาพตา่งมีอตัราการจา่ยสมทบจากผู้

ประกนัตนและนายจา้งที่สงูกวา่ประเทศไทยเชน่แคนาดา

มีอัตราเงินสมทบจากนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละร้อยละ

4.95 ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีอัตราสมทบจากลูกจ้างร้อยละ

7) ตามนยิามขององคก์ารสหประชาชาติประเทศที่มีโครงสรา้งประชากรเปน็
“สังคมผู้สูงอายุ(AgeingSociety)”คือประเทศที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเกิน
10%หรืออายุ65ปีขึ้นไปเกิน7%ของประชากรทั้งหมดและจะเป็น“สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (AgedSociety)” เมื่อสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มเป็น20%หรือ
14%ตามลำดับ(ไพโรจน์วงศ์วุฒิวัฒน์2551)(http://www.bangkokbank.com/
download/Aging_Population_TH.pdf)
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14.64 เป็นต้น (วรวรรณชาญด้วยวิทย์และคณะ2551)

ดร.วรวรรณชาญดว้ยวทิย์นกัวจิยัสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันา

ประเทศไทย(TDRI)(Chandoeywit2006)ได้ศึกษาความเป็นไปได้

ในการล้มละลายของกองทุนประโยชน์ทดแทน2กรณี(สงเคราะห์

บุตร และชราภาพ) โดยใช้แบบจำลองคาดการณ์เงินสะสม

ของกองทุนประกันสังคม พบว่าหากอัตราการจ่ายเงินบำนาญอยู่

ที่ร้อยละ 20 โดยมีอัตราการจ่ายเงินสมทบจากผู้ประกันตนและ

นายจ้างรวมร้อยละ 4 (จ่ายสมทบแต่ละฝ่ายร้อยละ 2)8 กองทุน

อาจประสบปัญหาล้มละลายภายในปี2578หรือภายในอีก24ปี

ข้างหน้า9ตามแผนภาพที่1case3การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับ

งานศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โครงการวิจัย

เรื่องการศึกษาภาระทางการคลังจากการให้สวัสดิการทางสังคม

ของรัฐบาลในกรณีศึกษาโครงการประกันสังคมและโครงการหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (2551) ซึ่งประมาณการว่ากองทุนจะเริ่ม

8) อัตราการจ่ายสมทบจริงในปัจจุบันอยู่ที่ฝ่ายละร้อยละ3

9) ภายใต้สมมุติฐานดังต่อไปนี้(Chandoeywit,35)
จำนวนประชาการประชากรระหว่างปี 2543 - 2568 เป็นไปตาม•
การคาดการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติโดยสมมุติให้อัตราการเกิดและเสียชีวิตหลังปี2568
เป็นอัตราเดียวกับปี2568
อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานในการสมทบกองทุนเป็นร้อย•
ละ72
อัตราการว่างงานเป็นร้อยละ2.2•
มีผู้ประกันตนคิดเป็นร้อยละ23.4ของแรงงานทั้งหมด•
ค่าเฉลี่ยค่าจ้างที่แท้จริงของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในทุกๆ•
10ปี
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ขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2575 – 2585 เนื่องจากประโยชน์

ทดแทนที่ตอ้งจา่ยออกไปมากกวา่รายได้จากเงนิสมทบซึง่จะสง่ผล

ให้รฐับาลตอ้งรบัภาระการขาดทนุตัง้แต่ปี2568เปน็ตน้ไป(ไพโรจน์

วงศ์วุฒิวัฒน์2551)

แผนภาพ1:แผนภาพแสดงการเงินสะสม

คาดการณ์ของกองทุนชราภาพ(หน้า35)

ระบบการจ่ายบำนาญของกองทุนประกันสังคมเป็นแบบ2)

Defined Benefit กล่าวคือจ่ายเงินบำนาญเป็นจำนวน

เงินคงที่หรือเป็นสัดส่วนกับรายได้ของผู้เกษียณอายุใน

ขณะที่ทำงานอยู่โดยไม่ได้คำนึงถึงจำนวนเงินที่จ่ายสมทบ

เข้ากองทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของเงิน

กองทนุในกรณีของไทยการจา่ยเงนิบำนาญคดิเปน็สดัสว่น

กับค่าจ้างเฉลี่ย 5 ปีสุดท้ายของผู้ประกันตน การจ่าย

เงินบำนาญในลักษณะนี้ถึงแม้จะมีข้อดีในการช่วยสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ผู้สูงอายุในด้านรายได้จากบำนาญที่มี

สัดส่วนแน่นอน แต่มีจุดอ่อนด้านความมั่นคงทางการเงิน

ของกองทุนเมื่อมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

ทำให้มีภาระการจ่ายเงินบำนาญที่สูงขึ้นโดยไม่ยืดหยุ่นต่อ

รายรับของกองทุน

โครงสร้างประชากรไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์สังคม3)

ผู้สูงอายุ (Ageing Society) จากการศึกษาของสำนักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(สศช.)พบว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing

Society) ตั้งแต่ปี 2547 และคาดว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ

โดยสมบูรณ์(AgedSociety)ในปี2567หรืออีกประมาณ

13ปีขา้งหนา้(ไพโรจน์วงศ์วฒุิวฒัน์2551)การเขา้สู่สงัคม

สูงอายุมีนัยยะสำคัญ 2 ประการต่อกองทุนประกันสังคม

คือ

ภาระทางการเงินในการจ่ายเงินบำเหน็จและ3.1)

บำนาญผู้ประกันตนตามเงื่อนไขประโยชน์ทดแทน

ชราภาพในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้น

2030
case1

ที่มา:WorawanChandoeywit(2006).SocialSecuritySystemsinThailand.
ThailandDevelopmentResearchInstitute,Bangkok

แผนภาพ 1: แผนภาพ แสดง การ เงิน สะสม 

คาด การณ์ ของกอง ทุน ชราภาพ
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รายได้จากเงินสมทบของผู้ประกันตนจะลดลงใน3.2)

อนาคต เนื่องจากประชากรวัยแรงงานลดลง เมื่อรายได้

ลดลงในขณะที่รายจ่ายของกองทุนเพิ่มสูงขึ้นหากไม่มี

การวางแผนจัดการทางการเงินที่ดี กองทุนก็จะมีโอกาส

ที่จะประสบภาวะล้มละลายได้

ถึงแม้ว่าจะมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาความยั่งยืนของกองทุนฯ

อย่างชัดเจนในวงวิชาการ แต่ประเด็นดังกล่าวกลับไม่เป็นที่สนใจ

ในระดับผู้กำหนดนโยบายและสังคมในวงกว้างเมื่อเทียบกับปัญหา

ในด้านอื่นๆ เนื่องจากเป็นประเด็นปัญหาในระยะยาว อย่างไร

ก็ตามในช่วงเดือนธันวาคม2553ความสนใจเรื่องการเตรียมการ

รองรับการล้มละลายของกองทุนประกันสังคมได้กลับมาในที่สุด

ภายหลงัจากที่กระทรวงแรงงานได้รบัรายงานคาดการณ์ปญัหาความ

เสีย่งของกองทนุประกนัสงัคมจากสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ (สป.)10ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดร.วรวรรณและ

ชี้ให้เห็นว่าอัตราการจัดเก็บเงินสมทบในปัจจุบันนั้นต่ำเกินไป

10) “ก.แรงงาน เร่งหาทางออกหลังกองทุนประกันสังคมเสี่ยงล้มล้มละลาย”.
สำนักข่าวไทย. 27 ธันวาคม 2553 (http://news.impaqmsn.com/articles.
aspx?id=386449&ch=gn1)
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3.3.2 ปัญหา ความ ไม่ ชัดเจน ใน การ แบ่ง แยก การ จัดการ 

กองทุน เพื่อ ประโยชน์ ทดแทน แต่ละ กรณี ใน ทาง กฎหมาย

อารกัษณ์พรมณีและนยิดาเสนยี์มโนมยั(2542)ให้ความเหน็

ว่าการที่มาตรา21แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533

กำหนดให้จดัตัง้กองทนุประกนัสงัคมขึน้เพยีงกองทนุเดยีวถงึแมว้า่

ในทางปฏบิตัิจะมีการแยกบญัชีเงนิสมทบออกเปน็3สว่น(3กองทนุ

ย่อย) อันได้แก่ 1) บัญชีประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต

ทุพพลภาพ และคลอดบุตร (บัญชี 4 กรณี) 2) บัญชีประโยชน์

ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ (บัญชี 2 กรณี) และ 3)

บญัชีประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงานแต่ในทางกฎหมายขาดระเบยีบ

กฎเกณฑ์ควบคมุการไหลเวยีนของเงนิกองทนุที่ชดัเจนซึง่อาจทำให้

เกิดการโยกย้ายเงินจากกองทุนจากบัญชีหนึ่งสู่อีกบัญชีหนึ่งเมื่อมี

เงินในบัญชีไม่เพียงพอได้อันอาจส่งผลกระทบต่อการให้ประโยชน์

ทดแทนกรณีต่างๆ

3.3.3 ปัญหา ด้าน ประสิทธิภาพ ใน การ บริหาร การ ลงทุน

การประกนัสงัคมมีความเกีย่วพนักบัสวสัดกิารของประชาชน

กว่าประมาณ9.1ล้านคน11 โดยกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุน

11) ขอ้มลูจากสำนกับรหิารการลงทนุสำนกังานประกนัสงัคมรายงานณวนัที่
26พฤศจิกายน2553(http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/
SSF-01%2010Q3_Thai.pdf)
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ขนาดใหญ่มีเงินหมุนเวียนกว่าประมาณ 7 แสนล้านบาท12 การ

บรหิารกองทนุประกนัสงัคมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการลงทนุจงึเปน็

ภารกจิที่มีความสำคญัและตอ้งการการจดัการที่มีประสทิธภิาพโดย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน แต่การบริหารกองทุนประกันสังคมใน

ปจัจบุนัดำเนนิการโดยสำนกังานประกนัสงัคมภายใต้ความเหน็ชอบ

ด้านนโยบายและแผนการลงทุนของคณะกรรมการประกันสังคม

โดยไมม่ีคณะกรรมการที่มีความเชีย่วชาญดา้นการลงทนุกำกบัดแูล

เฉกเช่นการกำกับดูแลประโยชน์ทดแทนทางการแพทย์โดยคณะ

กรรมการกรรมการแพทย์จึงทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถาม

ถึงความสามารถในการบริหารการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการบริหารกองทุนที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทน

ชราภาพ (กองทุน2กรณี) ซึ่งเป็นกองทุนย่อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

มีความซับซ้อนและความเสี่ยงในการบริหารจัดการมากที่สุด

จากประสบการณ์ที่ผา่นมาพบวา่การบรหิารการลงทนุประกนั

สังคมมีเหตุการณ์ที่สะท้อนความขาดประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น

กรณีความผิดปกติในการนำเงินกองทุนฯไปลงทุนซื้อหุ้นธนาคาร

ทหารไทยในปีพ.ศ.2549ซึง่มีราคาแพงและมีสภาพคลอ่งตำ่สง่ผล

ให้กองทุนขาดทุนกว่า 300 ล้านบาท13 โดยขณะนี้กรณีดังกล่าว

อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบของคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม

12) อ้างแล้ว

13) “ตรวจสอบความผิดปกติการลงทุนซื้อหุ้นกองทุนประกันสังคม”. เอกสาร
ขา่วกรมประชาสมัพนัธ.์วนัศกุร์ที่13พฤศจกิายน2552(http://www.nsc.go.th/
index.php?option=com_content&task=view&id=965&Itemid=42)
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การทจุรติแหง่ชาติ(ป.ป.ช.)เหตกุารณ์นี้ถกูมองวา่มีสาเหตุสว่นหนึง่

จากการแทรกแซงทางการเมอืงเพือ่การแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน

ซึง่เกีย่วพนัโดยตรงกบัปญัหาใหญ่อกีประการหนึง่ของระบบประกนั

สังคมซึ่งคือปัญหาด้านธรรมาภิบาลนั่นเอง

3.4 ปัญหา ด้าน ธร รมาภิ บาล

ปัญหาด้านธรรมาภิบาลของกลไกการบริหารระบบประกัน

สังคมสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 3.4.1) ปัญหาด้าน

ความเป็นอิสระ 3.4.2) ปัญหาด้านงบประมาณการบริหารจัดการ

3.4.3)ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมและ3.4.4)ปัญหาด้านความ

โปร่งใส

3.4.1 ปัญหา ด้าน ความ เป็น อิสระ 

การบรหิารจดัการระบบประกนัสงัคมในปจัจบุนัขาดความเปน็

อิสระจากระบบราชการและการเมือง สำนักงานประกันสังคมซึ่ง

ทำหน้าที่บริหารระบบประกันสังคม และกองทุนประกันสังคมเป็น

หน่วยงานที่สังกัดอยู่ในระบบราชการทำให้ขาดความคล่องตัวใน

การบริหารจัดการนอกจากนี้ลักษณะการบริหารจัดการที่รวมศูนย์

อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่เลขาธิการเป็นช่องทางให้เกิดการตัดสินใจ

ที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการทุจริตคอรัปชั่นได้ เช่นกรณีโครงการ

เชา่จดัหาและดำเนนิการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานของ
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สำนักงานประกันสังคมมูลค่ากว่า2,800ล้านบาทซึ่งนายไพโรจน์

สุขสัมฤทธิ์อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมรีบเร่งดำเนินการ

โครงการดังกล่าวโดยไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

และได้นำเงินกองทุนประกันสังคมมาใช้จ่ายดำเนินการโครงการ

ดังกล่าวซึ่งผิดต่อระเบียบวิธีงบประมาณทำให้กองทุนสูญเสียเงิน

จำนวนมาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

จึงมีมติให้ปลดออกจากราชการเมื่อวันที่9ตุลาคม255214หรือ

กรณีความไม่โปร่งใสกรณีจัดซื้อที่ดินและอาคารวัฏจักร ซึ่งได้รับ

งบประมาณจำนวน500ล้านบาทแต่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการตั้ง

งบประมาณที่สูงเกินราคาที่เป็นจริง และเชื่อว่าการซื้อขายครั้งนี้มี

การแทรกแซงจากนักการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว15

ในขณะที่คณะกรรมการประกันสังคมซึ่งทำหน้าที่บริหารงาน

นโยบายมีโครงสร้างการบริหารงานและการได้มาซึ่งคณะกรรมการ

ที่เปดิชอ่งทางใหก้ารเมอืงเขา้แทรกแซงการตดัสนิใจได้เชน่จากการ

ทีม่าตรา8แหง่พระราชบัญญตัิประกนัสงัคมพ.ศ.2553ให้อำนาจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ถูกจ้าง

นายจ้างและที่ปรึกษาเป็นต้น ทำให้ที่ผ่านมามีความพยายามจาก

ทางการเมอืงที่จะแทรกแซงการบรหิารเงนิกองทนุประกนัสงัคมเพือ่

14) “ปปป.ชี้มูลความผิดวินัยสปส.ทุจริตเช่าคอมฯ”.กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.
18 มิถุนายน 2552 (http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/
politics/20090618/52151.html)

15) ปลัดแรงงานแบรก ‘สปส.’ ซื้อตึกวัฎจักร”. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.
16 มิถุนายน 2549  (http://www.bangkokbiznews.com/2006/06/16/
c001_112996.php?news_id=112996)
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ดึงเอาทรัพยากรการเงินที่มีอยู่ไปใช้ในนโยบายเพื่อสร้างคะแนน

นยิมอนัไม่กอ่ให้เกดิประโยชน์แก่ผู้ประกนัตนเชน่แนวคดิการนำเงนิ

กองทนุประกนัสงัคมจำนวน1แสนลา้นบาทไปปลอ่ยกู้ให้ขา้ราชการ

ครูเพื่อใช้หนี้ในสมัยนางอุไรวรรณ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน(ปีพ.ศ.2551)แนวคิดนี้ได้รับการคัดค้านอย่าง

มากจากคณะกรรมการแรงงานสมานฉันท์โดยให้เหตุผลว่าครูไม่ใช่

ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบกองทุน และในขณะนั้นแรงงานจำนวน

มากประสบสถานการณ์การเลิกจ้างจึงควรได้รับความช่วยเหลือ

มากกว่า16

3.4.2 ปัญหา ด้าน งบ ประมาณ ใน การ บริหาร จัดการ

ระบบประกันสังคมมีงบประมาณในการบริหารจัดการที่สูง

มากงบประมาณในการบริหารจัดการนี้เป็นเงินจากกองทุนประกัน

สงัคมซึง่ถอืเปน็เงนินอกงบประมาณโดยบทบญัญตัิมาตรา24แหง่

พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533กำหนดให้คณะกรรมการ

ประกันสังคมสามารถจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ10ของเงิน

สมทบในแต่ละปีเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานประกัน

สังคม เนื่องจากกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนขนาดใหญ่อัตรา

16) “ผู้ ใ ช้ แ ร งงงานค้ านนำ เ งิ นกองทุนประกันสั งคมไปใช้หนี้ ค รู ” .
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,28ตุลาคม2551(http://thainews.prd.go.th/
view.php?m_newsid=255110280137&tb=N255110&return=ok)
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เงินสมทบมีจำนวนมาก สัดส่วนเงินที่ใช้บริหารจัดการกองทุนจึง

มากตามไปด้วย เช่น ในปี 2550 เงินสมทบจากรัฐบาลเป็นเงิน

ทั้งสิ้น21,174.69ล้านบาทคณะกรรมการประกันสังคมได้อนุมัติ

จัดสรรงบประมาณในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม

เป็นเงิน2,197.43บาทและมีการเบิกจ่ายจริง1,847.98ล้านบาท

(รายงานประจำปีสำนกังานประกนัสงัคม2550)การที่มีงบประมาณ

ที่สูงผ่านช่องทางอิสระโดยไม่ต้องคำนึงถึงประมาณการค่าใช้จ่าย

ที่แท้จริงในแต่ละปีอาจอันตรายต่อความมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ ในอดีตที่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่ามี

การนำเงนิงบประมาณจำนวนหนึง่ไปใช้อยา่งไมม่ีประสทิธภิาพเชน่

การศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นต้น

3.4.3 ปัญหา การ ขาด การ มี ส่วน ร่วม

โครงสร้างคณะกรรมการประกันสังคมจำกัดการมีส่วนร่วม

ของผู้ประกันตนในการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินการ

ระบบประกันสังคม เนื่องจากช่องทางการมีส่วนร่วมจำกัดที่การ

เป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการประกันสังคมเท่านั้น ซึ่ง

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างมีจำนวนน้อย (5 คน) เมื่อเทียบกับผู้ประกันตน

กว่า9ล้านคนทั้งนี้ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างส่วนใหญ่มักมาจากการเสนอ

ชือ่โดยสหภาพแรงงานและมกัเปน็คนกลุม่เดมิผลดัเปลีย่นหมนุเวยีน

กันมาเป็นตัวแทนไม่มีกลไกการเลือกตั้งผู้แทนโดยตรงนอกจากนี้



47ภัทชา ด้วงกลัด

ผู้ประกันตนกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม

แรงงานนอกซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม

3.4.4 ปัญหา ด้าน ความ โปร่งใส

ถึงแม้ว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีนโยบายเปิดเผยข้อมูล

การลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยการรายงานผลการบริหารกองทุน

ต่อคณะกรรมการประกันสังคมสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา

สื่อมวลชนผู้ประกันตนและผู้สนใจทั่วไปอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย

ครัง้ละหนึง่ไตรมาส17โดยผู้ประกนัตนนายจา้งและประชาชนทัว่ไป

สามารถรับข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์บริการสายด่วน

1560 หรือการขอรับข้อมูลโดยตรงจากสำนักงานประกันสังคม

เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจำกัดของการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ให้ความเห็นว่าการเข้าถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารของคณะกรรมการต่างๆ เพื่อตรวจสอบ

ยังทำได้ยากโดยประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในการ

เข้าถึงข้อมูลเชิงรายละเอียด เช่นรายละเอียดการผลตอบแทนการ

ลงทุนประเภทต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการประเมินประสิทธิภาพ

การลงทุนของเงินกองทุนประกันสังคมอีกด้วย

17) รายงานสำนักงานประกันสังคมประจำปีพ.ศ.2552



4แนวทาง และ ข้อ เสนอ เพื่อ การ ปฏิรูป ระบบ ประกัน สังคม
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จากประเด็นปัญหาด้านต่างๆที่ได้อภิปรายไปข้างต้นผู้เขียน

ได้สำรวจแนวทางทั่วไปในการแก้ปัญหาและข้อเสนอต่างๆ ที่มี

อยู่ในปัจจุบันเพื่อรวบรวมเป็นแนวทางการปฏิรูประบบประกัน

สังคมบนฐานของปัญหาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 4.1) การปฏิรูป

ด้านขอบเขตความครอบคลุม4.2)การปฏิรูปด้านการให้ประโยชน์

ทดแทน 4.3) การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนประกัน

สังคมและ4.4)การปฏิรูปด้านธรรมาภิบาล

ทัง้นี้การเคลือ่นไหวสำคญัในการปฏริปูระบบประกนัสงัคมซึง่

กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคือการแก้ไขพระราชบัญญัติประกัน

สังคมพ.ศ.2553ผ่านการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม

ฉบบัใหม่ซึง่ขณะนี้รา่งพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม(ฉบบัที.่..)พ.ศ....

ฉบับที่คณะรัฐมนตรี รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นผู้เสนอ

พร้อมทั้งร่างฯฉบับอื่นๆอีก3ฉบับ1ได้ผ่านการรับหลักการจากที่

ประชมุสภาผู้แทนราษฎรเรยีบรอ้ยแลว้และกำลงัอยู่ในขัน้ตอนการ

1) 1)รา่งพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม(ฉบบัที.่..)พ.ศ....(นายสถาพรมณีรตัน์
และคณะเป็นผู้นำเสนอ)2)ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่...)พ.ศ....
(นางสาวผ่องศรีธาราภูมิและคณะเป็นผู้นำเสนอ)3)ร่างพระราชบัญญัติประกัน
สังคม(ฉบับที่...)พ.ศ....(นายนครมาฉิมและคณะเป็นผู้นำเสนอ)
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แปรญัตติโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฯ

สาระสำคญัของรา่งพระราชบญัญตัฯิเปน็การแกไ้ขปญัหาดา้นตา่งๆ

สอดคลอ้งกบัที่ได้กลา่วไปขา้งตน้โดยเนน้ที่การขยายขอบเขตความ

ครอบคลุมแรงงานและการปฏิรูปด้านธรรมาภิบาลเป็นหลักซึ่งจะ

ได้อภิปรายรายละเอียดในลำดับต่อไป

ในขณะที่ ฝ่ายแรงงานโดยการนำของคณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานและกลุ่มเครือข่ายแรงงาน2 ได้ร่างและผลักดัน

ร่างพระราชบัญญัติของตนเองซึ่งเรียกว่า “ร่างพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.… (ฉบับบูรณาการแรงงาน)” โดย

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าวได้รับการผลักดันโดยพรรค

ฝา่ยคา้นและฝา่ยรฐับาลเปน็เนือ้หาในรา่งประกอบการแปรญตัติรา่ง

พระราชบัญญัติฯฉบับคณะรัฐมนตรีเนื้อหาสำคัญของร่างพระราช

บัญญัติฉบับบูรณาการแรงงานคือการขยายความครอบคลุมผู้

ประกนัตนมาตรา33ไปยงัแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะที่รบังานไป

ทำที่บา้นและการผลกัดนัให้สำนกังานประกนัสงัคมเปน็องคก์รอสิระ

 ความเคลื่อนไหวหลักทั้งสองส่วนในขณะนี้ได้ครอบคลุม

ประเด็นปัญหาสำคัญทั้ง4ด้านที่กล่าวไปข้างต้นแต่มีรายละเอียด

และข้อเสนอที่แตกต่างกันไปอันเนื่องมาจากหลักการวิธีคิดที่

แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามหากมองจากหลักการเชิงวิชาการและ

2) เครือข่ายองค์กรแรงงานประกอบด้วยเครือข่ายแรงงานนอกระบบเครือ
ข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิอารมณ์ พงษ์พงัน มูลนิธิเพื่อนหญิง
สภาองค์กรลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยชมรมผู้ประกันตนมูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาแรงงานและอาชีพศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
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ประสบการณ์จากสากลอาจสามารถพจิารณาปรบัปรงุขอ้เสนอแนะ

และแนวทางการปฏิรูปภายใต้หลักการและแนวทางดังต่อไปนี้

4.1. การ ปฏิรูป ด้าน ขอบเขต ความ ครอบคลุม

4.1.1. หลัก การ ทั่วไป และ แนวทาง การ ปฏิรูป 

ด้าน ขอบเขต ความ ครอบคลุม

โดยหลักการทั่วไปประชาชนในสังคมควรได้รับการคุ้มครอง

พื้นฐานจากหลักประกันสังคมในฐานะพลเมืองเพื่อให้สามารถ

จัดการกับความเสี่ยงในการดำรงชีวิตได้ โดยประชาชนซึ่งเป็น

แรงงานควรได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคมในฐานะที่

เป็นแรงงาน3การขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมไปยัง

แรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นทั้งนี้

สำนกังานประกนัสงัคมได้เลง็เหน็ความสำคญัดงักลา่วจงึได้กำหนด

เป็นทิศทางการดำเนินงานสำคัญข้อหนึ่ง4

สำนกังานแรงงานระหวา่งประเทศประจำประเทศเอเชยีตะวนั

ออกเฉยีงใต้(InternationalLaborOfficeSub-RegionalOfficeforEast

3) ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ (2551) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา
วิจัยเพื่อขยายความคุ้มครองให้แก่แรงงานนอกระบบ เสนอต่อกองนิติกร
กรมสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
บริษัทเอ๊กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์จำกัด,2551.

4) รายงานสำนักงานประกันสังคมประจำปีพ.ศ.2552
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Asia,Bangkok-ILO)ซึง่ทำการศกึษาเรือ่งการขยายความครอบคลมุ

คุ้มครองการประกันสังคมในประเทศไทย(2547)ได้เสนอแนวทาง

การแก้ปัญหาความครอบคลุมของระบบประกันสังคมภายใต้

แนวคิดการขยายความคุ้มครอง (Extension Approach) โดยแยก

ประเภทแนวทางการขยายการคุ้มครองออกเป็น2ประเภทได้แก่

 การขยายความคุ้มครองโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ

ประกนัสงัคมในปจัจบุนัแนวทางนี้มุง่เนน้การปรบัโครงสรา้งประกนั

สังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบหรือผู้ที่อยู่

นอกเหนือขอบข่ายการคุ้มครอง โดยปรับเปลี่ยนกฎหมายต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของลูกจ้างตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบหรือ

การขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ประกันตนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้าง ตาม

มาตรา40ให้ทัดเทียมกับผู้ประกันตนทั่วไปเป็นต้น

การขยายความคุม้ครองโดยการจดัตัง้โครงการใหม่แนวทางนี้

ประกอบด้วยทางเลือกต่างๆเช่น

โครงการคุม้ครองประชาชนแบบถว้นหนา้(UniversalScheme)

เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่พลเมืองทุกคนเท่ากันในทุกๆด้าน

โครงการพิเศษ(SpecialScheme)เป็นการให้สิทธิประโยชน์

พิเศษแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ

เกษตรกร

โครงการประกันระดับจุลภาค (Micro-insurance Scheme)

เปน็โครงการการให้สทิธิแก่บคุคลหรอืครวัเรอืนมีสมาชกิหรอืองคก์ร

ที่มิใช่ภาครัฐบริหารและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ
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ในการตดัสนิใจออกแบบระบบการขยายความครอบคลมุILO

ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าจะต้องมีการพิจารณาลักษณะทั่วไปที่สำคัญ

ของแรงงานนอกระบบในไทยประกอบด้วยอันได้แก่

การขาดลักษณะที่เป็นทางการและสถานะที่จะได้รับความ

คุม้ครองทางกฎหมายประเทศไทยขาดศนูยก์ลางการตดิตอ่แรงงาน

นอกระบบ ขาดข้อมูลสถิติเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ เช่น ข้อมูล

ภาษีหรอืการจดทะเบยีนธรุกจิซึง่จำเปน็ในการประเมนิสถานการณ์

ปัญหาและการชี้วัดกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

รายได้จำกัดและไม่สม่ำเสมอ ส่งผลต่อความสามารถในการ

จา่ยเงนิสมทบนอกจากนี้ยงัทำให้ภาครฐัไม่สามารถประเมนิรายได้

เพื่อนำมาคำนวณอัตราการสมทบที่เหมาะสมได้ ทำให้อาจต้อง

ใช้ระบบอัตราเดียว (Flat Rate) ซึ่งอาจสร้างความไม่เป็นธรรมแก่

ผู้มีรายได้น้อย

ความต้องการและลำดับความสำคัญด้านการประกันสังคม

แตกต่างกันไป แรงงานนอกระบบกลุ่มต่างๆ เช่น เกษตรกร หรือ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระอาจมีความต้องการและการให้ความสำคัญ

ดา้นประกนัสงัคมแตกตา่งกนัจงึอาจตอ้งมีการสำรวจความตอ้งการ

 ไม่มีนายจ้างแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ไม่มีนายจ้างทำให้

ต้องพึ่งพารัฐมากกว่าแรงงานในระบบทั่วไป ทั้งด้านการจ่ายเงิน

สมทบเพือ่การคุม้ครองกรณีชราภาพ,การคุม้ครองการเจบ็ปว่ยหรอื

ประสบอันตรายจากการทำงานหรือการคุ้มครองกรณีว่างงาน
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4.1.2. ข้อ เสนอ และ กลไก การ ปฏิรูป ด้าน 

ขอบเขต ความ ครอบคลุม ใน ปัจจุบัน

ขอ้เสนอและกลไกการปฏริปูดา้นขอบเขตความครอบคลมุของ

ระบบประกันสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างระบบการประกันสังคมที่มีอยู่เดิมมากกว่าการเสนอให้มี

การจัดตั้งโครงการใหม่ได้แก่

ข้อเสนอการแก้ไข คำนิยาม ‘ลูกจ้าง’ ตามมาตรา 5 แห่ง

พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2553ซึ่งมี2แนวทางได้แก่

ตามรา่งพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม(ฉบบัที.่..)พ.ศ....(ฉบบั•

คณะรัฐมนตรีเสนอ)เสนอให้แก้ไขว่า““ลูกจ้าง”หมายถึงผู้ซึ่ง

ทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง”  ซึ่งมีความหมายครอบคลุม

ลูกจ้างทั้งหมดไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไร

ตามร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ.…•

(ฉบับบูรณาการแรงงาน) ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสมานฉันท์

แรงงานและกลุ่มเครือข่ายแรงงาน เสนอให้แก้ไขว่า“ “ลูกจ้าง”

หมายความวา่ผู้ซึง่ตกลงทำงานให้นายจา้งโดยรบัคา่จา้งไม่วา่จะ

เรียกชื่ออย่างไรและให้หมายความรวมถึงผู้ที่รับงานไปทำที่บ้าน

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน”

การทบทวนแกไ้ขพระราชกฤษฎกีาเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์เงือ่นไข

และสทิธิประโยชน์ของผู้ประกนัตนมาตรา40โดยสำนกังานประกนั

สังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบาย

รฐับาลตัง้แต่ปีพ.ศ.2548เปน็ตน้มาเสนอให้ยงัคงอตัราสมทบเดมิ
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แต่แบง่เบาภาระของผู้ประกนัตนให้สามารถจา่ยสมทบเปน็รายเดอืน

ได้และมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์จากเดิม3ประเภทเป็น4ประเภท

โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยและชราภาพ5ขณะนี้ร่างแก้ไข

พระราชกฤษฎีกานี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

‘นโยบายประชาวิวัฒน์’ ปรับปรุงการคุ้มครองแรงงานนอก

ระบบตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมโดยรัฐบาล

นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งประกาศเมื่อเดือนมกราคมพ.ศ.2554

เสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ตามมาตรา 40 เดิมและเพิ่มทางเลือก

ในการจ่ายเงินสมทบเป็น2ทางเลือก3)ปัจจุบันนโยบายได้มีผล

บังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพ.ศ.2554

สำนักงานประกันสังคมคาดการณ์ว่าจะมีแรงงานนอกระบบ

สนใจเขา้รว่มเปน็ผู้ประกนัตนมาตรา40เพิม่ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีา

นี้ประมาณ2.4ล้านคนในปี2554หรือคิดเป็น2เปอร์เซ็นต์ของ

แรงงานนอกระบบทัง้หมดโดยได้วางแผนการดำเนนิการจะแยกจาก

กองทุนประกันสังคมอื่นๆ เนื่องจากแรงงานนอกระบบมีจำนวน

มากและมีวธิีการจดัการอืน่ๆที่ซบัซอ้นอยา่งไรกต็ามแนวนโยบาย

ดงักลา่วถกูวพิากษ์วจิารณ์ทัง้จากนกัวชิาการและแรงงานวา่เงือ่นไข

การจ่ายสมทบและประโยชน์ทดแทนที่ได้รับยังไม่จูงใจให้แรงงาน

5) กรณีเจ็บป่วย ให้ผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนจากการเจ็บป่วยครั้งละ
1,000บาท(ไม่เกิน2ครั้งต่อไป)ส่วนกรณีชราภาพให้ผู้ประกันตนได้รับเงินก้อน
เมื่ออายุครบ55ปี
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นอกระบบเขา้รว่มนกัเนือ่งจากขาดสทิธิประโยชน์บำนาญชราภาพ

ซึ่งแรงงานต้องการ6

นอกเหนือจากข้อเสนอและกลไกการปฏิรูปที่มุ่งปรับปรุง

ระบบประกนัสงัคมที่เปน็อยู่มีการเสนอกลไกความคุม้ครองใหม่ให้

แรงงานนอกระบบคอืความคุม้ครองภายใต้พระราชบญัญตัิคุม้ครอง

ผูร้บังานไปทำที่บา้นพ.ศ.2553ซึง่ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

ลงวันที่16พฤศจิกายน2553และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15

พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในด้านการจ้างงาน เงื่อนไขการทำงาน

ค่าตอบแทนแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และการได้รับ

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ

เสียชีวิตจากการทำงาน

4.2. การ ปฏิรูป ด้าน การ ให้ ประโยชน์ ทดแทน

ในส่วนของการปฏิรูปด้านการให้ประโยชน์ทดแทนจะขอ

อภปิรายในประเดน็ประโยชน์ทดแทนเพือ่หลกัการประกนัสขุภาพที่

เป็นธรรมซึ่งอยู่ในการถกเถียงและได้รับความสนใจมากที่สุด

6) “สมัชชาแรงงานย้ำปฏิรูปเพื่อประกันสังคมถ้วนหน้า อิสระ และ
โปร่งใส”.ประชาไท.วันศุกร์ที่14มกราคม2554(http://www.prachatai.com/
journal/2011/01/32641)
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4.2.1. หลัก การ ทั่วไป และ แนวทาง ใน การ ปฏิรูป ด้าน การ 

ให้ประโยชน์ ทดแทน – การ สร้าง หลัก ประกัน สุขภาพ ที่ เป็น ธรรม

ถึงแม้ว่าประเด็นปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมประโยชน์

ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจะยังอยู่ในการถกเถียง

แต่โดยหลักการพื้นฐานแล้วระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ ใน

ประเทศหนึ่งควรมีความเสมอภาค(Equity)ซึ่งสามารถแบ่งออกได้

เป็นอย่างน้อย5ด้าน(มัทนาพนานิรมัยและสมชายสุขสิริเสรีกุล

2540) ได้แก่ 1) ความเสมอภาคตามแนวนอนของบริการสุขภาพ

(HorizontalNeed)-ต้องปฏิบัติอย่างเท่ากันกับผู้มีความจำเป็นเท่า

กนั2)ความเสมอภาคตามแนวตัง้ของบรกิารสขุภาพ(VerticalEquity)

– ต้องปฏิบัติอย่างแตกต่างสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นแตกต่างกัน

3)การเข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่ากัน(EqualityofAccess)ทั้งทาง

กายภาพการเงินและคุณภาพ4) ระดับสุขภาพเท่ากัน (Equality

ofAccess) -การทำให้ทุกคนในสังคมมีระดับสุขภาพเท่ากัน เป็น

เปา้หมายสงูสดุซึง่ทำไม่ได้ในทางปฏบิตัิ5)ความเสมอภาคของความ

เท่ากันของตัวเลือกในบริการสุขภาพ(EqualityofChoices)–การ

ทำให้ทุกคนเผชิญตัวเลือกทางสาธารณสุขเท่ากัน สภาพความเป็น

จรงิที่หากไกลจากแนวคดิความเสมอภาคเหลา่นี้อาจหมายถงึความ

ไม่เป็นธรรมในระบบหลักประกันสุขภาพที่เป็นอยู่

การสร้างระบบประกันสุขภาพที่เป็นธรรมภายใต้ระบบการ

ประกันสังคมนั้น ต้องมองภาพรวมของหลักประกันสุขภาพทั้ง

ประเทศประกอบกันปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่
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บริหารจัดการหลักประกันสุขภาพของประชากรกลุ่มต่างๆอย่างไร

กต็ามประชากรไม่วา่กลุม่ใดควรได้รบัหลกัประกนัสขุภาพพืน้ฐานที่

จำเป็นอย่างเสมอภาคกันทั้งด้านการรับบริการการรับภาระต้นทุน

และการได้รบัการสมทบชว่ยเหลอืจากรฐัระบบหลกัประกนัสขุภาพ

พืน้ฐานที่เสมอภาคอาจทำได้โดยให้หนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่ดแูล

ระบบทั้งหมด หรือบริหารจัดการภายใต้หน่วยงานที่หลากหลาย

ดงัเชน่ปจัจบุนัโดยมีการกำหมดมาตรฐานที่ชดัเจนเปน็บรรทดัฐาน

ในการบริหารจัดการ ซึ่งจำเป็นต้องมีกลไกระดับชาติที่จะดูแล

นโยบายและระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพเพื่อกำหนดทิศทาง

สิทธิประโยชน์และกลไกทางการเงินการคลังของระบบและต้องมี

ระบบขอ้มลูที่ดีเพือ่ใช้ประเมนิความเสมอภาคในดา้นตา่งๆที่กลา่ว

ข้างต้นได้ ทั้งนี้หลักประกันสุขภาพในระดับที่เหนือไปกว่าความ

จำเป็นพื้นฐานสามารถแตกต่างกันได้ภายใต้การดูแลของแต่ละ

ระบบหรือแต่ละหน่วยงานตามวัตถุประสงค์ ความสามารถในการ

บริหารจัดการและงบประมาณที่แตกต่างกันไป

4.2.2. ข้อ เสนอ และ กลไก การ ปฏิรูป ด้าน การ ให้ ประโยชน์ 

ทดแทน – กรณี การ สร้าง หลัก ประกัน สุขภาพ ที่ เป็น ธรรม

ปัจจุบันข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในการปฏิรูปหลักประกัน

สุขภาพภายใต้ระบบการประกันสังคมให้มีความเป็นธรรมเมื่อ

เทียบกับหลักประกันสุขภาพระบบอื่นๆ คือข้อเสนอของชมรม

พิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตน ซึ่งเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
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ประกนัสงัคมให้ผู้ประกนัตนไม่ตอ้งจา่ยเงนิสมทบรบัภาระตน้ทนุเพือ่

ประโยชน์ทดแทนด้านระบบสุขภาพโดยรัฐบาลต้องรับภาระต้นทุน

เองทัง้หมดและให้มีสทิธิเขา้รบับรกิารสขุภาพเชน่เดยีวกบัประชาชน

ทั่วไปในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า7 โดยเสนอให้นำเงินจ่าย

สมทบของผู้ประกนัตนเดมิในสว่นนี้ไปใช้ในการจดัประโยชน์ทดแทน

กรณีชราภาพแทนอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังขาดการศึกษา

ความเป็นไปได้ในเชิงงบประมาณอย่างเป็นทางการ

4.3. การ ปฏิรูป ด้าน การ บริหาร 

จัดการ กองทุน ประกัน สังคม

4.3.1. หลัก การ ทั่วไป และ แนวทาง ใน การ ปฏิรูป 

การ บริหาร จัดการ กองทุน ประกัน สังคม

การบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมควรคำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นหลัก การบริหารจัดการต้องมี

ประสทิธภิาพโดยผู้เชีย่วชาญในการลงทนุตัง้อยู่บนหลกัธรรมาภบิาล

ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ และจะต้อง

คำนงึถงึความยัง่ยนืทางการเงนิและปจัจยัความเสีย่งตา่งๆประกอบ

7) “เปิดตัว ‘ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน’ เสนอแก้ กม.ประกันสังคม ให้
รัฐร่วมสมทบเต็มกรณีเจ็บป่วย”. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. 10  กุมภาพันธ์ 2554
(http://www.consumerthai.org/main/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=1651:2011-02-10-05-15-58&catid=134:2011-03-07-04-35-
10&Itemid=196)
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 ทั้งนี้ในการบริหารกองทุนเพื่อประโยชน์ทดแทนต่างๆ

ควรแยกการบริหารจัดการออกจากกัน เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

(นงเยาว์รีเจริญ2540)

ความคุ้มครองประเภทต่างๆมีความแตกต่างกันในมิติต่างๆ•

เช่น ช่วงระยะเวลาในการใช้สิทธิ, ความจำเป็นเร่งด่วนในการ

ใช้สิทธิ หรือลักษณะการใช้สิทธิจริงของผู้ประกันตน ตัวอย่าง

เช่น กรณีการเจ็บป่วยเป็นสิทธิประโยชน์เร่งด่วน การใช้สิทธิ

อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ และไม่จำเป็นที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกันตน

ทกุคนในขณะที่กรณีชราภาพกองทนุมีภาระที่ยาวนานกวา่และ

ผู้ประกันตนทุกคนหลีกเลี่ยงความชราภาพไม่ได้

อัตราเงินสมทบการคุ้มครองแต่ละประเภทมีความแตกต่าง•

กัน เพื่อการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรม จึงไม่ควรนำ

เงินสมทบเพื่อการคุ้มครองประเภทหนึ่งไปแบกรับภาระความ

รับผิดชอบของการคุ้มครองอีกประเภทหนึ่ง

การดำรงสภาพคล่องของกองทุนเพื่อการคุ้มครองแต่ละ•

ประเภทมีความแตกต่างกัน เช่นกองทุนเพื่อการคุ้มครองกรณี

เจ็บป่วย ต้องการสภาพคล่องสูงเนื่องจากความเจ็บป่วยเกิดขึ้น

โดยไม่มีเวลาที่แน่นอน เงินในกองทุนจึงต้องสามารถนำมาใช้

จ่ายได้ทันทีส่วนในกรณีชราภาพการดำรงสภาพคล่องสามารถ

คำนวณล่วงหน้าได้

ปญัหาดา้นการบรกิารจดัการกองทนุประกนัสงัคมตา่งๆตาม

ที่ได้อภิปรายไว้ในหัวข้อ3.3มีแนวทางการแก้ไขดังต่อไปนี้
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4.3.1.1 แนวทาง การ แก้ ปัญหา ความ ยั่งยืน ทางการ เงิน 

ของกอง ทุน ประกัน สังคม – กองทุน ประโยชน์ ทดแทน 

กรณี สงเคราะห์ บุตร และ ชราภาพ (กองทุน 2 กรณี)

แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องความยั่งยืนทางการเงินของ

กองทุนประกันสังคม กองทุน 2 กรณี สามารถแบ่งได้เป็น 4

แนวทางหลักได้แก่

การลดหรือชะลอรายจ่ายของกองทุน1)

การเพิ่มรายรับของกองทุน2)

การเปลี่ยนวิธีการจ่ายบำนาญและ3)

การส่งเสริมหลักประกันสังคมประเภทอื่นเพื่อช่วยแบ่งเบา4)

ภาระกองทุน

การลดหรือชะลอรายจ่ายของกองทุน สามารถทำได้หลาย

รูปแบบ(สมชายสุขสิริเสรีกุล2546)เช่น

เพิ่มเวลาการเกษียณอายุการทำงาน โดย ขยายอายุการ

เกษียณอายุการทำงาน เช่นจาก 55 ปีเป็น 65 ปี จำกัดโอกาส

ในการเกษียณอายุก่อนเวลาหรือเกษียณงานเป็นบางส่วน(Partial

Retirement)

ขยายเงื่อนไขระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ เช่นจาก 15 ปี

เป็น20ปี

ลดอตัราจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนลงเชน่จากปจัจบุนัรอ้ยละ

20 ของเงินเดือนเฉลี่ย 5 ปีสุดท้ายเป็นร้อยละ 15 หรือพิจารณา
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ปรับตามภาวะค่าครองชีพ, และคำนวณประโยชน์ทดแทนที่ได้รับ

ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นเพื่อให้เงินสมทบและเงินบำนาญมีความ

ใกล้เคียงกันมากขึ้นเป็นต้น

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าแนวทางการลดหรือชะลอรายจ่าย

ของกองทุนเป็นการลดทอนหรือชะลอประโยชน์ที่ผู้ประกันตน

พึงได้รับลงแนวทางนี้จึงอาจได้รับการต่อต้านจากผู้ประกันตนโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้

รับต่ำอยู่แล้ว เพื่อรักษาหลักประกันสังคมและความพึงพอใจของ

ผูป้ระกนัตนไว้รฐับาลอาจตอ้งมีมาตรการเสริมอืน่ๆเพือ่ชดเชยการ

เพิ่มรายรับของกองทุนทำได้โดย

เพิ่มอัตราการจ่ายสมทบของรัฐนายจ้างและผู้ประกันตน•

นำเงินของกองทุนส่วนหนึ่งไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน•

ขยายความครอบคลมุไปยงัแรงงานทัง้หมดเพือ่ให้มีเงนิสมทบ•

เข้ากองทุนมากขึ้น

จากการศึกษาของดร.วรวรรณชาญด้วยวิทย์(Chandoeywit

2006)พบวา่การนำเงนิกองทนุไปลงทนุในกจิกรรมที่ให้ผลตอบแทน

สูง และการขยายความครอบคลุมของระบบประกันสังคมไปยัง

แรงงานกำลังแรงงานทั้งหมดจะช่วยยืดระยะเวลาการล้มละลาย

ของกองทนุประโยชน์ทดแทน2กรณี(สงเคราะห์บตุรและชราภาพ)

ออกไปได้ จากแบบจำลองคาดการณ์เงินสะสมของกองทุนประกัน

สังคมที่ใช้ในการศึกษาพบว่าหากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

เป็นร้อยละ 4 (ตามแผนภาพที่ 6 Case 1) กองทุนจะล้มละลาย

ในปี2584จากเดิมคาดการณ์ว่าจะล้มละลายในปี2578หากไม่มี
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การลงทุนใดๆ(Case3)หากผลตอบแทนจากการลงทุนขยายเป็น

ร้อยละ6โดยเงื่อนไขอย่างอื่นคงเดิม8กองทุนจะมีอายุยาวขึ้นอีก

6ปีโดยจะลม้ละลายในปี2590(Case2)และในกรณีที่ผลตอบแทน

การลงทุนอยู่ระดับเดิมที่ร้อยละ6และกองทุนสามารถขยายความ

ครอบคลุมไปยังกำลังแรงงานทั้งหมดได้ อายุกองทุนจะยืนยาวขึ้น

อีก4ปีโดยจะล้มละลายในปี2594(Case4)

8) ภายใต้สมมุติฐานดังต่อไปนี้(Chandoeywit2006,35)
จำนวนประชากรระหว่างปี 2543 - 2568 เป็นไปตามการคาด•
การณ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติโดยสมมุติให้อัตราการเกิดและเสียชีวิตหลังปี2568เป็นอัตรา
เดียวกับปี2568
อัตราการจ่ายสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้างเป็นฝ่ายละ•
ร้อยละ2
อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานในการสมทบกองทุนเป็นร้อยละ•
72
อัตราการว่างงานเป็นร้อยละ2.2•
มีผู้ประกันตนคิดเป็นร้อยละ23.4ของแรงงานทั้งหมด•
ค่าเฉลี่ยค่าจ้างที่แท้จริงของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในทุกๆ•
10ปี
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แผนภาพ 6: แผนภาพ แสดง การ เงิน สะสม 

คาด การณ์ ของกอง ทุน ชราภาพ

การ เปลี่ยน วิธี การ จ่าย บำนาญ

ดร.วรวรรณชาญด้วยวิทย์จากTDRI9เสนอว่าการจ่ายเงิน

บำนาญของระบบประกันสังคมในปัจจุบันควรเปลี่ยนจากแบบ

DefinedBenefitซึง่เปน็การจา่ยเงนิบำนาญเปน็จำนวนเงนิคงที่หรอื

เปน็สดัสว่นกบัรายได้ของผู้เกษยีณอายุในขณะที่ทำงานมาเปน็แบบ

DefinedContributionซึง่เปน็การจา่ยเงนิบำนาญตามอตัราการจา่ย

สมทบของผู้ประกนัตนรวมกับผลตอบแทนจากการลงทุน(วรวรรณ

9) วรวรรณชาญด้วยวิทย์.ประชานิยมกับแรงงาน.กรุงเทพธุรกิจ.วันพุธที่
2พฤษภาคมพ.ศ.2550

2030
case1

ที่มา:WorawanChandoeywit(2006).SocialSecuritySystemsinThailand.
ThailandDevelopmentResearchInstitute,Bangkok
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ชาญด้วยวิทย์และคณะ 2551) การเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินบำนาญ

จะช่วยให้กองทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจากรายจ่ายกองทุน

เพื่อประโยชน์ทดแทนชราภาพไม่ขึ้นกับโครงสร้างประชากรแต่ขึ้น

อยู่กับการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนและความสามารถในการ

บริหารกองทุน

การส่งเสริมหลักประกันสังคมประเภทอื่นเพื่อช่วยแบ่งเบา

ภาระกองทุนเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการลงทุนในสินทรัพย์ที่

ให้ผลตอบแทนระยะยาว หรือกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งได้รับการ

ส่งเสริมและแพร่หลายอย่างมากในสังคมชนบทเป็นต้น

4.3.1.2 แนวทาง การ แก้ ปัญหา ความ ไม่ ชัดเจน ใน การ แบ่ง แยก การ 

จัดการ กองทุน เพื่อ ประโยชน์ ทดแทน แต่ละ กรณี ใน ทาง กฎหมาย

ควรมีการออกระเบียบควบคุมการไหลเวียนของเงินระหว่าง

กองทุนเพื่อประโยชน์ทดแทนทั้ง 3 กองทุนอย่างชัดเจน เพราะ

ปัจจุบันการตัดสินใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ประกันสังคม

4.3.1.3 แนวทาง ปัญหา ด้าน ประสิทธิภาพ 

ใน การ บริหาร การ ลงทุน

ควรมีคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทำหน้าที่บริหาร

การลงทนุโดยเฉพาะภายใต้กรอบการดำเนนิงานที่รดักมุและโปรง่ใส
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และมีการตรวจสอบการลงทุนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง นอกจากนี้

การบริหารเงินกองทุนเพื่อการประโยชน์ทดแทนชราภาพควรได้รับ

การให้ความสำคญัเปน็พเิศษเนือ่งจากเปน็กองทนุที่มีขนาดใหญ่มี

ความซบัซอ้นและความเสีย่งสงูจงึอาจควรแยกการบรหิารกองทนุนี้

เป็นอิสระโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชราภาพโดยเฉพาะ



4.3.2. ข้อ เสนอ และ กลไก การ ปฏิรูป การ บริหาร จัดการ 

กองทุน ประกัน สังคม ใน ปัจจุบัน มี ดัง ต่อ ไป นี้

ข้อเสนอให้มีการขยายอายุการเกษียณออกไปจากเดิม55ปี

เป็น 58-60 ปี เพื่อชะลอรายจ่ายของกองทุนออกไป เสนอโดย

คณะกรรมการประกันสังคม ตอบรับคำเตือนของสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องการคาดการณ์ความเสี่ยง

ของกองทุนประกันสังคมต่อการล้มละลาย10

นโยบายการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนใน

ต่างประเทศโดยคณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งมีมติในความ

เห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง ให้นำเงินจำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ไป

ลงทุนในต่างประเทศโดยจะเข้าลงทุนใน3ประเภทได้แก่กองทุน

ตราสารหนี้(60เปอรเ์ซน็ต์ของเงนิลงทนุ)หุน้และอสงัหารมิทรพัย์

10) “แรงงานเตรียมแผนรับหลังสภาที่ปรึกษาฯชี้กองทุนประกันสังคมอาจล้ม
ละลาย”.ผู้จดัการออนไลน.์27ธนัวาคม2553(http://mgr.manager.co.th/QOL/
ViewNews.aspx?NewsID=9530000182175)
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(รวม 40 เปอร์เซ็นต์ ของเงินลงทุน) สำนักงานประกันสังคม

คาดการณ์ว่าการลงทุนครั้งนี้จะได้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5-8

เปอร์เซ็นต์การลงทุนจะทำผ่านบริษัทจัดการหลักทรัพย์3แห่งซึ่ง

จะต้องผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานประกันสังคมโดยดาดว่าจะ

ได้ข้อสรุปกลางปี255411

ข้อเสนอการจัดตั้ง ‘คณะกรรมการการลงทุน’ ตามข้อเสนอ

แห่งร่างตามร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

(ฉบับบูรณาการแรงงาน) เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการ

จัดหาผลประโยชน์ของกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ

แผนการลงทนุที่คณะกรรมการประกนัสงัคมเหน็ชอบ(แกไ้ขเพิม่เตมิ

มาตรา26ทวิและมาตรา26ตรี)

4.4. การ ปฏิรูป ด้าน ธร รมาภิ บาล

4.4.1. หลัก การ ทั่วไป และ แนวคิด การ ปฏิรูป ด้าน ธร รมาภิ บาล

ระบบการประกนัสงัคมเปน็ระบบที่ดแูลคุม้ครองกำลงัแรงงาน

จำนวนมาก และมีกองทุนเพื่อการจัดสวัสดิการขนาดใหญ่ ซึ่ง

ความครอบคลุมของระบบประกันสังคมและขนาดของกองทุนมี

แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่าง

ยิ่งที่หน่วยงานและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบ

11) อ้างแล้ว
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ประกันสังคมจะต้องมีธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ประกันตนโดยหากนำหลักธรรมาภิบาลที่ดี(GoodGovernance)

ของUNESCO12มาประยกุต์ใช้ระบบประกนัสงัคมควรมีการบรหิาร

จัดการภายใต้หลักการต่างๆดังต่อไปนี้

ความรบัผดิชอบตอ่ผู้ประกนัตน(Accountability)มีเปา้หมาย

ในการบรหิารจดัการที่ชดัเจนเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ประกนัตน

เป็นอิสระจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) มีความโปร่งใส

ในการทำงานการวางแผนการลงทนุการให้ขอ้มลูและรายงานการ

ทำงานสามารถตรวจสอบได้

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(EfficiencyandEffec-

tiveness)มีความคลอ่งตวัในการบรหิารจดัการไม่สรา้งตน้ทนุให้แก่

ผู้ประกันตนโดยไม่จำเป็น  มีบุคลากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน เช่น ด้านการเงิน การบัญชี การลงทุน คณิตศาสตร์

ประกันภัยการวิเคราะห์เศรษฐกิจเป็นต้น

การตอบสนองต่อผู้ประกันตน (Responsiveness) ตอบ

สนองต่อความต้องการและปัญหาของผู้ประกันตน ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม

การมีวสิยัทศัน์กวา้งไกล(ForwardVision)มีการวางแผนจดัการ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

12) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(2005,August3).“GoodGovernance”.[Online](http://portal.unesco.org/ci/
en/ev.php-URL_ID=5205&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)
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 ความเคารพกฎหมาย(RuleofLaw)ดำเนนิการตามกฎหมาย

กรอบกติกาที่วางไว้

การมีสว่นรว่ม(Participation)ตอ้งสรา้งการมีสว่นรว่มของภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจ้างและผู้ประกันตน

การบริหารงานประกันสังคมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

การบริหารนโยบายการประกันสังคมซึ่งครอบคลุมนโยบายการ

จัดการกองทุนประกันสังคม และการบริหารจัดการกองทุนประกัน

สังคมและการธุรการตามแนวนโยบาย แนวทางการจัดองค์กรเพื่อ

บริหารงานประกันสังคมสามารถทำได้หลายรูปแบบ หน่วยงานที่

ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการด้านนโยบาย อาจเป็นหน่วยงานของ

รัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอิสระก็ได้ตามบริบทแต่ละประเทศเช่น

ประเทศมาเลเซยีอนิโดนเีซยีและเกาหลใีต้เปน็แบบรฐัวสิาหกจิใน

ขณะที่ฟลิปิปนิส์มีสถานะเปน็องคก์รอสิระขึน้ตรงตอ่ประธานาธบิดี

สว่นหนว่ยงานที่ดแูลการบรหิารกองทนุและการธรุการสามารถมีได้

หลายรูปแบบเช่นกันจากประสบการณ์ของประเทศต่างๆสามารถ

สรุปรูปแบบการจัดองค์กรที่ดูแลระบบประกันสังคมได้ดังต่อไปนี้

(นงเยาว์รีเจริญ2540)

1.บริหารงานกองทุนโดยองค์กรนอกระบบราชการ

หน้าที่การบริหารนโยบายการประกันสังคมเป็นของรัฐบาล

ในขณะที่การบริหารจัดการกองทุนเป็นของ ‘คณะกรรมการ’ ซึ่ง

สมาชิกหรือผู้ประกันตนเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาเององค์กรในลักษณะนี้
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มีความคล่องตัวสูง และส่วนใหญ่เป็นองค์กรกองทุนภาคเอกชนที่

ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจ

2.บริหารกองทุนโดยองค์กรภายนอกระบบราชการอย่างเดียว

รัฐบาลทำหน้าที่กำหนดนโยบายการประกันสังคม ให้คำ

ปรึกษาด้านวิชาการ การเงิน การบริหารและกฎหมายควบคุม

ตรวจสอบการลงทนุกำหนดกฎมาตรฐานการลงทนุตา่งๆเชน่อตัรา

ผลตอบแทนขั้นต่ำของเงินลงทุน และทำหน้าที่ค้ำประกันการจ่าย

ประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกนัตนสว่นการจดัการกองทนุและการนำ

เงินไปลงทุนเป็นหน้าที่ขององค์กรภายนอกทั้งหมด ตัวอย่างเช่น

การบริหารเงินบำนาญของประเทศชิลี ซึ่งองค์กรเอกชนที่เรียกว่า

Pension Fund Administration (AFP) ทำหน้าที่บริหารจัดการ

กองทนุในขณะที่หนว่ยงานรฐัชือ่PensionFundSuperintendence

(SAFP)ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางวิชาการการเงินการบริหารและ

กฎหมายดูแลควบคุมกองทุนบำนาญต่างๆและกำหนดกฎเกณฑ์

ในการลงทุนของAFP

องค์กรในลักษณะนี้มีความคล่องตัวสูง และมีการบริหาร

จัดการการลงทุนให้เกิดผลตอบแทนที่สูง อย่างไรก็ตามมีภาระค่า

ใช้จ่ายที่ต้องตอบแทนองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนสูง

เช่นกัน
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3.บริหารกองทุนโดยองค์กรภายนอกระบบราชการบางส่วน

องค์กรประกันสังคมของรัฐทำหน้าที่ดูแลทั้งด้านนโยบาย

การประกันสังคม และการบริหารจัดการการลงทุนเอง แต่มีการ

จ้างองค์กรภายนอกที่มีความสามารถเพื่อนำเงินไปลงทุนบางส่วน

ตวัอยา่งเชน่EmployeeProvidentFundและSocialSecurityOffice

ของประเทศมาเลเซีย

4.บริหารจัดการโดยองค์กรภายในระบบราชการทั้งหมด

องคก์รประกนัสงัคมของรฐัทำหนา้ที่ดแูลนโยบายการประกนั

สังคมและการบริหารจัดการกองทุนเองทั้งหมด เช่นในประเทศ

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย การบริหารจัดการใน

ลกัษณะนี้ขาดความคลอ่งตวัเกดิการแทรกแซงจากภายนอกได้งา่ย

กองทุนขาดเสถียรภาพเนื่องจากได้รับผลตอบแทนต่ำเพราะขาด

ความสามารถในการลงทุน

รปูแบบของหนว่ยงานมีผลตอ่ระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิาร

จัดการจะเห็นได้ว่าจากลักษณะองค์กรทั้ง4ประเภทหากต้องการ

ให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ คล่องตัวและมีความโปร่งใส

องค์กรที่บริหารจัดการกองทุนควรเป็นอิสระจากภาครัฐ ซึ่งอาจ

อยู่ในรูปแบบการบริหารจัดการโดยเอกชนทั้งหมด หรือบางส่วน

เนื่องจากภาคเอกชนมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการลงทุน

มากกว่า มีการบริหารจัดการที่คล่องตัวกว่าระบบราชการ และมี
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แนวโน้มที่จะถูกแทรกแซงโดยการเมืองได้ยากกว่าทั้งนี้ภาครัฐควร

ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการลงทุนให้เป็นไปเพื่อประโยชน์

แก่ผู้ประกันตน

สำหรับประเทศไทยในการบริหารจัดการระบบประกันสังคม

ทั้งด้านนโยบายและการบริหารอยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐบาลทำให้

ขาดความคล่องตัวและถูกแทรกแซงได้ง่าย การปฏิรูปสำนักงาน

ประกันสังคมให้เป็นอิสระ ประกันสังคมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่

นา่สนใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นนโยบายและการบรหิารจดัการการ

ลงทุนกองทุน อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจยังต้องการการศึกษา

ความเป็นไปได้และรายละเอียดด้านจัดการเพิ่มเติมต่อไป

4.4.2. ข้อ เสนอ และ กลไก การ ปฏิรูป ด้าน ธร รมาภิ บาล ใน ปัจจุบัน

ขอ้เสนอหลกัในการปฏริปูธรรมาภิบาลของระบบประกนัสงัคม

ในปัจจุบัน มาจากการผลักดันการปฏิรูปพระราชบัญญัติประกัน

สังคมของฝ่ายแรงงานผ่านการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกัน

สังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับบูรณาการแรงงาน) โดยมีเนื้อหา

สาระสำคัญดังต่อไปนี้

การปฏิรูปเพื่อความเป็นอิสระ เสนอให้สำนักงานประกัน•

สังคมเป็น ‘องค์กรอิสระ’ โดยแก้ไขและกำหนดให้สำนักงาน

ประกันสังคมเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและ
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รัฐวิสาหกิจ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา19และเพิ่มเติมมาตรา19/2

ถึงมาตรา19/4)

การปฏิรูปเพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ•

เสนอให้มีบทบัญญัติเพื่อให้ได้มาซึ่งเลขาธิการ •

สำนกังานประกนัสงัคมที่มีความสามารถและมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมโดยกำหนดให้มีเลขาธกิารสำนกังานที่มีความรู้

ความสามารถเหมาะสมกับงานประกันสังคม โดยมา

จากกระบวนการสรรหา มีคุณสมบัติและวาระการดำรง

ตำแหน่งตามที่กำหนดมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ที่ชัดเจน รวมทั้งสิทธิครอบครองและการเป็นกรรมสิทธิ์

ในทรัพย์สินของสำนักงาน(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา20และ

เพิ่มมาตรา20/2ถึงมาตรา20/5)

เสนอให้มีการกำหนดแก้ไขบทบัญญัติในการได้มา •

ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมที่มีความสามารถและ

ไม่มีส่วนผลประโยชน์ทับซ้อนกับกิจกรรมการบริหาร

จัดการระบบประกันสังคม โดยกำหนดให้มีการแก้ไข

องคป์ระกอบกระบวนการได้มาคณุสมบตัิอำนาจหนา้ที่

และวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

ของคณะกรรมการประกันสังคม เพื่อเป็นหลักประกัน

ชัดเจนในการได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

ฝ่ายผู้ประกันตนและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความ

สามารถ ความเหมาะสม และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
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กิจกรรมที่กระทำกับสำนักงาน รวมทั้งรองรับความ

ต่อเนื่องในการทำงานของคณะกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา8ถึงมาตรา12มาตรา16ถึงมาตรา18และ

เพิ่มมาตรา8/2ถึงมาตรา8/5)

การปฏิรูปเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนในการ•

บริหารจัดการระบบประกันสังคม โดยเสนอให้คณะกรรมการ

ฝ่ายลูกจ้างมาจากการเลือกตั้งทางตรงของผู้ประกันตน (มาตรา

8เพิ่มมาตรา8ทวิ)

การปฏิรูปเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้•

เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งองค์ประกอบ •

คุณสมบัติ กระบวนการได้มา อำนาจหน้าที่ และวาระ

การดำรงตำแหนง่เพือ่ทำหนา้ที่ตรวจสอบการดำเนนิงาน

ของคณะกรรมการต่างๆและสำนักงาน(เพิ่มเติมมาตรา

9/2และมาตรา9/3)

กำหนดให้ผู้ประกันตน นายจ้าง หรือผู้มีส่วนได้ •

ส่วนเสียมีสิทธิรับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

ประกนัสงัคมและการสง่เงนิสมทบรวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบั

การบริหารของคณะกรรมการต่างๆ
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5ข้อ สรุป และ ข้อ สังเกต
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ระบบประกันสังคมเป็นหลักประกันสังคมสำคัญที่ช่วยให้

กำลังแรงงานของประเทศจัดการกับความเสี่ยงในการดำรงชีวิต

ได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลด

ความเหลื่อมล้ำในสังคม ถึงแม้ว่าระบบการประกันสังคมของไทย

จะมีมานานกว่า 20ปีแต่ยังมีปัญหามากมายที่ต้องได้รับการแก้ไข

ทั้งด้านความครอบคลุมกำลังแรงงาน ด้านประโยชน์การทดแทน

ด้านการบริหารการลงทุน และด้านธรรมาภิบาลดังที่ได้อภิปราย

ไปแล้วข้างต้น

ทางออกสำคญัของปญัหาเหลา่นี้คอืการแกไ้ขพระราชบญัญตัิ

ประกันสังคม ซึ่งเป็นกฎหมายหลักสำคัญที่กำหนดกติกาเงื่อนไข

ตา่งๆที่เกีย่วขอ้งกบัระบบประกนัสงัคมไว้แทบทัง้หมดอยา่งไรกต็าม

การแกไ้ขกฎหมายไมใ่ช่กระบวนการที่ทำได้งา่ยและอาจตอ้งใช้เวลา

ยาวนาน จำเป็นต้องอาศัยข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเพื่อ

ออกแบบระบบในส่วนสำคัญต่างๆ อย่างเหมาะสม แต่ปัจจุบัน

ยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ ประกอบกับยังมีมุมมองที่

แตกต่างหลากหลายในประเด็นต่างๆ การแก้ปัญหาของระบบ

ประกนัสงัคมจงึไม่อาจสำเรจ็ได้งา่ยในระยะเวลาอนัสัน้การสรา้งการ

รบัรู้และตดิตามประเดน็ปญัหารวมถงึกระบวนการแกไ้ขกฎหมายที่
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ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ในสังคมวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่

แรงงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็น

รากฐานสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหา

อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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6บรรณานุกรม
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ภาษา ไทย

ณัฐพลลีลาวัฒนานันท์(2551)รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย

เพื่อขยายความคุ้มครองให้แก่แรงงานนอกระบบเสนอต่อกองนิติกร

กรมสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม.บริษัทเอ๊กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์จำกัด,

2551.

ถาวรสกุลพาณิชย์(นพ.)และคณะ(2554).“รายงานผลการประเมิน

คณิตศาสตร์การประกันภัยสำหรับการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนด

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่างเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน

ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของ

ผู้ประกันตนตามมาตรา40พ.ศ....”.โดยการสนับสนุนจากแผนงาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ,2554.

นงเยาวร์รีเจริญ(2540)แนวทางการบริหารเงินทุนประกันสังคม.สำนักงาน

ประกันสังคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.กรุงเทพฯ,2540.

ไพโรจน์วงศ์วุฒิวัฒน์(2551)สังคมผู้สูงอายุ:เราจะรับมือกันอย่างไร.จุลสาร

ธนาคารกรุงเทพ2551.ฝ่ายวิจัยธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน).

กรุงเทพฯ,2551

มัทนาพนานิรามัยและสมชายสุขสิริเสรีกุล(2540)การศึกษาการจัดสรร

งบประมาณเพื่อหลักประกันทางสังคม:อดีตปัจจุบันและอนาคต.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2540.

วรวรรณชาญด้วยวิทย์และคณะ(2551)รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

เรื่องหลักประกันรายได้สำหรับผู้สูงอายุ.สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย,2551.

วรวรรณชาญด้วยวิทย์(2549)หลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุกับความยากจน

ในประเทศไทย.สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2549.

สมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ(InternationalSocialSecurity

Association)(2540)ประกันสังคมในอนาคต:ความถาวรและการ

เปลี่ยนแปลง.รายงานวิจัยลำดับที่36.กองวิชาการและแผนงาน
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ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม,2540.

สมชายสุขสิริเสรีกุล(2551)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของกองทุนประกันชราภาพในประเทศไทยและผู้จ่ายสมทบ

และผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ.สถาบันทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2551.

สมชายสุขสิริเสรีกุล(2546)การวิเคราะห์และการจัดการกับความเสี่ยงในระบบ

ประกันสังคมและคุณภาพชีวิต.นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจำปี

25456เรื่อง“ระบบประกันสังคมและคุณภาพชีวิตของไทย:ภาพสะท้อน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”.วันอังคารที่17มิถุนายน2546.คณะ

เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2546.

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศเอเชียตะวันออก(Interna-

tionalLaborOfficeSub-RegionalOfficeforEastAsia,Bangkok)

(2547)เอกสารวิชาการเรื่องการขยายความคุ้มครองการประกันสังคมสู่

เศรษฐกิจนอกระบบในประเทศไทย.สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ

ประจำประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,2547.

อารักษ์พรหมณีและนิยดาเสนีย์มโนมัย(2542)เอกสารรายงานเชิงวิชาการ

การประกันสังคมกรณีชราภาพและสงเคราะห์บุตร:แนวคิดรูปแบบการ

วิเคราะห์และแนวทางการดำเนินงาน.โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบงานประกันสังคม.สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม,2542.

กฎหมาย และ ระเบียบ ข้อ บังคับ

พระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533.

ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

ประกันสังคมพ.ศ.2549.

ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่...)พ.ศ....(ฉบับคณะรัฐมนตรีเสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่...)พ.ศ....(ฉบับบูรณาการแรงงาน)
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“ก.แรงงานเร่งหาทางออกหลังกองทุนประกันสังคมเสี่ยงล้มล้มละลาย”.สำนัก

ข่าวไทย.27ธันวาคม2553(http://news.impaqmsn.com/articles.

aspx?id=386449&ch=gn1)

“ตรวจสอบความผิดปกติการลงทุนซื้อหุ้นกองทุนประกันสังคม”.เอกสารข่าว
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“ทีดีอาร์ไอค้านรบ.เสนอประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ”.มติชน.10มีนาคม

2552

“ปปป.ชี้มูลความผิดวินัยสปส.ทุจริตเช่าคอมฯ”.กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.18

มิถุนายน2552(http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/poli-

tics/politics/20090618/52151.html)

“ปฏิรูป‘ประกันสังคม’ดันเป็นองค์กรหวังได้สิทธิประโยชน์มากขึ้น”.ASTV

ผู้จัดการออนไลน์.23มิถุนายน2553(http://www.manager.co.th/

QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9530000086604)

“ปลัดแรงงานแบรก‘สปส.’ซื้อตึกวัฏจักร”.กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.16

มิถุนายน2549(http://www.bangkokbiznews.com/2006/06/16/

c001_11299vphp?news_id=112996)

“เปิดตัว‘ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน’เสนอแก้กม.ประกันสังคมให้รัฐร่วม

สมทบเต็มกรณีเจ็บป่วย”.มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค.10กุมภาพันธ์2554

(http://www.consumerthai.org/main/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=1651:2011-02-10-05-15-58&catid=134:2011-03-

07-04-35-10&Itemid=196)

“ผู้ใช้แรงงงานค้านนำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้หนี้ครู”.สำนักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์,28ตุลาคม2551(http://thainews.prd.go.th/view.

php?m_newsid=255110280137&tb=N255110&return=ok)

“เผยผลการศึกษาพบบัตรทองดีกว่าประกันสังคม”.สำนักข่าวไทย.1กุมภาพันธ์

2554.(www.mcot.net/cfcustom/cache_page/163865.html)
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“ระบบประกันสังคมเหนือกว่าบัตรทอง??”.ไทยโพสต์.15กุมภาพันธ์2554

(http://www.talkystory.com/?p=7599)

“แรงงานเตรียมแผนรับหลังสภาที่ปรึกษาฯชี้กองทุนประกันสังคมอาจ

ล้มละลาย”.ผู้จัดการออนไลน์.27ธันวาคม2553

(http://mgr.manager.co.th/QOL/ViewNews.

aspx?NewsID=9530000182175)

วรวรรณชาญด้วยวิทย์.“ประชานิยมกับแรงงาน”.กรุงเทพธุรกิจ.วันพุธที่2

พฤษภาคมพ.ศ.2550

“สมัชชาแรงงานย้ำปฏิรูปเพื่อประกันสังคมถ้วนหน้าอิสระและโปร่งใส”.

ประชาไท.วันศุกร์ที่14มกราคม2554

(http://www.prachatai.com/journal/2011/01/32641)

ฐาน ข้อมูล ออนไลน์

สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th
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report2009.pdf

รายงานสำนักงานประกันสังคมประจำปี2550,2550.[ออนไลน์]เข้าถึงได้

จาก

http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/annual%20

report2007.pdf
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