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การประกันสังคม
นางสาวแสงอรุณ อนุเคราะห บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิชาการ
ออกอากาศ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทําใหคนเรามีความเสี่ยงภัยและความไมแนนอนในดาน
การเงิน ความมั่นคงในการดํารงชีวิตมากขึ้นไดตลอดเวลา ที่อาจสงผลใหรายไดลดลง ขาดรายไดเพื่อเลี้ยง
ชีพและครอบครัว อันเนื่องจากการประสบภัยอันตราย ไมวาในการทํางานหรือมิใชจากการทํางาน เปนเหตุ
ใหรางกายตองเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย หรือแมแตในยามรางกายชราภาพ หลายประเทศทั่วโลก จึงจัด
ใหมีระบบประกันสังคม เพื่อชวยเหลือและเปนสวัสดิการที่มั่นคงแกลูกจางหรือแรงงานในประเทศใหไดรับ
การคุมครองเมื่อเดือดรอนและประสบปญหา นโยบายที่ตองการจัดใหมีสวัสดิการในสังคมไทยนั้นมีมา
ตั้งแตสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗
แตยังไมมีผลในทางปฏิบัติใหเปนจริงเปนจังแกประชาชนได หลังจากนั้นไดมีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๑๐๓ วัน ที่ ๑๖ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหจัดตั้งสํานั กงานกองเงิน ทดแทนขึ้น ในกรมแรงงาน เพื่อใหการ
คุ ม ครองผู ใช แ รงงานที่ ป ระสบอั น ตรายหรื อเจ็ บ ป ว ยจากการทํ างาน ซึ่ งถื อ เป น แบบเริ่ ม แรกของการ
ประกันสังคมในประเทศไทย
การพยายามที่จะจัดใหสังคมไทยมีสวัสดิการ สรางความมั่นคง ลดภาระความเสี่ยงหรือการรวม
เฉลี่ยทุกขหรือเฉลี่ยความเสี่ยงในการดํารงชีวิตใหแกบุคคลผูมีรายไดของนักวิชาการและหลายรัฐบาลที่ผาน
มายังมีมาอยางตอเนื่อง ในที่สุดประเทศไทยก็ไดมีระบบประกันสังคมเปนครั้งแรกอยางเต็มรูปแบบและเปน
ทางการ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ มีสํานักงานงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ดําเนิ นงานดู แล ซึ่งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิส ภาได มีมติเห็น ชอบให ประกาศใชพระราชบัญญั ติ
ประกั น สั งคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มี ผ ลบั งคั บ ใหส ถานประกอบการที่ มีลู กจ างตั้ งแต ๒๐ คนขึ้ น ไปตอ งขึ้ น
ทะเบียนประกันตน และทยอยบังคับครอบคลุมถึงสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไป และ
ตั้งแต ๑ คนขึ้นไป ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๗ และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั งคม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ เป น ต น มา ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้
ผูประกัน ตน หรือลูกจางมีหนาที่จายเงินประกันรวมกับ เงินจากนายจาง และรัฐบาลจายใหผูป ระกันตน
สมทบเขากองทุนประกันสังคมตามอัตราจํานวนที่กฎหมายกําหนด
เพื่อใหประกันสังคมเปนระบบที่พึ่งพาของลูกจางหรือผูใชแรงานทุกคนไดอยางยั่งยืน สมาชิกสภา
ปฏิรูปแหงชาติ เห็นวาระบบประกันสังคมในปจจุบัน ยังมีปญหาและขอจํากัดหลายประการจากการใช
กฎหมายดั งกล าว เช น การบริ ห ารจั ด การและบริ ก ารระบบประกั น สั งคมยั งไม ส อดคล อ งกั บ สภาพ
เศรษฐกิ จ สั ง คม และป ญ หาความต อ งการของผู ป ระกั น ตน ไม ค รอบคลุ ม ลู ก จ า งที่ มี ร ายได ทุ ก คน
ตลอดจนสิทธิประโยชน ทดแทนตางๆ ยังไมเทาเทียม เป นตน จึงไดเสนอแนวทางปฏิรูปดานกฎหมาย

๒
ประกั น สั งคม เพื่ อ ให ก ารประกั น สั ง คมเป น ประโยชน แ ก บุ ค คลผู มี ร ายได ในสั ง คม และมี บ ทบั ญ ญั ติ
หลั กเกณฑ แ ละวิ ธีก ารที่ ส อดคล อง เหมาะสมกั บ สภาพการณ ป จ จุ บั น ซึ่ งไดรั บ การพิ จ ารณาและมี ม ติ
เห็ น ชอบจากสภานิ ติบั ญ ญั ติแห งชาติ เมื่อวัน ที่ ๕ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให ป ระกาศใชพ ระราชบัญ ญั ติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
การปรั บ ปรุงกฎหมายครั้งนี้ เป น ผลให ลูกจางได รับ ความคุ ม ครองเพิ่ มจากที่ มีการยกเว น ตาม
กฎหมายประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อาทิ ลูกจางงานบาน ลูกจางชั่วคราวทุกประเภทของสวนราชการ
ลูกจางในรัฐวิสาหกิจ ลูกจางชั่วคราวภาคการเกษตรและภาคการประมง ทั้งเพิ่มประโยชนทดแทนใหมาก
ขึ้น เชน ครอบคลุมถึงคาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เงินชวยเหลือเบื้องตนกรณีไดรับความเสียหาย
จากการรับบริการทางการแพทย ยกเลิกกรณีจงใจและยินยอม และปรับปรุงใหมีการบริหารแบบมี
สวนรวม รวมถึงปรับปรุงระบบกองทุนบํานาญชราภาพ โดยมีมติเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงขาติ ให
ประกาศใชพระราชบัญญัติการใหสิทธิแกผูสมัครเปนสมาชิกของกองทุนการออมแหงชาติบางกรณี และการ
โอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรองรับ
สังคมสูงวัยของประเทศใหมีเสถียรภาพ และยั่งยืน
นอกจากนี้แลว สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ยังมีแนวทางพัฒนาระบบประกันสังคมใหครอบคลุม
แรงงานทุกคน ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปที่ ๒๙ ดานสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการประกันสังคมตอไป
ใหมีกฎหมายวาดวยระบบประกันสังคมถวนหนา เพื่อใหเปนกฎหมายหลักในการดําเนินงาน การบริหาร
จัด การที่ โปร งใส เป น ธรรม มี ค วามยืดหยุน ตอ บริบ ทที่เปลี่ย นแปลงไป คุมครองครอบคลุ มไปจนถึ ง
แรงงานขามชาติ ทั้งในระบบและนอกระบบ และมีสิทธิป ระโยชน ทดแทนเท าเที ยมประชากรกลุมอื่น ๆ
ตลอดจนผูประกันตนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก มีสวนรวมในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงระบบประกันสังคมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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