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• อนุบัญญัติท่ีออกตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2558 
• การจ้างงานท่ีไม่ได้มาตรฐานในรัฐวิสาหกิจ 

• 24 ปีกระทรวงแรงงาน - 24 รมว.แรงงาน (2536-2560) 
• ไขปมการจัดทํา พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนอกระบบ 

• คปค.เสนอรัฐ ขยายความคุ้มครองกลุ่มโรคและบริการ 
• แรงงานร้องนายกฯเร่งผ่านร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 

• รําลึก 44 ป ี14 ตุลา แรงงานเลิกหวังการเปล่ียนผ่านโดยชนชั้นนํา 
• คสรท.แถลงผลสํารวจพบพบค่าครองชีพสูง ค่าจ้างตํ่าไม่พอกิน 

 

ภาพ www.voicelabour 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 

51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

 Tel.0-25161589 Tel. / Fax 0-25161071, E-mail : apflrc@hotmail.com, apflrc@gmail.com 

วตัถุประสงค์ มูลนิธอิารมณ์ พงศ์พงนั 

1.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง

ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 

ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ

แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 

2.เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้

แรงงาน 

3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้าํการคน้ควา้ 

เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 

4.เพ่ือร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

5.เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา

ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพ่ือประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ

สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 

LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, 

exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 

democracy, training workers on labour relations and formation of labour 

unions. 

2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and 

better  working conditions. 

3. To establish a research institute for promotion of workers’ education 

and social awareness to encourage their participation in development of  

the welfare and solidarity among workers. 

4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 

pursue similar objectives. 

5.To promote knowledge and understanding as well as media 

development participation for the benefits of workers and the public in 

general. 

 
วัตถุประสงค์ การจัดทาํจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  

“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ กําหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว

ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานสําคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  

As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 

movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 

subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com 

คณะผู้จดัทําเนือ้หา : นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ลําดี นางสาวสธิุลา ลืนคํา 

คณะออกแบบจดัทํารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 

สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    

 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดทาํขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลกําไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดทาํ 

โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

หรือ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอร์รังสติ เลขท่ี 026-0-91018-7  (กรุณาแนบสําเนาสง่มายงัมลูนิธิฯ ด้วย) 

 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัท่ี 17 (364) 

ประจํา เดือนพฤศจิกายน  2560  พบกันหลังจาก

ประเทศไทยผ่านพน้งานสําคัญหลายงานในเดือน

ตุลาคมที่ผ่านมาได้แก่ พระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชซ่ึงผา่นพน้ไปเม่ือช่วงปลายเดือนตุลาคม 

และก่อนหนา้นั้นคืองานราํลึกวรีชน 14 ตุลาครบรอบ 

44 ปี และยอ้นขึ้นไปอีกคืองานรําลึกวีรชน 6 ตุลา 

ครบรอบ 41 ปี 

ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีข่าวความ

เคล่ือนไหวที่ น่ าสนใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ

ประกันสังคมที่นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย อดีต

ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย กับ

พวกรวม 51 คนไดย้ื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน  เพื่อให้เพิกถอนกฎกระทรวง  3 ข้อที่

เก่ียวขอ้งกบับาํนาญชราภาพ โดยมี นายชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ 

ทนายความด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนเป็น

ผูด้ ําเนินการให้ รายละเอียดติดตามได้ในแรงงาน

ปริทศัน์ฉบบัน้ี ประเด็นบาํนาญประกนัสังคม ซ่ึงคิด

เป็นจาํนวนเงินน้อยมากที่ผูป้ระกันตนจะไดรั้บเม่ือ

เกษียณอายปุระมาณ 2,000 – 4,000 บาท แมว้่าจะส่ง

เงินสมทบมายาวนานถึง  30 ปี  โดยเฉพาะเ ม่ือ

เปรียบเทียบกับบาํนาญข้าราชการ จึงเป็นเร่ืองที่มี

ผลกระทบต่อผูป้ระกันตนทุกคนทั้งที่ เป็นชนชั้ น

แรงงานที่รับค่าจา้งรายวนั และชนชั้นกลางระดบัล่าง

ที่เป็นมนุษยเ์งินเดือน  นอกจากน้ีเม่ือรับเงินบาํนาญ

แลว้ยงัตอ้งถูกตดัสิทธ์ิต่างๆท่ีเคยไดรั้บ รวมทั้งสิทธิ

การรักษาพยาบาล ซ่ึงไม่ เ ป็นธรรมอย่างยิ่ง เ ม่ือ

เปรียบเทียบกบัขา้ราชการบาํนาญที่ยงัคงไดรั้บสิทธิ

ดา้นรักษาพยาบาลเหมือนเดิมทุกประการ 

นอกเหนือจากความเคล่ือนไหวเร่ืองบาํนาญ

ประเด็นประกนัสังคมแลว้ แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีมี

บทความวา่ดว้ยอนุบญัญติัท่ีออกตามพระราชบญัญติั

ประกันสังคม(ฉบบัที่ 4) พ. ศ. 2558 ทั้งท่ีบงัคบัใช้

แล้วและที่ยงัไม่ได้บงัคบัใช้ และยงัมีขอ้เสนอของ

เครือข่ายประกันสังคมคนทาํงาน(คปค.)ที่ให้ขยาย

ความคุม้ครองกลุ่มโรคและบริการ ผูส้นใจสามารถ

อ่านรายละเอียดได ้

สําหรับความเคล่ือนไหวเร่ืองค่าจา้งขั้นตํ่า 

ซ่ึงเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้าน้ี โดยส่ือมวลชนนาํเสนอ

ว่าลูกจ้างเรียกร้องค่าจ้างขั้ นตํ่ าว ันละ 700 บาท 

แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีไดน้าํเสนอคาํอธิบายของนาย

สาวทิย ์แกว้หวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉนัท์

แรงงานไทย เพื่อให้ความกระจ่างว่าตวัเลขดังกล่าว

เป็นเร่ืองผลการสาํรวจค่าใชจ่้ายลูกจา้ง 29 จงัหวดัทัว่

ประ เทศ  และองค์กรแรงงานได้ เ รียก ร้องให้ มี

มาตรฐานในการกาํหนดค่าจา้งขั้นตํ่าให้สามารถเล้ียง

ดูลูกจ้างและครอบครัวได้ตามหลักขององค์การ

แรงงานระหวา่งประเทศ 
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ในส่วนของแรงงานนอกระบบมีความ

เ ค ล่ื อ น ไ ห ว ที่ สํ า คัญ  คื อ ก า ร จัด ป ร ะ ชุ ม ข อ ง

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย(TDRI)โดย

การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ( ส ส ส . ) เ พื่ อ ใ ห้ จัด ทํา ร่ า ง

พระราชบญัญัติคุ ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยมี

ผูแ้ทนจากเครือข่ายแรงงานนอกระบบ องคก์รพฒันา

เอกชนที่เก่ียวขอ้ง และหน่วยงานภาครัฐเขา้ร่วมให้

ความคิดเห็นและรายละเอียดติดตามไดจ้ากแรงงาน

ปริทศัน์ฉบบัน้ี 

สุดทา้ยน้ีเรากาํลงัเขา้สู่ช่วงปลายปี 2560 ซ่ึง

เป็นอีกหน่ึงปีที่ผูใ้ชแ้รงงานและประชาชนคนไทยทุก

กลุ่มผ่านพน้ชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมมาอยา่งไม่

ราบร่ืนนัก เวลาที่เหลืออยู่อีกไม่นานในปีน้ี คงเป็น

ช่วงเวลาที่ต้องทบทวนสรุปบทเรียนเตรียมการ

สาํหรับเผชิญชีวติในปีขา้งหนา้ต่อไป 
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พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่  4) 

พ.ศ.2558 จะใชบ้งัคบัมาครบ 2 ปีในวนัที่ 20 ตุลาคม 

2560 ขณะที่คณะกรรมการประกันสังคมและท่ี

ปรึกษา (ชุดที่ 13) ที่แต่งตั้งโดยคาํสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 

40 /2558 ตามมาตรา  44 แห่ง รัฐธรรมนูญแห่ ง

ราชอาณาจกัรไทย(ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ.2557 จะปฏิบติั

หน้าที่มาครบวาระ 2 ปีในวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2560 

จึงขอเสนอความคืบหน้าการออกอนุบัญญัติ หรือ

กฎหมายลําดับรอง จนถึงปัจจุบัน สรุปได้ว่ามีอนุ

บญัญติัที่ใชบ้งัคบัแลว้จาํนวน 12 ฉบบั ดงัน้ี 

 (1 )  ร ะเ บีย บ กร ะ ท ร ว งแร ง ง าน ว่ า ด้ ว ย

หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา องค์ประกอบและอํานาจ

ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตร ว จ ส อ บ ก อ ง ทุ น

ประกันสังคม พ.ศ.2558 –ตาม ม.24/1 (ลงวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน 2558) 

สาระสําคัญ คือ คณะกรรมการฯมี 7 คน 

ประกอบดว้ยรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูมี้ความชาํนาญและ

ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีในดา้นบญัชี การตรวจ

บญัชีภายใน การเงิน การคลงั กฎหมายและดา้นอ่ืนๆ

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบกองทุน  โดย

ผู ้อ ํานวยการก ลุ่ มตรวจสอบภา ยใน สปส. เ ป็ น

กรรมการและเลขานุการ 

 
- คณะกรรมการ มีอาํนาจหน้าท่ีคาํปรึกษา 

ค ํา แ น ะ นํ า แ ก่ ส า นั ก ง า น  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประกันสังคมเก่ียวกับการตรวจสอบกองทุน การ

แก้ไขกฎหมาย ประกาศคาํสั่งหรือมติครม.เก่ียวกับ

การบริหารกองทุนรวมทั้งกาํหนดมาตรฐานควบคุม

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ 
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การทาํงานของเจา้หน้าที่ตรวจตรวจสอบภายใน และ

มาตรการป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้

จ่ายเงิน ฯลฯ 

(2) ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม

ว่าด้วยการให้กรรมการประกันสังคม หรือ ที่ปรึกษา

ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเส่ือม

เสีย หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ.2558 –ตาม ม.11 

(3) (ลงวนัที่ 20 ตุลาคม 2559) 

สาระสําคัญ คือ กรรมการไม่น้อยกว่า 1 

ใน 3 อาจเขา้ช่ือเสนอคาํร้องขอต่อประธานกรรมการ

ประกนัสงัคม เพือ่ใหล้งมติผูใ้ดออกจากตาํแหน่ง โดย

ตอ้งมีมติกรรมการเสียงขา้งมาก และมีกรรมการเขา้ที่

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนที่มีอยู ่

 
(3) ประกาศคณะกรรมการแพทย์ตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เร่ืองกําหนด

อัตรา และระยะเวลาการได้รับเงินทดแทนการขาด

รายได้กรณทุีพพลภาพ มีระดับความสูญเสียรุนแรง – 

ตาม ม.71 วรรคสอง (ประกาศ ณ วนัที่ 9 สิงหาคม 

2559) 

สาระสําคญั คือ ผูป้ระกนัตนที่ทุพพลภาพ

มีระดับความสูญเสียไม่รุนแรง คือความสามารถใน

การทาํงานลดลง หรือไม่อาจทาํงานตามปกติได้ มี

สิทธิไดรั้บเงินทดแทนการขาดรายได ้30% ของค่าจา้ง

รายวนัไม่เกิน 180 เดือน  

ถา้ทุพพลภาพมีระดับความสูญเสียรุนแรง 

เช่น ขาขาดทั้ง 2 ขา ตั้งแต่ระดบัเข่าขึ้นไป,มือขาดทั้ง 

2 ขา้งตั้งแต่ระดับเข่าขึ้นไป,มือขาดทั้ง 2 ขา้งตั้งแต่

ขอ้มือขึ้นไป,โรคหรือการบาดเจ็บของสมองที่ทาํให้

ไม่อาจประกอบกิจวตัรประจาํวนัและตอ้งมีผูอ่ื้นช่วย

ดูแลฯลฯ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% 

ของค่าจา้งรายวนัตลอดชีพ 

(4) ระเบียบสํานักงานประกันสังคมว่า

ด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. 2558 –ตาม ม.

56 (ใชบ้งัคบัตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2558) 

สาระสําคัญ  คือ กําหนดแบบคําขอรับ

ประโยชน์ทดแทน พร้อมเอกสารประกอบการยืน่คาํ

ขอต่อเจา้หน้าที่ เพื่อให้ผูป้ระกนัตนมีสิทธิได้รับเงิน

ทดแทนกรณีเดียว  เ ม่ือมีสิทธิได้รับกรณีประสบ

อันตราย หรือเจ็บป่วย และกรณีทุพพลภาพในเวลา

เดียวกนั 

(5) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง 

กําหนดหลักเกณฑ์ในกรณทุีพพลภาพ (ตาม ม.5) 

(6) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง 

กําหนดแบบรายการและวิ ธีการยื่น ข้ึนทะเบียน

นายจ้าง ข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน แจ้งเปลี่ยนแปลง

ข้อเท็จจริงพ.ศ.2558  –ตาม ม.44 (ใช้บังคับ 12 

พฤศจิกายน 2558) 

สาร ะสํา คัญ  คือ  ให้นา ยจ้า งยื่น แบ บ

รายการทางส่ืออีเลคทรอนิกส์ได้ต่อสํานักงานแห่ง

ทอ้งที่ ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจา้ง ยกเวน้กรณีขึ้น

https://www.google.co.th 
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ทะเบียนนายจา้ง และแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้เท็จจริง

ของนายจา้ง 

(7) ประกาศสํานักงานประกันสังคม เร่ือง

กําหนดแบบรายการและวิธีการส่งเงินสมทบ –ตาม ม.

47 (ใชบ้งัคบั 12 พฤศจิกายน 2558) 

(8) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ืองหลักเกณฑ์และ

อัตราค่าส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสําหรับ

ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

อันมิใช่เน่ืองจากการทํางาน –ตาม ม. 63 (2) (ใชบ้งัคบั 

1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป) 

 

สาระสําคัญ กาํหนดรายการตรวจร่างกาย

ตามระบบ และทางห้องปฏิบติัการตามแนวทางตรวจ

สุขภาพที่จาํเป็นและเหมาะสมสาํหรับประชาชนตั้งแต่ 

อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยมีความถ่ี และอัตราค่าบริการ

กาํหนดไวใ้นแต่ละรายการ 

(9)  กฎกระทรวงกํ าหนดหลัก เกณฑ์ 

เงื่อนไขและอัตราการับประโยชน์ทดแทนในกรณี

ว่างงาน เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ.2560-ตาม ม.79/1 

(ลงนามวนัที่ 11 มกราคม 2560) 

สาระสําคัญ คือ ผูป้ระกันตนที่ว่างงาน มี

สิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50 % ของ

ค่าจา้งรายวนั ตลอดเวลาที่ไม่ไดท้าํงานแต่ไม่เกิน 180 

ว ัน  แ ละ ให้งด กา รจ่ ายปร ะโ ยชน์ท ดแ ทน  เ ม่ื อ

ผูป้ระกันตนลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง หรือ

สญัญาจา้งไดส้ิ้นสุดลง 

(10)  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบําเหน็จชราภาพแก่

ผู้ประกันตนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.2560 –ตาม ม.

77 ทววิรรคสาม (ใชบ้งัคบั 17 มกราคม 2560 เป็นตน้

ไป) 

สาระสําคัญ คือ ผู ้มีสิทธิได้รับบาํเหน็จ

ตอ้งเป็นผูป้ระกนัตนที่มีสัญชาติของประเทศที่ได้ทํา

ความตกลงด้านการประกันสังคมกรณีชราภาพกับ

ประเทศไทย  

ผูป้ระกนัตนไม่มีสัญญาติไทย ไดรั้บเงิน

บาํเหน็จเท่ากบัจาํนวนเงินสมทบที่จ่ายถา้ผูป้ระกนัตน

จ่ายเงินสมทบตํ่ากวา่ 12 เดือน  

ถา้จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะ

ได้รับบาํเหน็จเท่ากับจาํนวนเงินสมทบ ในประเทศ

ไทยที่ผูป้ระกันตนและนายจา้งจ่ายสมทบ และตอ้ง

แสดงความประสงคพ์ร้อมหลกัฐานที่จะไม่พาํนักใน

ประเทศไทยต่อเจา้หนา้ที่ 
 

 
(11) พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการ หรือ

ลูกจ้างที่ไม่อยู่ ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคม พ.ศ. 2560 –ตาม ม.4 (4) (ใชบ้งัคบั 19 

กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป) 

สาระสําคญั คือ กาํหนดกิจการหรือลูกจา้ง 

9 ประเภทที่ไม่อยู่ ในขอบข่ายบังคับของกฎหมาย

ประกนัสงัคม ไดแ้ก่  

http://pr.moph.go.th 
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1. ลูกจ้างของเนติบณัฑิตยสภา 2. ลูกจา้ง

ของสถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ 3.ลูกจา้งของสภากาชาด

ไทย 4.ลูกจา้งของสาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ  5.ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ  6.

ลูกจา้งของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไมแ้ละเล้ียง

สัตว ์ซ่ึงมิไดใ้ชลู้กจา้งตลอดปี และไม่มีลกัษณะงาน

นอกเหนือกิจการดงักล่าวรวมอยูด่ว้ย 7.นายจา้งที่เป็น

บุคคลธรรมดา และงานที่ ลูกจ้างทาํนั้ นมิได้มีการ

ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 8. ลูกจ้างที่จ้างไวเ้พื่อ

ทาํงานมีลักษณะเป็นคร้ังคราว เป็นการจรหรือตาม

ฤดูกาล และ 9. ลูกจา้งของนายจา้งที่ประกอบการคา้เร่ 

หรือการคา้แผงลอย  

(12)  ประกาศกระทรวงเ ร่ืองกําหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออก

เงินสมทบของนายจ้างและผู้ ประกันตนในท้องที่

ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ.2560 - ตาม ม.46/1 

(บงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2560)  

 
สาระสําคัญ คือ กําหนดให้นายจ้างและ

ผู ้ป ร ะ กั น ต น ใ น จัง ห วัด ชุ ม พ ร  สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี 

นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พทัลุง สงขลา ยะลา 

ปัตตานี นราธิวาส ระนองและประจวบคีรีขันธ์ ที่

ประสบวาตภัย และอุทกภัยอย่างร้ายแรง ลดเงิน

สมทบงวดเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2560 โดยส่งเงิน

สมท บอัตร า ฝ่ ายละ ร้อ ยละ  3  ข อง ค่ า จ้า ง  แล ะ

ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบเดือนละ 288 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th 
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อนุบัญญตัิทีย่งัไม่ใช้บังคบั มจีาํนวน 8 ฉบับ ดงัน้ี 

ร่างกฎหมายลําดับรองที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อกาํหนดคุณสมบติั

ผูส้มคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 อตัราเงินสมทบและหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงสิทธิประโยชน์ และส่งให้

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาก่อนลงประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลบงัคบัใชต้่อไปจํานวน 

3 ฉบับ คือ  

1) ร่างพระราชกฤษฎีกากาํหนดคุณสมบัติของ

บุคคลซ่ึงอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....  

-เพือ่กาํหนดคุณสมบติัของบุคคลซ่ึงอาจสมคัร

เขา้เป็นผูป้ระกนัตามมาตรา 40  

2) ร่างพระราชกฤษฎีกากาํหนดหลกัเกณฑ์และ

อัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน 

ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับ

ประโยชน์ทดแทน พ.ศ. ....  

-เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจน

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน  

3) ร่างกฎกระทรวงกาํหนดอัตราเงินสมทบท่ีรัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสําหรับบุคคลซ่ึง

สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....  

-เพือ่กาํหนดอตัราเงินสมทบที่รัฐบาลตอ้งจ่ายเขา้กองทุนประกนัสังคม โดยมีอตัราที่แตกต่างกนัตาม

ประเภทประโยชน์ทดแทน ซ่ึงไม่เกินก่ึงหน่ึงที่ผูป้ระกนัตนไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม 

 

สรุปสาระสําคญัของร่างพระราชกฤษฎกีาและร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับ ดงัน้ี 

(1) เพิ่มเติมคุณสมบัติผู้สมัคร 

  เดิม คือ มีสญัชาติไทย อายไุม่ต ํ่ากวา่ 15 ปีไม่เกิน 

60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผูป้ระกันตนมาตรา 33 และ39 

เปลี่ยนเป็น “มีสัญชาติไทยหรือเป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพ

เขา้มาอาศยัในประเทศไทย โดยมีมติคณะรัฐมนตรีผ่อน

ผนัให้อาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นการชัว่คราวเป็นกรณี

พิเศษ หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ไดรั้บ

การผอ่นผนัอาศยัในประเทศเป็นการชัว่คราว เพื่อรอการ
http://www.banglamungdistrict.go.th 

https://news.mthai.com 
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ส่งกลบั มีอายไุม่ต ํ่ากว่า 15 ปี – ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 (ลูกจา้งที่เคยเป็น

ผูป้ระกนัตน) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนบาํเหน็จบาํนาญของขา้ราชการ ขา้ราชกรุงเทพมหานคร ขา้ราชการส่วน

ทอ้งถ่ินและของรัฐวสิาหกิจ” 

 ข้อสังเกต คือ คุณสมบติัขา้งตน้ ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ความใหม่ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม (ฉบบัที่

4) พ.ศ.2558 มาตรา 40 วรรคแรกวา่ “บุคคลซ่ึงมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือไม่อยู่ในบังคบัแห่งพระราชบัญญัติ

น้ี อาจสมคัรเขา้เป็นผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญติัน้ีได ้ โดยแสดงความจาํนงต่อสาํนกังาน ทั้งน้ี คุณสมบติั

บุคคลดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

 

 (2) เพิ่มทางเลือกที่ 3 

- คือผูป้ระกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 

บาท รัฐจ่าย 150 บาทรวม 450 บาทโดยผูป้ระกันตน

ไดรั้บประโยชน์คุม้ครองรวม 5 กรณี นอกจากไดรั้บเงิน

ทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ 

เงินค่าทาํศพ เช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1 และ 2 แลว้ จะ

ไดรั้บเงินบาํเหน็จที่เป็นเงินออมของผูป้ระกนัตน และไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท  ต่อเดือนคราวละ

ไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ 

 (3) ปรับสิทธิประโยชน์ทางเลือกท่ี 1 และ 2 และผู้ประกันตนจ่ายอัตราเดิม คือ ทางเลือกที่ 1 ผูป้ระกนัตน

จ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาทรัฐสมทบ 30 บาทต่อเดือน และทางเลือกที่ 2 ผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 

100 บาท และรัฐสมทบ 50 บาทต่อเดือน 

 

 ประเด็นที่แก้ไข คือ 

  - เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยกรณีผูป่้วยในนอนพกัใน

โรงพยาบาลตั้ งแต่ 1 วนัขึ้นไปได้รับวนัละ 200 บาทเป็นวันละ 300 บาท ปีละไม่เกิน 30 วนั กรณีไม่นอน

โรงพยาบาลและมีใบรับรองแพทยใ์หห้ยดุตั้งแต่ 3 วนัขึ้นไป ไดรั้บวนัละ 200 บาท 

เว้นแต่เป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่ 3 มีสิทธิไดรั้บปีละไม่เกิน 90 วนั และเพิม่สิทธิไดรั้บเงิน 

ทดแทนการขาดรายไดแ้ม้มิใช่ผู้ป่วยใน วนัละ 200 บาทไม่เกิน 30 วนัต่อปีโดยแพทย์ส่ังให้หยุดงาน 3 วัน รวมทั้ง

เพิ่มกรณไีปพบแพทย์คร้ังละ 50 บาทไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี 

http://www.komchadluek.net 
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  - หากตายได้ค่าทาํศพ 20,000 บาท และเพิ่ม เงินสงเคราะห์อีก 3,000 บาท เม่ือส่งเงินสมทบ

มาแลว้ครบ 60 เดือน 

  - ค่าทุพพลภาพ ไดรั้บ 500-1,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน 15 ปี ตามระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบและ

ขึ้นกบัคาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการการแพทย ์

 ข้อดีการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ใช้สิทธิรักษาพยาบาลคู่กับสิทธิบัตรทองไม่

ตัดสิทธิเบ้ียยังชีพผู้ สูงอายุ ถ้าขาดส่งเงินสมทบ ยังคงเป็นสมาชิกต่อได้ ณ วนัที่   31 กรกฎาคม 2560 มี

ผูป้ระกนัตนมาตรา 40 ทั้งส้ิน 2,310,445 คน คาดว่าปีแรกของการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ จะมีผูป้ระกันตน

มาตรา 40 เพิม่เป็น 3 ลา้นคน  (มติชน,10 สิงหาคม 2560,น.5)  

 

ร่างกฎหมายลําดับรอง ตามพระราชบญัญัติ

ประกันสังคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 ที่อยู่ ในระหว่าง

ดําเนินการ มีจาํนวน 5 ฉบบั ดงัน้ี 

1. ระเบียบกระทรวงแรงงานวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

และวธีิการสรรหาคณะกรรมการการแพทย ์ 

(ตาม ม.14) 

 2. ประกาศคณะกรรมการการแพทย ์เร่ือง 

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพสําหรับ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการทาํงาน (ตาม ม.63(3)) 

 3. ประกาศคณะกรรมการการแพทย ์เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้ให้แก่

ผูป้ระกนัตนที่ไดรั้บความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย ์(ตามม. 63 (7)) 

4. ระเบียบ กระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกต้ังผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และ 

ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ตามมาตรา 8 วรรคสาม) 

 5. ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา 

ของคณะกรรมการประกันสังคม (ตาม ม.8/1 เป็นตน้มา) 

 ขอ้ 4 และขอ้ 5 ขา้งตน้ ปัจจุบนัดาํเนินการตามคาํสัง่หวัหนา้คสช.ที่ 40/2558 ตามมาตรา 44 ตั้งแต่วนัท่ี 8 

พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้มา 

 เครือข่ายประกันสังคมคนทํางาน (คปค.) ไดป้ระชุมหารือกบัเครือข่ายสหภาพแรงงานและผูป้ระกนัตน

หลายพื้นที่ มีขอ้สรุปเบื้องตน้ที่จะเสนอกระทรวงแรงงานให้ปรับปรุงพระราชบญัญติัประกนัสังคมในอนาคต 

เช่น 

http://surin108.com 
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(1) ปรับปรุงสํานักงานประกันสังคมให้เป็นองค์การอิสระของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจมีเลขาธิการสปส.ที่สรรหาจากนักบริหารมืออาชีพ และคณะกรรมการประกนัสังคมมี

อาํนาจกําหนดนโยบาย-แผนงานบริหาร กองทุนประกนัสังคม ไม่ใช่เสนอความเห็น-ให้คาํปรึกษา

แนะนาํรัฐมนตรีหรือสาํนกังานเท่านั้น 

 (2) เพิ่มวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ

ประกนัสังคมเป็นคราวละ 4 ปี เพื่อให้มีระยะเวลาเรียนรู้

ระบบงานประกันสังคมและบริหารงานต่อเน่ืองได้

พอสมควร 

 (3) ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบครบตาม

เง่ือนเวลาแล้ว ให้เพิ่มสิทธิ รับประโยชน์ทดแทนกรณี

สงเคราะห์บุตร ต่อไปอีก 6 เดือนนับแต่วันส้ินสภาพการ

เป็นลูกจ้าง  หรือตามระยะเวลาที่ เพิ่มขึ้ นโดยพระราช

กฤษฎีกา 

 (4) ปรับปรุงใหผู้ป้ระกนัตนมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายคร้ังละ

50% ของค่าจา้ง 90 วนั โดยไม่จํากัดจาํนวนคร้ังเท่ากบักรณีไม่จาํกดัจาํนวนคร้ังการไดรั้บค่าคลอดบุตร 

 (5) เพิม่เงินสงเคราะห์บุตรใหม้ากกว่า 400 บาทต่อเดือนต่อคน โดยไม่กําหนดจํานวนบุตรท่ีจะไดรั้บเงิน

สงเคราะห์และขยายอายบุุตร เป็นไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ 

 (6) ยกเลิกหรือขยายจํานวนเดือนท่ีผูรั้บเงินบาํนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนบัแต่เดือนที่

มีสิทธิไดรั้บเงินบาํนาญชราภาพ ใหท้ายาทของผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินบําเหน็จชราภาพ เช่น ยกเลิกภายใน 60 เดือน

หรือขยายระยะเวลาเป็นถึงแก่ความตายภายใน 120 เดือน เพราะประชากรไทยมีแนวโน้มสูงอายยุนืยาวขึ้นโดย

เฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 80 ปีต่อคน 

 (7) ผูป้ระกนัตนที่รับเงินบาํนาญชราภาพ มีสิทธิเลือกใช้สถานพยาบาลตามโครงการประกันสังคมต่อไป 

ไม่ใช่เพยีงภายใน 6 เดือนนบัต่อวนัออกจากงานและตอ้งไปใชโ้ครงการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติต่อไป 

 (8) ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ เช่นเดียวกับประโยชน์ทดแทนกรณีอ่ืนๆ และเพื่อความเท่า

เทียมกับขา้ราชการที่รัฐบาลจ่ายให้กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนการออมแห่งชาติ 

(กอช.)ที่ รัฐ จ่ายสมทบแก่แรงงานที่มิ ใ ช่ข้าราชการและลูกจ้างที่ มีสวัสดิการบํา เหน็จบํานาญแล้ว

 

 

https://www.isranews.org 
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สภาพการจา้งงานในรัฐวิสาหกิจมีความสุ่ม

เส่ียงต่อการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืองานที่มี

คุณค่า  (Decent Work) ทั้ งๆ ที่ รัฐวิสาหกิจคือ

หน่วยงานรัฐประเภทหน่ึง 

รัฐวิสาหกิจมีรากฐานการพฒันามาจากพระ

ร า ช ป ณิ ธ า น ข อ ง ล้ น เ ก ล้ า ล้ น ก ร ะ ห ม่ อ ม 

พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช ในหลวงรัชกาลที่ 5 

ที่ทรงเห็นถึงความสําคัญของบริการเพื่อประโยชน์

สาธารณะ พระองคไ์ดท้รงตั้งหน่วยงานรัฐขึ้นมาดูแล

กิจการใหบ้ริการเพือ่ประโยชน์สาธารณะ เช่น ทรงตั้ง

กรมรถไฟเพื่อดูแลกิจการรถไฟ ในการให้บริการ

ขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ไปมาได้สะดวกขึ้น และ

ทรงตั้งกรมไปรษณียโ์ทรเลข เพื่อดูแลระบบโทรเลข

และโทรศพัท์ อนัเป็นเทคโนโลยส่ืีอสารสมยัใหม่ใน

ส มั ย นั้ น  ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ น ก า ร

ติดต่อส่ือสารโดยไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางไปพบปะและ

เห็นหนา้กนั 

ใ น เ ว ล า ต่ อ ม า  เ ม่ื อ ส ย า ม ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้

เปล่ียนแปลงเป็นการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นพระ

ประมุข หน่วยงานรัฐเหล่าน้ีได้ถูกแปลงสภาพเป็น

รัฐวิสาหกิจ เพื่อประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัว 

และสามารถบริหารจดัการทรัพยากรของประเทศ ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยใชห้ลกัการทาง

เศรษฐศาสตร์ทางขนาด (Economy of Scale) 

โดยเฉพาะบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เช่น นํ้ า ไฟฟ้า 

นํ้ าประปา ส่ือสาร ขนส่ง ธนาคาร และอ่ืนๆ ด้วย

ตน้ทุนที่ถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนไม่ว่ารวยหรือจน 

อยูใ่นเมืองหรือเขตชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ให้มี

โอกาสเขา้ถึงและใชบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั การมีอยู่

ของรัฐวิสาหกิจในอดีตไม่ เพียงแต่สร้างบริการ

ดร.พงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี 
รองเลขาธิการด้านวิชาการ สมาพันธแ์รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) 

https://twitter.com/hamzterzk
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สาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้ใช้บริการใน

ภาคส่วนต่างๆ อันเป็นพนัธกิจที่สําคญัของรัฐ เพื่อ

รองรับและส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

และยกระดบัคุณภาพชีวติคนในสงัคม แต่ยงัสร้างงาน

ให้ประชาชนเขา้มาทาํงาน หารายไดเ้ล้ียงชีพ เป็นอีก

ช่องทางหน่ึงของแหล่งทาํงานในหน่วยงานรัฐที่มี

ลักษณะการจ้างงานตามมาตรฐานงานที่ มี คุณค่า 

(Decent Work) 

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา กระแสทุนนิยม

เสรีของประเทศทางฝ่ังตะวนัตกและสหรัฐอเมริกา ได้

ถาโถมเขา้มาในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ซ่ึง

รับเอาอิทธิพลของแนวคิดทุนนิยมเสรีเข้ามาเป็น

แนวทางบริหารจัดการประเทศ ทําให้รัฐบาลไทย

ละเลยนโยบายที่จะสร้างบริการสาธารณประโยชน์ใน

ราคาที่เป็นธรรม ไม่แสวงหากาํไร ใหก้บัประชาชนได้

เขา้ถึงและใช้บริการ แต่กลับไปส่งเสริมการมีตลาด

ทุนเพื่อการระดมทุน การสร้างตลาดแข่งขนัเสรี ลด

บทบาทการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจ แลว้เปิด

โอกาสใหบ้ริษทัเอกชนเขา้มาประกอบธุรกิจ  

ส่งผลทาํให้นับแต่น้ี นโยบายของรัฐต่อการ

บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเร่ิมแปรเปล่ียนไป รัฐ

ปฏิเสธการเป็นผูส้ร้างบริการสาธารณประโยชน์

เหล่าน้ี แต่ผลักดันให้เอกชนเขา้ดาํเนินการแทนเป็น

ธุรกิจหวังผลกําไร จนกระทั่งนําไปสู่การแปรรูป

รัฐวิส าหกิจด้วยวิ ธีกา รต่ า ง  เ ช่ น  ก ารห้า มมิให้

รัฐ วิส า ห กิ จ ล ง ทุ น เ อ ง  แ ต่ ให้ ร่ ว ม ก า ร ง า น กับ

บริษทัเอกชน การตั้งบริษทัลูกแลว้ถ่ายโอนทรัพยสิ์น

หรือเน้ืองานบางส่วนไปให้บริษทัลูกดาํเนินการแทน 

โดยหลายแห่งเป็นการถือหุ้นร่วมกับนายทุนเอกชน 

เป็นการผ่องถ่ายรายได้ของรัฐวิสาหกิจสู่กระเป๋า

นายทุน ทาํใหรั้ฐวิสาหกิจเร่ิมอ่อนแอลงเร่ือยๆ จนใน

ท่ีสุดก็ยกเลิกกิจการและใหเ้อกชนเขา้ดาํเนินการแทน  

นอกจากนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้ว 

นโยบายรัฐในยคุทุนนิยมเสรียงัมีผลกระทบต่อสภาพ

การจา้งงานของพนกังานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การห้าม

ไม่ใหรั้บพนกังานใหม่ทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ

การทาํงาน แต่ให้หันไปใช้วิธีการจ้างงานแบบไม่

มัน่คง เช่น การจ้างงานตามโครงการ การจ้างงานตาม

สัญญาจ้างระยะส้ัน การ จ้างงานแบบ Outsource หรือ

รับจ้างทําของ เพื่อลดรายจ่ายเก่ียวกับพนักงานใน

หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ส่งผลกระทบทาํใหคุ้ณภาพการ

ให้บริการของรัฐวิสาหกิจแย่ลง รัฐวิสาหกิจขาดการ

พฒันาไม่ต่อเน่ืองไม่ย ัง่ยนื 

ยุทธวิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิ จด้วยการ

ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

เพือ่แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาแนวคิดต่อ

ยอดเป็นการยกร่างกฎหมายอีกฉบบั เพื่อทาํให้การ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น นั้นคือ

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและ

บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. … ในขณะน้ี แมช่ื้อฟังจะดูดี 

https://pwa.co.th 
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แต่เน้ือหาที่ซ่อนเร้นคือ กฎหมายแปรรูปที่เติมเต็ม

ความสมบูรณ์ให้กับ พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ นั่นคือ

การให้กระทรวงการคลังโอนหุ้นรัฐวิสาหกิจในชุด

แรกจํานวน 11 รัฐวิสาหกิจ ไปให้คณะกรรมการ

บรรษัทแห่งชาตินําไปลงทุนในตลาดทุน และให้

อาํนาจคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ใน

การลดสดัส่วนการถือครองหุน้ของรัฐวิสาหกิจจนพน้

สภาพการเป็นรัฐวสิาหกิจ  

 

นโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้วยการยกร่าง

กฎหมายและวธีิการต่างๆ ทั้งทางตรงทางและออ้ม จึง

เป็นความอปัยศอดสูของรัฐบาล รัฐไม่เพียงแต่ปฏิเสธ

ในฐานะผูป้กครองประเทศในการสร้างบริการเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะให้แก่ประชาชน แต่ยงัสร้างงาน

ไม่มั่นคงในการทาํงานภาครัฐวิสาหกิจให้เกิดขึ้ น 

รวมทั้ งที่สําคญันําสาธารณะสมบัติของแผ่นดินใน

รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นของชาติและประชาชน ไปให้

นายทุนแสวงหาประโยชน์อีกดว้ย 

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) 

และองคก์รสมาชิกต่างๆ ไดมี้เจตนารมณ์ร่วมกนั ที่จะ

ปกป้องสมบติัชาติและประชาชน นั่นคือ รัฐวิสาหกิจ 

ใหด้าํรงอยู ่เพื่อสร้างบริการสาธารณประโยชน์ให้แก่

ชาติและประชาชน อันเป็นพื้นฐานของการพฒันา

ประเทศต่อไป รวมทั้งดูแลสภาพการจา้งงานแบบงาน

ที่มีคุณค่าใหเ้กิดขึ้นในรัฐวสิาหกิจ ดว้ยความเช่ือมัน่ว่า 

วิธีการเช่นน้ี จะสร้างความย ัง่ยืนและการดํารงอยู่

ใหก้บัรัฐวสิาหกิจในประเทศไทย 
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ดังที่ทราบกันแล้วว่า เม่ือวนัที่ 19 ตุลาคม 

2560 นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ที่ 1 กับพวกรวม 51 

คน แยกเป็นผูรั้บบาํนาญชราภาพประกนัสังคมแลว้ 6 

คน และเป็นผูป้ระกนัตนที่จะไดรั้บบาํนาญ ชราภาพ

ในอนาคตอนัใกล ้จาํนวน 45 คน ไดร่้วมกนัยืน่ฟ้อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน่ืองจาก เป็นผู ้

รักษาการตามกฎหมายประกนัสังคม มีอาํนาจหน้าที่

ออกกฎกระทรวงที่เ ก่ียวกับกรณีบาํนาญชราภาพ  

และกฎกระทรวงดงักล่าวตอ้งผา่นความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี กฎหมายจึงกาํหนดให้ฟ้องคดีต่อศาล 

ปกครองสูงสุด  เพราะเป็นการฟ้องตําแหน่งผู ้มี

อาํนาจหนา้ที่ ตามกฎหมาย 

 สาเหตุที่มีการร่วมกันฟ้องคดีน้ีก็คือ ผูฟ้้อง

คดีเขา้ประกนัสังคมมาตั้งแต่กฎหมาย ประกนัสังคม

ใชบ้งัคบัตั้งแต่ปี 2533 ถูกหักค่าจา้งกรณีชราภาพตน้

ปี 2542 เร่ือยมาจน เกษียณอาย ุ(55 ปี) เม่ือส้ินสุดการ

จา้งก็มีการจ่ายบาํนาญชราภาพคร้ังแรกเม่ือปี 2557  ผู ้

ฟ้องคดีไดรั้บเงินบาํนาญเพียง 2,000 บาทเศษ , 3,000 

บาท และ 3,000 บาทเศษต่อเดือน  ซ่ึงไม่เพียงพอแก่

การยงัชีพ รัฐไม่ร่วมจ่ายสมทบในกรณีชราภาพ  

ในขณะที่กองทุนอ่ืน ๆ รัฐร่วมจ่าย อนัเป็นการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่ เ ป็นธรรม และไม่สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของกฎหมายประกนัสงัคม 

  

ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ 
 

http://voicelabour.org 
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 มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ในฐานะที่ เ ป็น

องค์กรพฒันาเอกชนด้านแรงงาน มีบทบาทสําคัญ

ท า ง ด้า น วิชา ก า ร แ ล ะ ก า ร ขับ เค ล่ื อ น น โ ยบ า ย  

กฎหมายและสิทธิมนุษยชนดา้นแรงงานมาโดยตลอด 

รวมทั้งที่เก่ียวกบังานปฏิรูปประกนัสังคม โดยมีส่วน

ร่วมกบัภาคประชาสงัคมมายาวนาน 

 

 เก่ียวกับคดีน้ีก็เช่นเดียวกัน มูลนิธิฯก็ได้มี

ส่วนร่วมกับผู ้ฟ้องคดี และทีมทนายความ  เพื่อ

พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จนกระทัง่ได้

แนวทางการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อให้พิจารณา

ตรวจสอบวา่ กฎกระทรวงที่เก่ียวขอ้งกบับาํนาญชรา

ภาพประกันสังคม ชอบดว้ยกฎหมายหรือเป็นธรรม

แลว้หรือไม่ สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า

ดว้ยการประกนัสงัคมหรือไม่ มีลกัษณะเป็นการเลือก

ปฏิบติัหรือไม่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

มิไดแ้กไ้ขปรับปรุงกฎกระทรวงต่างๆที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึง

บั ง คับ ใ ช้ ม า ตั้ ง แ ต่ ปี  2538 ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

สถานการณ์เศรษฐกิจและสงัคมที่เปล่ียนแปลงไป ดงั

ปรากฏขอ้เทจ็จริงและเหตุผลดงัน้ี 

 (1)ประเด็นแห่งคดีน้ี เก่ียวข้องกับบริการ

หรือประโยชน์สาธารณะ  กล่าวคือเป็นสิทธิด้าน

สุขภาพและสวัสดิการสังคม  มีผู ้ประกันตนตาม

มาตรา 33 (เป็นลูกจา้ง) จาํนวน  10,733,498 คน  และ

มาตรา 39 (เคยเป็น --ส้ินสุด--สมัครเข้ามาใหม่) 

จาํนวน 1,356,883  คน และมีนายจา้งทั้งส้ิน 442,040 

ราย   

นอกจากน้ี นับแต่ปี 2557 ซ่ึงเป็นปีแรกที่มี

การจ่ายเงินบาํนาญชราภาพประกนัสังคม จนปัจจุบนั

น้ี มีผูรั้บเงินกรณีชราภาพแลว้ร่วม 1 แสนคน ซ่ึงถือ

เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ 

(2)เงินบาํนาญชราภาพรายเดือน เพียง 2,000 

บาทเศษ หรือ 3,000 บาทเศษ ไม่เพียงพอแก่การยัง

ชีพ  เน่ืองจากกฎกระทรวงดงักล่าวกาํหนดการจ่าย

แบบตายตวั  ไม่อิงอยู่กับดัชนีค่าครองชีพ และเม่ือ

พจิารณาประกอบกบัเส้นความยากจน (ดา้นรายจ่าย) 

ซ่ึงสาํนกังานสถิติแห่งชาติไดท้าํการสาํรวจเร่ืองน้ีใน

ส่วนกรุงเทพมหานคร  พบว่าในปี พ.ศ.2556 อยู่ที่

จาํนวน 3,047 บาท  พ.ศ. 2557  อยู่ที่จาํนวน 3,133  

บาท และพ.ศ. 2558 อยู่ที่จ ํานวน  3,132 บาท เงิน

บาํนาญชราภาพประกันสังคมที่ได้รับจึงตํ่ากว่าเส้น

ความยากจน 

 แม้ว่า ผูป้ระกันตนจะมีระยะเวลาในการส่ง

เงินสมทบที่ยาวนาน และจะได้รับผลประโยชน์

http://voicelabour.org 
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เพิ่มขึ้นอีกปีละ ร้อยละ 1.5 ก็ตาม เช่น  ผูท้ี่ไดรั้บเงิน

บาํนาญเดือนละ 2,000 บาท และส่งเงินสมทบมา 25 

ปี ไดเ้งินบาํนาญเพิ่มอีกปีละ 150 บาท ในเวลา 10 ปี 

จะไดเ้พิม่อีก 1,500 บาท รวมเป็นเงินเพยีง 3,500 บาท   

 หรือกรณีไดบ้าํนาญเดือนละ 3,000 บาท ก็จะ

ไดเ้พิ่มอีกปีละ 225 บาท ในเวลา 10 ปี จะได้เพิ่มอีก 

2,250 บาท รวมเป็นเงิน 4,250 บาท  

ตวัเลขที่เพิ่มขึ้นก็ยงัไม่มากพอที่จะกล่าวได้

ว่าเพียงพอแก่การยงัชีพของคนทาํงานที่เกษียณอายุ

แลว้ 

(3)รัฐไม่ร่วมจ่ายสมทบในส่วนชราภาพ หรือ

จ่ายในส่วนสงเคราะห์บุตรและชราภาพในอัตราที่ต่ํา

(ร้อยละ 1)จนไม่สามารถสร้างหลักประกันสังคม

กรณีบาํนาญชราภาพใหเ้พยีงพอและเป็นธรรมได ้

 กล่าวคือ เดิมเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตร

และชราภาพ กฎหมายกําหนดให้ 3 ฝ่าย จ่ายเงิน

ส ม ท บ อัต ร า เ ท่ า กัน  คื อ  3 %  ข อ ง ฐ า น ค่ า จ้า ง

ผูป้ระกันตน แต่เม่ือวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2556 ผูถู้ก

ฟ้องคดีกลบัออกกฎกระทรวงกาํหนดอตัราเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม พ.ศ.2556 กําหนดให้ตั้ งแต่

วนัที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ให้

รัฐบาลจ่าย 2 % และตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 เป็น

ตน้ไปใหรั้ฐบาลจ่ายเงินสมทบใน  อตัรา 1 % ในขณะ

ที่ฝ่ายนายจ้างและลูกจา้งตอ้งจ่ายในอัตราที่สูงกว่า

รัฐบาล 2 เท่า คืออตัรา 3 %  

ทั้งๆ ท่ีเหตุผลทา้ยกฎกระทรวงระบุว่า  เพื่อ

เป็นการบรรเทาภาระของนายจา้งและผูป้ระกนัตนให้

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัที่

ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจา้งขั้นตํ่า ปี 

2556  จึงเป็นการกระทาํที่ขดัต่อหลกัการ การร่วมจ่าย

ของรัฐบาล นายจ้าง และผูป้ระกันตน   โดยรัฐมี

หนา้ที่สมทบเงินในกองทุนประกนัสังคม  อยา่งน้อย

ท่ีสุดคือในอตัราเท่ากันกับนายจา้งและผูป้ระกันตน 

หรือในอัตราท่ีมีหลักประกันได้ว่าผูป้ระกันตนจะ

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ประกนัสงัคมที่เพยีงพอและเป็น

ธรรม 

 

 (4) เมื่อพิจารณากองทุนบํานาญชราภาพใน

ส่วนอ่ืน ๆ เช่น กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(กบข.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กองทุนสงเคราะห์ครู

โรงเรียนเอกชน และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
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รั ฐ เ ป็ น ผู ้ จ่ า ย ห รื อ ร่ ว ม จ่ า ย ทั้ ง ส้ิ น  เ ท่ า กั บ ว่ า 

ผูป้ระกันตนในระบบประกันสังคมถูกเลือกปฏิบัติ

จากรัฐ โดยไม่เป็นธรรม 

 

 นอกจากน้ี  ยงัปรากฏวา่ กฎกระทรวงกรณี

ชราภาพซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน เป็นผู ้

ออก ไม่ปรากฏวา่มีหลกัการหรือสาระสาํคญัในเร่ือง 

การนําผลประโยชน์จากการนําเงินกองทุน 

ประกันสังคมไปลงทุนหาผลประโยชน์ มาคาํนวณ

เพื่อจ่ายเงนิบํานาญชราภาพ ดงัปรากฏขอ้มูลวา่  

สาํนกังานประกนัสงัคมไดน้าํเงินในส่วนชราภาพไป

ลงทุนจาํนวนมาก  อีกทั้งไดรั้บผลประโยชน์จากการ

ลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบนั (19 ปีเศษ)  มี

เงินลงทุนสะสม ณ เดือนมีนาคม 2560 จาํนวน 

1,604,811 ลา้นบาท และมีดอกผลจากการลงทุน

สะสม เป็นเงิน 478,673 ลา้นบาท (อา้งอิงขอ้มูลจาก 

www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/inves

tQ12017 /investment /sso_pro.jpg) 

(5)ในช่วงเวลาที่ออกกฎกระทรวงฉบับ

ดงักล่าว เป็นช่วงเวลาเดียวกบัแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ

ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2545- 2564) ซ่ึงเป็นนโยบายสําคญั

แห่งรัฐ แต่การออกกฎกระทรวง  มิได้ตอบสนอง

หรือรองรับสถานการณ์ปัญหาท่ีมีแนวโน้มเห็นไดช้ดั

วา่ จะเกิดความเดือดร้อนและผลกระทบอยา่งรุนแรง

ต่อผู ้ประกันตนสูงอายุ และมิได้สอดรับกับแผน

ผูสู้งอายแุห่งชาติฉบบัที่ 2 แต่อยา่งใด 

(6)กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับบาํนาญชรา

ภาพประกนัสงัคม 

 ตามกฎหมายประกันสังคม ประโยชน์

ทดแทนกรณีชราภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ (1) เงิน

เล้ียงชีพรายเดือน  เรียกว่าเงินบาํนาญชราภาพ หรือ 

(2) เงินบาํเหน็จที่จ่ายใหค้ร้ังเดียว เรียกว่าเงินบาํเหน็จ

ชราภาพ   

เน่ืองจากเป็นเงินออมแบบผูกพนัระยะยาว 

เพือ่เป็นหลกัประกนัรายไดใ้นอนาคตของคนทาํงาน

เม่ือ ส้ินสุดความเป็นผู ้ประกันตน  ซ่ึงหมายถึง

หลักประกันพื้นฐานสําหรับผู ้ประกันตนที่ เ ป็น

ผูสู้งอาย ุ ซ่ึงไดส้ร้างผลผลิตและบริการให้แก่สังคม

มายาวนาน จนกระทัง่เม่ืออายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์  อนั

เป็นอายุท่ีทาํให้เกิดสิทธิการได้รับเงินบาํนาญชรา

ภาพ  เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อประเทศชาติ  ควรไดรั้บ

ปัจจยัเก้ือหนุนการดําเนินชีวิตอย่างสมศักด์ิศรีและ

ความเป็นมนุษย ์  

 กฎกระทรวงที่เก่ียวขอ้งในคดีน้ีมี 3 ฉบบั คือ  
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 (1) กฎกระทรวงฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออก

ตามความในพระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

กาํหนดจาํนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคาํนวณเงิน

สมทบของผูป้ระกนัตน ม.33 ไม่ตํ่ากวา่เดือนละ1,650 

บาท และไม่เกิน 15,000 บาท(มีผลตั้ งแต่มีนาคม 

2538 จนปัจจุบนั)  

(2) กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

ระยะเวลา และอตัราการจ่ายประโยชน์ 

ทดแทนกรณีชราภาพ พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติ

ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 มาตรา 77) และ  

(3) กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบ

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2556 (พระราชบญัญติั 

ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46  วรรคหน่ึงและ

วรรคสอง)   

ทั้ ง น้ี  ผู ้ฟ้องคดีทั้ ง  51  คน ได้ขอให้ศาล

พพิากษาหรือมีคาํสัง่  ดงัน้ี 

1. ให้เพิกถอนกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 

2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัประกนัสังคม 

พ.ศ. 2533 และให้ออกกฎกระทรวงที่มีการกาํหนด

จาํนวนเงินที่ใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณเงินสมทบของ

ผู ้ป ร ะ กัน ต น ต า ม ม า ต ร า  3 3  ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ

สอดคล้องเพื่อประโยชน์ในการกาํหนดประโยชน์

ทดแทนกรณีชราภาพ ให้ผู ้ประกันตนได้รับเงิน

บาํนาญชราภาพที่เพียงพอแก่การยงัชีพ สมศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย ์  

 

2 .  ใ ห้ เ พิ ก ถ อ น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง กํ า ห น ด

หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่าย

ประโยชน์ทดแทน ชราภาพ พ.ศ. 2550 ขอ้ 2. โดยให้

มีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ยืดหยุน่  มีความสัมพนัธ์

กบัดัชนีค่าครองชีพ และให้มีหลกัเกณฑก์ารจดัสรร

ผลประโยชน์จากการนาํเงินกองทุนประกนัสังคมไป

ลงทุนมาคาํนวณจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

ใหแ้ก่ผูป้ระกนัตนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

   3.ให้เพิกถอนกฎกระทรวงกาํหนดอัตราเงิน

สมทบกองทุนประกนัสังคม พ.ศ.2556  และให้จดัทาํ

กฎกระทรวงกาํหนดอัตราเงินสมทบตามตารางทา้ย

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ. 2533  ทั้งน้ีให้รมต.

ว่าการกระทรวงแรงงาน  จัดให้มีการสํารวจและ

ตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกนัตนสูงอายุ ในด้าน

สถิติและความจาํเป็นหรือความตอ้งการพื้นฐานในการ

ดาํรงชีพ  และการออกกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวขอ้งโดยการ

มี ส่ วน ร่ว มข อง ทุก ภา ค ส่ว นท่ี เ ก่ี ยว ข้อ งกับก า ร

https://workpointnews.com 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

21 
 

ประกนัสังคม ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จกระบวนการ โดย 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  1 ปี นบัแต่วนัที่ศาลมีคาํพพิากษา   

จากขอ้เท็จจริงและเหตุผลดงักล่าว  เห็นได้

ว่าผูฟ้้องคดีน้ีจึงเป็นผูท้ี่ได้รับความเดือดร้อน หรือ

อาจจะได้รับความเดือดร้อนอันมิอาจหลีกเล่ียงได ้

เน่ืองจากการใช้อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการบริหาร 

ออกกฎหมายลาํดบัรองและบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ย

การประกนัสงัคม   

 

ทา้ยน้ี ผูเ้ขียนใคร่ขออา้งอิงขอ้มูลของมูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ สูงอายุไทย จากเวทีวิชาการ

มโนทศัน์ใหม่ผูสู้งอายุเม่ือเดือนเมษายน 2555 ซ่ึง

ระบุวา่ “สงัคมไทยกาํลงักา้วเขา้สู่ภาวะสังคมผูสู้งอาย ุ

แต่การตระหนกัถึงผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมกลับยงัมีไม่มากนัก  ตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป  

ประเทศไทยจะมีผูสู้งอายุเพิ่มขึ้นถึงปีละ 1 ล้านคน  

และคร่ึงหน่ึงของผูสู้งอายุทั้งหมดไม่มีเงินออมเลย 

ผู ้สูงอายุเหล่า น้ีมีอายุยืนยาวมากขึ้ น ต้องใช้เ งิน

จาํนวนไม่น้อยเป็นค่าใช้จ่ายซ้ือยารักษาโรคในยาม

เจบ็ป่วย 

ผูสู้งอายุมีการพึ่ งพาบุตรหลานน้อยลงไม่

เหมือนอยา่งในอดีต  การเจริญเติบโตของสังคมเมือง

ในปัจจุบนัที่เปล่ียนแปลงไป  ทาํให้ครอบครัวต่าง

แยกยา้ยกนัอยู ่ ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดของ

เด็กลดลงมาก ในสถานการณ์เช่นน้ีย่อมผลักดันให้

ผูสู้งอายุตอ้งพึ่งพาตวัเองมากขึ้น ประกอบกบัการมี

รายได้ท่ีไม่พอเพียง จะทาํให้คุณภาพชีวิตตกอยู่ใน

สภาพท่ียากจน แร้นแคน้ กลายเป็นภาระของสังคม

ในที่สุดอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้” เพื่อเป็นข้อคิดข้อ

เตือนใจให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความรุนแรงของ

ปัญหา และความเดือดร้อนที่ประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศเผชิญอยู่และจะได้ร่วมกันปฏิบัติการคร้ัง

สาํคญัเพือ่ปฏิรูประบบประกนัสงัคม 

 ผูเ้ขียนหวงัว่า การฟ้องคดีน้ีของ 51 ชีวิต จะ

ก่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน และการ

ตระหนักขอ งรัฐบาลและหน่ว ยงานที่ มีหน้า ที่

รับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว เพื่อเร่งหาทางแก้ไข

ปัญหาทั้ ง เฉพาะหน้าและในระยะยาว รวมทั้ ง

มาตรการในการเยียวยาผูท้ี่ไดรั้บความเดือดร้อนใน

เร่ืองบาํนาญชราภาพประกนัสังคม จึงจะกล่าวไดว้่า 

ไม่มีประชาชนคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง 
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24ปี กระทรวงแรงงาน และ 24 รมว.แรงงาน (2536-2560) 

ยคุกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสังคม (23 กนัยายน 2536 ถึง 1 ตุลาคม 2545) 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

และสวัสดิการสังคม 

ระยะเวลา 

ดํารงตําแหน่ง 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ 

1.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

 

23 ก.ย.36-7 ม.ค.37 นายไพฑูรย ์แกว้ทอง 

(23ก.ย.36-8ม.ค.37) 

นายสมศกัด์ิ การุณ 

(23ก.ย.36-11ธ.ค.37) 

2.นายไพฑูรย์ แก้วทอง 8 ม.ค.37-11 ธ.ค.37 นายเสริมศกัด์ิ การุณ 

3.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 17 ธ.ค.37-17 ก.ค.38 นายยทุธ องักินนัทน์ 

(17ธ.ค.37-19พ.ค.38) 

4.นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 18 ก.ค.38-27 ก.พ.39 น.พ.ประสงค ์บูรณ์พงศ ์

(28ก.พ.39-3พ.ค.39) 

5.นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 3 พ.ค.39-28 พ.ย.39 นายพนูสวสัด์ิ มูลศาสตรสาทร 

(3พ.ค.39-24พ.ย.39) 

6.นายฉัตรชัย เอียสกลุ 29 พ.ย.39-14 ส.ค.40 นายเอกพร รักความสุข 

(29พ.ย.39-8พ.ย.40) 

นายพนูสวสัด์ิ มูลศาสตร์สาทร 

(29พ.ย.39-24ต.ค.40) 

7.นายมนตรี ด่านไพบูลย์ 15 ส.ค.-13 พ.ย.40 นายเอกพร รักความสุข 

(29พ.ย.39-9พ.ย.40) 

นายพลูสวสัด์ิ มูลศาสตรสาทร 

(29พ.ย.39-24ต.ค.40) 

นายทศพร มูลศาสตรสาทร 

(24ต.ค.-8 พ.ย.40) 
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8.นายไตรรงค์ สุวรรณครีี 14 พ.ย.40-4 ต.ค.41 นายจองชยั เท่ียงธรรม 

(14 พ.ย.40-11เม.ย.43) 

นายประกอบ สงัขโ์ต 

(14พ.ย.40-4ต.ค.43) 

9.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 5 ต.ค.41-9ก.ค.42 นายจองชยั เท่ียงธรรม 

(14พ.ย.40-11เม.ย.43) 

นางปวณีา หงสกุล 

(5ต.ค.41-9ก.ค.42) 

10.พลตํารวจตรี วุฒิ สุโกศล 9 ก.ค.42-13 มิ.ย.43 นายจองชยั เท่ียงธรรม 

(14พ.ย.40-11เม.ย.43) 

11.พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก 14 มิ.ย.43-9 ก.พ.44 นายจองชยั เท่ียงธรรม 

(14พ.ย.40-11เม.ย.43) 

นายประยทุธ ศิริพานิชย ์

(11เม.ย.43-6ม.ค.44) 

12.ศาสตราจารย์เดช บุญหลง 17 ก.พ.44-3 ต.ค.45 นางลดาวลัล ์วงศศ์รีวงศ ์

(17ก.พ.44-11ส.ค.48 
 

ยคุกระทรวงแรงงาน (ไม่มี..และสวสัดิการสังคม) 2 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบนั 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 

ระยะเวลา 

ดํารงตําแหน่ง 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ 

1.นายสุวัจน์ ลิปตพลัลภ 3 ต.ค.45-2 พ.ย.46 ไม่มี 

2.นางอุไรวรรณ เทียนทอง 3 พ.ย.46-11 มี.ค.48 ไม่มี 

3.นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม 11 มี.ค.48-2 ส.ค.48 ไม่มี 

4.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 2 ส.ค.48-19 ก.ย.49 ไม่มี 

5.นายอภัย จันทนจุลกะ 9 ต.ค.49-6 ก.พ.51 ไม่มี 

6.นางอุไรวรรณ เทียนทอง 6 ก.พ.51-19 ธ.ค.51 ไม่มี 

7.นายไพฑูรย์ แก้วทอง 20 ธ.ค.51- 6 มิ.ย. 53 ไม่มี 

8.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 6 มิ.ย.53-9 ส.ค.54 ไม่มี 
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9.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 9 ส.ค.54-30 มิ.ย.56 ไม่มี 

10.ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง 30 มิ.ย.56-7 พ.ค.57 ไม่มี 

11.พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 30 ส.ค.57- 19 ส.ค.58 ไม่มี 

12.พลเอกศิริชัย ดิษฐกลุ 19 ส.ค.58-ปัจจุบนั ไม่มี 

 

ข้อสังเกตุ 

(1) 24 แห่งการก่อต้ังกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (9ปี) และเปลี่ยนช่ือเป็นกระทรวงแรงงาน 

(15 ปี) ต้ังแต่กันยายน 2536 ถึงปัจจุบัน รวมแล้วมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทั้งหมดจํานวน 24 คน  

(2) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สถาปนาขึ้นในยุครัฐบาลประชาธิปไตยที่มีพลเอกชวลิต ยง

ใจยุทธ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ และนายกรัฐมนตรี(ที่มาจากการเลือกต้ัง)  โดยได้ควบตําแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการทางสังคม เป็นคนแรกประมาณ 3 เดือนคร่ึง (23 ก.พ.36 ถึง 7 

ม.ค. 37) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เป็นผู้หญิงคนเดียว คอื นางอุไรวรรณ เทียนทอง และรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ

ผู้หญิงคนเดียว คอื นางลดาวัลล์ วงศ์ศรีวงศ์ 

(3) ยุครัฐบาลประชาธิปไตยที่มีพลตํารวจเอกทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ปฏิรูปรูปแบบ

โครงสร้างบริหารราชการแผ่นดิน โดยจัดต้ังกระทรวงใหม่ช่ือกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) ซ่ึงโอนส่วนงาน “กรมประชาสงเคราะห์”มาสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ และเปลี่ยนช่ือเป็น “กรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม” ขณะที่ช่ือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปลีย่นเป็นกระทรวงแรงงาน 

ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา 

(4) ต้ังแต่ตุลาคม 2545 เป็นต้นมาไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานจนถึงปัจจุบัน อาจเป็น

เพราะมีจํานวนกรมน้อยลง คอืกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

และสํานักงานประกันสังคม หรือกระทรวงแรงงานมีความสําคัญเชิงนโยบายน้อยกว่ากระทรวงอื่น เช่น 

กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 

(5) เป็นคร้ังแรกภายใต้รัฐบาลคณะรัฐประหารคสช.(คณะรักาความสงบแห่งชาติ) ถึงปัจจุบัน ที่มี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดํารงตําแหน่งโดยนายทหารเกษียณยศ พลเอก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม คือ 

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ และพลเอกศิริชัย ดิษฐกลุ 

(6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่อยู่ในตําแหน่งยาวนานที่สุดเกิน 2 ปีแล้วคือ พลเอกศิริชัย ดิษฐ

กุล (ต้ังแต่ 19 สิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบัน)  
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ไขปม การจัดทําพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนอก

ระบบ 

วนัที่ 6 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเพื่อการ

พฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ไดรั้บการสนับสนุน

จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.)  จัดทําโครงการ “ ศึกษากรอบ

กฎหมายเพื่อจัดทําร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงานนอกระบบ” โดยมีดร.จกัรกฤษณ์ ควรพจน์ 

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ เป็นผูเ้สนอข้อมูล

สถานการณ์แรงงานนอกระบบด้านต่างๆ ปัญหา

บริหารจัดการโดยภาครัฐ กรณีศึกษาบางประเทศ

ตลอดจนหลักการเหตุผลและวตัถุประสงคข์อบเขต

การดาํเนินงานตามร่างกฎหมาย เพื่อหารือและรับฟัง

ความคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งที่เขา้ร่วมประชุมประมาณ 30 

คน เช่น นายกสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ,

ผู ้แ ท น ศู น ย์ป ร ะ ส า น ง า น แ ร ง ง า น น อ ก ร ะ บ บ

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ,ผูอ้าํนวยการกอง

คุม้ครองแรงงานนอกระบบและคณะ กรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน, ผูแ้ทนมูลนิธิเพื่อการพฒันา

แรงงานและอาชีพ และมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 

ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทาํงาน (คปค.), 

รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 

(คสรท.), ผูแ้ทนสํานักโรคจากการประกอบอาชีพ

และส่ิงแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสํานัก

เสริมสร้างความมัน่คงแรงงานนอกระบบ สาํนักงาน

ประกนัสงัคม ฯลฯ 

ที่ประชุมมีขอ้คิดเห็นหลายคน สรุปไดด้งัน้ี 

(1) “แรงงานนอกระบบ” ตามความหมาย

ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ หมายถึงผูมี้งานทาํที่

ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทาง

สังคมจากการทาํงานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ 

ไม่ได้หมายถึงผูไ้ม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มี

หลักประกันทางสังคมอะไร เพียงแต่ไม่ได้รับเหมือน

แรงงานในระบบ  

กล่าวคือแรงงานนอกระบบจํานวนมาก 

ไดรั้บหลักประกันสังคมพื้นฐานเช่นเดียวกบัแรงงาน

ในระบบบางกลุ่ม และไดรั้บเท่าเทียมกนัหรือดีกว่า

ในระบบบางเร่ือง เช่นหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า , 

การศึกษาภาคบงัคบั และขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ, 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย,ุ กองทุนหมู่บา้น ฯลฯ 
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ซ่ึ ง บ า ง อ ย่ า ง ก็ เ ป็ น เ ร่ื อ ง ป ก ติ  เ ช่ น 

ผูป้ระกันตนโดยบังคับตามมาตรา 33 ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ 7 ประเภทเพราะเป็นผู ้ประกันตนโดย

บังคบัมีจาํนวนกวา่ 10 ลา้นคนและนายจา้งกบัรัฐบาล

ร่วมจ่ายเงินสมทบดว้ยต่างจากผูป้ระกนัตนโดยสมัคร

ใจตามมาตรา 39 ที่มีประมาณ 1 ลา้นคน และมาตรา 

40 จาํนวน 2.4 ลา้นคน โดยผูป้ระกนัตน ม.39 และ ม.

40 จ่ายเงินสมทบนอ้ย ไม่มีนายจา้งจ่ายเงินสมทบโดย

รัฐบาลจ่ายสมทบหรือเงินอุดหนุนบางส่วน จึงไม่อาจ

ไดรั้บสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกบัมาตรา 33 ได ้

 (2) ควรจะตอบใหไ้ดว้า่มีความจําเป็นตอ้งมี

กฎหมายในรูปแบบพระราชบญัญติัใหม่เพื่อคุม้ครอง

อะไรอยา่งไรที่ชดัเจน? เช่น ปัญหาจากการทาํงานที่

สาํนักงานสถิติแห่งชาติสาํรวจพบมากที่สุดทุกปี คือ 

ปัญหาค่าตอบแทนน้อย และการต้องทํางานหนัก ไม่

มีงานทําต่อเน่ือง  

จึงทาํให้แรงงานนอกระบบหลายคนตอ้งทาํ

หลายงานเพื่อความอยู่รอดของตนและครอบครัว 

เพราะฉะนั้นเป้าหมายการมีกฎหมายน้ีควรมุ่งไปสู่

การคุม้ครองใหแ้รงงานนอกระบบไดรั้บค่าตอบแทน

ที่เป็นธรรม และมีงานทาํที่มัน่คงต่อเน่ืองเพื่อไม่ตอ้ง

ทาํงานหนกันานชัว่โมงไดห้รือไม่?  

(3) คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีหน่ึงกฎหมายหน่ึง

กรมหน่ึงกระทรวงที่จะรับผิดชอบคุม้ครองแรงงาน

นอกระบบที่หลากหลายซับซ้อนไดทุ้กกลุ่ม ทุกเร่ือง 

ทุกพื้นที่พร้อมกันทั้ งประเทศ เพราะจะกลายเป็น

อภินิหารทางกฎหมาย  

ขณะท่ีการคุ้มครองแรงงานในระบบหรือ

ลูกจา้งก็ไม่ได้มีเพียงกฎหมายฉบับเดียว เช่น พ.ร.บ.

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 , พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.

2537, พ.ร.บ.ประกนัสังคมพ.ศ.2533 และพ.ร.บ.อาชี

วอนามัย ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานพ.ศ.2554 

(4) การบริหารราชการแบบรวมศูนย์และ

แยกส่วน ทาํใหเ้กิดกฎหมายแต่ละฉบับที่เสนอโดยแต่

ละ “กรม” ที่มีอาณาจกัรอาํนาจและผลประโยชน์ที่

ตอ้งปกป้องหวงแหนของตนเอง ทาํให้ เกิดภาวะการ

บริหารจดัการที่ไม่บูรณาการเช่ือมโยงไม่อาจก้าวข้าม

กรมกระทรวงต่างๆท่ีมีภารกิจตามกฎหมายเฉพาะได ้

(5) ปัญหาของการมีกฎหมาย ต้องคํานึงถึง

กลไกและกระบวนการดําเนินตามกฎหมายควบคู่ไป

ด้วยเสมอ แม้กฎหมายดีก็อาจเป็นไปไม่ได้ในการ

บงัคบัใช้กฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นที่เช่ือถือ

ยอมรับของภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งได ้ถา้ยงับริหารแบบ

หน่วยราชการเชิงรับรีรอล่าช้าไปเร่ือยๆ ก็จะเผชิญ

ปัญหาแบบเดิมๆ  
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เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

จั ด ก า ร แ ร ง ง า น น อ ก ร ะ บ บ แ ห่ ง ช า ติ  ตั้ ง แ ต่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนปัจจุบันดํารง

ตาํแหน่งตั้งแต่สิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบนัเกิน 2 ปีแลว้ 

ย ัง ไ ม่ เ ค ย ป ร ะ ชุ ม  ข ณ ะ ที่ เ พิ่ ง มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม

อนุกรรมการประสานยทุธศาสตร์แรงงานนอกระบบ

ไป 2 ค ร้ั ง  เ กิ ดจาก ข้อจํากัดข อง กล ไก ภา ยใน

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงานที่ไม่อาจนาํเสนอให้

รัฐมนตรีแรงงานเห็นความจาํเป็นตอ้งจดัประชุมได ้

(6) ปัญหาการบริหารจัดการแรงงานนอก

ระบบโดยรัฐ คือ กฎหมายแรงงานไม่ได้คุ ้มครอง

แรงงานที่ไม่มีสถานะลูกจ้าง, มีหลายหน่วยงาน

รับผิดชอบและหลายรูปแบบบริหาร หลายช่องทาง

เขา้ถึงสิทธิประโยชน์ ทาํให้มีหลายฐานขอ้มูลและ

สร้างความลาํบากในการเขาถึงสิทธิ ซ่ึงมีบางส่วนทบั

ซ้อนกัน หรือ ทาํให้จาํเป็นตอ้งเลือกอย่างใดอย่าง

หน่ึง  

ซ่ึงถา้เป็นระบบประกนัโดยสมคัรใจ ก็ควร

ให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลายสิทธิประโยชน์ได้ 

ถา้เขามีความสามารถความพร้อมจ่ายเงินสมทบได ้

โดยรัฐอาจกาํหนดเพดานสูงสุดโดยรวมที่จะสมทบ-

อุดหนุนงบประมาณได ้

(7) ที่สาํคญั คือถา้ตอ้งการใหแ้รงงานเขา้ร่วม

ประกนัสงัคมโดยสมคัรใจไม่วา่ตามมาตรา 39 มาตรา 

40 หรือกองทุนกาออมแห่งชาติ (กอช.) ฯลฯ ก็ตอ้ง

ปรับการบริหารจัดการให้เป็นแบบกึ่งรัฐกึ่งเอกชน

หรือองค์การมหาชนที่มีความยดืหยุน่คล่องตวัในการ

ปฏิบติังานให้เขา้ใจเขา้ถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบแต่

ละกลุ่มพื้นที่ไดส้ะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น ไม่จาํกดั

อายุ 15-60 ปีเท่านั้น ไม่สร้างภาระให้แรงงานนอก

ระบบตอ้งติดต่อหลายหน่วยงานหลายกองทุน, การ

พิจารณาควบรวมหลายกองทุนที่ มีว ัตถุประสงค์

คล้ายๆกันให้ต อบสนองแรงง านนอกระบบ ท่ี

หลากหลายได้สะดวกรวดเร็ว,  ไ ม่ยึดติดกรอบ

ระเบียบราชการเคร่งครัดในการรับจ่ายสมทบ+

ประโยชน์ทดแทนแก่แรงงานนอกระบบ เป็นตน้ 

(8) กฎหมายที่จะออกมานั้น ไม่ใช่คุม้ครอง

แรงงานนอกระบบหรือในระบบเท่านั้น ควรเน้นการ

คุ้มครองทางสังคมของคนทํางานทุกกลุ่ม ทั้งการ

ส่งเสริมการมีงานทาํต่อเน่ือง,ได้ค่าตอบแทนที่เป็น

ธรรม,ส่งเสริมการรวมตวัและพฒันาอาชีพ ฯลฯ  

(9) มีขอ้เสนอที่น่าจะไปร่วมกนัไดค้ือ 

1. พระราชบญัญติัทุกฉบบัที่กระทรวง

แรงงานบงัคบัใช้อยู่ มักจะมีมาตรา 4 ที่ยกเวน้การ

บงัคบัใช้กับกิจการหรือลูกจา้งบางกลุ่ม โดยเฉพาะ

ส่ ว น ร า ช ก า ร  แ ล ะ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  มี ก ฎ ห ม า ย

ประกันสังคมฉบับเดียวที่ไม่ยกเว้นลูกจ้างในส่วน

ราชการ เพราะฉะนั้ นควรพิจารณาลดเลิกกิจการที่

กฎหมายไม่ใช่บงัคบัใหม้ากที่สุด 

2. ควรจัดทํากฎหมายท่ีเป็นร่มใหญ่เพ่ือ

เช่ือมโยง-บูรณาการระบบบริหารจัดการแรงงานนอก
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ระบบทุกส่วนงาน และให้อาํนาจคณะกรรมการฯตาม

กฎหมายออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะเขา้ถึงรองรับ

แรงงานแต่ละกลุ่มโดยพิจารณาออกอนุบัญญัติหรือ

กฎหมายลูกท่ีจะคุ้มครองแรงงานนอกระบบแต่ละกลุ่ม

อาชีพในอนาคต 

3. ควรเน้นการคุ้มครองหลักประกัน

ทางสังคม หรือฐานความคุม้ครองทางสังคมแก่ผูใ้ช้

แรงงานทุกกลุ่มในสังคมให้มีเกณฑพ์ื้นฐาน/ขึ้นตํ่าที่

เท่า เทียม โดยรวมถึงคนทํางานทุกประเภทของ

หน่วยงานรัฐดว้ย 

4 .  อ า จ ใ ช้ ช่ื อ ก ฎ ห ม า ย ว่ า 

“พระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครอง

ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ” เน้นการ

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มีเอกภาพเพื่อ

ดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆที่มีอยู่แลว้ตาม

แผนยุทธศาสตร์บริหารจดัการแรงงานนอกระบบ

แห่งชาติ 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

คปค.เสนอรัฐ ขยายความคุ้มครองกลุ่มโรค 

และบริการ 

 เครือข่ายประกนัสังคมคนทาํงาน(คปค.) ได้

ประชุมคณะ ทํางานแล ะที่ป รึกษา เ ม่ือ วันที่  20 

กันยายน 2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าที่ได้ยื่น

หนงัสือเม่ือ 12 กนัยายน ถึงคณะอนุกรรมการพัฒนา

ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โ ด ย

คณะกรรมการการแพทย ์โดยขอให้ปรับปรุงเพิ่มเติม

เร่ืองการตรวจสุขภาพในช่องปาก การตรวจครรภ์

และฝากครรภ์ ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก และลาํไส้

ใหญ่ รวมทั้งคาํนึงถึงความเช่ือมโยงกบัการส่งเสริม

สุขป้องกันความเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางานใน

สถานประกอบการดว้ย เพราะผูป้ระกนัตนส่วนใหญ่

ประมาณ 10 ลา้นคน คือลูกจา้งวยัทาํงาน 

 นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะทาํงานคปค.ไดร่้วม

พิจารณาถึงการยกเลิกกลุ่มโรคและบริการอ่ืนๆที่ไม่

อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมจาํนวน 

14 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ

สงัคมที่เปล่ียนแปลง และความเป็นธรรมในการขยาย

สิทธิผูป้ระกนัตน สรุปไดว้า่ 

 กลุ่มโรคและบริการที่เห็นควรจะคงไว้ไม่

คุ้มครองต่อไปมี 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 

(1) การกระทาํใดๆเพื่อความสวยงามโดยไม่

มีขอ้บ่งช้ีทางการแพทย ์

(2) การตรวจใดๆที่เกินจาํเป็นในการรักษา

โรคนั้น 

(3) การเปล่ียนเพศ 

 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คปค.ยื่นหนังสือถึง 

ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น ใ น ฐ า น ะ  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการประกันสังคมเพื่อเสนอการขยายความ

คุม้ครองโรคและบริการที่ควรปลดล็อค หรือ ให้อยู่ ใน



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

29 
 

ความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม จาํนวน 11 

ขอ้ โดยมีเหตุผลสาํคญัดงัน้ี 

 (1)โรคหรือการประสบอันตรายเน่ืองจากการ

ใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 

 เหตุผล เพราะถือว่าผูเ้สพยาคือผูป่้วย และถา้

ผู ้เส พ ยา แ ล้ว ป ร ะ ส บ อุ บัติ เห ตุ  ค ว ร ไ ด้ รับ ก า ร

รักษาพยาบาล เพือ่ใหก้ลบัมามีชีวติปกติทาํงานต่อไป

ได้ และการติดยาเสพติด เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ

ปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือครอบครัว สังคม หรือการ

ถูกหลอกลวงมอมเมา 

 (2) โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัว

ในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ในเกิน 180 วันใน 1 ปี 

ย ก เ ว้ น ก ร ณี มี ค ว า ม จํ า เ ป็ น ต า ม ดุ จ พิ นิ จ ข อ ง

คณะกรรมการการแพทย์ 

 เหตุผล เพราะกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ไม่จาํกัดระยะเวลาในการครองเตียง และ

ผูป้ระกนัตนตอ้งใชสิ้ทธิรับค่าจา้งไม่เกิน 30 วนัตาม

กฎหมายคุม้ครองแรงงานและขอ้ตกลงเกี่ยวกบัสภาพ

การจา้งจากนายจา้งให้หมดก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับ

เงินทดแทนการขาดรายไดจ้ากกองทุนประกนัสงัคม 

 (3) การบําบัดทดแทนไตวายเร้ือรัง ยกเวน้ไต

วายเฉียบพลนัที่มีระยะเวลารักษาไม่เกิน 60 วนัให้มี

สิทธิรับบริการทางการแพทย ์และกรณีเจ็บป่วยดว้ย

โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ย ให้สิทธิรับบริการทาง

การแพทยโ์ดยบาํบดัทดแทนไตดว้ยวิธีฟอกเลือดดว้ย

เคร่ืองไตเทียม ด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยนํ้ ายาอย่าง

ถาวร และด้วยวิธีการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์

เง่ือนไขและอัตราท่ีกําหนดในประกาศสํานักงาน

ประกนัสงัคม 

 เหตุผล  คือ เพราะกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเม่ือตรวจสุขภาพจะไดรั้บการรักษา

ทนัที และตามหลักการแล้ว ควรรักษาตั้ งแต่ระยะ

เร่ิมตน้ ไม่ตอ้งรอถึงระยะสุดทา้ยจึงจะช่วยเหลือ โดย

ควรใหมี้การตรวจสุขภาพไตทุกปี เพือ่ป้องกนัโรคไต

วาย 

 (4)  การรักษาที่อยู่ ในระหว่างการทดลอง

ค้นคว้า 

 เหตุผล เพราะมีโรคเกิดใหม่เร่ือยๆ บางโรค

เม่ือไม่มียารักษาได้ อาจตอ้งใช้ยาจากต่างประเทศ 

หรือ ส่งต่อไปโรงพยาบาลอ่ืน ผูป่้วยต้องรับภาระ

ค่าใชจ่้ายเอง เช่นค่าเดินทาง ค่าฟ้ืนฟูร่างกาย ค่าตรวจ

ช้ินเน้ือทางหอ้งปฏิบติัการ 

 (5) การรักษาภาวะมีบุตรยาก 

 เหตุผล เพราะสังคมเขา้สู่สังคมคนชรา ผูสู้ง

วยัมีมากขึ้ น ประชากรวยัแรงงานมีน้อยลง รัฐบาล

กาํลงัส่งเสริมนโยบายการเพิ่มบุตร ขณะท่ีกฎหมาย
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ประกันสังคมก็ไม่จาํกัดจาํนวนคร้ังของการได้ค่า

คลอดบุตรของผูป้ระกนัตนแลว้ 

 (6) การตรวจเน้ือเยื่อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยน

อวัยวะ ยกเว้นการปลูกถ่ายไขกระดูก 

 เหตุผล เป็นผลสืบเน่ือง สอดคลอ้งกับกรณี

โรคหรือการรักษาที่ยงัอยู่ในระหว่างการค้นคว้า

ทดลอง 

 (7) การผ่าตดัอวยัวะ ยกเวน้การปลูกถ่ายไข

กระดูก ปลูกถ่ายไต การเปล่ียนอวยัวะกระจกตาตาม

หลกัเกณฑท์ี่กาํหนด 

 เหตุผล เช่นเดียวกบัสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ

และสิทธิขา้ราชการ ที่สามารถรับการฝ่าตดัอวยัวะได ้

โดยควรให้แพทยพ์ิจารณาตามความจาํเป็นที่ผูป่้วย

ตอ้งผา่ตดัเปล่ียนอวยัวะ การหา้มเบิก อาจทาํให้รักษา

ผูป่้วยไม่เต็มที่ และให้เพิ่มขอ้ยกเวน้ เช่น อวยัวะตบั 

โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมว่า อวยัวะส่วนใดของร่างกายที่

สามารถปลูกถ่ายได ้

 (8) การผสมเทียม (เพิ่มข้อความ “ที่ไม่ใช่

กรณอุ้ีมบุญ”) 

 เหตุผล คือ ผูป้ระกนัตนที่พร้อมจะผสมเทียม

นั้นมีจาํนวนนอ้ย ขณะที่ค่าใชจ่้ายสูงและสถานการณ์

ปัจจุบนั กาํลงัขาดแคลนประชากรวยัแรงงานในภาวะ

สงัคมคนชราเพิม่มากขึ้นเร่ือยๆ การรักษาภาวะมีบุตร

ยาก จึงควรไดรั้บการสนบัสนุน 

 (9) การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟ้ืน 

 เ ห ตุ ผ ล  เ ม่ื อ ผู ้ป ร ะ กั น ต น ไ ด้ รั บ ก า ร

รักษาพยาบาลแลว้ ตอ้งมีการฟ้ืนฟูต่อเน่ืองเพราะบาง

โรค เช่น โรคเลือดในสมองต้องกลับบ้านมาทํา

กายภาพบาํบัดต่อไป ซ่ึงกองทุนประกันสังคมควร

สนบัสนุน 

 (10) ทันตกรรม ยกเว้น ถอนฟัน อุดฟัน ขุด

หินปูน ผ่าฟันคุด และการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้

บางส่วนหรือทั้งปาก 

 เหตุผล ผูป้ระกนัตนควรไดรั้บการดูแลสิทธิ

เก่ียวกบัทนัตกรรมทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆโดย

เบิกค่าทาํฟันไดต้ามความจาํเป็นทุกอยา่งเท่าท่ีจ่ายจริง 

เพราะอาจเกิดโรคร้ายแรงในอนาคตได ้

 (11) แว่นตา 

 เหตุผล กองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการ

ให้บริการแว่นตาฟรี ขณะที่ลูกจ้างที่ทาํงานหลาย

อุตสาหกรรม ประสบปัญหาสุขภาพสายตาตาจากการ

ทาํงาน ซ่ึงหลายบริษทัให้บริการตรวจสุขภาพสายตา

ดว้ย จึงควรใหผู้ป้ระกนัตนมีสิทธิทาํแวน่ตา 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 
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แรงงานร้องนรม. เร่งผ่านร่างพ.ร.บ.คุ้มครอง

แรงงาน 

องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) 

และเครือข่ายประกนัสงัคมคนทาํงาน (คปค.) นาํโดย

นายบรรจง บุญรัตน์ (ประธานอรท.) และนายมนัส 

โกศล (ประธานคปค.)  ได้ประชุมหารือกันกับ

เค รื อ ข่ า ย  แ ล ะ เ ห็ น ด้ว ยที่ จะ เข้า ยื่น ห นัง สื อ ที่

ศูนยบ์ริการประชาชน สาํนักนายกรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 

16 ตุลาคม 2560 เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรี และ

หัวหน้าคสช. เร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงานฉบับที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 15 

สิงหาคม 2560 ต่อสนช.เพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็น

ของขวญัปีใหม่แก่ผูใ้ชแ้รงงานภายในส้ินปี2560 

 

เน่ืองจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง

แรงงานฉบบัใหม่น้ี จะเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ลูกจา้ง

จาํนวนมากในสังคมที่ทาํงานมานานและช่วยพฒันา

คุณภาพชีวติลดความเหล่ือมลํ้าในสงัคมได ้เช่น 

การกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่ม เติมกรณี

นายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งที่ทาํงานติดต่อกนั 20 ปีขึ้นไป

ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 400 วนัของ

ค่าจา้งสุดทา้ย  

กาํหนดให้ลูกจา้งมีสิทธิลากิจธุระอนัจาํเป็น

โดยไดรั้บค่าจา้งไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัทาํงานต่อปี  

ให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อตรวจ

ครรภ์ก่อนคลอดบุตร และเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับ

ค่าจา้งไม่เกิน 90 วนั 

กิจการใดที่มีการเปล่ียนแปลงนายจา้ง ตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากลูกจา้งและให้นายจา้งใหม่รับ

ไปทั้ ง สิทธิและหน้าที่ที่ มีอยู่กับนายจ้างเ ดิมทุก

ประการไดฯ้ลฯ  

เม่ือร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน

ฉบับน้ีเข้าสู่การพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(สนช.) แล้วการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจะมี

ความสมดุลสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแรงงาน

มากที่สุด ขอให้รัฐบาลเสนอช่ือผูน้าํแรงงาน 2-3 คน

เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานดว้ย 

(รายงานโดย บณัฑิตย ์ธนชยัเศรษฐวฒิุ) 

https://www.matichon.co.th/news/ 
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รําลึก 44 ปี 14 ตุลา แรงงานเรียกร้องความ

สามคัค ีหยุดคาดหวงัการเปลีย่นผ่านโดยชนช้ัน

นํา 

 วนัที่ 14 ตุลาคม 2560 ที่อนุสรณ์สถาน 14 

ตุลา ส่ีแยกคอกววั ถนนราชดําเนิน มีการจัดรําลึก

ครบรอบ 44 ปี  14 ตุลา  เพื่อรํา ลึก ถึงวีรชนด้าน

ประชาธิปไตย  โดยมีการเชิญตวัแทนจากกลุ่มต่างๆ

กล่าวสดุดี อาทิ ตวัแทนจากสภานิติบญัญติัแห่งชาติ

(สนช.) ตวัแทนจากพรรคประชาธิปัตย ์ตวัแทนจาก

กรุงเทพมหานคร ตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตวัแทนจากญาติวีรชน 

ตวัแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนจาก

นกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต และตวัแทนแรงงาน 

 

 น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย (คสรท.)และ

เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรับวิสาหกิจสัมพันธ ์

(สรส.)  ก ล่าวว่า  บทเ รียนหลายคร้ังที่ผ่ านมาที่

ประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องต่อสู้เป็นเพียงสิทธิขั้น

พื้นฐานแต่ก็ถูกปราบปรามทุกคร้ัง จนถึงปัจจุบัน 

แม้ว่ าจะ เป็ นกา รยึดอํา นาจโด ยไม่ ได้ใช้ก ําลัง

ปราบปรามก็ตาม วนัน้ีสถานการณ์ชัดเจนว่า ความ

เป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนใฝ่หา ทั้งจิตรวิญาณวีรชน 

14 ตุลา ในการต่อสู้ทุกคร้ัง แต่เม่ือคนส่วนใหญ่ใน

สั ง ค ม  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ร ร ม ก ร  ทั้ ง ภ า ค เ ก ษ ต ร 

อุตสาหกรรมและภาคบริการ สาขาวิชาชีพทั้งหลาย

กาํลงัไม่มีความมัน่คงในการทาํงาน ถูกละเมิดสิทธิ

เสรีภาพภายใตก้ฎหมาย และนโยบายที่เอ้ือประโยชน์

ใหก้ลุ่มทุนทาํให้ประชาชนยากจนลงเศรษฐกิจตกตํ่า 

แต่กลุ่มทุนไม่ก่ีตระกูลรํ่ ารวยขึ้น คนที่รายลอ้มเคียง

ขา้งรัฐบาล ไดส้ร้างกลไกล สร้างนโยบายเพือ่ปิดลอ้ม

ประชาชนให้อยู่ในภาวะทุกขย์ากคบัแคน้มากยิ่งขึ้น 

วนัน้ีเม่ือเรายงัถามหาประชาธิปไตย และเรียกร้อง

ความเป็นธรรมต่อสังคม แต่จะเกิดไม่ได้เลยหาก

ประชาชนคนส่วนใหญ่ของสังคมยงัอยู่ในภาวะถูก

ขดูรีด เอารัดเอาเปรียบ 

 ระบบประชาธิปไตย โดยรากฐานพื้นฐาน 

หลกัการเป็นของประชาชน และเพื่อประชาชน  เม่ือ

คนกลุ่มใหญ่ของสังคมไม่ว่า จะเป็นชาวนา กรรมกร

แรงงานทุกภาคส่วนอยู่ในภาวะที่อดอยากยากแคน้ 

คุณภาพชีวติตกตํ่าทุกวนัความเป็นประชาธิปไตยจะมี

ขึ้นได้อย่างไร โดยประสบการณ์ 44 ปีในการต่อสู้

ของวีรชน 14 ตุลา รวมถึงการเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง 2475 กว่า 80 ปี ฉะนั้นพี่น้องกรรมกร คน

http://voicelabour.org/ 
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จนเมือง ชาวนา เกษตรกรและทุกเครือข่าย พึงระลึก

ว่า เราไม่สามารถจะคาดหวงัการเปล่ียนผ่านสังคม

โดยกลุ่มคนโดยชนชั้ นนํา ชนชั้ นปกครองได้อีก

ต่อไป วันน้ีประชาชนต้องสถาปนาอํานาจ ต้อง

กาํหนดอนาคตตนเอง จากประสบการณ์การต่อสู้เพื่อ

เปล่ียนแปลงหลายคร้ังที่ผา่นมา บางคร้ังเจบ็ปวดที่ถูก

ครหาว่าไปรับใชเ้ผด็จการเรียกร้องทหารเขา้มา โดย

เน้ือแท ้โดยสาระคือเราตอ้งการเปล่ียนแปลงโดยภาค

ประชาชนด้วยเ ง่ือนไขประชาชนไปไม่ ถึ งการ

เปล่ียนแปลง ด้วยเง่ือนไขความทุกข์ยาก แร้นแค้น

ต้องหาเล้ียงปากเล้ียงท้อง จนทําให้การต่อสู้เพื่อ

ประชาธิปไตย เร่ิมหายไปในจิตรวิญญาณ โดยเฉพาะ

ภายใต้สถานการณ์โลกาภิวตัน์ ระบบเสรีนิยมทุน

ผูกขาดที่กาํลงัแพร่กระจายไปทั้งโลกในขณะน้ี และ

การปฏิวติัอุตสาหกรรมยุค 4.0 กาํลงัจะเปล่ียนแปลง

สังคมขนานใหญ่ ความทุกข์จะเพิ่มขึ้นทรัพยากรมี

น้อยลง ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น สัญญาณอนัตราย 

ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นทุกภูมิภาคของโลก กาํลงัอยู่

ในภาวะรอการต่อชนวน ซ่ึงสังคมไทย สังคมโลก

จะตอ้งเผชิญกับหายนะที่ไม่อาจปฏิเสธได ้ด้วยการ

ต่อสูข้องวรีชน 14 ตุลาและที่ผา่นมา จึงอยากเรียกร้อง

ต่อ กรรมกร นิสิตนกัศึกษา ประชาชนวา่ วนัน้ีถึงเวลา

ที่ตอ้งรักและสามัคคี ตอ้งเปล่ียนผ่านสังคมภายใต้

อนาคตที่เรากาํหนดเอง หากปล่อยเวลาเนินชา้กว่าน้ี

เราไม่อาจอยูดี่ในสงัคมปกติสุขได ้

 ด้า น ญ า ติ วีร ช น  น า ง ล ะ เ มี ยด  บุ ญ ม า ก 

ประธานสมาคมญาติและวรีชน 14 ตุลา 2516 กล่าวว่า 

ผ่านมากว่า 44 ปีแลว้สาํหรับเหตุการณ์ทางการเมือง 

ตนเองปลงมาตลอดและพร้อมให้อภัยกับรัฐบาล

ทหาร ทราชยใ์นสมยันั้น การเรียกร้องมาตรเยยีวยาผู ้

สูญเสียจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ท่ีขณะน้ีแมว้่า

รัฐบาลจะอนุมติัแลว้ แต่ส่ิงท่ีตนเองคิดมาตลอดและ

ปลง คือการให้อภยัเพราะการผูกใจเจ็บแคน้ไม่เป็น

ผลดีต่อชีวิตและครอบครัว พร้อมกับฝากให้ชนรุ่น

หลังสืบสานเจตนารมณ์ ดว้ยการต่อสู้ของวีรชน 14 

ตุลาเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่ได้ทาํให้ประเทศมี

สิทธิเสรีภาพ 

 

 ส่วนนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรี

ประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี ตวัแทนนายกรัฐมนตรี

ได้กล่าวสดุดีวีรชนว่าวนัท่ี 14 ต.ค. ซ่ึงเป็นวนัแห่ง

ประวติัศาสตร์ เป็นวนัที่ระลึกถึงความกลา้หาญของ

ประชาชนที่ต่อสู ้เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย มี

พระมหากษตัริยเ์ป็นทรงประมุข รัฐบาลมีเจตนารมณ์

แน่วแน่ในการสร้างความปรองดอง เพื่อลดความ

ขดัแยง้ ความเหล่ือมลํ้ าทางสังคม เพื่อคล่ีคลายความ

http://voicelabour.org/ 
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ขดัแยง้ด้วยสันติวิธี พร้อมขอให้ประชาชนทุกคนมี

ความรักชาติบา้นเมือง เสียสละอดทนให้อภยักนัและ

ยดึประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และทุกภาคส่วน

ตอ้งมีส่วนร่วมในการนําพาประเทศชาติไปสู่ความ

เป็นประชาธิปไตยอย่างย ัง่ยืน ตนในฐานะตวัแทน

รัฐบาลขอสุดดี ผู ้กล้าหาญ และขอส่งเสริมการมี

ประชาธิปไตยย ัง่ยนื 

 ทั้งน้ี ช่วงเชา้มีการตกับาตรพระสงฆ์จาํนวน 

14 รูป และพิธีกรรม 3 ศาสนา ประกอบดว้ย ศาสนา

พุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม และตวัแทน

จากภาคส่วนต่างๆร่วมวางพวงมาลาร่วมกนั 

(รายงานโดย วาสนา ลาํดี) 

คสรท.แถลงผลสํารวจพบพบค่าครองชีพสูง 

ค่าจ้างตํ่าไม่พอกนิ 

 เม่ือวันที่  7 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการ

สมานฉนัทแ์รงงานไทย(คสรท.) สมาพนัธแ์รงงานรับ

วิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสมาพันธ์แรงงาน

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT) ไดร่้วมกนัจดั

งาน “วนังานท่ีมีคุณค่าสากล 2560 หรือDecent Work 

Day 2017” ที่สถาบนัวชิาการ TOT จงัหวดันนทบุรี 

 น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย กล่าวรายงาน

ผลสาํรวจเร่ืองค่าใชจ่้ายของแรงงานว่า ค่าจา้งถือเป็น

ตวัหลกั ในการประเมินการทาํงานที่มีคุณค่า Decent 

Work เพราะมีผลต่อคุณภาพชีวติของลูกจา้ง ที่องคก์ร

แรงงานระหว่างประเทศ ยึดหลักให้ลูกจา้งสามารถ

เล้ียงคนในครอบครัวอยา่งน้อย 3 คน คือ พ่อ แม่และ

ลูก ดงันั้นการสาํรวจจึงสอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการ

ครองชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 ผลการสํารวจค่าใช้จ่ายลูกจ้าง 29 จังหวัด 

จาํนวน 2,959 ตวัอย่าง ประกอบด้วย ลูกจา้งรายวนั 

726 ตัวอย่าง  และลูกจ้างรายเดือน 2,153 ตัวอย่าง 

ภาค กล าง  12 จัง หวัด  เ ช่ น  ก รุ ง เทพ  ป ทุม ธา นี 

สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม พระนครศรีอยธุยา 

สมุทรปราการ อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  เ ช่น  สกลนคร ศรีสะเกษ 

สุรินทร์ นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี 

อุดรธานี ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน 

ลํา ป าง  ภ าค ใต้ เ ช่น  ชุมพ ร  นค ร ศรี ธร รม ร า ช 

นราธิวาส และพทัลุง ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ร่วมร้อยละ 40 มีอายุทาํงาน 6-10 ปี ซ่ึงพบว่า 

คนงานมีค่าใชจ่้ายต่อวนัท่ีเป็นค่าอาหาร 3 ม้ือ และค่า

http://voicelabour.org/ 
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เดินทางเฉล่ีย 219 บาท  นอกจากน้ีมีค่าใช้จ่ายที่

จาํเป็นในการดาํรงชีพของคนในครอบครัว 492 บาท

ต่อวนั รวมเป็นค่าใชจ่้ายต่อวนั 712 บาทต่อวนั ซ่ึงถือ

เป็นการยนืยนัภาระค่าครองชีพ ที่เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน

วา่ ค่าจา้งขั้นตํ่ากว่า 300 บาทไม่พอเพียงต่อการดาํรง

ชีพจริงๆ 

 ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายที่จาํเป็นการดาํรงชีพของคน

ในครอบครัว เช่นค่านํ้ า ค่าไฟฟ้า ค่าผอ่นรถ ค่านม ค่า

ไปโรงเรียนของลูก ค่าดูแลพ่อ แม่ มีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 

ค่าเล่าเรียนลูก ค่าโทรศพัท ์รวมเป็นเงิน 14,771 บาท 

เฉล่ียต่อคน 492 บาทต่อคน 

 นายสาวทิย ์กล่าวอีกว่า อตัราค่าจา้งขั้นตํ่าถา้

ไม่ใช่ 712 บาท จะต้องมีมาตรฐาน และสวสัดิการ

อยา่งไรที่จะทาํให้ลูกจา้งเล้ียงคนในครอบครัวได ้ซ่ึง

ภาครัฐที่จะต้องคิด บนหลักการของการยกระดับ

คุณภาพชีวิตลูกจ้าง ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม 

อยา่งไรก็ตามเราเห็นว่า สูตรการปรับค่าจา้งขนัตํ่าที่

กระทรวงแรงงานใช้ในการกาํหนดค่าใช้จ่ายขั้นตํ่า

เ ป็ น สู ต ร ที่ ไ ม่ ส า ม าร ถ ใช้ไ ด้จ ริ ง  แ ละ ข อ ให้ มี

คณะกรรมการค่าจา้งที่ประกอบดว้ยภาคีต่างๆ เพื่อให้

การกําหนดค่าใช้จ้างของประเทศเป็นธรรม ไม่ใช่

องค์ประกอบไตรภาคี ที่มักกําหนดค่าจา้งด้วยการ

เจรจาต่อรอง ไม่ไดค้ิดถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีจะเป็น

การยกระดบัคุณภาพชีวิต และหากกาํหนดให้สถาน

ประกอบการมีโครงสร้างค่าจา้ง มีการปรับค่าจา้งตาม

โครงสร้างในแต่ละปี ลูกจา้งก็จะไม่จาํเป็นที่จะตอ้ง

ออกมาเรียกร้องให้ปรับค่าจ้างขั้นตาํ แต่เพราะแม้

ลูกจา้งทาํงานมานานก็จะไดค้่าจา้งในอตัราตํ่าสุด  

 ซ่ึงจากผลการสาํรวจค่าใชจ่้ายลูกจา้งเม่ือ 4-5 

ปี ที่แล้วที่เรียกร้องค่าจ้างขั้นตํ่า 360 บาท เป็นการ

สาํรวจค่าใชจ่้ายของลูกจา้งเฉพาะกรุงเทพ ปริมณฑล

และภาคกลาง แต่ในคร้ังน้ีพยายามที่จะให้ครอบคลุม

ลูกจา้งในภูมิภาคจงัหวดัต่างๆ ที่พบว่าวิถีชีวิต การใช้

จ่ายไม่ไดต้่างกนันัก โดยเฉพาะค่าจา้งที่ไม่พอกบัค่า

ครองชีพ จําเป็นต้องกู ้ยืมเ งินเพื่อเป็นเงินใช้จ่าย

หมุนเวยีนเพือ่ใชจ้่ายในการครองชีพ  

(รายงานโดย เพญ็จนัทร์ เจริญสุทธิพนัธ)์ 
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