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

บุษยรัตน์ กาญจนดษิฐ์ 
5 มีนาคม 2558 

 

ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2558 เวลา 20.38 น. สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) จํานวน 179 คน ได้ลง
มติเห็นชอบต่อร่างพระราชบญัญัติประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....ของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่าง
พระราชบญัญติัฯดงักลา่ว ซึง่ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558  

โดยมีผู้ เห็นชอบ 173 คน ไมเ่ห็นชอบ 0 คน งดออกเสยีง 5 คน ไมล่งคะแนน 1 คน  
นีคื้อ 16 ปี แหง่การเปลีย่นแปลงกฎหมายฉบบันี ้นบัจากครัง้สดุท้าย คือ ปี 2542 
นับต่อไปอีก 4 เดือน ภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ประเทศไทยจะมี พ.ร.บ.

ประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2558 บงัคบัใช้กบัผู้ประกนัตนทัง้แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงาน
ข้ามชาติ 

ย้อนกลบัไปเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 สนช. ได้รับหลกัการวาระ 1 ของร่างกฎหมายประกนัสงัคมท่ี
คณะรัฐมนตรีเสนอ ซึง่พบว่ามีความแตกต่างจาก พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 รวม 29 เร่ือง ซึง่ต่อมาภายหลงั
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสงัคม พบว่า มีการแก้ไขร่างกฎหมาย
ประกนัสงัคม ซึง่แตกตา่งจากฉบบัท่ีรับหลกัการในวาระ 1 รวม 14 เร่ือง อีกทัง้ยงัมีผู้ขอแปรญตัติในบางมาตรารวม 
7 เร่ือง   

อย่างไรกต็ามจากผลการพจิารณาในช่วงลงมตริายมาตราที่คณะกรรมาธิการฯได้มีการแก้ไขและ
มีผู้ขอแปรญัตต ิพบประเดน็สาํคัญ 2 เร่ือง คือ 

(1) ในมาตรา 40 ท่ีคณะกรรมาธิการฯได้แก้ไขว่า “การจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลเข้ากองทุนสําหรับผู ้
ประกนัตนมาตรา 40 ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของเงินสมทบที่ไดร้ับจากผูป้ระกนัตน” ซึง่จากเดิมในร่างรัฐบาลเขียนไว้
วา่ “การจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลเข้ากองทนุสาํหรับผู้ ประกนัตนมาตรา 40 แตไ่มเ่กินกึง่หนึง่ของเงินสมทบท่ีได้รับ
จากผู้ประกนัตน” 
 ในมาตรานีภ้ายหลังการอภิปรายแล้ว ทางคณะกรรมาธิการฯได้ขอแก้ไขในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติ
แหง่ชาติ คือ ให้คงไว้เหมือนเดิมตามร่างรัฐบาล คือ รัฐสมทบไมเ่กินกึง่หนึง่ท่ีผู้ประกนัตนสมทบ 

(2) ในมาตรา 77 ทวิ คณะกรรมาธิการฯไม่มีการแก้ไข โดยคงไว้ตามร่างรัฐบาล คือ “กําหนดให้
ผูป้ระกนัตนซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย สามารถเลือกใช้สิทธิรับเงินบําเหน็จชราภาพได ้เมื่อความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสดุ
ลง ไม่ว่าจะส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนหรือไม่ก็ตาม และไม่ประสงค์จะพํานกัอยู่ในประเทศไทย” อย่างไรก็ตาม
ในมาตรานีมี้สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ ขอแปรญัตติโดย “ขอตดัท้ิงทัง้มาตรา” โดยเห็นว่ามีความแตกต่าง
และไมเ่ป็นธรรมกบัผู้ประกนัตนซึง่มีสญัชาติไทยท่ีไมส่ามารถขอรับได้ ซึง่จะขอรับได้เม่ืออาย ุ55 ปี 

ในมาตรานีภ้ายหลงัการอภิปรายแล้ว ทางผู้ขอแปรญตัติได้ขอถอนประเด็นท่ีนําเสนอต่อท่ีประชมุสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ สรุปว่าให้คงไว้เหมือนเดิมตามร่างรัฐบาล คือ ได้รับบําเหน็จชราภาพเม่ือผู้ประกันตนท่ีไม่มี
สญัชาติไทยได้สิน้สดุจากความเป็นผู้ประกนัตนและเดินทางกลบัประเทศต้นทาง 

สามารถแสดงเปรียบเทยีบให้เหน็ชัดเจนได้ในรูปตารางเรียงตามมาตราร่าง พ.ร.บ. ดงันี ้
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

(1)  มีการขยายความคุ้ มครองไปถึงลูกจ้าง
ชัว่คราวทกุประเภทของสว่นราชการ รวมถึง
ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน (กฎหมาย
เดิมไดย้กเวน้คนกลุ่มนีไ้ว)้ 

มีการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่นี  ้เพิ่มขึน้มาอีก 1 
กลุ่ม (นอกเหนือ จาก 2 กลุ่มตามตารางด้านซ้ายมือ) 
คือ กลุ่มลกูจ้างของนายจ้างที่มีสํานักงานในประเทศ
และต้องไปประจําทํางานในตา่งประเทศ  
 
ทัง้นีเ้พื่อให้ลูกจ้างคนไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ
สามารถเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 33 ได้ เนื่องจาก
สิทธิประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายไทยลูกจ้างจะ
ได้รับมากกว่ากองทุนประกันสงัคมจากต่าง ประเทศ 
(กฎหมายฉบบั 2533 ได้ยกเว้นคนกลุ่มนี้ไว้) (มาตรา 
4) 

นายกล้าณรงค์ จนัทิก  
ขอตัดนิยามคําว่า  “ลูกจ้าง”  ออก
ทัง้หมด 
 
 

ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 

(2)  แก้ไขคําว่า “ลกูจ้าง” ให้มีความหมายถึง ผู้
ซึ่ ง ทํ า ง าน ใ ห้ น าย จ้ า ง โ ดย รับค่ า จ้ า ง 
(กฎหมายเดิมไดย้กเวน้ลูกจ้างทีท่ํางานบ้าน
อนัมิไดป้ระกอบธุรกิจรวมอยู่ดว้ย) 

ไมม่ีการแก้ไข - - 

(3)  แก้ไขคําว่า “ทุพพลภาพ” ให้หมายถึง การ
สญูเสียอวยัวะหรือสญูเสียสมรรถภาพของ
อวยัวะหรือของร่างกาย หรือสญูเสียสภาวะ
ปกติของจิตใจ จนทําให้ความสามารถใน

ไมม่ีการแก้ไข - - 
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การทํางานลดลงถึงขนาดไม่อาจประ กอบ
การงานตามปกติได้  ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ที่
เลขาธิการประกาศกําหนด โดยคําแนะนํา
ของคณะ กรรมการการแพทย์ (กฎหมาย
เดิมระบุเพียงว่าต้องไม่สามารถทํางานได้
เพียงเท่านัน้) 

(4)  แก้ไขคําว่า “ว่างงาน” ให้จํากัดเฉพาะกรณี
การถกูเลกิจ้างเทา่นัน้  
(กฎหมายเดิมรวมทุกกรณีที่สัญญาจ้าง
แรงงานสิ้นสดุลง) 

แก้ไขนิยามคําว่า “ว่างงาน” โดยให้คงไว้ตามเดิมใน 
พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ที่หมายความว่า การ
ที่ผู้ ประกัน ตนต้องหยุดงาน เนื่องจากนิติสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง ตามสญัญาจ้างแรงงาน
สิน้สดุลง (มาตรา 5) 

- ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 

(5)  เพิ่มเติมคําว่า “ภัยพิบัติ” ให้มีขอบเขตที่
ชดัเจนขึน้ โดยหมายถึงทัง้ภยัธรรมชาติและ
มีผู้ ทําให้เกิดขึน้ เพื่อกําหนดขอบเขตการ
ได้รับลดหยอ่นการออกเงินสมทบ 
(กฎหมายเดิมไม่มี) 

ไมม่ีการแก้ไข - - 

(6)  แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรม 
การประกนัสงัคม ให้ประกอบด้วย ปลดักระ 
ทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
กระทรวงการคลงั ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 

แก้ไขใหมเ่ป็นดงันี ้
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการประกัน สังคม ให้
เพิ่มเติมผู้ แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

นายมนสั โกศล ในฐานะกรรมาธิการ   
ขอตดัคําวา่ “สดัสว่นระหวา่งหญิงและ
ชาย รวมทัง้การมีสว่นร่วมอยา่งมี
ประสทิธิผลของคนพิการและ

ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 
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ผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้ แทน
สํานักงบประมาณเป็นกรรมการ กับผู้ แทน
ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกนัตนฝ่าย
ละ 6 คน ที่มาจากการเลือกตัง้ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด และให้เลขาธิการสํานกั 
งานประกันสงัคมเป็นกรรมการและเลขาน ุ
การ  ทัง้นีก้รรมการต้องแสดงบญัชีรายการ
ทรัพย์สนิ  
 
(กฎหมายเดิมกําหนดผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
และผูแ้ทนฝ่ายผูป้ระกนัตนฝ่ายละ 5 คน 
และไม่ได้ระบุเรื่องที่มาจากการเลือกตัง้ไว ้
รวมทั้งกรรมการไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์ 
สิน) 

ความมั่นคงของมนุษย์ เข้ามาอีก 1 ตําแหน่งจาก
องค์ประกอบเดิมที่ระบุไว้แล้ว เพราะเป็นองค์กรที่มี
ความรับผิดชอบในการสง่เสริมดแูลเด็ก สตรี ผู้สงูอายุ
และคนพิการ  
 

และสําหรับในส่วนผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่าย
ผู้ประกนัตน ให้เพิ่มเป็นฝ่ายละ 7 คน (เนือ่งจากมีการ
เพิ่มตัวแทนจากภาครัฐเป็น 7 คน ทําให้ต้องเพิ่ม
ตวัแทนจากฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกนัตนเข้าไป
ดว้ย)  
 

อีกทัง้ผู้ แทนทัง้ 2 กลุ่มนีท้ี่มาจากการเลือกตัง้ ให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้าง
และฝ่ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่างหญิงและชาย 
รวมทัง้การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการ
และผู้ ด้อยโอกาส (มาตรา 7) 

ผู้ ด้อยโอกาส” ออก 
 
นายสธุรรม พนัธศุกัดิ์ 
ขอเปลีย่นแปลงประธานกรรมการ จาก
เดิมที่กําหนดวา่ปลดักระทรวงแรงงาน
เป็นประธาน ขอแก้ไขใหมโ่ดยให้
กรรมการประชมุและเลอืกกนัเองให้คน
หนึง่เป็นประธานกรรมการ 

(7)  กําหนดให้คณะกรรมการประกัน สังคมมี
อํานาจแต่งตัง้ผู้ทรงวฒุิเป็นที่ปรึกษาไม่เกิน 
7 คน โดยการสรรหาจากผู้ ที่มีความรู้ความ 
สามารถและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ในด้านการเงินการคลัง  ด้านระบบงาน

มีการแก้ไขใหม ่โดยเพิ่มเติมถ้อยคําดงันี ้
 
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ทรงวุฒิให้เป็นไป

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยคําแนะนําของ
กรรมการ 

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ และนาย
ธานี ออ่นละเอียด 
 
ขอแก้ไขถ้อยคําในเรื่องคณุสมบตัิ โดย
จากเดิมเขียนไว้ว่า “ไม่เป็น” หรือ “ไม่

ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 
 
ยกเว้นเพียงคณุสมบตัิเรื่องต้องมี
อายไุมเ่กิน 70 ปี ให้ตดัถ้อยคํานี ้
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

ประกันสังคม ด้านการบริหารการลงทุน 
ด้านบริหารจัดการ ด้านการแพทย์ ด้าน
กฎหมายและด้านเศรษฐศาสตร์  
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
(กฎหมายเดิมกําหนดผู้ทรงวุฒิจํานวนไม่
เกิน 5 คน และมาจากด้านประกนัสงัคม 
แรงงาน การแพทย์ กฎหมาย และอืน่ๆ) 

 
- เพิ่มเติมคณุสมบตัิของผู้ทรงวฒุิและที่ปรึกษาจาก

เดิมอีก 3 ข้อ คือ ต้องมีอายไุม่เกิน 70 ปีบริบรูณ์ , 
ไม่เคยเป็นบคุคลล้มละลายทจุริต , ไม่เป็นหรือเคย
เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้น
จากตําแหน่งดงักลา่วไมน่้อยกวา่ 3 ปี 

 

เคย” ขอแก้ไขใหม่ โดยตัดคําว่า “ไม่” 
ออกจากประโยคนัน้ๆ 
 
กล่าวโดยง่าย คือ วรรคแรกเขียนไว้ว่า
กรรมการหรือที่ปรึกษาไม่มีลักษณะ
ต้อง ห้าม ดงัต่อไปนี ้ดงันัน้วรรคต่อมา
ไม่ต้องใสค่ําว่า “ไม่เป็นแล้ว” เพราะจะ
ซํา้ซ้อนกับวรรคข้างต้น คือ มีคําว่า 
“ไม”่ 2 ครัง้ ในมาตราเดียวกนั  
 
ยกตวัอยา่งเช่น  
มาตรา  8/2 กรรมการซึ่ ง รัฐมนตรี
แต่งตัง้หรือที่ปรึกษา ต้องมีคุณสมบตัิ
และไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้
(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไมส่มประกอบ 
 
ผู้ แปรญัตติ ได้ขอตัดคําว่า “ไม่” หน้า 
ข้อความข้อ (2) ออก เป็นต้น 

ออกไป 

(8)  การกําหนดเรื่องกรรมการ ถือเป็นผู้ ดํารง ไมม่ีการแก้ไข นายสธุรรม พนัธศุกัดิ์ ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

ตําแหน่งระดับสูงตาม  พ .ร .บ .ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปราการทุจริต ที่จะต้องแสดงบญัชีรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ินต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โดยให้เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบไม่เกิน 
30 วนั นบัแต่วนัที่ครบกําหนดต้องยื่นบญัชี
ดงักลา่ว 
(กฎหมายเดิมไม่มีการระบใุนเรื่องนีไ้ว)้ 

 
ขอแก้ไขใหม่ว่า ไม่ต้องเปิด เผยต่อ
สาธารณชน  เ ว้นแต่ มีผู้ ร้ องขอต่อ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจ ริตแห่งชาติ  ว่า มีเหตุส่อไป
ในทางทจุริตและประ พฤติมิชอบ 

คณะรัฐมนตรีเสนอ 

(9)  ไมม่ีการระบไุว้ ไมม่ีการระบไุว้ นายวรพล โสคติยานรุักษ์ และนาย
ธานี ออ่นละเอียด 
ขอแก้ไขใหมท่ัง้หมดในเรื่องการจดัตัง้
กองทนุประกนั สงัคม โดยเสนอดงันี ้
 
- ให้กองทนุเป็นหน่วยงานของรัฐและ
มีฐานะเป็นนิติบคุคลที่ไมเ่ป็นสว่น
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 

- กิจการของกองทนุไมอ่ยูใ่นบงัคบั
แหง่กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครอง

ผู้แปรญตัติขอถอน ทัง้นีท้ี่ประชมุได้
มีข้อสรุปเรื่องให้กระทรวงแรงงาน
นําประเด็นที่แปรญตัตินีไ้ปตัง้ไว้
เป็นข้อสงัเกตในการดําเนินการ
ตอ่ไปในอนาคต 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

แรงงาน กฎหมายวา่ด้วยแรงงาน
สมัพนัธ์ กฎหมายวา่ด้วยพนกังาน
รัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ และกฎหมายวา่
ด้วยประกนัสงัคม 

 

- เงินกองทนุให้เป็นของกองทนุ และ
ไมต่้องนําสง่กระทรวงการคลงัเป็น
รายได้แผน่ดิน 

(10) แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการพ้นตําแหน่งของคณะ 
กรรมการ โดยเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการมี
มติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสาม เพิ่มขึน้มาอีกข้อ  
(กฎหมายฉบบั 2533 ไม่มีการระบไุว)้ 

แก้ไขใหมเ่ป็น  
 
การพ้นตําแหน่งของคณะกรรมการ และรวมถึงผู้ทรง
วุฒิ ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยู ่
ตามระเบียบที่คณะ กรรมการกําหนด  

- ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 

(11) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรม 
การการแพทย์ ให้ประกอบ ด้วยประธาน
กรรมการ และกรรมการอื่นมีจํานวนรวมกนั
ไม่เกิน 16 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้จากผู้ทรง
วุฒิในวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ หรือใน
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุหรือด้านการ
พัฒนาคุณภาพสถาน  พยาบาล  โดยให้

แก้ไขใหมเ่ป็นดงันี ้
 
- คณะกรรมการการแพทย์ให้แต่งตัง้ผ่านวิธีการสรร

หา ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยคําแนะนํา
ของกรรมการ 
 

- ใ ห้ เ พิ่ มผู้ แทน ฝ่ายนาย จ้ า งและผู้ แทน ฝ่าย

- ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

ผู้แทนสํานกังานประกนัสงัคมเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 2 ปี (กฎหมายเดิมกําหนด
เพียงรัฐมนตรีแต่งตัง้จากผูท้รงวฒุิในวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาต่างๆเท่านัน้) 

ผู้ประกันตนฝ่ายละ 1 คน เข้าร่วมเป็นกรรมการ
การแพทย์ด้วย เพื่อให้ข้อมลูที่เป็นมิติทางสงัคมที่
สง่ผลกระทบต่อผู้ประกนัตนในรายละเอียดเชิงลกึ
แก่คณะกรรมการการแพทย์ (กฎหมายฉบบั 2533 
ไม่ไดร้ะบไุว)้ 

(12) เพิ่มเติมข้อความเรื่อง กองทนุประกนัสงัคม
ต้องวางและถือไ ว้ซึ่ งระบบการบัญชี ที่
เหมาะสมแก่กิจการตามหลกัสากล มีบญัชี
ลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และ
หนีส้ินที่แสดงกิจการที่เป็นอยูต่ามความจริง
และตามที่ควร พร้อมด้วยข้อความอันเป็น
ที่ ม าขอ ง ร ายกา รนั น้ ๆ  และ ใ ห้ มี ก า ร
ตรวจสอบบญัชีภายในเป็นประจํา 
(กฎหมาย 2533 ไม่มีการกําหนดเรื่องนีไ้ว)้ 

มีการแก้ไขถ้อยคําใหมเ่ป็น  
 
กองทุนประกันสังคมต้องวางและถือไว้ซึ่งระบบการ
บญัชีที่เหมาะสมแก่กองทนุตามมาตรฐานการบญัชี  มี
บญัชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนีส้ินที่
แสดงฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความจริงและตามที่
ควร พร้อมด้วยข้อความอนัเป็นที่มาของรายการนัน้ๆ  
 

ทัง้นีใ้ห้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
เพื่อกํากบัดแูลความโปร่งใสได้มาตรฐาน และให้มีการ
ตรวจสอบบญัชีภายในเป็นประจํา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบ และอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
ระเ บียบ ที่ รัฐมนตรี กําหนด  โดยคําแนะนําของ

- ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 
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สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

คณะกรรมการ 
(13) กําหนดให้สํานักงานประกันสงัคมสามารถ

ดําเนินการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
จัดหาผลประโยชน์  เ พื่อประโยชน์ของ
กองทนุได้ (กฎหมายเดิมไม่มีการกําหนด
เรื่องนีไ้ว)้ 

ไมม่ีการแก้ไข - - 

(14) ไมม่ีการระบไุว้ ไมม่ีการระบไุว้ รศ.ทวีศกัดิ์ ศทุกวาทิน  
ขอเพิ่มเติมข้อความสําหรับผู้ ประกัน
ตามมาตรา 39 ดงันี ้
 
เ มื่อผู้ ประกันตนได้โอนย้ายไปเป็น
ผู้ประกนัตนของกองทนุอื่นของรัฐ ให้มี
สิทธิได้ รับเ งินสมทบที่ได้นําส่งเ ข้า
กองทนุคืน โดยให้กองทนุประกนัสงัคม
ดําเนิน การโอนเงินสมทบดังกล่าวไป
ให้กองทุนอื่นของรัฐที่รับโอนผู้ประกัน 
ตนไปจากกองทนุประกนัสงัคม 

ผู้แปรญตัติขอถอน 

(15) ขยายความคุ้ มครองให้แรงงานนอกระบบ
กลุ่มต่างๆสามารถเข้าสู่ระบบประกนัสงัคม
ได้มากยิ่งขึน้  

แก้ไขเฉพาะในเรื่อง การจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลเข้า
กองทนุสําหรับผู้ประกนัตนมาตรา 40 ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกนัตน 

- ลงมติแล้วไมเ่ห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ ทัง้นีใ้ห้
กลบัไปใช้ถ้อยคําเดิม ตามร่าง



10 
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วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

 
และเพิ่มเติมเรื่องการจ่ายเงินสมทบของ
รัฐบาลเข้ากองทุนสําหรับผู้  ประกันตน
มาตรา 40 แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่
ได้รับจากผู้ประกนัตน  
(กฎหมายเดิมกําหนดไว้แค่เฉพาะกลุ่มที่
ไม่ใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 เท่านั้นที่จะ
สมัครเข้ามาตรา 40 ได้ และไม่มีการกํา 
หนดอตัราเงินสมทบของรัฐบาลว่าจะต้อง
สมทบจํานวนเท่าใด) 

 รัฐบาลที่รับหลกัการวาระ 1  

(16) รั ฐ ม น ต รี โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะรัฐมนตรีสามารถออกประกาศกําหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อน
การออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ ประ 
กนัตนได้ ในกรณีท้องที่หนึ่งท้องที่ใดประสบ
ภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (กฎหมายเดิมไม่
มีการกําหนดเรื่องนีไ้ว)้ 

ไมม่ีการแก้ไข - - 

(17) กําหนดการคํานวณเงินเพิ่มที่นาย จ้างค้าง
ชําระเงินสมทบ ทัง้ในส่วนของตนเองและ

ไมม่ีการแก้ไข - - 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

ส่วนของลูกจ้าง โดยกําหนดให้เงินเพิ่มที่
คํานวณได้ต้องไม่เกินจํานวนเงินสมทบที่
นายจ้างต้องจ่าย (กฎหมายเดิมไม่มีการ
กําหนด เ รื่ อ ง จํ านวน เ งินสมทบสุท ธิ ที่
นายจ้างตอ้งจ่าย) 

(18) ขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตนหรือผู้ มี
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทนุ ไม่
เป็นการตัดสิทธิจากกฎหมายอื่นๆที่ต้อง
ไ ด้ รับอยู่ แ ล้ ว ด้วย  และสิท ธิการ ไ ด้ รับ
ประโยชน์ทดแทนไม่อาจโอนกันได้และไม่
อยู่ในความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี เพื่อให้
หลกัประกันที่มั่นคงแก่ผู้ประกันตนหรือผู้ มี
สิทธิ (กฎหมายเดิมไม่มีการกําหนดเรื่องนี้
ไว)้ 

ไมม่ีการแก้ไข - - 

(19) ขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับประโยชน์
ทดแทนเป็น 2 ปี (กฎหมายเดิมกําหนดไว้
เพียง 1 ปี) 

ไมม่ีการแก้ไข - - 

(20) แก้ไขอัตราจํานวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการ
คํานวณเงินสมทบ  สําหรับการจ่ายเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ ประกันตน

ไมม่ีการแก้ไข - - 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

ตามมาตรา 33 โดยแก้ไขใหม่จาก 9 เดือน
เป็น 15 เดือน (กฎหมายเดิมเป็นการนํา
ค่าจ้างสูงสดุ 3 เดือนภายในระยะเวลา 9 
เดือน มาคํานวณ)  

(21) ขยายความคุ้ มครองให้ผู้ ประกันตนหรือคู่
สมรส หรือบตุรของผู้ประกนั ตนตามมาตรา 
33 ซึ่งจงใจทําให้ตนเองหรือยินยอมให้ผู้ อื่น
กระทําให้ตนเองประสบอันตราย  หรือ
เจ็บป่วย หรือทพุพลภาพ หรือตาย มีสิทธิได้ 
รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกัน 
สงัคมและเป็นมาตรฐานเดียวกนักบักองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (กฎหมายเดิม
ได้ยกเว้นเรื่องนี้ไว้ มาตรา 61 เดิม แก้ไข
ใหม่อยู่ในมาตรา 28) 

ไมม่ีการแก้ไข 
 

- - 

(22) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ให้ครอบคลุมถึงค่าส่งเสริม
สขุภาพและป้องกันโรคด้วย (กฎหมายเดิม
ไม่มีเรื่องค่าส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค) 

แก้ไขใหมเ่ป็นดงันี ้
 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย
อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ในส่วนค่าบําบัดทาง
การแพทย์ ให้เพิ่มคา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพ เข้ามาด้วย  
 

- ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ ทัง้นีไ้ด้มี
การเรียงถ้อยคําใหมใ่นมาตรานีใ้ห้
สมบรูณ์ขึน้วา่ประโยชน์ทดแทนใด
ควรมาก่อนหลงั ตามลาํดบั 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

รวมทัง้ให้เพิ่มเรื่อง ค่าใช้จ่ายเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือ
เบือ้งต้นให้แก่ผู้ประกนัตน ในกรณีที่ผู้ประกนัตนได้รับ
ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ เมื่อ
สํ านักงานไ ด้จ่ าย เ งินช่ วย เหลือ เ บื อ้ ง ต้นใ ห้แ ก่
ผู้ ประกันตนไปแล้ว ให้สํานักงานมีสิทธิไล่เบีย้แก่
ผู้กระทําผิดได้  
 
เหตผุลเพื่อไม่ต้องรอการพิสจูน์ว่า ใครเป็นผู้ถกูหรือผิด 
(กฎหมายฉบบั 2533 ไม่ไดร้ะบไุว)้ 
 
มีการตัง้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ ประกันตนยัง
ไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมให้สามารถใช้สิทธิในส่วน
ของสํานักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ได้ 

(23) สิทธิประโยชน์ในกรณีคลอดบุตร กฎหมาย
ฉบบั พ.ศ. 2533 ระบไุว้ว่าผู้ประกนัตนต้อง
ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน 
ภายในระยะ เวลา 15 เดือน 
หมายเหต ุ: มาตรานีค้งไว้ตามกฎหมายเดิม 
ฉบับที่เข้า  สนช . ไม่มีการแก้ไขใหม่ แต่

ขอแก้ไขใหมเ่ป็น จ่ายเงินสมทบมาไมน่้อยกวา่ 5 เดือน  
 
รวมทัง้ให้ตัดประโยชน์ทดแทนที่กําหนดไว้ว่าคลอด
บตุรได้เพียง 2 ครัง้เทา่นัน้ออก  
(เนื่องจากประชากรของประเทศลดลงอย่างมาก และ
ขาดแคลนวยัแรงงาน จึงไม่ควรกําหนดจํานวนบตุรไว)้ 

- ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

คณะกรรมาธิการฯได้ขอแก้ไขเอง 
(24) ในกรณีที่ผู้ ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่

เนื่องจากการทํางาน และการทพุพลภาพนัน้
มีระดบัความสญูเสียรุนแรงตามหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรม การการแพทย์กําหนด มีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอตัราร้อย
ละ 50 ของค่าจ้างตลอดชีวิต (กฎหมายเดิม
ไม่มีการกําหนดเรื่องนีไ้ว)้ 

ไมม่ีการแก้ไข - - 

(25) กําหนดเรื่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนใน
กรณีตาย โดยได้ระบวุา่ 
 
- ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกนั ตนได้สง่
เงินสมทบมาแล้วตัง้แต่ 36 เดือนขึน้ไป แต่
ไม่ถึง 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็น
จํานวนเท่ากับร้อยละ 50ของค่าจ้างราย
เดือนที่คํานวณได้ตามมาตรา 57 คณูด้วย 3  
- ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกนัตนได้ส่ง
เ งินสมทบมาแล้ว  120 เ ดือนขึน้ไป  ให้
จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเท่ากบัร้อยละ
ห้าสบิของคา่จ้างรายเดือน ที่คํานวณได้ตาม

แก้ไขใหม ่โดยมีการเปลีย่นแปลงตวัคณู 
 
- ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกนัตนได้ส่งเงินสมทบ
มาแล้วตัง้แต่ 36 เดือนขึน้ไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน ให้
จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 50 ของ
ค่าจ้างรายเดือนที่คํานวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วย 
4  
 
- ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกนัตนได้ส่งเงินสมทบ
มาแล้ว 120 เดือนขึน้ไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็น
จํานวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือน ที่
คํานวณได้ตามมาตรา 57 คณูด้วย 12 

- ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

มาตรา 57 คณูด้วย 10  
(26) ขยายความคุ้ มครองให้ผู้ ประกันตนซึ่ง

เจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังและเสีย ชีวิต มีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต 
(กฎหมายเดิมไม่มีการกําหนดเรื่องนีไ้ว้ ระบุ
เพียงเรื่องทพุพลภาพเท่านัน้) 

ไมม่ีการแก้ไขถ้อยคํา แคแ่ก้ไขการจดัวรรคตอนและย่อ
หน้าเทา่นัน้ 

- - 

(27) กําหนดประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์
บตุรจํานวนคราวละไม่เกิน 2 คน ทัง้นีบ้ตุร
ดังกล่าวต้องไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือ
บตุรซึง่ได้ยกเป็นบตุรบญุธรรมของบคุคลอื่น 
 
(กฎหมายเดิมระบุว่าต้องเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายเท่านัน้ กฎหมายใหม่ตดัประโยค 
“ชอบดว้ยกฎหมาย” ออกไป) 

ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บตุร จํานวนคราว
ละไมเ่กิน 2 คน ขอแก้ไขใหมเ่ป็น 3 คน  
 
(เพือ่สนบัสนนุใหผู้ป้ระกนัตนมีบตุรเพิ่มขึ้น) 
 

- ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 

(28) กําหนดให้ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
สามารถเลือกใช้สิทธิรับเงินบําเหน็จชรา
ภาพได้ เมื่อความเป็นผู้ประกนัตนสิน้สดุลง 
ไม่ว่าจะส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนหรือไม่
ก็ตาม  และไม่ประสงค์จะพํานักอยู่ ใน
ประเทศไทย  

ไมม่ีการแก้ไข นายวลัลภ ตงัคณานรุักษ์ และพลเรือ
เอกวลัลภ   เกิดผล 
 
ขอตดัถ้อยคําในมาตราดงักล่าวนีอ้อก
ทัง้หมด  
 

ผู้แปรญตัติขอถอน ให้ให้กลบัไปใช้
ถ้อยคําเดิมตามร่างรัฐบาลที่ลงมติ
รับหลกัการในวาระ 1  
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

 
ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
(กฎหมายเดิมไม่มีการกําหนดเรื่องนีไ้ว)้ 

โดยเห็นว่ามีความแตกต่างและไม่เป็น
ธรรมกบัผู้ประกนัตนซึง่มีสญัชาติไทยที่
ไม่สามารถขอรับได้ ซึ่งจะขอรับได้เมื่อ
อาย ุ55 ปี 

(29) ผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาทและเสีย ชีวิตลง
ก่อนที่ตนเองจะได้รับประ โยชน์ทดแทนชรา
ภาพ สามารถทําหนังสือระบุบุคคลผู้ มีสิทธิ
รับเ งินบําเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าไ ด้ 
(กฎหมายเดิมไม่มีการกําหนดเรื่องนีไ้ว)้ 

แก้ไขใหมเ่ป็นดงันี ้
 

กําหนดให้ผู้ ประกันตนที่ไม่มีทายาทและเสียชีวิตลง
ก่อนที่ตนเองจะได้รับประโยชน์ทดแทนชราภาพ 
สามารถทําหนังสือระบุบุคคลผู้ มีสิทธิรับเงินบําเหน็จ
ชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ ให้มีสถานะเป็น “ทายาท” 
เหมือนกับทายาทผู้ มีสิทธิ ซึ่งได้แก่ บุตร สามีหรือ
ภรรยา บิดาและมารดา โดยให้ได้รับ 1 สว่น  
(กฎหมายฉบบั 2533 ไม่ไดร้ะบไุว)้ 

- ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 

(30) ในกรณีที่ผู้ประกนัตนไม่ได้ทํางานเนื่องจาก
เหตุสุด วิสัย  หรือนายจ้างไม่ใ ห้ ทํางาน
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทําให้ไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติ  
 
เมื่อผู้ประกนัตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่
น้อยกว่า  6 เ ดือน  และต้องอยู่ภายใน

ไมม่ีการแก้ไข - - 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

ระยะเวลา 15 เดือนก่อนที่ผู้ประกนัตนไม่ได้
ทํางาน ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีวา่งงาน  
ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และอตัราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 
(กฎหมายเดิมไม่มีการกําหนดเรื่องนี้ไว้) ดู
มาตรา 79/1 

(31) กําหนดบทลงโทษกรณีที่นายจ้างไม่ยื่นแบบ
รายการแสดงการส่งเ งินสมทบภายใน
กําหนดเวลา  
เหตุผลเพื่อเป็นมาตรการบงัคับให้นายจ้าง
ต้องยื่นแบบรายการแสดงการสง่เงินสมทบ  
 
(กฎหมายเดิมไม่ได้กําหนดในกรณีนี้ไว้) ดู
มาตรา 97   

ไมม่ีการแก้ไข - - 

(32) ในร่างฉบบัที่เข้าสูก่ารพิจารณาของสนช.ไม่
มีการระบไุว้ 

มีการเพิ่มเติมมาตราที่ 44 /1 เข้ามา โดยระบวุา่ 
 
พระราชกฤษฎีกาซึง่ออกตามพ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ.
2533 ที่ใช้บงัคบัอยู่ก่อนในวนัประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบบั

- ลงมติแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมาธิการฯเสนอ 
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ข้อ สาระสาํคัญที่กาํหนดไว้ในร่างกฎหมาย
ฉบับที่เข้าสู่การพจิารณาของ สนช. 

วาระ 1 

สาระสาํคัญใหม่ที่ถกูแก้ไข 
โดยคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ 

ประเดน็ที่ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

(สนช.) ได้ขอแปรญัตต ิ

สรุปผลการพจิารณาในช่วง 
ลงมตวิาระ 3 ว่าเหน็ชอบ /  
ไม่เหน็ชอบในแต่ละมาตรา 

แก้ไขนี  ้ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีพระราช
กฤษฎีกา ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ฉบบันี ้ 

 
นอกจากนัน้แล้ว คณะกรรมาธิการฯยังได้ตัง้ข้อสังเกตเพิ่มเตมิเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตพิจิารณา ซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีการพจิารณาแต่อย่าง

ใด รวม 5 เรื่อง ดงันี ้
(1) หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกนัตน ควรมีการหารือกบัผู้ เกี่ยวข้องทกุฝ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่วิธีการที่เหมาะสม ทัง้นีผู้้แทนฝ่ายนายจ้างควรมา

จากผู้ประกอบการที่ขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตนด้วย 
(2) สทิธิประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยนัน้ ให้สาํนกังานประกนัสงัคมและสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ จดัทําระบบฐานข้อมลูและระบบการสง่

ตอ่เกี่ยวกบัการใช้สทิธิของผู้ พิการอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อไมใ่ห้ถกูปฏิเสธการใช้สทิธิ 
(3) สาํนกังานประกนัสงัคมควรปรับรูปแบบการสือ่สารตอ่ผู้ประกนัตนให้ได้รับรู้สทิธิของตน และมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องตา่งๆที่เกี่ยวข้อง 
(4) การโอนย้ายสิทธิไปเป็นสมาชิกกองทุนอื่นของรัฐ และให้มีสิทธิได้รับเงินสมทบที่ได้นําส่งเข้ากองทุนคืน โดยโอนเงินดงักล่าวนีใ้ห้กับกองทนุที่รับโอนไป เห็นว่าในร่าง

กฎหมายฉบบัแก้ไขที่รับหลกัการเรื่องนีใ้นวาระ 1 ไมไ่ด้ระบไุว้ จงึไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
(5)  ในอนาคตหากมีการแก้ไขกฎหมายประกนัสงัคม ควรมีการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้ ที่เกี่ยวข้องอยา่งกว้างขวาง 
 
 


