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บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ในภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและในส่วนราชการบางส่วนที่เป็นลูกจ้าง ซึ่งพบว่าแนวทางกฎหมาย
ดังกล่าวนี้ได้เอื้อประโยชน์กับลูกจ้างและนายจ้างผู้บริหารงานบุคคลขององค์กร ในประเทศไทยใช้ 
กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม เมื่อเจ็บป่วย และอุบัติเหตุจากการทํางานมีการ
ชดเชยรายได้ กล่าวคือ เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยจะมีระบบประกันสุขภาพ และมีการชดเชยรายได้เมื่อ
ต้องหยุดงาน มีระบบคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ คดีแรงงานและการพิจารณาคดี
แรงงาน  

หลักการบริหารงานบุคคลในส่วนของลูกจ้างในองค์กรไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการซึ่งใน
สภาวะปัจจุบันไม่มีการบรรจุข้าราชการทดแทนเม่ือมีการเกษียณของข้าราชการ ดังนั้นเพื่อการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพจึงมีการจ้างงานเป็นระบบลูกจ้างทดแทน มีลูกจ้างช่ัวคราวและ
ลูกจ้างประจํา ส่วนในภาคเอกชน เป็นระบบจ้างเป็นแบบลูกจ้าง ดังนั้นการทํางานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพงานสูงสุด และมีสวัสดิการต่างๆตามสิทธิของกองทุนประกันสังคมและมีกฎหมายคุม
ครองแรงงาน 
 
 
คําสําคัญ : กฎหมายสําหรับสําหรับลูกจ้างประกันสังคม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
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Laws for Personnel Management 
 

Anothai  Poolsawad* 
Abstract  

The author’s objective of this article is to review the laws related to the 
administration of private sector, state enterprise sector, and some of government 
section which hire temporary employees. It is shown that the following laws are 
beneficial for employees, employers, and personnel administrators of the 
organization. Thailand has Labour law, and Social Security law when employees 
are sick and having injuries from accident at workplace.  Sick and injured 
employees are compensated for income when they had to stop working. 
Moreover, there are Labour Protection Law, Labour Relation Law, labour lawsuit 
cases, and labour lawsuit decisions. Consequently, to implement a law efficiently, 
we need to study the problem of personnel administration including theory, 
practice, and study the experience in the view of each person who are involved, 
since there are several laws related to personnel administration. 

Currently, there is no replacement for staffs who retire from civil servants.  
Therefore, in order to replace retired employees, it is in the form of temporary 
and permanent employment.  In the private sector, such as banking industry, 
outsourcing a company to get necessary employees is a usual practice.  In order 
to achieve maximum performance of employees, there should be employment 
benefits and welfare in order to increase the morale in the workplace, and to 
maximize organization system development. 
 
Keywords: Social Security law for employees, social security, labor protection law 
 
 
 
 
 
* Scientist Medical Science Specialist Bangsapannoi  Hospital, Bangsapannoi  
  District, PrachuapKhiri Khan Province 
 
 



วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธนัวาคม 2559 

 
 

359 
 

บทนํา 
ปัญหาที่เกิดจากการบริหารงานบุคคลอย่างหนึ่งคือปัญหาการเลิกจ้าง สัญญาจ้างงานไม่

เป็นธรรม การประเมินและโบนัสกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่อง
สิทธิ หน้าที่ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง โดยกําหนดจ่ายค่าจ้างขั้นต่ํา  และการกําหนดในเรื่องของ
แรงงานหญิง แรงงานเด็ก ขัดแย้งเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน(ประดัลภ์ปัณฑพลังกูล,2555)
ในการบริหารงานหน่วยงานปัจจุบันในองค์กรต่างๆ ในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและในส่วนราชการ
บางส่วนที่เป็นลูกจ้าง หลักกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหลายบทได้แก่ กฎหมายแรงงาน และ
ประกันสังคม ซึ่งในการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในลูกจ้างควรจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ คดีแรงงานและการ
พิจารณาคดีแรงงาน  รวมทั้งการประกันสังคมด้วย บทความนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวน
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและในส่วนราชการบางส่วน
ที่เป็นลูกจ้าง ซึ่งพบว่าแนวทางกฎหมายดังกล่าวนี้ได้เอื้อประโยชน์กับลูกจ้างและนายจ้าง 
ผู้บริหารงานบุคคลขององค์กร  
 
กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง 
องค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กําหนด ให้นายจ้าง ลูกจ้างและ
องค์กรดังกล่าวปฏิบัติต่อกันและรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การจ้างงาน และการใช้งาน การประกอบกิจการ
และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม ตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่า 
นายจ้างและลูกจ้างมีสิทธิที่จะแสดงเจตนาทําสัญญาจ้างแรงงานกันโดยสามารถทําได้ทั้งที่เป็น
หนังสือหรือปากเปล่าก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน ซึ่งถ้าเกิดมีการกระทําที่ส่อไป
ในทางที่จะขัดต่อกฎหมายดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะและผู้เป็นนายจ้างจะต้องเป็นผู้กําหนดเวลา
ทํางานปกติของลูกจ้างไม่ให้เกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

1. กฎหมายแรงงานภาคเอกชน 
 1.1 กฎหมายแพ่ง  ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ว่า

ด้วย จ้าง   แรงงาน มีใจ ความว่าด้วยการทดลองงานเฉพาะที่จําเป็นเพื่อการพิจารณาความรู้
ความสามารถของลูกจ้างและเปิดโอกาสในการเรียนรู้งานไม่ควรนานเกินไป 180 วันและในช่วง
ทดลองงานนายจ้างอาจเลิกจ้างโดยไม่บอกล่วงหน้าได้ (พิชัย นิลทองคํา, 2558) 

1.2 กฎหมายเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยกําหนดให้
นายจ้างต้องจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างให้เหมาะสมกับการทํางานและระยะเวลาการใช้ชีวิตในที่
ทํางาน อาทิ บนเรือได้แก่ อาหาร และน้ําดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะห้องส้วม เวชภัณฑ์และยา
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เพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในจํานวนท่ีเพียงพอด้านความปลอดภัยในการทํางาน นายจ้างต้อง
จัดการให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพการทํางาน การใช้เครื่องมือสุขภาพอนามัย 

นอกจากนี้ นายจ้างต้องกําหนดวันหยุดประจําปีให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ
กําหนดตามที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย โดยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเว้นแต่
นายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําก็ให้เป็นไปตามข้อตกลง และนายจ้างต้องจ่าย
ค่าจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในการทํางานในวันหยุดประจําปี 

นายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการต้องพยายามทําให้ลูกจ้างทํางานอย่างเต็มที่ ด้วยความเต็ม
ใจ ซึ่งวิธีที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานและมีสวัสดิการต่างๆให้กับลูกจ้าง 
เช่น เวลาพักที่เหมาะสม วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม หากเกิดอันตราย 
ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายเงินทดแทนและถ้ามีการเลิกจ้างหรือ
ยกเลิกสัญญา นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย พิเศษตามสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายกําหนด (วิจิตรา 
วิเชียร, 2556) 

(1) กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การทํางานตามกฎหมายกําหนดโดยไม่ให้ลูกจ้าง
ทํางานกับส่ิงของหนักเกินไปอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทํางานต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงและรวมกัน
ต้อง ไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง (กฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 23, 2551 ) 

(2) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 งานในกิจการปิโตเล่ียมซึ่งอันตราย
ต่อสุขภาพกําหนดให้ทํางาน วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง และสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง และกรณี
ทําเกิน ต้องจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงตามจํานวนชั่วโมง 

(3) พระราชกฤษฎีกา กําหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างกันไป จาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 เช่น งานที่เกี่ยวกับการปิโตเลียม สํารวจ ซ่อมบํารุง  

(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 1-12 (พ.ศ.2551) ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2553 ) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือ
ขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล งานที่รับไปทําที่บ้าน งานขนส่ง และงานอื่นตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาจะกําหนดในกฎกระทรวงให้มีการคุ้มครองแรงงานกรณีต่าง ๆ มาตรา 22 

(5) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องดังต่อไปนี้     

1) หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงิน ประกัน
ความเสียหายในการทํางานของลูกจ้าง                        

2) วันแรงงานแห่งชาติ 
3) ช่วงเวลาการทํางานในวันทํางานปกติและในวันหยุดในงานบรรทุกหรือขนถ่าย

สินค้าเรือและเดินทะเล  
4) กําหนดระยะเวลาทํางานปกติและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างในงานบรรทุก

หรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล  
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5) มาตรฐานและหลักเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานในงานบรรทุกหรือ
ขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล 

6) อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา         
1.3 กฎหมายเงินทดแทน  

(1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2-3 ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.

2537 
(3) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องดังต่อไปนี้  
-  กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือ เนื่องจากการ

ทํางาน 
- หลักเกณฑ์การวินิจฉัยและการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของ ผู้ป่วยหรือ

บาดเจ็บด้วยโรคจากการทํางาน  
- กําหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ ค่าจ้าง

รายเดือน ฉบับที่ 1-3 
- ประเภท ขนาดของกิจการ และท้องที่ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบ ฉบับที่1-2 
- อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงิน สมทบ ฉบับ

ที่ 1-2 
1.4 กฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์ 

(1) พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 
(2) พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 
(3) พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
(4) พระราชกฤษฎีกา กําหนดกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518 

ไม่ใช้บังคับ พ.ศ.2523 
 

1.5 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานได้แก่ พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิ
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 

 
2. กฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ 

พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ให้ความหมายรัฐวิสาหกิจว่าเป็น (1) 
องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐตาม
กฎหมายที่จัดตั้งกิจการน้ัน และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ(2) บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า หรือ
รัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. กฎหมายแพ่ง   ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ว่าด้วย 
จ้าง   แรงงาน มีใจ ความว่าด้วยการทดลองงานเฉพาะท่ีจําเป็นเพื่อการพิจารณาความรู้
ความสามารถของลูกจ้างและเปิดโอกาสในการเรียนรู้งานไม่ควรนานเกินไป 180 วันและในช่วง
ทดลองงานนายจ้างอาจเลิกจ้างโดยไม่บอกล่วงหน้าได้ (พิชัย นิลทองคํา, 2558) 

2.กฎหมายเฉพาะ ได้แก่ระเบียบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐาน
ของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2534 ฉบับที่ 1-2 

3. กฎหมายว่าด้วยการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2553 

4. กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 

 
3. ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

โดยทั่วไป หากลูกจ้างทํางานในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จะไม่นําพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาใช้บังคับ ไม่ว่าจะ
เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา หรือลูกจ้างชั่วคราวก็ตาม  

แต่ถ้าลูกจ้างทํางานในหน่วยงานของรัฐอื่น เช่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน สภาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับ หากพิจารณากฎหมายแล้วควรจะต้องอยู่
ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เว้นแต่ในกฎหมายจัดตั้งองค์กร
เหล่านั้นได้บัญญัติให้บุคลากรเป็นข้าราชการ หรือได้บัญญัติข้อความว่า กิจการของสํานักงานไม่
อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแต่พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน
ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานซึ่งจะ
ไม่นําพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ .ศ.2541 มาใช้บังคับ อย่างไรก็ตามพนักงานและ
ลูกจ้าง ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

ในปัจจุบัน รูปแบบการจ้างงานในหน่วยงานราชการมีการจ้างงานหลายรูปแบบ อาทิ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข มีการกําหนดจํานวนพนักงานตามประเภท
และกลุ่มให้หน่วยบริการ/เครอืข่ายบริการ/ส่วนราชการ จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทุก 4 ปี โดยพิจารณาถึงการใช้กําลังคนในภาพรวม (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ)นอกจากข้าราชการและพนักงานราชการแล้ว พนักงานของ
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างกลุ่มต่างๆ ต่างต้องใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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กฎหมายประกันสังคม 
กฎหมายประกันสังคมเป็นกฎหมายที่กําหนดในเรื่องของหลักประกันแก่บุคคลในสังคม 

โดยมีการจ่ายเงินเข้ากองทุน แล้วเฉล่ียคืนให้กับลูกจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 7 กรณี ดังนี้ คือ1) กรณี
เจ็บป่วย 2) กรณีคลอดบุตร 3) กรณีชราภาพ 4) กรณีทุพพลภาพ 5) กรณีสงเคราะห์บุตร 6) กรณี
ตาย 7) กรณีว่างงาน (โกวิท สัจจวิเศษ, 2558) 

นายจ้างต้องส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  

กรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน 
โดยว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้าทํางานเป็นลูกจ้างหลายฝ่ายพยาบาลนอกเวลาจึงเป็นลูกจ้างที่อยู่ใน
บังคับของ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่ได้รับการยกเว้นโจทก์ทั้งสองจึงเป็นนายจ้างที่ต้อง
นําส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินทดแทน ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว(คํา
พิพากษาฎีกาที่ 875/2548) 

สิทธิในกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ . 2533การ
ประกันสังคมจะเข้ามาคุ้มครองบุคคลเม่ือบุคคลที่เป็นพนักงานของรัฐ หรือเอกชน หรือ ลูกจ้าง
ชั่วคราว (งบคลัง) และลูกจ้างชั่วคราว(งบพิเศษ) เข้ามาปฏิบัติงานแล้ว หน่วยงานจะต้อง
ดําเนินการแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อสํานักงานประกันสังคม  

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผล
บังคับ 20 ตุลาคม 2558 ตามกฎหมายนี้ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจะได้รับมีมีมากย่ิงขึ้น 
ดังน้ีกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพิ่มค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทาง
การแพทย์ (ปัจจุบัน มีสิทธิได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบําบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่และ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่ง
ผู้ป่วย) 

กรณีการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บําบัดการรักษาโรคตามประกาศสํานักงานประกันสังคมเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสําหรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ได้แก่ 

- เจ็บป่วยปกติ  
- เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม (ถอนฟันอุด

ฟันและขูดหินปูน) รวมถึง 
- กรณีบําบัดทดแทนไตได้แก่การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้างช่องท้องด้วย

น้ํายาแบบถาวรการผ่าตัดปลูกถ่ายไตการผ่าตัดเปล่ียนไตและการให้ยาอิธิโธรปัว
อิติน (Erythropoietin) 
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- กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก (วงเงิน 750,000 บาท) 
- กรณีเปล่ียนอวัยวะกระจกตา (วงเงิน 25,000 บาท) 
- ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค (เช่นเท้าเทียมแขนเทียมไม้คํ้ายัน

เป็นต้นเบิกได้ตามรายการประกาศที่สํานักสังคมกําหนด) 
มีคดีขึ้น สู่ศาล โจทก์ เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิแล้ว แต่

โรงพยาบาลดังกล่าวไม่สามารถให้บริการหรือเยียวยารักษาเพื่อให้โจทก์รอดชีวิตได้ จึงเป็นกรณี
จําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทําเพื่อรักษาชีวิตโจทก์ โดยนําโจทก์ไปรับการรักษาพยาบาลทางสมอง
ที่โรงพยาบาล พ. ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเน่ืองจากมีศัลยแพทย์ทางสมองประจําอยู่ ต้องถือว่า
โจทก์มีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิได้ และ
ต้องไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอื่นตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 
มาตรา 59 (คําพิพากษาฎีกาที่ 6934/2546) 

กรณีคลอดบุตรมีสิทธิได้รับไม่จํากัดจํานวนครั้ง (ปัจจุบัน มีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง เหมา
จ่าย ครั้งละ 13,000 บาท รวมกับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน ) (พระราชบัญญัติ
ประกันสังคมฉบับที่ 4, 2558) 

กรณีสงเคราะห์บุตรมีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน (ปัจจุบันได้รับสําหรับบุตรอายุ0 - 
6 ปี คราวละ ไม่เกิน 2 คน เหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 400 บาท ต่อคน)(พระราชบัญญัติ
ประกันสังคมฉบับที่ 4, 2558)  

กรณีว่างงาน เพิ่มให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนกรณี
นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้างเช่น กรณีสถาน
ประกอบการถูกน้ํ าท่วม (ปัจจุบัน  ผู้ประกันตนมี สิทธิได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออก ) 
(พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่ 4, 2558) 

ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพเพิ่ม : สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง/ ผู้
ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ(ปัจจุบัน ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีตาย ) 

ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่
จงใจทําให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น(ปัจจุบัน ไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง) (พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่ 4, 2558) 

กรณีทุพพลภาพ เพิ่มผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ ไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกายมี
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ (ปัจจุบัน ผู้ประกันตนต้องสูญเสียสมรรถภาพของ
ร่างกายร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ) (พระราชบัญญัติ
ประกันสังคมฉบับที่ 4, 2558) ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการ
ขาดรายได้ตลอดชีวิต (ปัจจุบัน ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการ
ขาดรายได้ 15 ปี)  
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กรณีตาย  เงินสงเคราะห์กรณีที่ ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย  (พระราชบัญญั ติ
ประกันสังคมฉบับที่ 4, 2558) 

แก้ไข ถ้าก่อนถงึแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดอืน
ขึ้นไปแต่ไม่ถงึหนึ่งร้อยยี่สิบเดือนให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจา้ง 
รายเดอืนที่คํานวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยส่ี 

ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกนัตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนขึ้นไป
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจํานวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายเดือนที่คํานวณได้ตามมาตรา 
57 คูณด้วยสิบสอง 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ เพิ่มผู้ประกันตนสามารถทําหนังสือระบุ
บุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบําเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาท
หรือไม่มีบุคคลที่ทําหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุงป้า น้า อา (ปัจจุบัน 
ผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาท (บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส) ไม่สามารถทําหนังสือระบุบุคคลผู้มี
สิทธิรับเงินบําเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยเงินบําเหน็จชราภาพจะตกเป็นของกองทุน 

- ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี (ปัจจุบัน 
ระยะเวลาการยื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี) 

- ขยายความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างช่ัวคราวทุก
ประเภทของส่วนราชการ (ปัจจุบัน คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 

 - ขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของนายจ้างที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจํา
ทํางานในต่างประเทศ (ปัจจุบัน ไม่คุ้มครอง) 

 
เงินสมทบ(โกวิท สัจจวิเศษ, 2558) 
1. รัฐบาลสามารถออกประกาศลดหย่อนการออกเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน

และนายจ้างให้ได้รับผ่อนปรนการเก็บเงินสมทบในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ปัจจุบัน ไม่สามารถลด
อัตราเงินสมทบเฉพาะพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติได้หากจะลดอัตราเงินสมทบจะต้องประกาศลดอัตราเงิน
สมทบทั่วประเทศ) 

 2. กําหนดให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
เงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตน (ปัจจุบัน ไม่ได้กําหนดในกฎหมายให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบ
แต่ปัจจุบันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เป็นเงินอุดหนุนสําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับ
ผู้ประกันตนมาตรา 40) 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ในปัจจุบันหลักการบริหารงานบุคคลในส่วนของลูกจ้างในองค์กรไม่ว่าจะเป็นส่วน
ราชการซึ่งไม่มีการบรรจุข้าราชการทดแทนเม่ือมีการเกษียณของข้าราชการ ดังนั้นเพื่อการทํางาน
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ให้มีประสิทธิภาพจึงมีการจ้างงานเป็นระบบลูกจ้างทดแทน มีลูกจ้างช่ัวคราวและลูกจ้างประจํา 
ส่วนในภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลเอกชน พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างเหมา แรงงานต่างด้าว 
การคุ้มครองแรงงานและการประกันสังคมจึงควรเป็นส่วนสําคัญในการสร้างขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาระบบการทํางานขององค์กรและประเทศ 

การบริหารงานบุคคลมีกฎหมายที่สําคัญอยู่อย่างน้อยสองกลุ่มคือกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานและกฎหมายประกันสังคม  การประกันสังคมเป็นระบบสวัสดิการเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ประกันตนหรือบุคคลในภาคเอกชนมีลักษณะคล้ายกันกับระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการของภาครัฐ ดังนั้น บุคคลทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในภาคเอกชนหรือภาครัฐควร
ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบริการด้านการสาธารณสุขและการบริการด้านการแพทย์จะต้องมีคุณภาพดี 
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