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สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเพื่อประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ 

ส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  

หลังจากที่ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น จากการสัมภาษณ์ การประเมินผลการด าเนินงาน และการศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมในบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับส านักงานประกันสังคมในอนาคต พบว่า มีหลายประเด็นความท้าทาย     
ที่ส านักงานประกันสังคมต้องเร่งด าเนินการ และได้น ามาเป็นประเด็นตั้งต้นในการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 6 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1) ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง        
2) นายจ้าง 3) หน่วยงานภาครัฐ 4) สื่อสารมวลชน 5) สถานพยาบาล 6) ธนาคารและพันธมิตรร่วมบริการ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูล
ตั้งต้น เพ่ือจัดท ากรอบประเด็นการพัฒนางานประกันสังคม ในช่วง 5 ปีข้างหน้า และก าหนดเป็นร่างยุทธศาสตร์ส านักงาน
ประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ต่อไป  

ส าหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่มนั้น ทางส านักงานประกันสังคมได้ด าเนินการ
ร่วมกับคณะที่ปรึกษาในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าประชุมกว่า 400 ท่าน 

1) ตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกันตน/ลูกจ้าง ประมาณ 120 ท่าน 
2) ตัวแทนจากกลุ่มนายจ้าง ประมาณ 120 ท่าน 
3) ตัวแทนจากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ประมาณ 30 ท่าน 
4) ตัวแทนจากกลุ่มสื่อสารมวลชน ประมาณ 20 ท่าน 
5) ตัวแทนจากกลุ่มสถานพยาบาล ประมาณ 70 ท่าน 
6) ตัวแทนจากกลุ่มธนาคารและพันธมิตรร่วมบริการ ประมาณ 30 ท่าน 

โดยมีก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ที่ได้ด าเนินการแล้วดังตาราง 

ตารางที่ 1 ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
วันที ่ กลุ่ม สถานที ่

4 กันยายน 2561 กลุ่มธนาคารและพันธมิตร
ร่วมบริการ 

ห้องประชุม Topaz โรงแรมริชมอนด์ สไตลล์ิส 
คอนเวนช่ัน 

6 กันยายน 2561 กลุ่มนายจา้ง ห้องประชุม Sapphire 202 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี

12 กันยายน 2561 กลุ่มภาครัฐ ห้องประชุม Topaz โรงแรมริชมอนด์ สไตลล์ิส 
คอนเวนช่ัน กลุ่มสื่อ 

13 กันยายน 2561 กลุ่มผู้ประกันตน/ลูกจ้าง ห้องประชุม Sapphire โรงแรมริชมอนด์ สไตลล์ิส 
คอนเวนช่ัน 

20 กันยายน 2561 กลุ่มสถานพยาบาล ห้องประชุม Sapphire โรงแรมริชมอนด์ สไตลล์ิส 
คอนเวนช่ัน 

 
 จากผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของประกันสังคมทั้ง 6 กลุ่ม     
ในตารางข้างต้น สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการพิจารณาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน 
ได้แก่   

1. ประเด็นปัญหาร่วมกันหรือประเด็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
2. ความพร้อมต่อในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของ สปส. ในอนาคต  
3. ข้อเสนอแนะ 



2 
 

 

โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
 

 กลุ่มผู้ประกันตน/ลูกจ้าง 
ในการประชุมกลุ่มผู้ประกันตน/ลูกจ้าง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 2) กลุ่ม

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 3) กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภท 
รวมทั้งความแตกต่างในเชิงพ้ืนที่ของผู้ประกันตน และพ้ืนฐานของผู้ประกันตนที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการ
ของประกันสังคม โดยจากการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปประเด็นปัญหา ประเด็นหารือและข้อเสนอแนะในภาพรวมและ
ประเด็นเฉพาะกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นปัญหาร่วม  
 ปัญหาด้านสิทธิประโยชน์และการบริการของสถานพยาบาล 

o โรงพยาบาลในระบบประกันสังคมยังไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอต่อผู้ประกันตนในบางพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่
ห่างไกลจะมีโรงพยาบาลและคลีนิคค่อนข้างน้อย ผู้ประกันตนจ าเป็นต้องไปใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลที่อยู่จังหวัดอ่ืน 
หรืออีกเมืองหนึ่ง  

o ความไม่แน่นอนของมาตรฐานในแต่ละโรงพยาบาล เช่น การให้บริการ ความใส่ใจของหมอและพยาบาล     
ช่องทางการรอรับบริการ ค่าบริการส่วนต่างเพ่ิมเติม ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ าส าหรับผู้ประกันตนที่ใช้
สิทธิ์การรักษาของประกันสังคม 

o ปัญหาเรื่องการรอรับสิทธิ์การรักษาพยาบาลของประกันสังคมภายในช่วงเวลา 90 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดสิทธิ์ 
ท าให้ในช่วงเวลา 90 วัน หลังจากเข้าสู่ระบบประกันสังคม ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยจะไม่สามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ใดๆ ได้เลย เนื่องจากการเข้าระบบมาตรา 33 จะท าให้ถูกตัดสิทธิ์บัตรทองทันที   

o การน าแรงงานต่างชาติเข้าระบบใช้เวลานาน และมีความยุ่งยากในขั้นตอนของการจัดท าเอกสาร 
o ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่มีสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย มีเพียงการจ่ายเงินทดแทน

การขาดรายได้ ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยมาก  และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในปัจจุบันไม่จูงใจให้เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม 

o แรงงานนอกระบบที่อายุมากกว่า 60 ปี อยากเข้าสมัครมาตรา 40 แต่ประกันสังคมไม่รับสมัคร 
o สถานพยาบาลของรัฐในบางแห่ง ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ แต่ผู้ประกันตนก็ไม่สามารถเปลี่ยนไป

รักษาของสถานพยาบาลของเอกชน เพราะไม่สามารถรับภาระค่ารักษาพยาบาลได้ 
 ปัญหาด้านการบริการจากส านักประกันสังคม 

o มาตรฐานการให้บริการในแต่ละส านักงานมีเงื่อนไขแตกต่างกัน เช่น การใช้ส าเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล            
ที่สถานพยาบาลเซ็นรับรอง มาเบิกแทนเอกสารตัวจริงที่หายไป บางแห่งสามารถใช้ส าเนาได้ แต่บางแห่งไม่ให้
เบิก รวมถึงใบเสร็จรับเงินจากหน่วยบริการ เช่น จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส มักจะไม่ชัดเจน ซึ่งเมื่อทิ้งไว้นาน 
ตัวอักษรจะเลือนหายไป ไม่สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ 

o ประกันสังคมไม่อนุญาตให้มีการจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง ผู้ประกันตนมาตรา 40 มีความเร่งรีบในการด าเนินชีวิต 
ท าให้บางครั้ง ไม่สะดวก หรือ ลืมในการจ่ายเงินสมทบ เมื่อต้องการใช้สิทธิ์ จึงไม่สามารถใช้ได้  

o ประกันสังคมขาดการให้ความรู้กับชุมชนอย่างชัดเจน บางคนอยากสมัครแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมบางท่านให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันในบางประเด็น 

o ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารของประกันสังคมใช้เวลานาน ท าให้ได้รับเงินชดเชยช้า หรือท าให้ผู้ประกันตน
ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในช่วงเวลาที่ต้องการ หรือในเวลาที่จ าเป็นต้องใช้สิทธิ์ 

o การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1506 ค่อนข้างติดต่อยาก 
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ประเด็นหารือในที่ประชุมต่อการเปลี่ยนแปลงของ สปส. ในอนาคต ประกอบไปด้วย ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ 
สปส. มีแนวโน้มจะพัฒนาทั้งในด้านการบริการและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง ได้รับการบริการที่ดีขึ้น ใน 5 
ประเด็นดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. กรณี สปส. ให้สิทธิ์การเลือกจ่ายเงินสมทบตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดอัตราเงินสมทบและสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐาน และ
เลือกจ่ายเพิ่มตามสิทธิประโยชน์ที่ท่านต้องการ  
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 

ส่วนใหญ่จะเห็นด้วย เนื่องจากมองว่า เป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลายขึ้นให้กับผู้ประกันตน เนื่องจาก
ผู้ประกันตนเองก็มีหลายกลุ่ม แต่ สปส. ควรจะต้องมีระบบการบริหารสิทธิประโยชน์และเงินสมทบที่ดีขึ้นตามไปด้วย 
ทั้งนี้ผู้ประกันตนหลายรายต้องการที่จะเพ่ิมสัดส่วนเงินชราภาพ และบางรายไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบุตร รวมถึง
ต้องมีการให้ค าแนะน าทางเลือกกับผู้ประกันตน เนื่องจากผู้ประกันตนหลายคนยังไม่เข้าใจถึงรายละเอียดทั้งหมดของ
สิทธิประโยชน์ 7 กรณี ซึ่ง สปส. อาจจะจัดรูปแบบสิทธิประโยชน์ตัวอย่าง เพื่อความสะดวกในการเลือก และควรอธิบาย
ให้ผู้ประกันตนเข้าใจถึงเหตุผลที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เท่ากัน รวมถึงการท าระบบแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์เมื่อใกล้ครบ
ก าหนดเวลา นอกจากนี้ แต่ละพ้ืนที่มีจ านวนโรงพยาบาลซึ่งเป็นปัจจัย (สิทธิ์ส าคัญของผู้ประกันตน) ไม่เท่ากัน ท าให้
การจ่ายเงินสมทบเพ่ิม ต้องดูที่ปัจจัยของผู้ประกันตนและความพร้อมในแต่ละพ้ืนที่ร่วมด้วย 

อย่างไรก็ตาม มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย โดยระบุว่า อาจจะเกิดปัญหาผู้ประกันตนที่จ่ายน้อยแล้วใช้สิทธิประโยชน์
มากกว่าผู้ประกันตนที่จ่ายเยอะ และประกันสังคมถือเป็นสวัสดิการรัฐรูปแบบหนึ่ง จึงควรยึดหลักความเท่าเทียม 
รวมถึงผู้ประกันตนบางคนในกรณีเข้ามาตรา 39 จะมีรายได้ต่ าและไม่แน่นอน เป็นต้น 
ผู้ประกันตนมาตรา 40 

ผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วย เนื่องจากผู้ประกันตนมาตรา 40 จะมีความหลากหลายในด้านของอาชีพ ท าให้
มีช่วงรายได้ที่แตกต่างกัน บางท่านจ่ายเงินสมทบต่อเดือนได้ในจ านวนที่ไม่สูงและยอมรับกับการไม่ได้รับสิทธิการ
รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากประกันสังคม เนื่องจากมีความพึงพอใจในการรักษาพยาบาลด้วยสิทธิ์บัตรทอง แต่บางท่าน
ที่ไม่ต้องการใช้สิทธิ์การรักษาจากบัตรทอง และมีก าลังในการจ่ายเงินสมทบมากกว่าอัตราที่ก าหนดในปัจจุบัน            
จึงยินดีที่จะจ่ายเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ได้สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและได้รับความคุ้มครองในส่วนอ่ืนมากขึ้น เช่น 
ต้องการให้ปรับเงินชดเชยการเจ็บป่วยเพิ่มจากวันละ 200 บาท เป็น 500 บาท เป็นต้น  

ทั้งนี้ การชักชวนให้แรงงานนอกระบบมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ คือ คนในชุมชน
รู้สึกว่าสิทธิประโยชน์ที่มีให้น้อยเกินไป ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ ดังนั้น     
ถ้าสามารถปรับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองเพ่ิมขึ้น คาดว่าจะส่งท าให้มีผู้ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนจ านวน
เพ่ิมข้ึนมากนั้นเอง 

2. กรณีที่ผู้ประกันตนสามารถเลือกสิทธิประโยชน์และอัตราเงินสมทบที่ต้องการจ่ายได้ดังกรณีข้างต้น สิทธิประโยชน์ที่มี
ความจ าเป็นมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 

โดย 3 ล าดับแรกที่ผู้ประกันตนเลือก คือ 1) กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ เนื่องจากโรคต่างๆ มีความหลากหลาย
และรักษายากขึ้น ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น จ าเป็นที่รัฐต้องมีส่วนช่วยเหลือ 2) กรณีชราภาพ เพราะประเทศ
ไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคนกลุ่มนี้ต้องการการดูแลจากรัฐ ทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเป็นภาระของ
สังคม และ 3) กรณีเสียชีวิต โดยอาจเพ่ิมเติมในส่วนของ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพและเป็นมรดกให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ส าหรับกรณีอ่ืนๆ เช่น กรณีทุพพลภาพ ผู้ประกันตนที่ท างานเป็นพนักงานออฟฟิศมีความเสี่ยงที่จะทุพพลภาพน้อย 
กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีคลอดบุตร ยังถือเป็นเรื่องที่สามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดการด้วยตนเองได้ 
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ผู้ประกันตนมาตรา 39 
โดย 3 ล าดับแรกที่ผู้ประกันตนเลือก คือ 1) กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นสิทธิประโยชน์พ้ืนฐานที่ทุกคน

ควรได้รับ และความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน 2) กรณีชราภาพ และ 3) กรณีทุพพลภาพ 
ตามล าดับ  
ผู้ประกันตนมาตรา 40 

โดย 3 ล าดับแรกที่ผู้ประกันตนเลือก คือ 1) กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ โดยอยากได้รับการรักษาพยาบาล 
เนื่องจากผู้ประกันตนไม่ได้เตรียมเงินส ารองส าหรับกรณีเจ็บป่วย ท าให้บางครั้งเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ท าให้ไม่สามารถหาเงินมาได้ทันค่ารักษาได้ และบางส่วนยังคงต้องการเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย เพ่ือช่วยชดเชยรายได้   
ที่ขาดไปเมื่อต้องหยุดงาน 2) กรณีชราภาพและทุพพลภาพ เนื่องจากต้องการเงินทุนไว้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตของ
ตนเอง เมื่อถึงช่วงที่ไม่สามารถท างานได้ ไม่มีรายได้ หรือบางคนไม่มีผู้ดูแลที่สามารถช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายได้ และ     
ผู้ร่วมประชุมมาตรา 40 บางท่านมีความต้องการให้ปรับเพ่ิมเงินบ านาญให้เท่ามาตรา 39 และ 3) กรณีเสียชีวิต          
ซึ่งจ าเป็นในกรณีท่ีไม่มีเงินเก็บส ารอง จึงต้องการเงินส าหรับให้ทายาทได้เป็นค่าท าศพ 

3. กรณี สปส. เปิดสิทธิ์การเข้ารักษาของผู้ประกันตน โดยเข้ารับบริการที่ใดก็ได้ และหากมีค่ารักษาเกินกว่าอัตราที่      
สปส.ประกาศไว้ ให้ผู้ประกันตนจ่ายส่วนต่างเพ่ิมเติมเอง 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 (มาตรา 40 ไม่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล) 

ผู้ประกันตนแสดงความเห็นในปริมาณที่ไล่เลี่ยกัน คือ ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยกลุ่มเห็นด้วย ระบุว่า 
การเปิดสิทธิ์การเข้ารักษาของผู้ประกันตน จะเป็นการเปิดทางเลือกให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับบริการที่ดีขึ้น และ
บางสถานพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ประกันตนจ านวนมากได้ท าให้เสียเวลารอคิวนาน หรืออาจจะเปิดสิทธิ์ให้เฉพาะ
กรณี OPD เนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ส่วนกรณี IPD ให้ไปใช้บริการโรงพยาบาลตามสิทธิ์เท่านั้นและไม่ต้องจ่ายส่วน
ต่าง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงและใช้เวลารักษานาน ทั้งนี้ การเปิดสิทธิ์ควรพิจารณาในหลายปัจจัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนนี้อาจจะดีส าหรับผู้ประกันตนหรือลูกจ้างในกรุงเทพ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงพยาบาลค่อนข้างหนาแน่น แต่ส าหรับ
พ้ืนที่ห่างไกลหรือในชุมชนไม่ค่อยมีผล หรือการเปิดสิทธิ์การเลือกสถานพยาบาลนี้ ไม่จ าเป็นต้องเปิดหมดทุก
โรงพยาบาล แต่อาจเปิดให้ผู้ประกันตนเข้าใช้บริการจากโรงพยาบาลตามสิทธิ์ 2 แห่งขึ้นไป และควรมีการท าข้อมูล
มาตรฐานราคาการรักษาพยาบาล และสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ประกันตนในกรณีที่จะต้องจ่ายเพ่ิมในภายหลัง 

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลของกลุ่มที่เห็นด้วยยังมีในหลายประเด็นที่สอดคล้องกับความเห็นของกลุ่มที่ไม่เห็น
ด้วย เช่น กลุ่มลูกจ้างที่เป็นพนักงานโรงงาน จะท าความเข้าใจค่อนข้างยาก ในเรื่องของการเข้ารับการรักษาและกรณีที่
อาจเกิดส่วนต่างขึ้น ถ้าไปในโรงพยาบาลที่ตนไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน ซึ่ง สปส. จ าเป็นต้องมีการควบคุม
มาตรฐานการรักษาพยาบาล ทั้งในด้านคุณภาพและด้านค่าใช้จ่าย เนื่องจากค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงพยาบาลมีความ
แตกต่างกันมากและวงเงินที่ประกันสังคมก าหนดไว้ต่ าเกินไป และในกรณีที่สามารถเข้ารับการรักษาได้หลาย
โรงพยาบาล อาจจะท าให้ประวัติการรักษากระจายในหลายโรงพยาบาล และขาดความต่อเนื่องในการรักษา ทั้งนี้ ส่วน
ต่างที่เป็นค่าบริการอาจจะสร้างภาระให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีรายได้ต่ าและไม่แน่นอน และอาจเกิดกรณีที่
ผู้ประกันตนเลือกไปรักษาเฉพาะโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง และส่งผลเสียต่อระบบในระยะยาว เป็นต้น 

4. ความพร้อมของผู้ประกันตน กรณี สปส. ปรับรูปแบบการบริการไปสู่ระบบดิจิทัล และปรับลดการให้บริการที่ส านักงาน
พ้ืนที่/จังหวัด/สาขา 

ผู้ประกับตนส่วนใหญ่ (มาตรา 33, 39 และ 40) ค่อนข้างพร้อมกับการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล และมองว่าจะ
ช่วยในการประหยัดทรัพยากร และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากขึ้น แต่การเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล ควรท าให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกส านักงาน เนื่องจากในปัจจุบันบางอย่างสามารถกรอกฟอร์มดิจิทัลได้แล้ว แต่บางกรณียังต้องส่ง
เป็นเอกสารกระดาษอยู่ และลูกจ้างส่วนใหญ่จะมี HR เป็นผู้ด าเนินการให้อยู่แล้ว ดังนั้นอาจจะต้องมีการประสานงาน
กับ HR เพ่ิมเติมในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบ รวมถึงการส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลในช่วงแรกควรมีสิ่งจูงใจ   
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ให้เข้าใช้บริการระบบมากข้ึน โดยอาจต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกันตนสูงอายุ (โดยเฉพาะกรณีมาตรา 39) 
ทั้งการประชาสัมพันธ์และการอบรมให้ความรู้ รวมถึงการสื่อสารถึงรูปแบบการบริการ ข้อมูลและช่องทางให้ชัดเจนมากขึ้น 
เป็นต้น 

ส าหรับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ระบุว่า ระบบ IT ของ สปส. ค่อนข้างขาดเสถียรภาพจึงควรพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ให้มีความรวดเร็วและแม่นย าในเรื่องของข้อมูลก่อน และผู้ประกันตนอีกมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลได้ และ
ข้อมูลประกันสังคมเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ท าให้ในบางเรื่องที่ผู้ประกันตนต้องท าความเข้าใจด้วยตนเอง
อาจเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป ซึ่งอาจต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมในการให้ค าแนะน าอย่าใกล้ชิด ทั้งนี้ 
บางส่วนเสนอว่า สปส. ควรพัฒนาระบบ IT โดยไม่ต้องลดจ านวนสาขาลงเนื่องจากในปัจจุบันสาขาก็มีภาระงานมาก   
อยู่แล้ว หากลดจ านวนสาขาลงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการให้บริการได้ และในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้ประกันตนที่อยู่
ต่างจังหวัดยังมีกลุ่มที่ไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบดิจิทัล อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจะต้องด าเนินการทีละน้อยอย่า ง
ต่อเนื่อง ไม่สามารถเปลี่ยนทั้งหมดทันทีได้ 

5. ความสะดวกใจของผู้ประกันตน ต่อกรณีที่ สปส. จะเปิดให้ Call center จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
ทั้งหมด เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการ การให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาท่ีดีขึ้น 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 

ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากในปัจจุบันก็มีการขอเลขประจ าตัวประชาชน ซึ่งถือว่าส่วนตัวมากแล้ว 
และสามารถให้ข้อมูลที่ผู้ประกันตนต้องการได้ค่อนข้างเพียงพอแล้ว และการที่ Call Center จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้
มากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าจะให้บริการได้ดีขึ้น และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตนไม่ควรถูกเข้าถึงโดยคนนอก     
ซึ่งอาจจะถูกน าข้อมูลไปหาผลประโยชน์ได้ 

ส าหรับกลุ่มที่เห็นด้วย มองว่า จะเป็นการพัฒนาการบริการที่ดีขึ้น แต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ สปส. ด าเนินการ
เป็นผู้ตอบค าถามผ่านระบบ Call Center มากกว่าการให้บริษัทเอกชนด าเนินการ ทั้งนี้ สปส. จ าเป็นต้องมีระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลที่ดี และหากจ าเป็นต้องใช้บริษัทเอกชนเข้ามาให้บริการ Call Center ต้องมีการก าหนดขอบเขต
ของข้อมูลที่ชัดเจน และมีการจัดท าเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้ข้อมูลผู้ประกันตนเพื่อการให้บริการของ สปส. เท่านั้น 
ผู้ประกันตนมาตรา 40 

ผู้ประกันตนส่วนใหญ่เห็นด้วย ที่ Call center สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจากเห็นว่าท าให้การ
บริการสะดวกและรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเพ่ือสอบถามที่ส านักงาน/สาขา ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการเปิดเผย
ข้อมูลจะมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสิทธิประโยชน์ในอนาคต  
o อยากให้มีการปรับเปลี่ยน/เงินสมทบสิทธิประโยชน์ตามความจ าเป็น เช่น เข้ามาตรา 33 ถึงอายุ 40 อาจจะ

ครอบคลุมทั้ง 7 กรณี แต่หลังจากนั้น ส าหรับผู้ที่ไม่มีบุตร ให้สามารถตัดเงินสมทบในเรื่องคลอดบุตรและสงเคราะห์
บุตร เป็นเงินส่วนอ่ืนๆ ได้ เป็นต้น (อาจเป็นการพิจารณาตามช่วงอายุ) 

o ผู้ประกันตนมาตรา 40 อยากให้มีการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ให้ได้เท่ากับ
มาตรา 39 จากเดิมที่จะมีเพียงการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่ยินดีที่จะจ่ายเงินสมทบจ านวน
สูงขึ้นเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล 

o ควรเพ่ิมสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาในช่วงหลังจากอายุ 60 ปี ด้วย ทั้งนี้ อาจตัดเงินส่วนหนึ่งจากเงินชราภาพที่
จะได้รับ เพ่ือน าไปยืดอายุของสิทธิ์การรักษาพยาบาลในส่วนนี้ 

o ผู้ประกันตนมาตรา 40 อยากให้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ หากสามารถจ่ายเงินสมทบเพ่ิมข้ึน  
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o เมื่อผู้ประกันตนถึงก าหนดได้รับเงินบ านาญชราภาพ ไม่ควรให้ออกจากระบบประกันสังคม และควรให้คง     
สิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับเหล่านั้นไว้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าศพ โดยอาจส่งเงินสมทบต่อ และหักจากเงิน
ชราภาพ 

o อาจพิจารณาในเรื่องของการยืดระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตนจากเดิมอายุ 15-60 ปี เป็น 15-70 ปี เมื่อดูจาก
แนวโน้มของวัยแรงงานที่มีโอกาสยืดเวลาออกไป (โดยเฉพาะมาตรา 40) 

o ด้านการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของ สปส.  
o เกณฑ์การตัดสินการให้เงินชดเชย เนื่องจากกรณีทุพพลภาพยังมีความไม่แน่ชัด เช่น กรณี สูญเสียตาไป 1 ข้าง 

กลับไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ ซึ่งท าให้เกิดความสับสนแก่ลูกจ้างท่ีได้รับบาดเจ็บ 
o การปรับฐานเงินสมทบกรณีชราภาพ ควรหักจากฐานเงินเดือนจริง เพ่ือให้เงินเข้าระบบประกันสังคมเพ่ิมขึ้น 

อีกท้ัง ผู้ประกันตนมีเงินออมเพ่ิมข้ึน และมีเงินบ านาญชราภาพที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
o ควรเพ่ิมทางเลือกให้ผู้ประกันตนเลือกระหว่างเงินบ าเหน็จหรือบ านาญ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่

หลุดจากระบบไปกลับเข้าระบบได้ 
 ด้านการบริการของ สปส. และการประสานงานกับหน่วยบริการอื่นๆ 

o เจ้าหน้าที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในระบบประกันสังคมมากกว่านี้ และควรมีการสื่อสารภายในองค์กรให้มากขึ้น 
เพ่ือการให้ค าแนะน าที่ตรงกัน รวมถึงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกันตน 
และประชาชนในวงกว้าง ให้เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ และความส าคัญของส านักงานประกันสังคมมากยิ่งข้ึน 

o การสื่อสารบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ให้แก่บุคคลภายนอก ควรมีศูนย์ฟ้ืนฟูฯ เพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งเปิดให้
บุคคลภายนอกไดเ้ข้าใช้สถานที่ได้ 

o อยากให้พัฒนาระบบ E-Services ส าหรับผู้ประกันตนชาวต่างชาติ หรือการสร้างพันธมิตรกับบริษัทรับแปล
เอกสาร เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน ในกรณีที่มีลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติ 

o การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนและการลงทุนควรมีมากกว่านี้ 
o ควรมีการควบคุมการรักษาพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงคุณภาพยาด้วย 
o สปส. อาจใช้รูปแบบการบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับ บริษัทประกันชีวิต เพ่ือให้ผู้ประกันตนได้

เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลได้จากทุกโรงพยาบาลในอนาคต 
o อยากให้สามารถโอนเงินจ่ายเงินสมทบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ iBanking รวมถึงให้มีการแจ้งเตือนการจ่ายเงิน

สมทบด้วย SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และสามารถส่งใบเสร็จรับเงินทาง SMS หรือส่งใบเสร็จไปที่บ้าน      
เพ่ือยืนยันว่าประกันสังคมได้รับเงินเรียบร้อย 

 ด้านการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ สปส. ในอนาคต  
o จ าเป็นที่จะต้องมีการให้ค าแนะน าผู้ประกันตนในการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัล และควรพัฒนาการบริการทั้ง

การบริการผ่านระบบดิจิทัล ควบคู่ไปกับการบริการผ่านสาขา เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกันตนที่ไม่มี
ความสามารถในการเข้าถึงระบบดิจิทัล 

o ต้องการให้ สปส. อนุญาตให้มีการจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ อย่างน้อย 5 เดือนย้อนหลัง หรือเพ่ิมการแจ้ง
เตือนการจ่ายเงินสมทบด้วย SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และอยากให้มีการส่งใบเสร็จรับเงินทาง SMS หรือส่ง
ใบเสร็จไปที่บ้านแล้วแจ้งทาง SMS เพ่ือยืนยันว่าประกันสังคมได้รับเงินเรียบร้อย 

o ต้องการให้ลดขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการได้รับเงินสิทธิประโยชน์ 
o ต้องการให้มีกิจกรรมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตนมาตรา 40 และเปลี่ยนค าว่า แรงงานนอก

ระบบ เป็น แรงงานอิสระ 
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กล่าวโดยสรุป จากประเด็นปัญหาและประเด็นหารือต่างๆ ฝ่ายตัวแทนกลุ่มลูกจ้าง/ผู้ประกันตน เห็นด้วยที่ สปส. ต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบและการบริหารสิทธิประโยชน์ รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและ     
ความท้าทายทางสังคมที่จะเกิดข้ึน  

อย่างไรก็ตาม จากข้อคิดเห็นในข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกันตนในมาตรา 40 ยังมีความรู้สึกเกี่ยวข้องหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบผู้ประกันตนค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับข้อคิดเห็นหรือข้อกังวลของผู้ประกันตนในมาตรา 33 และ 39 ซึ่งจุดนี้ 
ถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่การด าเนินงานหรือการปรับรูปแบบของการให้สิทธิประโยชน์ในอนาคตของ สปส. ที่จะต้องมีการพัฒนา
และเสริมสร้างความรู้สึกร่วมหรือการดึงดูดกลุ่มผู้ประกันตนในมาตรา 40 เข้ามามากข้ึน เนื่องจากในอนาคต มีแนวโน้มที่แรงงาน
ส่วนใหญ่จะกลายเป็นแรงงานนอกระบบ หรือมีลักษณะของการเป็นนายจ้าง ซึ่งอาจจะกลายเป็นฐานผู้ประกันตนรูปแบบใหม่
ของ สปส. หาก สปส. สามารถวางแนวทางเพ่ือรองรับคนกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

 กลุ่มนายจ้าง 
ในการประชุมกลุ่มนายจ้างสามารถแบ่งกลุ่มนายจ้างออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สภานายจ้าง 2) ตัวแทนผู้บริหาร/

กรรมการบริษัท/เจ้าของกิจการ และ 3) ตัวแทนฝ่ายบุคคล ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาและความต้องการของ
นายจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นปัญหาร่วมกัน  
 ปัญหาและความต้องการของนายจ้างและลูกจ้าง/ผู้ประกันตน (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) 

นายจ้าง 
o นายจ้างบางส่วนที่เป็นสถานประกอบการ ยังไม่เข้าใจความส าคัญของประกันสังคมเท่าที่ควร ท าให้บาง    

สถานประกอบการขาดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องนี้แก่ลูกจ้าง  
o ปัญหาในเรื่องของรูปแบบและเงื่อนไขการให้บริการ เช่น ช่วงเวลาในการเก็บเงินสมทบมีการทับซ้อนกับ

หน่วยงานอื่น อาทิ สรรพากร ท าให้เกิดปัญหาความคล่องตัวทางการเงินของนายจ้าง 
o การตรวจสอบข้อมูลมีความล่าช้า เมื่อพบกรณีที่มีการส่งข้อมูลผิด เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบและแจ้งนายจ้าง/

สถานประกรอบการทันที แต่ทิ้งเวลาถึง 1-2 เดือน ส่งผลกระทบให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการต้องเสีย
ค่าปรับ 

ผู้ประกันตนชาวไทย  
o ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในกรณีที่ปรับฐานการเก็บเงินสมทบขึ้นเป็น 20,000 บาท และในกรณีที่ปรับเพ่ิมก็

ต้องปรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นด้วย  
ผู้ประกันตนชาวต่างชาติ  
o ปัญหาในเรื่องขาดการเชื่อมโยงข้อมูล ผู้ประกันตนต่างชาติของ สปส. กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมักจะมี

ปัญหาเรื่องหนึ่งบุคคลจะมีเลขประจ าตัวมากกว่า 1 หมายเลข 
o ความไม่ยืดหยุ่นและระยะเวลาในการด าเนินงานส าหรับการขึ้นทะเบียนต่างด้าว ท าให้แรงงานจะไม่สามารถ

เข้าสู่ระบบถ้าเอกสารไม่ครบ และการขอเลข Work Permit 13 หลักใช้เวลานานหลายเดือน ท าให้บริษัทต้อง
รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานก่อน โดยระหว่างนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ นายจ้างต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด 

o ต้องการให้ออกบัตรประกันสังคมให้เร็วขึ้นและอยากให้ออกบัตรรับรองสิทธิให้ลูกจ้างเหมือนเดิม โดยเฉพาะ
ลูกจ้างต่างด้าว เพราะส่วนใหญ่มักจะเสียสิทธิ์ในการรักษา เพราะไม่รู้ว่าตนได้สิทธิโรงพยาบาลใด 

o การแนะน าของเจ้าหน้าที่ สปส. ในเรื่องการจ่ายเงินสมทบของแรงงานต่างด้าวยังไม่ชัดเจน ท าให้นายจ้าง
สับสน 
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 สิทธิประโยชน์ทีต่้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
o กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนไม่สามารถเลือกได้ว่า อยากขอรับเงินเป็นบ าเหน็จ หรือบ านาญ และการถูกตัดสิทธิ์

ในการรักษาพยาบาลหลังจากอายุ 60 ปี  
o กรณีตาย อยากให้มีการจ่ายค่าท าศพก่อน เนื่องจากญาติจ าเป็นต้องใช้ ไม่สามารถรอการวินิจฉัยซึ่งใช้เวลานาน 

(กรณีที่ต้องวินิจฉัยว่าเสียชีวิตในงาน/นอกงาน) 
 การบริการและเงื่อนไขของประกันสังคม จะมีประเด็นปัญหาหลักใน 2 ด้าน คือ ด้านการแพทย์ และการบริการ

ด้านข้อมูลของ สปส. ดังนี้  
การบริการด้านการแพทย์ (สถานพยาบาล/ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน)  
o จ านวนสถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงการให้บริการกับผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิยังมีความล่าช้า

มากในบางพ้ืนที ่
o ควรปรับปรุงการบริการทางการแพทย์ให้มีมาตรฐานการรักษามากขึ้น เนื่องจากผู้ประกันตนเกิดความรู้สึก     

ไม่เท่าเทียมในการแบ่งแยกช่องทางการให้บริการของสถานพยาบาล ทั้งเรื่องการรอคิว การพบแพทย์ การรับยา 
เป็นต้น 

o ไม่ทราบข้อมูลความพร้อมในการให้บริการของแต่ละสถานพยาบาล อยากให้มีการให้ข้อมูลและอัพเดตทาง
เว็บไซต์ เนื่องจากบางสถานพยาบาลต้องรอแพทย์เข้าตรวจเพียงบางเวลา 

o การเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลบางแห่งให้ผู้ประกันตนส ารองจ่ายก่อน ท าให้ ผู้ประกันตนที่เข้ารับ
การรักษาและจ าเป็นต้องค้างคืนเพ่ือดูอาการจะต้องส ารองจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนเป็นจ านวนมาก 

การบริการด้านข้อมูลของประกันสังคม (สาขา/ Call Center/ Website) 
o เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมไม่แม่นย าด้านกฎหมาย ข้อมูลของสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการให้บริการ 

ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ท าให้ผู้รับบริการสับสน 
o ความไม่เสถียรของระบบ e-Service เกิดการจ่ายซ้ า  
o ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการขึ้นทะเบียนแจ้งเข้า -ออก กับ การส่งเงินสมทบ

แบบอัตโนมัติ ต้องรอเจ้าหน้าที่อัพเดตข้อมูลซึ่งจะรู้ผล รอบเดือนถัดไป 
o ความล่าช้าในการอัพเดตข้อมูลการแจ้งเข้า-ออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
o นายจ้างจ านวนมากนิยมใช้การจ่ายด้วยเช็ค ไม่ใช้ e-Payment เนื่องจากฝ่ายบริหารต้องการตรวจสอบยอดเงิน

ก่อนท าการจ่าย 
o กระบวนการท างานแบบออนไลน์ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ การยืนยันสถานพยาบาลยังท าผ่านเอกสารอยู่ 

ประเด็นหารือในที่ประชุมต่อการเปลี่ยนแปลงของ สปส. ในอนาคต ประกอบไปด้วย ประเด็นหลักเกี่ยวกับบทบาท
ของนายจ้าง การท างานร่วมกับ ส านักงานบัญชี และการยกระดับความมีส่วนร่วมของนายจ้างกับระบบประกันสังคม ใน 5 
ประเด็นดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. กรณีเพ่ิมมาตรการลงโทษนายจ้างที่ไม่ท าหน้าที่จ่ายเงินสมทบอย่างเหมาะสม 
นายจ้างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการลงโทษนายจ้าง เนื่องจากมองว่าการจ่ายเงินสมทบเป็นหน้าที่ตาม

กฎหมายและจ าเป็นที่จะต้องท าอย่างถูกต้องเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ทั้งนี้ ความรุนแรงของการลงโทษต้อง
เป็นไปตามความเหมาะสมตามแต่ละกรณี อาทิ กรณีที่สถานประกอบการประสบปัญหาธุรกิจ กรณีลูกจ้างละทิ้งหน้าที่
ในการท างาน กรณีการจ่ายเงินสมทบล่าช้าอันมีเหตุจากการความผิดของ สปส.  

นายจ้างบางส่วนเสนอให้น าหลักปฏิบัติตามกฎหมายเข้ามาปรับใช้ โดยมองว่าการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง/
เจ้าของสถานประกอบการ เป็นเสมือนการจ่ายหนี้รูปแบบหนึ่ง ดังนั้น สปส. ควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปยังนายจ้าง/
เจ้าของสถานประกอบการ แล้วจึงเรียกมาพบเพื่อเจรจาหากยังไม่จ่าย 
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โดยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่าการลงโทษด้วยการปรับเงินไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ ควรแก้ไข
ด้วยมาตรการป้องกัน เช่น อบรมสร้างความเข้าใจให้กับนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
เนื่องจาก นายจ้างบางรายไม่ทราบว่าปัจจุบัน สปส. มีการอบรมนายจ้างอยู่แล้ว นอกจากนี้ สปส. ควรมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง อาทิ การฟ้องร้องนายจ้างที่ไม่จ่ายเงินสมทบ เป็นต้น 

2. กรณีปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินสมทบท่ียืดหยุ่น 
นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการเกือบทั้งหมดลงความเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินสมทบให้

ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งมีทั้งการรวบจ่ายเป็นรายไตรมาส หรือรายปี และการแบ่งงวดจ่ายให้ถี่มากข้ึน แต่ต้องพิจารณาอย่าง
ละเอียดเป็นรายกรณี เช่น ช่วงเวลาในการจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง หรืองวดจ่ายเงินเดือนของบริษัท และจ าเป็นที่จะต้อง
แบ่งเงื่อนไขการยืดหยุ่นส าหรับแต่ละช่องทางการช าระเงินสมทบด้วย  ส าหรับการบริหารจัดการเงินสมทบที่จ่ายเป็น
ก้อนแต่มีลูกจ้างเข้า/ออกระหว่างช่วงเวลา อาจท าได้โดยการตัดจ่ายตามจ านวนลูกจ้างในแต่ละเดือน เป็นต้น 

โดยบางกลุ่มระบุว่า ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบให้ตรงเวลานั้นเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของนายจ้าง/
เจ้าของสถานประกอบการ และการที่จะผ่อนปรนในจุดนี้จะสร้างโอกาสให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ/
ส านักงานบัญชี ยืดงวดจ่ายเงินสมทบออกไปให้ไกลที่สุด ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับการบริหารกองทุนประกันสังคม 
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลถ้าหากเกิดการยืดระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบ จะก่อให้เกิดปัญหาต่อการใช้ สิทธิ
ประโยชน์ของลูกจ้างหรือไม่ รวมถึงกรณีลูกจ้างย้ายสถานที่ท างานหรือเปลี่ยนสถานะในช่วงรอยต่อระหว่างงวดการ
จ่ายเงินสมทบท่ีนานมากข้ึนอีกด้วย  

3. กรณีการคืนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนส่วนเพ่ิม กลับให้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างประสบเหตุจากการท างาน 
โดยให้น าเสนอโครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการท างานมายัง สปส. เพื่อขอรับการสนับสนุน  

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้ สปส. คืนเงินสมทบส่วนเพ่ิมให้กับสถานประกอบการ เพ่ือให้ลงทุน
ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการท างาน จะช่วยให้พนักงานมีความปลอดภัยมากขึ้น และถือเป็นการสร้างความตระหนัก
และแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการสร้างมาตรการเพ่ือลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการด้วย นอกจากนี้ อาจจะ
ควรมีการพิจารณาติดตามผลของสถานประกอบการหลังจากได้คืนเงินอย่างใกล้ชิด รวมถึงอาจมีการคืนเงินให้เพ่ิมเติม 
โดยดูจากผลการด าเนินงานในปีต่อมาว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกหรือไม่ หากไมม่ีจ านวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาจมีการปรับลด
เงินส่วนเพ่ิม เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวสามารถบ่งบอกได้ว่าสถานประกอบการได้มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัย      
ในการท างานแล้ว 

อย่างไรก็ตาม บางครั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มีที่มาจากสาเหตุเดิมๆ ซึ่งเป็นความประมาทของพนักงานเอง แม้ว่า
ทางสถานประกอบการจะได้ด าเนินการแก้ไขอบรมแล้วก็ตาม เช่น การที่ลูกจ้างที่เป็นพนักงานท าอาหารโดนมีดบาด   
ซึ่งส่วนนี้อาจเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้ยาก เป็นต้น รวมถึงความคิดเห็นบางส่วนที่แสดงความกังวลถึงความโปร่งใส       
ในการด าเนินงาน ว่าจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ เช่น หากมีการคืนเงินให้แก่สถานประกอบการแล้ว              
แต่สถานประกอบการไม่ได้ท าตามระเบียบที่ก าหนดไว้ การเรียกคืนเงินส่วนนี้จะสามารถท าได้หรือไม่ รวมไปถึงความยาก
ในการตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น 

นอกเหนือจากการคืนเงินส่วนดังกล่าวให้สถานประกอบการแล้ว นายจ้างบางรายก็ยังให้ความเห็นเรื่องอัตรา
เงินส่วนเพ่ิม ว่าปัจจุบันยังสูงเกินไป โดยเห็นว่าควรมีการเพ่ิมเงินส่วนนี้เพียง 1 ปีตามที่เกิดอุบัติเหตุในปีนั้นๆ เท่านั้น 
แทนที่จะเป็น 3 ปีตามมาตรการในปัจจุบัน 

ส าหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้วยให้ความเห็นว่า ไม่สมควรคืนเงินในส่วนนี้เพราะถือเป็นมาตรการจะ
ป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากนี้ การคืนเงินในส่วนนี้อาจไม่ได้น าไปสู่การปรับปรุงระบบความปลอดภัยใน
การท างานจริง เพราะมักขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายจ้าง ซึ่งก็อาจน าเงินไปใช้ในส่วนอื่นๆ มากกว่า ดังนั้น หากต้องการ
ให้มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการท างานจริง ควรมีการก าหนดข้อบังคับกับสถานประกอบการเพ่ิมเติม หรือ
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ควรให้เป็นเงินจากช่องทางอ่ืน เช่น การให้นายจ้างสามารถกู้เงินจากธนาคารที่ อาจได้รับเงินฝากจาก สปส. และมี
ข้อตกลงให้นายจ้างสามารถจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ ากว่าปกติจากเงินฝากของ สปส. เป็นต้น  

4. กรณีส านักงานประกันสังคมท าหน้าที่ก ากับดูแลการท างานของส านักงานบัญชี 
เนื่องจากสถานประกอบหรือนายจ้างบางรายได้มอบหมายให้ส านักงานบัญชีเป็นผู้ด าเนินการแทนในเรื่องของ

การแจ้งรายชื่อและการจ่ายเงินสมทบให้แก่ลูกจ้างภายในบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาบางประการข้ึน เช่น ส านักงานบัญชี
แจ้งเข้าออกล่าช้า ท าให้ลูกจ้างได้รับสิทธิล่าช้า หรือการแจ้งรายชื่อลูกจ้างเดิม ทั้งที่จริงลูกจ้างได้ลาออก/ย้ายไปที่อ่ืน
แล้ว ก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้างตามมา เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มนายจ้างส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหากับส านักงานบัญชีเป็นเรื่องที่นายจ้างควรเป็นผู้ที่ท าการ
ตรวจสอบเองมากกว่า เนื่องจากโดยปกติแล้วการท างานของส านักงานบัญชีจะอยู่ภายใต้การตัดสินใจของนายจ้าง/
เจ้าของสถานประกอบการ และบางส่วนมองว่า สปส. อาจจะไม่สามารถท าหน้าที่ในการเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของส านักงานบัญชีได้จริง 

5. กรณีการให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้างที่มากข้ึน (นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ในมาตรา 40) จากการจ่ายเงินสมทบเป็น
ประจ าทุกเดือน  

นายจ้างเกือบทั้งหมดเห็นด้วย และต้องการให้นายจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 33 
เนื่องจากมองว่าตนเองก็ถือเป็นแรงงานที่ท างานไม่ต่างไปจากลูกจ้าง 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
o ด้านการจัดการสิทธิ์และการบริหารกองทุน 
o การให้สิทธิแรงงานข้ามชาติ ควรให้สิทธิแค่การรักษาพยาบาล เมื่อพ้นจากการเป็นลูกจ้างแล้วก็ถือว่าหมดสิทธิ์  
o อยากให้แยกกองทุนระหว่างผู้ประกันตนชาวไทยกับชาวต่างชาติ เพ่ือจะแยกสิทธิประโยชน์เนื่องจากความ

ต้องการแตกต่างกัน 
o การตรวจสอบฐานค่าจ้างของผู้ประกันตนให้ตรงตามความเป็นจริง เพ่ือให้ผู้ประกันตนได้สิทธิ์ครบตามฐาน

ค่าจ้างจริง 
o ด้านการบริการทางการแพทย์ 
o ควรมีสถานพยาบาลต้นแบบ (อาจมีเฉพาะในพื้นที่ที่จ าเป็น หรือการให้ทุนการศึกษาแพทย์แก่เด็ก เพ่ือให้จบมา

เป็นหมอของ สปส เป็นต้น) 
o ต้องการเข้ารักษาได้ทุกสถานพยาบาล และขอยกเลิกสถานพยาบาลตามสิทธิ์ 
o อยากให้การเบิกยาตามใบสั่งแพทย์ สามารถเบิกตามร้านขายยาหรือสถานพยาบาลทั่ วไปได้ เพ่ือเป็นการ

ประหยัดเวลา รวมถึงการเพิ่มรายชื่อยาภายใต้ระบบประกันสังคม  
o การเพ่ิมเงินสวัสดิการทางทันตกรรม 
o ด้านการบริการข้อมูล 
o ควรก าหนดเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเข้าถึงข้อมูลมากข้ึน 
o ควรมีการจัดการด้านบุคลากรให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนลูกจ้างหรือสถานประกอบการในพ้ืนที่  
o การจัดการสัมมนาให้ความรู้นายจ้าง/ลูกจ้างอย่างต่อเนื่อง และหมุนเวียนรายชื่อไม่ให้ซ้ า  
o การติดต่อส านักงานประกันสังคมจะนิยมโทรศัพท์ไปที่ส านักงานประกันสังคมมากกว่า 1506 ซึ่งส านักงาน

ประกันสังคมจะโทรติดต่อค่อนข้างยาก 
o ควรใส่ข้อมูลที่จ าเป็นหรือเรื่องพ้ืนฐานที่ควรรู้ไว้ในหน้าเว็บไซต์กลาง เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาหรือตรวจสอบ

ข้อมูลเบื้องต้นท่ีจ าเป็น พร้อมทั้งท ารูปแบบให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย 
o การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางประการของประกันสังคม 
o การขยายระยะเวลาในการส่งเงินสมทบ 
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o การเพ่ิมมาตรการจูงใจนายจ้างที่จ่ายประกันสังคมตามก าหนดไม่มีขาด เพราะตอนนี้มีแต่มาตรการลงโทษ
นายจ้างที่จ่ายเงินไม่ครบ 

o อยากให้มีสิทธิในการเลือกว่าจะขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ โดยที่นายจ้างไม่มี
ความผิดหากลูกจ้างไม่ต้องการขึ้นทะเบียน 

กล่าวโดยสรุปจากการประชุมกลุ่มนายจ้าง จะเห็นได้ว่า นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการให้ประกันสังคมมีความยืดหยุ่นและ
ปรับเงื่อนไขในการจ่ายเงินสมทบให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาวะของเศรษฐกิจขาลงในปัจจุบัน รวมถึงความ
พร้อมและความสามารถในการบริหารจัดการของนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ยังมีในเรื่องของการ
เชื่อมต่อและการอัพเดตข้อมูลลูกจ้างในฐานข้อมูลของประกันสังคมให้มีความรวดเร็วและแม่นย า เพ่ือช่วยลดการด าเนินงานและ
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดในอนาคต เป็นต้น 

 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 
ในการประชุมกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมของตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 

ตัวแทนภาครัฐในระดับนโยบาย และตัวแทนในระดับปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการท างาน โดยประเด็น
ปัญหาจะมีทั้งปัญหาร่วมกันและปัญหาเฉพาะกลุ่ม และในส่วนของประเด็นในการหารือจะมีค าถามเฉพาะของแต่ละกลุ่ม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นปัญหาร่วม  
o การด าเนินงานที่ผ่านมาหลายหน่วยงานให้ความเห็นว่า การด าเนินงานของ สปส. ค่อนข้างมีความสอดคล้องกับ

นโยบายของหน่วยงานตน และทิศทางการพัฒนาประเทศ แต่ยังมีบางประเด็นที่ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน 
เช่น กรณีการด าเนินนโยบายของ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งจะมีนโยบายในเรื่อง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.)1 ที่ค่อนข้างมีความทับซ้อนกับมาตรา 40 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลุ่มเดียวกัน (แรงงาน
นอกระบบตั้งแต่ 15-60 ปี) ซึ่งประชาชนจะสามารถเลือกเข้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น    ซึ่งในประเด็น
ดังกล่าวอาจจะมีการจัดตั้งคณะท างานแบบบูรณาการในนโยบายที่มีความใกล้เคียงกัน หรือการจัดตั้ง
คณะกรรมการดูแลกองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้แทนจาก สศค. ยังระบุว่า การออมของคนและเงินบ านาญ/บ าเหน็จที่
จะได้รับหลังเกษียณ ในปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตยามเกษียณอีกด้วย  

นอกจากนี้ ยังมีส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมส่งเสริมการปกครองที่ได้ให้ความเห็นว่าการ
ด าเนินงานของ สปส. กับทั้ง 2 หน่วยงาน ยังไม่สอดคล้องกันเท่าไรนัก โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครอง
ระบุว่าแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกันส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบนโยบายมากกว่า ในขณะที่การปฏิบัติงาน
จริง อย่างเช่นการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานนั้น ยังมีข้อติดขัดในการด าเนินการอยู่มาก 

o หลายหน่วยงานให้ความเห็นว่า สปส. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการติดต่อประสานงานที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยตัวแทนภาครัฐ
ด้านนโยบายให้ความเห็นว่า สปส. ควรมีการเพ่ิมข้อมูลและต าแหน่งงานของลูกจ้างที่ละเอียดมากขึ้น เช่น เพศ 
ต าแหน่ง สัญชาติ (ปัจจุบันประเภทของแรงงานจะถูกระบุตามรหัสของธุรกิจ/บริษัทที่ตนสังกัดอยู่    ท าให้ข้อมูล
ทางด้านแรงงานนั้นมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง) ซึ่งทางกระทรวงแรงงานได้มีการจัดท ารหัสของประเภท
แรงงาน (รหัสมาตรฐานอาชีพ) ร่วมกับส านักงานสถิติไว้แล้ว ซึ่งการด าเนินงานเก็บข้อมูลจากนายจ้างควรน ารหัส
ดังกล่าวมาใช้ในการจ าแนกประเภทของแรงงานต่อไป รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลมากขึ้น เช่น ค่าแรงงานตาม
ความเป็นจริง อาชีพ/ต าแหน่งงาน  

                                                             
1 กอช. เป็นกองทุนการออมเพือ่ส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออยู่นอกระบบบ าเหนจ็บ านาญของรัฐ ได้ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษยีณ โดยรัฐช่วยจา่ยสมทบให้ ซ่ึง
ความแตกต่างระหว่าง กอช และ มาตรา 40 คือ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ โดย กอช จะได้เฉพาะบ านาญเท่านั้น แต่ มาตรา 40 จะเป็นบ าเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
ร่วมด้วย 
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ส าหรับตัวแทนภาครัฐในระดับปฏิบัติการ ระบุว่า ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของช่องทางการติดต่อและ
ประสานงานกับประกันสังคม ซึ่งใช้เวลานานและขั้นตอนการส่งหนังสือเพ่ือขอข้อมูล โดยส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเพ่ิม
ช่องทางหรืออ านวยความสะดวกในการติดต่อเพ่ิมมากขึ้น เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีปัญหาเรื่อง
การเข้าถึงข้อมูลการประสบอันตรายเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนส าคัญที่หน่วยง านต้อง
น าไปใช้ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในการก ากับดูแลนายจ้างเพ่ือลดอัตราการประสบอันตราย แต่ปัจจุบันไม่
สามารถดึงข้อมูลออกมาได้อย่างทันท่วงที (การขอข้อมูลต้องท าหนังสือถึง สปส.) การแก้ปัญหาอาจจะเป็นการ
ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมไปถึงข้อมูล/รายงานการประสบ
อันตรายของลูกจ้างที่มีความคลาดเคลื่อน เช่น กรณีลูกจ้างประสบอันตราย ณ สาขา แต่นายจ้างจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งตัวเลขสถิติจะไปปรากฏ ณ ส านักงานใหญ่ ซึ่งจะท าให้มีผลกระทบต่อการป้องกันอันตราย เป็นต้น 

ประเด็นหารือในที่ประชุมต่อการเปลี่ยนแปลงของ สปส. ในอนาคต ประเด็นหารือของกลุ่มหน่วยงานภาครัฐมีการ
แยกตามประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม โดยกลุ่มตัวแทนในระดับนโยบายมีประเด็นหารือใน 3 ประเด็น กลุ่มตัวแทนในระดับ
ปฏิบัติการ มีประเด็นหารือ 2 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลุ่มตัวแทนในระดับนโยบาย 
1. กรณีท่ี สปส. มีการ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้นายจ้างเช่นเดียวกับท่ีผู้ประกันตนได้รับ  

ส่วนใหญ่จะมีความเห็นที่หลากหลาย ประเด็นหลักคือ อยากรับทราบเจตนารมณ์ของการให้สิทธิประโยชน์       
ที่เพ่ิมขึ้นให้กับนายจ้าง และเห็นว่า การเพ่ิมสิทธิอาจจะขัดกับข้อกฎหมายและเจตนารมณ์แต่แรกของการจัดตั้ง สปส. 
ขึ้นมา ซึ่งหลายหน่วยงานเห็นว่า การให้สิทธิพิเศษแบบชั่วคราวหรือรูปแบบการช่วยเหลือนายจ้างในบางกรณี น่าจะเป็น
เรื่องที่ดีกว่า เช่น การปล่อยกู้ยืม หากนายจ้างประสบปัญหาจากการได้รับภัยพิบัติต่างๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเรื่องการให้สิทธิแก่นายจ้าง อาจจะเป็นในเรื่องของการจูงใจมากกว่า เช่น การให้รางวัล
นายจ้างที่ท าดี หรือการช่วยเหลือในเรื่องของการลดหย่อนภาษี เป็นต้น และหากมีการเพ่ิมมาตรการสิทธิประโยชน์
ให้แก่ผู้ประกอบการจริง ก็อาจจะควรให้เฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่น่าจะต้องการ     
ความช่วยเหลือในส่วนนี้มากที่สุด ส่วนผู้ประกอบการหรือนายจ้างส่วนใหญ่ที่สามารถเปิดบริษัทขนาดใหญ่ได้ น่าจะมี
ประกันอย่างอ่ืนรองรับอยู่แล้ว เป็นต้น 

2. กรณีที่ สปส. จะให้สิทธิ์การเลือกจ่ายเงินสมทบ ตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดอัตราเงินสมทบและสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐาน 
และเลือกจ่ายเพ่ิมตามสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนต้องการ 

หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นด้วย ซึ่งอาจจะให้มีการเลือกสิทธิได้ โดยมีเลือกจ่ายเงินสมทบได้ตามความจ าเป็น หรือ
ตามข้อเสนอที่ สปส. ก าหนดให้มีการเลือก เป็นต้น 

3. กรณีที่ สปส. จะสามารถให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ หรือไม่มี
ความพร้อมในการใช้ระบบดิจิทัล  

หลายท่าน เห็นว่า สปส. อาจจะสร้างระบบเครือข่ายแกนน า/ผู้น าชุมชน เพื่อติดตามและให้ข้อมูลแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ห่างไกล หรือการด าเนินการผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ และอาจขอความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานในพ้ืนที่ 
ส าหรับการสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ เช่น การเก็บเงิน แต่ควรให้มีการติดตั้งตู้ เพ่ือความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่มี
ภาระหน้าที่หลักของแรงงานอยู่แล้ว ในด้านอ่ืนๆ อาจจะใช้อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ให้ช่วยเหลือเพ่ิมเติมได้ เช่น การแนะน า
สิทธิประโยชน์  
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กลุ่มตัวแทนในระดับปฏิบัติการ 
1. กรณีท่ี สปส. ต้องการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันสามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง 

ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลกลาง เช่น ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ก าลังด าเนินการพัฒนาระบบอยู่ 
แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องการเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากในขณะนี้แต่ละหน่วยงานยังไม่สามารถแบ่งปันข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ทั้งหมด เพราะติดข้อจ ากัดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่มีการแบ่งปันกันได้ในปัจจุบันจึงเป็น
เพียงข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการสร้างฐานข้อมูลในภาพรวม
อาจจะท าเป็นบางกลุ่มก่อน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากมีกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีการจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุไทยทั่ว
ประเทศ เป็นต้น 

 
2. กรณีที่ สปส. จะท าการพัฒนาระบบ/แพลตฟอร์มในการเรียกใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานใดควรมี

บทบาทในการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบดังกล่าว และมีแนวทางการร่วมมืออย่างไร 
ควรให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากปัจจุบันทาง DGA ก็ได้เริ่มพัฒนาระบบ 

Government Data Exchange (GDX) อยู่แล้ว ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องไปด าเนินการแก้กฎหมายในส่วนของตนเอง
เพ่ือที่จะให้สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่น่าจะต้องมีการด าเนินการและเชื่อมโยงข้อมูลด้วย  คือ 
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 ด้านการจัดการสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมในอนาคต 

o กรณีการเข้าสู่สังคม Aging Society ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การก าหนดวัยท างานหรืออายุท างานอาจจะต้องมี
การขยายขึ้น เนื่องจากแรงงานมีแนวโน้มลดลง  

o รูปแบบการท างานของวัยรุ่นที่จะเข้ามาในระบบ จะมีความแตกต่างจากเดิม โดยคนส่วนใหญ่จะไม่สนใจเข้า
ระบบประกันสังคม มีแนวโน้มของการเปลี่ยนงานที่สูงขึ้น การให้สิทธิจะต้องมีความต่อเนื่องมากขึ้น และ
สามารถติดตามได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย 

o ไม่ควรจ ากัดโรงพยาบาลในการใช้สิทธิ รวมถึงการท า MOU ร่วมกับคลีนิกเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดปัญหาการแออัดใน
โรงพยาบาลบางพ้ืนที่ที่มีผูประกันตนหนาแน่น  

o ต้องการให้ สปส. จัดให้สิทธิข้าราชการ ส าหรับกรณีที่บุตรของข้าราชการอายุเกินและไม่สามารถเบิกจากสิทธิ
ราชการได้ 

o การบริการตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานควรได้รับการบริการโดยเท่าเทียมกัน แต่อาจจะเพ่ิมวงเงินกรณีเสียชีวิต ทุพพล
ภาพและว่างงานมากขึ้นจากเดิม 

o กองทุนเงินทดแทนควรขยายการสนับสนุนงบประมาณให้สถานประกอบการ สามารถน าไปใช้ปรับปรุงหรือ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือลดอัตราการประสบอันตราย 

 ด้านการบริหารจัดการวัยแรงงานในอนาคต 
o สปส. ควรส่งเสริมในเรื่องของการออมมากขึ้น เช่น การสร้างความตระหนัก หรือการออกแนวทางการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับต่อสังคมในอนาคต การเตรียมตัวเกษียณก่อนวัย เป็นต้น 
 ด้านความเชื่อมโยงการด าเนินงานและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

o ควรพัฒนาและเพ่ิมเติมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องของรายชื่อผู้ที่อยู่ในกองทุน
บ าเหน็จ/บ านาญระหว่าง สศค. กรมกิจการผู้สูงอายุ และ สปส. รวมถึงการประสานการท างานระหว่าง
คณะท างานที่มีประเด็นเชื่อมโยงกัน เช่น ทีมคณะท างานด้านกองทุนเงินทดแทนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เป็นต้น 

o  
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o สปส. ควรเชื่อมโยงข้อมูลการส่งเงินสมทบให้กับหน่วยงานอื่นๆ อย่างเช่น กรมสรรพากร เพ่ือที่ผู้ประกันตนจะ
ได้ไม่ต้องขอหลักฐานตอนยื่นภาษีด้วยตนเอง 

o ควรส ารวจงานบริการที่มีให้กับประชาชน รวมถึงความต้องการข้อมูลว่าต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง  แล้วจัดท า MOU 
ร่วมกับหน่วยงานนั้นๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 

o การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลควรจัดท าให้เป็นระบบเดียวกัน 
o ควรเผยแพร่ข้อมูลการประสบอันตรายจากการท างานที่สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและทันสมัย เพ่ือให้หน่วยงาน

หรือภาคส่วนอ่ืนสามารถน าข้อมูลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนการท างานได้อย่างถูกต้องและ
น่าเชื่อถือมากที่สุด 

กล่าวโดยสรุปในภาพรวม พบว่า ทิศทางการด าเนินงานและความสอดคล้องของแผนงานประกันสังคม กับหน่วยงาน   
เชิงนโยบายอ่ืนๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่อาจจะยังมีบางประเด็นเชิงนโยบายที่ทับซ้อนกันบ้าง แต่ส าหรับหน่วยงาน       
เชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการท างาน ยังพบปัญหาที่ควรแก้ไขและพิจารณาเพ่ือหารือในการ
ท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  

 
 กลุ่มสื่อสารมวลชน 

ในการประชุมกลุ่มสื่อสารมวลชนพบว่า ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่และข้อคิดเห็นของแต่ละหน่วยงานจะมีลักษณะที่
คล้ายกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นปัญหาร่วม  
 ข้อมูลหรือเนื้อหาของส านักงานประกันสังคมจะมีรูปแบบเป็นข้อความที่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากเกินไป 

เนื่องจากทางฝ่ายข้อมูลกลัวให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งยากต่อการท าความเข้าใจและตีความตามรายละเอียดต่างๆ 
รวมถึงพ้ืนที่ในการบริหารของสื่อมีจ ากัด เมื่อต้องน ามาท าให้สั้นลงอาจจะเกิดการสื่อสารผิดประเด็น ซึ่งในส่วนนี้
ประกันสังคมควรช่วยเพ่ิมการสรุปประเด็นส าคัญเพ่ือให้สื่อสามารถท าความเข้าใจ ลดความเป็นวิชาการลง โดยอาจ
ท าเป็น Infographic และเมื่อน ามาเผยแพร่จะช่วยให้สามารถน าเสนอประเด็นได้ครบถ้วน กระชับ เข้าใจง่าย และ
เป็นที่สนใจของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 การตรวจสอบการท างานของ สปส. ตามแผนยุทธศาสตร์ ว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของชาติเป็นเรื่องที่
ท าได้ยาก เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้รับจาก สปส. จะมีจ านวนมาก ท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ รวมถึง
สื่อยังไม่มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจต่อกระบวนการท างานของ สปส. ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเพียงพอ 

 สปส. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ซึ่งมักจะท าให้ประชาชนหรือผู้ประกันตนยังไม่
เห็นความส าคัญของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก สปส. มากพอ และเกิดเป็นทัศนคติแง่ลบอยู่เสมอ 

 ประกันสังคมไม่ค่อยให้ข้อมูลในเรื่องของการบริหารจัดการเงิน เช่น เงินเกษียณ การลงทุน โดยทางกลุ่มสื่ออยากให้
มีการน ามาเปิดเผยมากกว่านี้ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน เช่น ผลตอบแทน คณะผู้บริหารกองทุน แนวทางการ
ลงทุน เป็นต้น 

 ประเด็นอ่ืนๆ  
o ส านักงานเขต/จังหวัดและสาขา ไม่สามารถให้ข้อมูลระดับนโยบายได้ 
o ต้องการให้มีการอัพเดตรูปภาพประกอบข่าวอยู่เสมอ เนื่องจากมีภาพในการลงข่าวน้อยมาก 
o ฝ่ายข่าวของประกันสังคมควรตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะส่งให้แหล่งข่าว  
o เพจเฟซบุ๊กมีแยกย่อยตามส านักงาน/สาขา ก่อให้เกิดความสับสน โดยผู้ตอบมักจะตอบไม่ตรงประเด็นและตอบ

ไม่ตรงกัน รวมถึงข้อมูลส่วนใหญ่ไม่อัพเดท 
o การติดต่อขอข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ 1506 ช้าและท าได้ยาก 



15 
 

 

ประเด็นหารือในที่ประชุมต่อการเปลี่ยนแปลงของ สปส. ในอนาคต ประกอบไปด้วย ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ สปส. 
ต้องการจะพัฒนาช่องทางการบริการด้านข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใน 3 ประเด็น ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. กรณีที่ สปส. จะสร้าง Partner (นายจ้าง/ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน/ประชาชน/สื่อ) เพ่ือร่วมสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ข้อมูลที่สื่อสารได้ง่าย เข้าถึงคนทุกกลุ่ม 

ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ประกันสังคมมีการสื่อสารกับกลุ่มอ่ืนๆ เนื่องจากในปัจจุบัน หลายกลุ่มยังได้รับ
ข้อมูลไม่ทั่วถึง ท าให้ไม่เข้าใจสิทธิ์ที่ตัวเองจะได้รับและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของตัวเองซึ่งการสร้าง Partner จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถช่วยสื่อให้เข้าถึงและเข้าใจได้มากขึ้น แต่ยังควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน โดยกลุ่มสื่อให้
ความเห็นว่า การด าเนินงานผ่านสื่อทางโทรทัศน์ จะเป็นสื่อที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มได้มากกว่าสื่อทางแอพพลิเคชั่นซึ่งจะรับรู้
เฉพาะกลุ่มท่ีนิยมรับข่าวสารทางสื่อออนไลน์ 

นอกจากนี้ ยังควรจัดให้มีการให้ความรู้เรื่องประกันสังคมกับโรงงานขนาดใหญ่ เพ่ือให้พนักงานระดับล่างรับรู้
มากขึ้น ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องประกันสังคมกับสถานศึกษา และเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียนและนักศึกษา 
ด้วยการให้ประกวดโครงการท าเป็นคลิป แล้วสามารถน ามาเผยแพร่ในสื่อต่างๆได้ เป็นต้น 

2. การด าเนินการในกรณีท่ี สปส. ต้องการจะปรับปรุงและพัฒนาเรื่องการสื่อสารกับสาธารณะ  
o ควรมีข้อมูลลงไว้ในอินเตอร์เน็ตท าเป็น Archive รวมไว้ที่เดียวเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังและควรอยู่

ในรูปแบบข้อมูลตัวอักษรเพื่อความสะดวกในการน าไปเผยแพร่ต่อ 
o อยากให้เสนอด้วยรูปแบบอื่น เช่น น าเสนอเป็นคลิป หรือมีข้อความสั้นๆ ที่ติดหู เพ่ือให้จดจ าและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 

และควรน ามาเผยแพร่ซ้ า เพ่ือให้รับรู้ในวงที่กว้างข้ึน 
o ปัจจุบันการเผยแพร่ยังไม่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ระดับกลางและระดับ

ล่าง ซึ่งมักเข้าถึงสื่อในรูปแบบของสื่อโซเชียลมีเดียและมักจะได้รับข้อมูลที่บางครั้งไม่ตรงกับความจริงจากส านักงาน
ประกันสังคม ดังนั้นการเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์และทางโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ ภายใต้  
การจัดการของ สปส. จะช่วยให้ประชนชนส่วนใหญ่เข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับถูกต้องมากยิ่งขึ้น  

3. สปส. ควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของเนื้อหา/สาระส าคัญในการสื่อสารแก่บุคคลภายนอกอย่างไร 
o ควรสื่อสารในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณีที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ประกันตนยังไม่ค่อยรู้ถึง

สิทธิประโยชน์จากการสื่อของประกันสังคม จะรู้เมื่อเกิดเหตุกับตัวเองหรือผ่านบุคคลที่รู้จัก โดยหน่วยงานที่สื่อเห็น
ว่ามีการประชาสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจง่าย คือ สปสช. และ สสส. สามารถสื่อให้เข้าใจง่ายด้วยการยกตัวอย่างเรื่องที่
เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวัน ท าให้เห็นภาพชัดเจน เป็นต้น 

o การดูแลของประกันสังคม ส่วนใหญ่ประชาชนจะรับรู้เพียงกรณีเจ็บป่วย ซึ่งเมื่อเปรียบกับบัตรทองแล้ว จึงไม่รู้สึกถึง
ความแตกต่าง ท าให้ไม่ได้รับความสนใจ ทางประกันสังคมควรสื่อให้เห็นภาพชัดเจนถึงสิทธิประโยชน์ด้านอ่ืนๆ เช่น 
กรณีคลอดบุตร ว่างงาน และชราภาพ ซึ่งจะท าให้ประชาชนรู้สึกว่ามีคุณค่ากับชีวิตมากขึ้น 

o ควรท ากิจกรรมและผลงาน เช่นเรื่องที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือบุคคลที่ได้รับสิทธิประกันสั งคม เผยแพร่สู่
สาธารณะ 

o ควรตอบค าถามของสังคมให้รวดเร็ว โดยเฉพาะประเด็นที่สื่อติดต่อขอข้อมูล เนื่องจากเป็นประเด็นที่สังคมให้ความ
สนใจ อยากให้มีการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลก่อนท าการเผยแพร่ผ่านสื่อ เช่น กรณีการจัดเก็บเงินสมทบเพ่ิม
จาก 750 บาท เป็น 1000 บาท ซึ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชนเป็นประเด็นหลักในขณะนี้ และอยากให้มีการ
เร่งด าเนินการแถลงเพ่ือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในวงกว้าง  
o  
o  
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กล่าวโดยสรุป กลุ่มสื่อสารมวลชนถือว่า เป็นกลุ่มที่ให้ความร่วมมือในการเป็นตัวกลางของการสื่อสารข้อมูลให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี แต่ สปส. ควรท าการคัดกรองและสรุปเนื้อหาหรือสาระส าคัญก่อนที่จะส่งให้ทางสื่อมวลชนท า
การเผยแพร่ เนื่องจากยังมีประเด็นหรือข้อมูลบางเรื่องที่ยากต่อการท าความเข้าใจ ซึ่งท าให้การสื่อสารยังไม่ได้ประสิทธิภาพและ
จูงใจประชาชนให้เห็นถึงความส าคัญของประกันสังคมได้เท่าที่ควร 

 
 กลุ่มสถานพยาบาล 

ในการประชุมกลุ่มสถานพยาบาล สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ สถานพยาบาลภาครัฐ และสถานพยาบาล
ภาคเอกชน โดยทั้ง 2 ประเภทนี้จะมีลักษณะของการบริหารนโยบายภายในที่แตกต่างกัน แต่ประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของสถานพยาบาลส่วนใหญ่กับมีความสอดคล้องกัน โดยจากการประชุมกลุ่มย่อย สามารถสรุปประเด็นปัญหา ประเด็นหารือ
และข้อเสนอแนะในภาพรวมและประเด็นเฉพาะกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นปัญหาร่วม  
 การบริหารจัดการสิทธิ์ในการรักษาของผู้ประกันของ สปส. มีความยากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่

สูงขึ้น แต่ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบของ สปส. ยังมีความล้าหลังอยู่ ท าให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่          
บางอย่างไม่อนุญาตให้ใช้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากผู้ประกันตนส่วนมากเข้าสู่วัย
สูงอายุ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการจ่ายเงิน HA ไม่ควรเชื่อมโยงกับจ านวนข้อ
ร้องเรียน เนื่องจากเป็นการกดดันสถานพยาบาลมากเกินไป 

 การจ่ายเงินล่าช้าให้แก่โรงพยาบาลในความตกลงของประกันสังคม สปส. ซึ่งเป็นประเด็นที่พบทั้ง ในส่วนของ
โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ซึ่ง สปส. ควรก าหนดระยะเวลาในการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาล
ให้แน่นอนมากยิ่งขึ้น 

 ปัญหาเรื่องระบบฐานข้อมูลของผู้ประกันตนที่ยังไม่อัพเดตเป็นปัจจุบันและปัญหาความถูกต้องของเอกสารยืนยันตน
ของผู้ประกันตนต่างชาติ รวมถึงการประสานงานระหว่างสถานพยาบาลและ สปส. ในเรื่องของการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศยังไม่สามารถท าได้ และการอัพเดตข้อมูลทุกวันที่ 1 และ 16 ยังมีความล่าช้า จึงควรเพ่ิมความถี่ใน
การอัพเดตข้อมูลและเปลี่ยนไปใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บเอกสารต่างๆ เพ่ือลดการใช้เอกสารกระดาษ 

 ประเด็นอ่ืนๆ  
o จ านวนผู้ประกันตนไม่สอดคล้องกับจ านวนบุคลากร ส่งผลให้ไม่สามารถดูแลผู้ประกันตนได้ทั่วถึง โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลภาครัฐ เนื่องจากผู้ประกันส่วนใหญ่ที่มีสุขภาพดี มักจะเลือกโรงพยาบาลเอกชนมากกว่า ในขณะที่
ผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลภาครัฐส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งท าให้ค่ารักษาในภาพรวมของ
โรงพยาบาลภาครัฐสูงกว่าโรงพยาบาลเอกชนมาก  

o การออกกฎระเบียบไม่ควรประกาศให้มีผลย้อนหลัง ซึ่งส่งผลให้เกิดความสับสนในการด าเนินงานอยู่บ่อยครั้ง 
รวมถึงการออกประกาศต่างๆ ยังใช้ภาษากฎหมาย ซึ่งยากต่อการท าความเข้าใจและการตีความ 

o เจ้าหน้าที่ สปส. ตามเขตพ้ืนที่ไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการให้ค าปรึกษาหรือตอบค าถาม 

ประเด็นหารือในที่ประชุมต่อการเปลี่ยนแปลงของ สปส. ในอนาคต ประกอบไปด้วย ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ 
สปส. ต้องการจะพัฒนาการบริการด้านการแพทย์ และปรับรูปแบบสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน ใน 7 
ประเด็นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. กรณีการแยกช่องทางการรักษา ของผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม เป็นภาระต่อการด าเนินงานของท่านหรือไม่ หาก
ผู้ประกันตนไม่รู้สึกถึงการบริการที่ดีกว่า ท่านคิดว่าจะมีแนวทางการจัดการเรื่องนี้อย่างไร 
o  
o  
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o สถานพยาบาลภาครัฐ 
ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสถานพยาบาลในการบริการจัดการเอง เนื่องจากบริบท รูปแบบ และขนาดของ

สถานพยาบาลมีความหลากหลาย 
2. กรณีผู้ประกันตนต้องการเปิดสิทธิ์การเข้ารับการรักษาของผู้ประกันตน โดยให้เข้ารับบริการที่ใดก็ได้ และกรณีที่มี       

ค่ารักษาเกินกว่าอัตราที่ สปส. ประกาศไว้ ให้ผู้ประกันตนจ่ายส่วนต่างเพ่ิมเติมเอง 
สถานพยาบาลภาครัฐ 

ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้ประกันตนจะเข้าใช้บริการเฉพาะสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้สถานพยาบาล      
มีภาระเพ่ิมขึ้น และการที่จะใช้ระบบดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการที่ดีมากในทุกด้าน ทั้งนี้บางส่วนมองว่า 
การเปิดสิทธิ์การเข้ารับการรักษาของผู้ประกันตน โดยให้เข้ารับบริการที่ใดก็ได้ สามารถท าได้ถ้า สปส. สามารถให้
สถานพยาบาลท าการเบิกจ่ายได้ตามจริง (Fee for service) 
สถานพยาบาลภาคเอกชน 

เห็นด้วย หากมีการปรับปรุงในเรื่องของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และสามารถ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับ สปส. รวมถึงผู้ประกันตนสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินเอง ทั้งนี้ ควรมีข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาส่วนที่ประกันสังคมก าหนดจ่ายกับส่วนต่างเพ่ิมเติม      
ที่ผู้ประกันตนต้องจ่าย เพ่ือลดประเด็นความขัดแย้งจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน นอกจากนี้ อาจต้องท าการปรับปรุง 
พ.ร.บ. ประกันสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกับท าการปรับปรุงเงื่อนไขและกฎระเบียบในการ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ และจัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการเบิกจ่ายให้มีความเป็นระบบ และ
พร้อมต่อการจัดการในอนาคตมากยิ่งข้ึน 

บางกลุ่มไม่เห็นด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีการทบทวนระบบการเบิกจ่ายเกือบทั้งหมด ซึ่ง 
สปส. อาจไม่สามารถรับมือกับการเบิกจ่ายที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้ ทั้งนี้ สถานพยาบาลจะมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน และ
โรงพยาบาลที่มีผู้ประกันตนต่างด้าวมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ประสบปัญหาเรื่องการยืนยันตัวตนจากกรณีที่คนต่าง
ด้าวมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอายุ มีความกังวลในเรื่องของการสวมสิทธิ์เพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล จากระบบ
ฐานข้อมูลที่ไม่อัพเดตรวดเร็วพอ เป็นต้น 

3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีความเข้าใจสิทธิประโยชน์ประกันสังคม มากน้อยเพียงไร หากกรณีที่บุคลากรใน
สถานพยาบาล มีการสื่อสารข้อมูลที่ท าให้ผู้ประกันตนเข้าใจผิด จะสามารถด าเนินการอย่างไร 

ทัง้สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจประเด็นดังกล่าวน้อย แต่ขึ้นอยู่
กับฝ่ายงานของบุคลากรซึ่งในบางโรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะส าหรับผู้ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมอยู่แล้ว ก็จะมี
ความเข้าใจมาก แต่ สปส. ควรมีการจัดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล เพื่อให้มีความเข้าใจ
และสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ ซึ่งสถานพยาบาลต้องการงบประมาณเพ่ิมเติมจาก สปส. ในการด าเนินงานดังกล่าว 

การแจ้งสิทธิประโยชน์ประกันสังคมด้วยประกาศ ใช้ชื่อทางกฎหมาย ท าให้เป็นเรื่องที่ยากแก่การท าความ
เข้าใจส าหรับบุคลากรของสถานพยาบาล เมื่อท าการโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ประกันสังคมส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบ
ข้อสงสัยได้ บางคนรู้ข้อมูลช้ากว่าสถานพยาบาล บางคนรู้ว่ามีสิทธิประโยชน์แต่ไม่เข้าใจในรายละเอียดการเบิกจ่าย   
ต้องสอบถามเพ่ือท าความเข้าใจเองจากสถานพยาบาลที่รู้จักกันและทางเครือข่ายของสถานพยาบาลที่สังกัดอยู่  

4. สปส. ควรมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณ หากต้องการให้สถานพยาบาลเข้าร่วมบริการเพิ่ม 
ทัง้สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน เห็นว่า ประเด็นส าคัญคือ สปส. ต้องมีมาตรฐานในการก าหนดระยะเวลา

การเบิกจ่ายที่ชัดเจน ควรมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงส าหรับสถานพยาบาล (โดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลรัฐ) 
และเพ่ิมปริมาณเงินเหมาจ่าย ตามอายุของผู้ประกันตนที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรังมากขึ้น        
ในกรณีของโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงมาก อาจจะท าเป็น Central Reimbursement หรือการเพ่ิมค่าบริการต่อหัวทุกปี       
โดยอัตราเพ่ิมต้องเพ่ิมไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณให้กับสถานพยาบาล อาจท าได้โดย   
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ไม่จ าเป็นต้องแยกรายละเอียด เช่น ค่าเหมาหัว, ค่า HA แต่ต้องมีระบบการตรวจสอบคุณภาพการรักษาพยาบาล
เพ่ิมเติม 

ส าหรับสถานพยาบาลเอกชนบางส่วน เสนอว่า ควรจัดสรรงบประมาณบนพ้ืนฐานของคณิตศาสตร์ประกันภัย 
เหมือนที่บริษัทประกันเอกชนท า เช่น ค านวณวงเงินการเบิกจ่าย ค่าบริการเหมาจ่าย ฯลฯ ตามข้อมูลจริง รวมไปถึง
เปิดเผยข้อมูลและวิธีการค านวณต่อสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง และ สปส. ต้องติดตามระบบการแพทย์ให้ทัน โดยเฉพาะ
เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนส าหรับโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะ เช่น กองทุนโรคไต 
กองทุนโรคมะเร็ง แล้วแยกบริหารความเสี่ยงกองทุนตามค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

5. กรณีที่ สปส. มีเป้าหมายการเพ่ิมจ านวนผู้ประกันตนจาก 14 ล้านคน เป็น 20 ล้านคน ในช่วง 5 ปีข้างหน้า 
สถานพยาบาลจะมีแนวทางการรองรับบริการในอนาคตอย่างไร 

ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน เห็นว่า ควรปล่อยให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละ
สถานพยาบาล และสถานพยาบาลเอกชนให้ความเห็นเพ่ิมเติม โดย สปส. ควรเพ่ิมแรงจูงใจ เพ่ือให้สถานพยาบาลใหม่
สนใจที่จะเข้ามาร่วมบริการ เนื่องจากการสร้างสถานพยาบาลเพ่ิมไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาว จึงควรเน้นระบบ
บริหารจัดการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการปรับปรุงกระบวนการท างาน ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด Lean Process       
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เช่น ลดเวลาการรอคอย ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนมากเกินจ าเป็น ทั้งนี้ 
สถานพยาบาลควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคิดนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการให้บริการรูปแบบ
ใหม่ๆ  

6. หากมีสถานพยาบาลฉวยโอกาสที่ส่งข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ตรงตามความเป็นจริง ท่านคิดว่าควรมีมาตรการ
จัดการกบัสถานพยาบาลเหล่านี้อย่างไร 

ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน เห็นว่า ควรก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และมีมาตราการลงโทษ หาก
พบว่าผิดจริงโดยอาจจะเรียกเก็บเงินคืน หรือยกเลิกสัญญากับสถานพยาบาลนั้น รวมถึง สปส. ควรมีการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบให้มีมาตรฐานมากขึ้น เนื่องจากบางกรณีอาจเป็นเพียงการส่งข้อมูลที่ผิดพลาด เพราะจ านวนเงินในการ
เบิกจ่ายขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงคุณภาพ เช่น ประสบการณ์และความเข้าใจของบุคลากร เป็นต้น 

7. กรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ และต้องมีการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ปัจจุบันมีระบบสาธารณสุขที่ดูแลอยู่ในช่วง 1 ปีแรก 
หาก สปส. ต้องการเข้าร่วมให้บริการในส่วนนี้ ท่านคิดว่าควรมีการด าเนินงานอย่างไร 

สถานพยาบาลหลายแห่ง มีความเห็นว่า ในเขต กทม. มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยให้ศูนย์บริการของสาธรณสุข     
ที่ชัดเจนอยู่แล้ว และ สปส. สามารถท าหน้าที่ส่งต่อข้อมูลไปตามสถานอนามัยตามพ้ืนที่ได้ ส าหรับศูนย์พื้นฟูฯ ควรต้อง
ประชาสัมพันธ์องค์กรให้มากกว่านี้ เนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักมากพอ นอกจากนี้ สปส. ควรร่วมมือท า MOU กับ สปสช. 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งและเก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง 

บางกลุ่มให้ความสนใจในการท าโครงการ Home Health Care ร่วมกับ สปส. ซึ่งควรมีการจ่ายค่าตอบแทน
เป็นกรณีที่มีแพทย์ไปร่วมตรวจเยี่ยมที่บ้าน แต่กังวลที่ทาง สธ. ไม่ยอมให้สถานพยาบาลเอกชนเข้าไปดูแลผู้ประกันตน 
จึงอยากให้ สปส. เจรจาของบประมาณจากทาง สธ. เพื่อช่วยในการแบ่งเบาการดูแล เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ด้านการสื่อสารข้อมูลและประสานงานกับโรงพยาบาล 

o สปส.ควรมีการสัญจรตามสถานพยาบาลเอกชนเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

o ควรมีการจัดท า Focus Group แบบนี้ทุกปี เพ่ือคอยรับฟังปัญหาและพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนร่วมตัวจริง 
o ควรจัดท าคู่มือสิทธิประโยชน์และแนวทางการเบิกจ่ายฯ ประจ าปี และอัพเดตข้อมูลให้ทันสมัย เพ่ือเป็น

แนวทางให้สถานพยาบาลต่างๆ สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
o  
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 ด้านการส่งเสริมสิทธิประโยชน์และการป้องกันสุขภาพของผู้ประกันตน  
o การเพ่ิมสิทธิประโยชน์ด้านการเจ็บป่วย อาจมีส่วนให้คนเรียกร้องสิทธิ์ ใช้สิทธิ์มากขึ้น และใส่ใจดูแลสุขภาพ

ตัวเองน้อยลง สุดท้ายจะกลับมาเป็นภาระของประกันสังคมต่อไป ควรเริ่มส่งเสริมเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน
เพ่ือให้คนหันมาดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน 

o ควรเน้นโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคก่อนการเจ็บป่วยเพื่อลดจ านวนผู้ป่วยในประเทศ 

กล่าวโดยสรุป จากการประชุมกลุ่มสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่า ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่ในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐจะค่อนข้างมีประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการเงินมากกว่าโรงพยาบาล
เอกชน เนื่องจากโรงพยาบาลภาครัฐส่วนใหญ่ ต้องรองรับทั้งผู้ประกันตน และผู้ป่วยอ่ืนๆ รวมถึงนโยบายของแต่ละโรงพยาบาล
ที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการรักษาพยาบาล และอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอย่างมาก โดย สปส. จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดท าข้อก าหนดในอนาคตที่ต้องมีทั้งความยืดหยุ่น และความรัดกุมที่เหมาะสม    
ซึ่งสามารถควบคุมมาตรฐานและการด าเนินงานของสถานพยาบาล พร้อมทั้งรองรับความท้าทายของรูปแบบการรักษาพยาบาล
ในอนาคต  
 

 กลุ่มธนาคารและพันธมิตรร่วมบริการ 
กลุ่ ม ธนาคารและพันธมิ ตรร่ วมบริ การที่ เ ข้ า ร่ วมประชุ มกลุ่ มย่ อยจะแบ่ งออก เป็ น  3  กลุ่ มย่ อย  ได้ แก่   

กลุ่มธนาคารพาณิชย์เอกชน กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ และกลุ่มพันธมิตรร่วมบริการอ่ืนๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมี
ประเด็นปัญหาร่วมกันและปัญหาเฉพาะกลุ่ม รวมถึงความสามารถและความพร้อมในการบริหารจัดการช่องทางการให้บริการ
ทางการเงินที่แตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ประเด็นปัญหาร่วมกัน 
 ข้อตกลงที่มีความแตกต่างกันในแต่ละธนาคารและพันธมิตรร่วมบริการ ท าให้ผู้ประกันตนหรือนายจ้างเกิดความ

สับสน เนื่องจากบางธนาคารไม่สามารถด าเนินการตามที่ผู้ประกันตนร้องขอได้ เช่น การออกใบเสร็จ เป็นต้น 
 ผู้ใช้บริการของกลุ่มธนาคารและพันธมิตรร่วมบริการมีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างที่เข้ามาใช้บริการ 

ซึ่งท าให้ธนาคารต้องเผชิญกับข้อซักถามในหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารจะไม่สามารถเป็นผู้ตอบค าถามเหล่านั้น
ได้ เช่น การรับเงินเบี้ยชราภาพ หรือการคิดค านวนเงินบ านาญ ซึ่งมีความซับซ้อน ส่งผลให้การบริการเป็นไปอย่าง
ล่าช้าในบางพ้ืนที่ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการธนาคารจ านวนมาก เป็นต้น อีกทั้งนายจ้าง ผู้ประกันตนบางส่วนต้องการ
ตรวจสอบ ข้อมูลการจ่ายเงินซึ่งธนาคารไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลให้ได้  

ประเด็นหารือในที่ประชุมต่อการเปลี่ยนแปลงของ สปส. ในอนาคต ประกอบไปด้วย ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ สปส. 
ต้องการจะพัฒนาการบริการด้านช่องทางการเงิน เนื่องจากปัจจุบันการช าระเงินผ่านธนาคาร ผู้ประกันตน/นายจ้างจะไม่
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที ต้องรอทาง สปส. ท าการอัพเดตข้อมูล โดยประเด็นหารือมีทั้งหมด 3 ประเด็น ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. กรณีปรับเงื่อนไขและข้อตกลงในเรื่องของเกณฑ์การให้บริหารที่มีความสอดคล้องกันทั้งหมด  
กลุ่มที่เห็นด้วยกับการด าเนินงาน คือ กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ และกลุ่มพันธมิตรร่วมบริการ

อ่ืนๆ โดยเห็นว่า การปรับข้อก าหนด/เกณฑ์การให้บริการต่างๆ ให้สอดคล้องกันนั้นจะช่วยลดต้นทุนและเวลาในการ
ปรับระบบได้ แต่ สปส. ควรจะต้องพิจารณาเงื่อนไขของแต่ละมาตรา เนื่องจากปัจจุบันช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย ซึ่งก็ถูกก ากับด้วยข้อตกลงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงานด้วย ดังนั้น สปส. จึงต้องสรุปเงื่อนไขของแต่
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ละบริการและแต่ละมาตราให้ชัดเจน นอกจากนี้ก็ควรสอบถามถึงความต้องการของนายจ้างและผู้ประกันตน เพ่ือให้ 
การเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมกับทุกฝ่ายมากที่สุด 

กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์เอกชน โดยเห็นว่าแต่ละธนาคารต่างมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
แตกต่างกัน ซึ่งการปรับข้อก าหนด/เกณฑ์การให้บริการต่างๆ ให้สอดคล้องกันนั้นจะส่งผลให้ทางธนาคารต้องพัฒนา
ระบบและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไข ซึ่งอาจไม่ตรงตามเป้าประสงค์การด าเนินงานของธนาคารเอกชน 
และอาจก่อให้เกิดตน้ทุนบางประการด้วย 

2. กรณีการเชื่อมโยงระบบของธนาคารเข้ากับฐานข้อมูลผู้ประกันตนของ SSO  
กลุ่มที่เห็นด้วย คือ กลุ่มพันธมิตรร่วมบริการ แต่ถึงแม้จะเห็นด้วยก็ยังคงมีข้อกังวลใน 2 ประเด็น คือ ระยะเวลา

ในการให้บริการที่อาจเกิดความล่าช้ามากยิ่งขึ้น เพราะผู้ใช้บริการที่มีจ านวนมากอยู่แล้ว อีกประเด็นคือ ผลตอบแทนที่
ทางกลุ่มพันธมิตรจะได้รับจากการให้บริการในส่วนนี้เพิ่มเติม  

กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย คือ กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ และกลุ่มเอกชน โดยสาเหตุหลักที่กลุ่มธนาคาร
ไม่เห็นด้วยนั้น มาจากประเด็นเรื่องขนาดของฐานข้อมูลของ สปส. ที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น การที่จะเชื่อมฐานข้อมูล
ดังกล่าวกับฐานข้อมูลของแต่ละธนาคารนั้น ย่อมใช้เวลาและเงินทุนจ านวนมาก นอกจากนี้ ระยะเวลาในการท ารายการ
ของแต่ละธนาคารก็มีความแตกต่างกันด้วย  

ทั้งนี้ ทางกลุ่มธนาคารจึงเสนอว่า สปส. ควรให้ข้อมูลผ่านช่องทางอ่ืนๆ ดีกว่า เช่น ผ่านหน้า Website หรือการ
ให้ข้อมูลผ่าน application บนโทรศัพท์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

3. กรณีก าหนดธนาคารและพันธมิตรร่วมบริการหลักเพียงรายเดียวร่วมกับ SSO  
ส าหรับประเด็นนี้ไม่มีกลุ่มใดที่เห็นด้วย โดยกลุ่มที่เป็นธนาคารและสถาบันการเงินทั้ง 2 กลุ่มนั้น แสดงความ

กังวลในเรื่องของความเสี่ยงและการก ากับดูแลเป็นหลัก โดยมองว่าหากมีการมอบหมายให้มีเพียงธนาคารและพันธมิตร
ร่วมบริการให้บริการเพียงรายเดียวจะท าให้ระบบมีความเสี่ยงสูงและจะมีปัญหาคอขวด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพด้านการให้บริการ นอกจากนี้ หากผู้ให้บริการรายดังกล่าวประสบปัญหาก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้  
ซ่ึง สปส. อาจต้องเตรียมพร้อมช่องทางส ารองเพ่ือรองรับกรณีดังกล่าว 

ส่วนอีกประเด็นส าคัญ คือ เรื่องของระยะเวลาสัญญา ซึ่งทาง สปส. เสนอให้มีการเปลี่ยนผู้ให้บริการทุกๆ 5 ปี   
ซึ่งทางกลุ่มธนาคารทั้ง 2 กลุ่มมองว่าระยะเวลาดังกล่าวสั้นเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับเวลาและเงินทุน      
ที่ต้องใช้ในการพัฒนาระบบ การท า MOU ร่วมกับ สปส. ในลักษณะนี้จึงยังไม่น่าสนใจนัก 

ในขณะที่กลุ่มพันธมิตรร่วมบริการ ไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ แต่มีข้อกังวลในเรื่องความเสี่ยงและความ
รับผิดชอบของผู้ให้บริการเช่นเดียวกัน โดยทางกลุ่มพันธมิตรร่วมบริการต้องการเห็นขอบเขตของการด าเนินงานและ
รูปแบบของผลตอบแทนที่ชัดเจนก่อน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพิ่มเติม 
 เนื่องจากกลุ่มธนาคารมีการให้บริการหลากหลายรูปแบบ และมีกลุ่มลูกค้าหลักท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นนโยบาย

ของแต่ละธนาคารจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งการพัฒนารูปแบบการบริการของ สปส. ผ่านธนาคารและพันธมิตรร่วม
บริการใอนาคต ควรท าความเข้าใจหรือจัดการประชุมกับกลุ่มธนาคารและพันธมิตรร่วมบริการก่อน เพ่ือให้แต่ละ
ฝ่ายสามารถท างานได้อย่างสอดคล้องและเชื่อมต่อกันมากท่ีสุด 

กล่าวโดยสรุปจากการประชุมกลุ่มธนาคารและพันธมิตรร่วมบริการ จะเห็นได้ว่า ธนาคารขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน จะปรับเปลี่ยนข้อก าหนดหรือเงื่อนไขยาก เนื่องจากแต่ละธนาคารจะมีนโยบายและกลุ่มลูกค้าหลักท่ีแตกต่างกัน รวมถึงมี
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่หลากหลายและมีความซับซ้อนสูง ท าให้พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือ
บริการแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหาก สปส. ต้องการท าข้อตกลงร่วมกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งนั้น 
สามารถท าได้เนื่องจากความพร้อมของบุคลากรด้าน IT และระบบปฏับัติการที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ แต่อาจต้องมีการท า
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ข้อตกลงและสัญญาในระยะยาวมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการลงทุนของธนาคารในก ารพัฒนาระบบและ
บุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินงานดังกล่าว 

ส าหรับกลุ่มพันธมิตรร่วมบริการนั้น ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่มีจุดเด่นอยู่ที่ความสามารถในการปรับรูปแบบและการ
บริการที่หลากหลาย รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานมากกว่าธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อ           
ความต้องการของ สปส. ในประเด็นย่อยเรื่องการบริการต่างๆ ได้ แต่จะไม่สามารถเป็นช่องทางหลักในการให้บริการทางการเงินได้ 
เนื่องจากเสถียรภาพของระบบอาจจะยังไม่พร้อมเท่ากับของธนาคารขนาดใหญ่ รวมถึงความสามารถของบุคลากรทางด้าน IT     
ที่พร้อมจะพัฒนาและแก้ไขหากเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น  


