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สรุปสาระสําคัญ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

ความเปนมา
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเลมที่ 107
ตอน 161 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533
2. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เลมที่ 111 ตอนที่ 63 ก วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม
พ.ศ.2538
3. ป พ.ศ.2541 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา กําหนดระยะเวลาเริม่ ดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบ
เพื่อการใหประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ พ.ศ.2541 โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 104 วรรคสองแหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับ
ดังกลาว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 115 ตอนที่ 101 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2541
โดยมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว บัญญัตวิ า "ใหเริม่ ดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพือ่ การใหประโยชน
ทดแทนกรณีสงเคราะหบตุ รและกรณีชราภาพ ตัง้ แตวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2541 เปนตนไป" ดังนัน้ การให
ความคุ  ม ครองผู  ป ระกั น ตนในกรณี ส งเคราะห บุ ต รและกรณี ช ราภาพ จึ ง เริ่ม ดํ าเนิ นการครั้ งแรกเมื่ อวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2541 เปนตนมา
4. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เลม 116 ตอนที่ 22 ก ลงวันที่ 31 มีนาคม 2542 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2542 โดยมีเหตุผลวา
เนื่องจากบทบัญญัติทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ.2533 ไมเอื้อประโยชนตอผูประกันตนมากนัก ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไข การเกิดสิทธิไมมีความ
ยืดหยุนและสอดคลองกับเจตนารมยของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
[สรุปสาระสําคัญ] [หนาถัดไป]
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หลักการคุมครอง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีหลักการในการสรางหลักประกันใหแกผูประกันตนใน
การดํารงชีวิต โดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 54 บัญญัติใหความคุมครองผูประกันตน
7 กรณี กลาวคือ
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
2. กรณีคลอดบุตร
3. กรณีทุพพลภาพ
4. กรณีตาย
5. กรณีสงเคราะหบตุ ร
6. กรณีชราภาพ
7. กรณีวางงาน ยกเวนผูป ระกันตนตามมาตรา 39 (พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา
104 วรรคสาม บัญญัติวา "สําหรับการจัดเก็บเงินสมทบเพือ่ การใหประโยชนทดแทน ในกรณีวา งงานจะเริม่
ดําเนินการเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา" ขณะนี้อยูระหวางการศึกษา วิเคราะห เพือ่ พิจารณาดําเนินการ
ออกกฎหมายเพื่อบังคับใชตอไป)

ผูท ไ่ี ดรบั ความคุม ครอง
1. ผูป ระกันตนตามมาตรา 33
2. ผูป ระกันตนตามมาตรา 39
3. ผูป ระกันตนตามมาตรา 40
ขอบเขตการใชบังคับ
1. จํานวนลูกจางที่อยูในบังคับ
1.1 ระยะเริ่มแรกของการบังคับใชกฎหมายประกันสังคม จะบังคับนายจางที่มีลูกจางตั้งแต
20 คนขึ้นไป (มาตรา 103 วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า “ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคน
ขึ้นไป นับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ” # 2 กันยายน 2533 - 2 กันยายน 2536)
1.2 บังคับนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป (มาตรา 103 วรรคสอง บัญญัตวิ า "เมือ่ พน
กําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจาง
ตั้งแตสิบคนขึ้นไป" # ตั้งแตวนั ที่ 3 กันยายน 2536 - วันที่ 31 มีนาคม 2545)
[กอนหนานี้] [หนาถัดไป]
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1.3 บังคับนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป (มาตรา 103 วรรคสาม บัญญัตวิ า "พระราช
บัญญัตินี้จะใชบังคับแกนายจางที่มีลูกจางนอยกวาสิบคนในทองที่ใดและเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา"
# พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 บังคับแกนายจางที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งคน
ขึ้นไป พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 119 ตอนที่ 26 ก ลงวันที่
27 มีนาคม 2545 : ขอ 2 = ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2545 เปนตนไป)
2. กิจการที่ไดรับการยกเวนไมอยูภายใตบังคับ
มาตรา 4 ได กํ าหนดยกเว นกิ จการหรื อลู ก จ า งบางประเภทที่ ไ มตองอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 คือ
1. ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมงของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ยกเวน ลูกจางชัว่ คราวรายเดือน
2. ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
3. ลูกจางของนายจางที่มีสานั
ํ กงานในประเทศและไปประจําทํางานในตางประเทศ
4. ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชน
5. นั ก เรี ย น นั ก เรี ย นพยาบาล นิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาหรื อ แพทย ฝ  ก หั ด ซึ่ ง เป น ลู ก จ า งของ
โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล
6. ลูกจางงานบานซึ่งไมมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย (เปนไปตามนิยามของ "ลูกจาง" ตาม
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533)
7. กิจการอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎี
ํ
กา # พระราชกฤษฎีกากําหนดลูกจางตามมาตรา 4
(6) แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 พ.ศ.2545 : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป
เลม 119 ตอนที่ 26 ก ลงวันที่ 27 มีนาคม 2545 : ขอ 2 = ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา)
7.1 ลูกจางของเนติบณ
ั ฑิตยสภา
7.2 ลูกจางของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
7.3 ลูกจางของสภากาชาดไทย
7.4 รัฐวิสาหกิจ ตามความหมายของคําวา "รัฐวิสาหกิจ" ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534
7.5 ลูกจางของกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม และเลี้ยงสัตว ซึ่งมิไดใชลูกจางตลอดป
และไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย
[กอนหนานี]้ [หนาถัดไป]
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7.6 ลูกจางของนายจางที่จางไว เพื่อทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวเปนการจร หรือ
เปนไปตามฤดูกาล
7.7 ลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจางทําไมไดเกี่ยวของกับธุรกิจของ
นายจาง
7.8 นายจางในกิจการคาเร และแผงลอย
หนาที่ของนายจาง
1. ขึ้นทะเบียน
มาตรา 34 กําหนดใหนายจางที่มีลูกจางในกิจการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจาง (สปส.1-01) และ
ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน (สปส.1-03) สําหรับลูกจางที่มีคุณสมบัติเปนผูประกันตนภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน
2. จายเงินสมทบในสวนของนายจาง
มาตรา 46 กําหนดใหนายจาง ลูกจางและรัฐบาลจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนัน้
นายจางจึงตองมีหนาที่จายเงินสมทบตามที่กฎหมายกําหนด
3. หนาที่หักคาจางของลูกจางเทากับจํานวนทีต่ อ งนําสงเปนเงินสมทบ
มาตรา 47 วรรคหนึ่ง กําหนดวา ทุกครั้งที่นายจางจายคาจางใหกับลูกจาง ใหนายจางหัก
คาจางของลูกจางตามจํานวนที่ตองนําสงเปนเงินสมทบ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่นายจางจายคาจางใหกับลูกจาง
นายจ า งจึงตองหั กคาจางของลู กจางไวเพื่ อนํ าส ง เป น เงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คมในส ว นของลู ก จ า ง
และเมื่อนายจางไดดําเนินการหักคาจางของลูกจางแลว ใหถือวาผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวตั้งแตวันที่
นายจางหักคาจาง
หมายเหตุ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 (1) ในกรณีที่มีการคํานวณ
คาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชัว่ โมงหรือเปนระยะเวลาอยางอืน่ ทีไ่ มเกิน 1 เดือน หรือตามผลงานทีค่ ํานวณ
เปนหนวย ใหนายจางจายคาจางใหกับลูกจางไมนอยกวาเดือนละ 1 ครัง้ เวนแตจะตกลงกันเปนอยางอืน่ ทีเ่ ปน
ประโยชนตอลูกจาง
4. หนาที่รับผิดใชเงินสมทบในสวนของผูประกันตน
มาตรา 49 วรรคสอง ถานายจางไมไดหักคาจางของผูประกันตนไวหรือหักไวแตไมไดนําสง
นายจางตองรับผิดชอบใชเงินทีต่ อ งนําสงเปนเงินสมทบเต็มจํานวน
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5. นําสงเงินสมทบ
มาตรา 47 วรรคสอง กําหนดใหนายจางนําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่นายจางไดหัก
ไวแลวและเงินสมทบในสวนของนายจาง นําสงสํานักงานประกันสังคมตามแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ
(สปส.1-10) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนทีห่ กั เงินสมทบไว
วิธีการนําสงเงินสมทบ
1. จายเงินสมทบ ณ สํานักงานประกันสังคมที่นายจางยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจาง
2. โดยสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกส (แผนดิสเก็ต หรือโดยระบบอินเตอรเน็ต)
3. โดยผานธนาคารกรุงไทย จํากัด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
6. จายเงินเพิ่ม
มาตรา 49 กํ าหนดวา ในกรณี ที่ น ายจ า งไม นํ าส ง เงิ น สมทบในส ว นของนายจ า งหรื อ
เงินสมทบในสวนของลูกจาง (ผูประกันตน) หรือสงไมครบจํ านวน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่นายจางหักเงินสมทบไว นายจางตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 2 ของเงินสมทบที่ยังไมนาส
ํ งหรือที่
ยังขาดอยู
7. แจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง
มาตรา 44 กํ าหนดวา ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการที่ไดยื่นไวตอ
สํานักงานประกันสังคมเปลี่ยนแปลง ใหนายจางแจงเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
(1) แบบ สปส. 6-08 กรณีที่รับผูประกันตนเขาทํางาน ใชสําหรับผูที่เคยเปนผูประกันตน
มาแลว
(2) แบบ สปส. 6-09 กรณีผูประกันตนลาออกจากงาน
(3) แบบ สปส. 6-10 กรณีท่ีขอ เท็จจริงของผูป ระกันตนเปลีย่ นแปลง
(4) แบบ สปส. 6-15 กรณีที่ขอเท็จจริงของนายจางเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของการเปนผูประกันตน
1. ผูประกันตนตามมาตรา 33
มาตรา 33 ไดกาหนดคุ
ํ
ณสมบัติของผูประกันตนไววาจะตองมีอายุไมตากว
ํ่ า 15 ปบริบรู ณ และ
ไมเกิน 60 ปบริบรู ณ เวนแต ในกรณีที่มีอายุ 60 ปบริบูรณแลวแตยังคงทํางานในสถานประกอบการเดิมอยู
ตอไปอยางตอเนือ่ ง ใหบุคคลดังกลาวเปนผูประกันตนตอไปแมวาจะมีอายุเกิน 60 ปบริบรู ณ
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หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนสิทธินายจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยลูกจาง
ทํางานกับนายจางรายใหม ถึงแมลูกจางจะมีอายุเกิน 60 ปบริบรู ณ ลูกจางนั้นยังคงมีสิทธิเปนผูประกันตน
ตอไป
2. ผูประกันตนตามมาตรา 39
(1) เคยเปนผูป ระกันตนตามมาตรา 33 โดยจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแลวไมนอย
กวา 12 เดือน
(2) ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 (2) สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
(3) ยื่นแบบแสดงความจํานงสมัครภายใน 6 เดือนนับแตวนั สิน้ สภาพการเปนลูกจาง
3. ผูประกันตนตามมาตรา 40
1. บุคคลอื่นใดซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา 33
2. อายุไมตากว
ํ่ า 15 ปบริบูรณและไมเกิน 60 ปบริบรู ณ
3. ไมเปนผูป ระกันตนตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533
4. ไมเปนผูทุพพลภาพ
5. ไมเปนโรคตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด คือ
ก. วัณโรคในระยะอันตราย
ข. โรคพิษสุราเรื้อรัง
ค. โรคใดใดซึ่งอยูในระหวางการรักษาและอยูในสภาพการใชเครื่องชวยชีวิต
อัตราเงินสมทบ
1. ผูประกันตนตามมาตรา 33
มาตรา 46 วรรคหนึง่ กําหนดให รัฐบาล นายจาง และผูป ระกันตนตามมาตรา 33 จายเงิน
สมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณี
คลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปจจุบันกฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2543 ใหไว ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2543 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม 117 ตอนที่ 120 ก. วันที่ 26 ธันวาคม 2543 กําหนดอัตราเงินสมทบ
สําหรับผูป ระกันตนตามมาตรา 33 ไวดงั นี้
(1) อัตราเงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณี
ทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร
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ก. ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2544 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2545 ใหรฐั บาล
นายจางและผูประกันตน ออกเงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝายละเทากันในอัตราฝายละรอยละ 1 ของคาจาง ของ
ผูป ระกันตน
ข. ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2546 เปนตนไป รัฐบาลนายจาง ผูประกันตนออก
เงินสมทบฝายละเทากันในอัตราฝายละรอยละ 1.5 ของคาจางของผูป ระกันตน
(2) อัตราเงินสมทบเพือ่ การจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุ รและกรณีชราภาพ
ก. ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 รัฐบาลออกเงิน
สมทบในอัตรารอยละ 1 ของคาจางของผูประกันตน นายจางและผูประกันตนออกเงินสมทบในอัตราฝายละ
รอยละ 2 ของคาจางของผูป ระกันตน
ข. ตั้ ง แตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2546 เปนตนไป รัฐบาลออกเงินสมทบในอัตรา
รอยละ 1 ของคาจางของผูป ระกันตน นายจางและผูประกันตนออกเงินสมทบในอัตราฝายละรอยละ 3 ของ
คาจางของผูป ระกันตน
2. ผูประกันตนตามมาตรา 39
มาตรา 46 วรรคสาม ใหรัฐบาลและผูประกันตนออกเงินสมทบเขากองทุน โดยรัฐบาล
ออก 1 เทาและผูประกันตนออก 2 เทาของอัตราเงินสมทบทีแ่ ตละฝายตองออกในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร กรณีตาย กรณีสงเคราะหบตุ ร และกรณีชราภาพ ดังนี้
(1) เงินสมทบที่ผูประกันตนตามมาตรา 39 ตองออกสมทบเขากองทุนประกันสังคมตามมาตรา
39 ประจํ าเดื อนมกราคม พ.ศ.2544 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2545 ซึ่งจะตองนํ าสงใหแกสํ านักงาน
ประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ใหผปู ระกันตนนําสงเงินสมทบเดือนละ 288 บาท โดยใหใช
อัตราเงินสมทบรอยละ 6 ของจํานวนเงินทีใ่ ชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของผูป ระกันตนตามมาตรา 39
จํานวนเดือนละ 4,800 บาท (2 เทาของอัตราเงินสมทบที่ผูประกันตนตามมาตรา 33 ตองออกสมทบเขา
กองทุนประกันสังคม)
(2) เงินสมทบที่ผูประกันตนตามมาตรา 39 ตองออกสมทบเขากองทุนประกันสังคมประจํา
เดือนมกราคม พ.ศ.2546 เปนตนไป ใหนาส
ํ งเดือนละ 432 บาท โดยใหใชอตั ราเงินสมทบรอยละ 9 ของ
จํานวนเงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบของผูป ระกันตนตามมาตรา 39 เดือนละ 4,800 บาท
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3. ผูประกันตนตามมาตรา 40
พระราชกฤษฎี ก ากํ าหนดหลั ก เกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน
ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง
พ.ศ.2537 กํ าหนดอัตราเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณี
คลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตายไววา ตัง้ แตป พ.ศ.2543 เปนตนไป ใหผปู ระกันตนตามมาตรา 40
จายเงินสมทบ ปละ 3,360 บาท
จํานวนเงินทีใ่ ชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ
1. ผูประกันตนตามมาตรา 33
1.1 ที่มา จากคาจางของผูประกันตน กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 30 มีนาคม
2538 ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 46 วรรคสี่ กําหนดคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของผูประกันตนตามมาตรา 33 แตละคนเดือนละไมตาํ่ 1,650 บาท และไมเกินเดือนละ
15,000 บาท
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5 กําหนดนิยามของคําวา "คาจาง" หมายถึง
(1) เงิน
(2) นายจางเปนผูจ า ย
(3) มีวัตถุประสงคเพื่อตอบแทนการทํางานของลูกจางในวันและเวลาทํางานปกติรวมทั้งวันหยุด
และวันลาที่ลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ ไมวานายจางจะกําหนด คํานวณ หรือจายในลักษณะใดหรือโดย
วิธีการใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
1.2 การคํ านวณเงินสมทบที่มีเศษสตางค มาตรา 46 วรรคสี่ กําหนดวา ในการคํานวณ
เงินสมทบของผูประกันตนแตละคน ถามีเศษสตางคตง้ั แต 50 สตางคขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งบาท ถานอยกวา
นั้นใหปดทิ้ง
2. ผูประกันตนตามมาตรา 39
ทีม่ า ไมไดมาจากคาจาง โดยมาตรา 39 วรรคสอง กําหนดใหออกกฎกระทรวงกําหนด จํานวน
เงินที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2538 กําหนดจํานวนเงินทีใ่ ชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของผูประกันตนตามมาตรา 39 เปนจํานวนเงินเดือนละ 4,800 บาท
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เงื่อนไขการใหความคุมครอง
สําหรับผูป ระกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39
1. ผูประกันตนจะตองจายเงินสมทบครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจึงไดรบั ความคุม ครอง
2. ผูประกันตนจะไดรับความคุมครองเมื่อจายเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาอันกอใหเกิดสิทธิ ดังนี้
2.1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ภายใน
15 เดือนกอนประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
2.2 กรณีทุพพลภาพ ตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือนภายใน 15 เดือน กอน
ทุพพลภาพ
2.3 กรณีตาย ตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือนภายใน 6 เดือน กอนตาย
2.4 กรณีคลอดบุตร ตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือนภายใน 15 เดือน กอน
คลอดบุตร
2.5 กรณีสงเคราะหบตุ ร ตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือนภายในระยะเวลาไม
นอยกวา 36 เดือน กอนเดือนทีม่ สี ทิ ธิไดรบั ประโยชนทดแทน
2.6 กรณีชราภาพ หากจายเงินสมทบตั้งแต 180 เดือนขึน้ ไป มีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ
รายเดือนตลอดชีวิต แตถาจายเงินสมทบไมถึง 180 เดือน มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ
สิทธิประโยชนตามกฎหมายประกันสังคม
สําหรับผูป ระกันตนตามมาตรา 33 และตามมาตรา 39
1. กรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ย ผูประกั นตนที่ ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอั นมิใช
เนื่องจากการทํางานมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ดังนี้
(1) การบริการทางการแพทย ผูประกันตนตองเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาล
ที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ยกเวน กรณีผูประกันตนประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเพราะอุบัติเหตุหรื อฉุกเฉิน หรือกรณี ที่สํ านั ก งานประกันสังคมยังไมไดออกบัตรรับรองสิทธิให
ผูประกันตนสามารถเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลใดก็ได สํานักงานประกันสังคมจะจายเงินเปน
คาบริการทางการแพทยตามหลักเกณฑและอัตราที่สานั
ํ กงานประกันสังคมประกาศกําหนด
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การควบคุมและการดูแลสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการ มีดงั นี้
ก. สถานพยาบาลที่เขารวมโครงการประกันสังคม ประกอบดวยสถานพยาบาลของรัฐ
และเอกชน และสําหรับสถานพยาบาลของเอกชนที่เขารวมโครงการประกันสังคมนั้น สํานักงานประกันสังคม
ไดจัดใหมีขอตกลงโดยสัญญาจางใหบริการทางการแพทย ซึ่งในสัญญาดังกลาวไดกําหนดใหสถานพยาบาลให
บริการทางการแพทยแกผูประกันตนทั้งประเภทผูปวยนอก และประเภทผูปวยในตามรายชื่อและจํ านวน
ผูประกันตนที่สํ านักงานประกันสังคมกํ าหนด และเปนผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 62 โดยใหสถานพยาบาลมีหนาที่ ดังนี้
(1) สถานพยาบาลตองใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนเชนเดียวกับการให
บริการแกคนไขอน่ื ในการดําเนินการตามปกติของสถานพยาบาล
(2) สถานพยาบาลต อ งทํ าการรั กษาผูประกั นตนจนสิ้ นสุดการรักษาโดยไมจํ ากัด
จํานวนเงินคาใชจายและจํานวนครั้งที่ผูประกันตนเขารับการรักษาพยาบาล
(3) สถานพยาบาลตองจัดใหมีบริการตรวจรักษาโรคทุกโรค ยกเวน โรคตามที่
คณะกรรมการการแพทยกาหนด
ํ
ข. การตรวจรับรองมาตรฐานและควบคุมคุณภาพบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล
ในโครงการประกันสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานพยาบาลประกันสังคม มีมาตรฐานตามเกณฑของ
สํานักงานประกันสังคมที่บังคับใชแกสถานพยาบาล มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการรักษาและดานบริการ
เพื่อใหลูกจางผูประกันตนไดรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลประกันสังคมที่มีคุณภาพ และเพื่อ
คัดกรองสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเขาสูระบบประกันสังคม
หลักเกณฑและอัตราการจายคาบริการทางการแพทย
ก. สํานักงานประกันสังคม จายเงินเปนคาบริการทางการแพทย ใหแกสถานพยาบาลที่เขารวม
โครงการประกันสังคม โดยวิธเี หมาจายในอัตราดังนี้
(1) หนึ่งพันหนึง่ รอยบาทตอผูป ระกันตนหนึง่ คน ภายในระยะเวลาหนึ่งป
(2) จายเงินคาบริการทางการแพทยเพิ่มขึ้นจาก (1) ในอัตราไมเกินหนึ่งรอยบาทตอ
ผูประกันตนหนึ่งคนตอหนึ่งปตามอัตราการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตนในรอบระยะเวลาไมเกิน
หนึ่งปปฏิทิน
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(3) สํานักงานจะจายคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากอัตราตาม (1)
ในอัตรา 150 บาท สําหรับสถานพยาบาลที่ตองรับภาระกรณีโรคที่มีภาวะเสี่ยงตามอัตราการใชบริการทาง
การแพทยของผูประกันตนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สานั
ํ กงานกําหนด
(4) จายคาอุปกรณหรืออวัยวะเทียมเทาที่จายจริงตามความจํ าเปนในกรณีที่ผูประกันตน
สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางสวน แตไมเขาขายทุพพลภาพ ตามบัญชีประเภทและอัตราที่
สํานักงานประกันสังคมประกาศ
ข. กรณีผูประกันตนเขารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลอื่นที่มิใชสถานพยาบาลที่
สํานักงานประกันสังคมกําหนดใหใชสิทธิ ซึ่งเปนกรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและกรณีที่สานั
ํ กงานประกันสังคมยัง
มิไดออกบัตรรับรองสิทธิใหกับผูประกันตนนั้น สํานักงานประกันสังคมกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจาย
คาบริการทางการแพทยตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่องกํ าหนดจํานวนเงินทดแทนคาบริการทาง
การแพทย ลงวันที่ 30 มีนาคม 2538 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ดังนี้
(1) กรณี ฉุ ก เฉิ น สํ านักงานประกันสังคมจายเงินเปนคาบริการทางการแพทย เฉพาะ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามความจําเปนภายในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ผูประกันตนเขารับ
บริ ก ารทางการแพทย โดยไม รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการและผูประกันตนสามารถใชสิทธิไดไมเกิน
2 ครัง้ ตอป ตามอัตราดังนี้
ผูป ว ยนอก
- คารักษา ครั้งละ 300 บาท
- คาตรวจวิเคราะห ครั้งละ 200 บาท
- คาหัตถการจากแพทย เชน ทําแผล, เย็บแผล ครั้งละ 200 บาท
ผูป ว ยใน
- คารักษา วันละ 1,500 บาท
- คาผาตัด ไมเกิน 2 ชัว่ โมง ครั้งละ 8,000 บาท
- คาผาตัดใหญและใชเวลาผาตัดเกิน 2 ชัว่ โมง ครั้งละ 14,000 บาท
- คารักษาในหอง ICU วันละ 2,000 บาท
- คา CT Scan หรือ MRI ครั้งละ 4,000 บาท
- คาพาหนะยายผูปวยภายในจังหวัด รถพยาบาล ครั้งละ 500 บาท รถรับจางทัว่ ไป
ครั้งละ 300 บาท
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(2) กรณี อุ บัติเหตุ สํานักงานประกันสังคมจายเงินเปนคาบริการทางการแพทย เฉพาะ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามความจํ าเปนภายในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ผูประกันตนเขา
รับบริการทางการแพทยโดยไมรวมระยะเวลาในวันหยุดราชการและไมจํากัดจํานวนครัง้ ทีเ่ ขารับการบริการทาง
การแพทยตามอัตราดังนี้
สถานพยาบาลของรัฐ
- ผูป ว ยนอก จายใหเทาที่จายจริงตามความจําเปน
- ผูปวยใน คารักษา จายตามจํ านวนเทาที่จายจริงตามความจําเปน และคาหอง
คาอาหาร จายเทาที่จายจริง แตไมเกินวันละ 700 บาท
สถานพยาบาลเอกชน
- ผูป ว ยนอก จายตามอัตรากรณีฉุกเฉิน
- ผูป ว ยใน จายตามอัตรากรณีฉุกเฉิน
(3) กรณีสํานักงานประกันสังคมยังไมไดออกบัตรรับรองสิทธิใหแกผูประกันตน
กรณีอุบัติเหตุ จายตามหลักเกณฑและอัตรากรณีอุบัติเหตุ
กรณีอน่ื ๆ จายตามหลักเกณฑและอัตรากรณีฉุกเฉิน
(4) คาใชจายอื่นๆ เชน คาพาหนะ เมื่อจํ าเปนตองสงตัวผูประกันตนเขารับการตรวจ
วินิจฉัยหรือรักษาตอ ณ สถานพยาบาลแหงอื่น
1. ถาเปนสถานพยาบาลในจังหวัดเดียวกัน คารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล จายเทาที่
จายจริงไมเกิน 500 บาทตอครัง้ คาพาหนะรับจาง เหมาจาย 300 บาทตอครัง้
2. ถาเปนสถานพยาบาลในจังหวัดอื่น จายเพิ่มจากขอ 1 ในอัตรากิโลเมตรละ
90 สตางค
การดําเนินการเมื่อเขาโรงพยาบาลที่มิใชโรงพยาบาลตามสิทธิ
1. กรณีที่ยังไมไดรับบัตรรับรองสิทธิ ใหแจงสํานักงานประกันสังคมโดยเร็ว เพื่อ
กําหนดสถานพยาบาลใหใหบริการทางการแพทย สํานักงานรับผิดชอบดังนี้
(1) คาบริการทางการแพทยที่เกิดขึ้น กอนแจงใหสํานักงานประกันสังคมทราบ
และยังอยูภายในเวลา 72 ชัว่ โมง สํานักงานประกันสังคมรับผิดชอบตามอัตราที่กาหนด
ํ
(2) คาบริการทางการแพทยที่เกิดขึ้นภายหลังแจง จนสถานพยาบาลจําหนายออก
จากสถานพยาบาล สํานักงานประกันสังคมรับผิดชอบตามอัตราที่กาหนด
ํ
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2. ใหผูประกันตนหรือผูที่เกี่ยวของแจงสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิโดยเร็ว
สถานพยาบาลตามสิทธิรับผิดชอบดังนี้
(1) เคลื่อนยายผูประกันตนได รับผิดชอบนับแตเวลาทีร่ บั แจง
(2) เคลื่อนยายไมได - ถารับแจงภายใน 72 ชัว่ โมง ใหรบั ผิดชอบสวนเกินจาก
อัตราที่สํ านักงานประกันสังคมตองจายตามอัตราที่กําหนด นับแตเวลาที่รับแจงจนครบ 72 ชั่วโมงและเมื่อ
ลวงพน 72 ชัว่ โมงไปแลวตองรับผิดชอบทัง้ หมด
- ถาแจงภายหลัง 72 ชัว่ โมง รับผิดชอบนับแตเวลาทีไ่ ดรบั แจง
ค. การประสบอั นตรายหรื อเจ็ บปวยดวยเหตุห รื อกลุมโรค และบริ ก ารดั ง ต อ ไปนี้
ผูประกันตนไมมสี ทิ ธิไดรบั บริการทางการแพทย
(1) โรคจิต ยกเวน กรณีเฉียบพลันซึ่งตองทําการรักษาในทันทีและระยะเวลาใน
การรักษาไมเกินสิบหาวัน
(2) โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการใชสารเสพติดตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติด
(3) โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไขในเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันในหนึ่งป
(4) การฟอกเลือดดวยไตเทียม (Hemodialysis) ยกเวน
(ก) กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไมเกินหกสิบวัน ใหมีสิทธิไดรับ
การบริการทางการแพทย คือการฟอกโลหิต (Hemodialysis) โดยจายเปนคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงไมเกิน
ครั้งละ 3,000 บาท และการลางไตทางชองทอง (Peritoneal Dialysis) โดยจายเปนคารักษาพยาบาลเทาที่
จายจริง ไมเกินวันละ 500 บาท
(ข) กรณีเจ็บปวยดวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย โดยสํานักงานประกันสังคมจะ
จายใหกับสถานพยาบาลโดยตรง ในอัตราไมเกิน 1,500 บาท ตอครัง้ และไมเกิน 3,000 บาทตอสัปดาห
(5) การกระทําใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย
(6) การรักษาที่ยังอยูในระหวางการคนควาทดลอง
(7) การรักษาภาวะมีบุตรยาก
(8) การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเวน การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการ
ปลูกถายไขกระดูกของผูประกันตน จายคาตรวจเนื้อเยื่อเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกิน 7,000 บาท
ตอราย
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(9) การตรวจใดๆ ที่เกินกวาความจําเปนในการรักษาโรคนัน้
(10) การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเวน การปลูกถายไขกระดูก ใหจายคาบริการทาง
การแพทยเหมาจายในอัตราเจ็ดแสนหาหมืน่ บาทตอราย
(11) การเปลี่ยนเพศ
(12) การผสมเทียม
(13) การบริการระหวางรักษาตัวแบบพักฟน
(14) ทันตกรรม ยกเวน การถอนฟน การอุดฟน และการขูดหินปูนใหผูประกันตนมี
สิทธิไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินสองรอยบาทตอครัง้ และไมเกินสี่รอย
บาทตอป
(15) แวนตา
ง. ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาอุปกรณหรืออวัยวะเทียม ตามประเภทและอัตราคาอวัยวะ
เทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคที่สานั
ํ กงานประกันสังคมประกาศกําหนด
(2) เงินทดแทนการขาดรายได กรณีผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ผูป ระกันตนมี
สิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจาง สําหรับการที่ผูประกันตนตองหยุดงาน
เพื่อการรักษาพยาบาลตามคําสั่งแพทยครั้งหนึ่งไมเกิน 90 วัน และในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินตองไมเกิน 180 วัน
เวนแตเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รัง มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดเกิน 180 วัน แตไมเกิน 365 วัน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2534) ออกตามความในมาตรา 64 วรรคหนึง่ แหงพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ไดกาหนดโรคเรื
ํ
อ้ รังไว คือ
1. โรคมะเร็ง
2. โรคเสนเลือดในสมองผิดปกติ
3. โรคไตวายเรื้อรัง
4. โรคที่รักษาเกิน 180 วัน ติดตอกันและในขณะเจ็บปวย ผูปวยไมสามารถทํางานได
ตามปกติ
หลักเกณฑการรับเงินทดแทนการขาดรายได
1. ผูประกันตนตองหยุดงานตามคําสั่งแพทย
2. ตองปรากฏวาผูประกันตนขาดรายไดจริงๆ ในระหวางการหยุดงานตามคําสั่งแพทย
3. ต อ งหั ก จํ านวนวั น ลาป ว ยตามกฎหมายคุ  ม ครองแรงงานก อ นคํ านวณเงินทดแทน
การขาดรายได
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2. กรณีตาย
ผูประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานจนถึงแกความตายมีสิทธิได
รับประโยชนทดแทน ดังนี้
ํ
ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2540) ลง
(1) คาทําศพ ตามอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
วันที่ 28 สิงหาคม 2540 ออกตามความในมาตรา 73 (1) แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 กําหนดใหจายเงินคาทําศพเปนจํานวน
30,000 บาท
(2) เงินสงเคราะห จายใหแกทายาทของผูประกันตนที่ถึงแกความตาย ดังนี้
ก. ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 36 เดือนขึ้นไป
แตไมถึง 10 ป จะไดรับเงินสงเคราะหเทากับ 50% ของคาจางรายเดือน คูณ 3 = คาจาง 1 เดือนครึง่
ข. ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 10 ปขึ้นไป จะไดรบั
เงินสงเคราะหเทากับ 50% ของคาจางรายเดือน คูณ 10 = คาจาง 5 เดือน
ผูมีสิทธิไดรบั ประโยชนทดแทนกรณีผปู ระกันตนถึงแกความตาย
1. เงินคาทําศพ ใหจายแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้
(1) บุคคลซึ่งผูประกันตนทํ าหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพ และไดเปนผูจัดการศพ
ผูป ระกันตน
(2) สามีหรือภริยา บิดามารดาหรือบุตรของผูประกันตน ซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปน
ผูจัดการศพผูประกันตน (ตองเปนสามีหรือภรรยา หรือบิดา หรือมารดา หรือบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของ
ผูป ระกันตน
(3) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
2. เงินสงเคราะหกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย จายใหแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้
(1) บุคคลที่ผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
(2) ถาผูประกันตนมิไดทาหนั
ํ งสือระบุไวตาม (1) นํามาเฉลี่ยจายให แกสามีภริยา บิดา
มารดาหรือบุตรของผูประกันตนในจํานวนที่เทากัน (ตองเปนสามีหรือภริยา หรือบิดา หรือมารดา หรือบุตร
ที่ชอบดวยกฎหมายของผูประกันตน)
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3. กรณีทุพพลภาพ
ผู  ป ระกั น ตนที่ ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ยอั น มิ ใ ช เ นื่ อ งจากการทํ างานจนเป น เหตุ ใ ห
ทุพพลภาพมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ดังนี้
(1) การบริการทางการแพทย ผูประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลไมเกิน
เดือนละ 2,000 บาท ไมวาการเขารับบริการทางการแพทยดังกลาวจะเกี่ยวเนื่องกับการทุพพลภาพหรือไมก็ตาม
(2) เงิ นทดแทนการขาดรายได ผูประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาด
รายไดจานวน
ํ
50 % ของคาจางเฉลี่ยเปนระยะเวลาตลอดชีวิต
(3) ถาผูทุพพลภาพถึงแก "ความตาย" จะไดรบั ประโยชนทดแทน คือ
1. เงินคาทําศพ 30,000 บาท
2. เงินสงเคราะหแกทายาท ตามหลักเกณฑคานวณเงิ
ํ
นทดแทนการขาดรายได กรณีตาย
โดยนําเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทายกอนตายมาเปนเกณฑในการคํานวณ
4. กรณีคลอดบุตร
ผูประกั นตนมีสิทธิ ไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรสํ าหรับตนเองหรือภริยา หรือ
สําหรับหญิงซึง่ อยูก นิ ดวยกันฉันสามีภริยากับผูป ระกันตนโดยเปดเผย ถาไมมีภริยาที่จดทะเบียนโดยถูกตองตาม
กฎหมายประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับมีดังนี้
(1) ประโยชน ท ดแทนกรณี ค ลอดบุ ต ร ผู  ป ระกั น ตนแต ล ะคนมี สิ ท ธิ ไ ด รับ สํ าหรั บ การ
คลอดบุตรไมเกิน 2 ครัง้
(2) คารักษาพยาบาล เหมาจายจํานวน 4,000 บาท/ตอการคลอดหนึง่ ครัง้
(3) เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไมเกิน 2 ครัง้ โดยเหมาจายเปนเงินจํานวน
50 % ของคาจางเฉลี่ยเปนระยะเวลา 90 วัน
หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร
1. ผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนสําหรับการคลอดบุตรไมเกิน 2 ครัง้
ดังนั้น ถาสามีและภริยาเปนผูประกันตนทั้ง 2 คน ใหแตละคนมีสิทธิเบิกคาคลอดบุตรไดคนละ 2 ครั้ง
รวมเปน 4 ครัง้
2. กรณีผูประกันตนชายเปนผูขอรับประโยชนทดแทนจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเปน
คาคลอดบุตรเหมาจาย 4,000 บาท/ครัง้ เทานัน้ ไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
3. ผูประกันตนหญิง มีสิทธิไดรับคาบริการทางการแพทยและเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อ
การคลอดบุตร
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4. ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาคลอดบุตร ตอเมือ่ มีระยะเวลาตัง้ ครรภไมนอ ยกวา 28 สัปดาห
และทารกออกจากครรภมารดาไมวา จะมีชวี ติ รอดอยูห รือไมกต็ าม
5. ผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรสําหรับหญิงซึ่งอยูกินดวยกัน
ฉันสามีภริยากับผูป ระกันตนโดยเปดเผยเปนไปตามเงือ่ นไขดังนี้
(1) ผูประกันตนจะตองไมมีภริยาซึ่งไดจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
(2) ผูประกันตนตองอยูกินฉันสามีภริยากับหญิงนั้นโดยเปดเผย
(3) ปรากฏชือ่ ของผูป ระกันตนเปนบิดาในสูตบิ ตั ร
5. กรณีสงเคราะหบุตร
พระราชบั ญญัติประกั นสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 75 ไดกํ าหนดประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบตุ ร ดังนี้
(1) คาสงเคราะหความเปนอยูข องบุตร
(2) คาเลาเรียนบุตร
(3) คารักษาพยาบาลบุตร
(4) คาสงเคราะหอน่ื ทีจ่ าเป
ํ น
หลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบตุ ร
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 75 ทวิ มาตรา 75 ตรี มาตรา 75
จัตวา และกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2542) ออกตามความในมาตรา 75 และ มาตรา 75 ตรี แหงพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 ได
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรสําหรับบุตรที่ชอบดวย
กฎหมาย ซึ่งมีอายุตามที่กาหนดในกฎกระทรวงแต
ํ
ตองไมเกิน 15 ป ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรทีย่ กให
เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2542) ไดกําหนดอายุบุตรที่มีสิทธิไดรับ
การสงเคราะหมีอายุไมเกิน 6 ปบริบรู ณ
2. ผูประกันตนสามารถใชสิทธิขอรับประโยชนทดแทนสํ าหรับบุตรจํ านวนคราวละไมเกิน
2 คน โดยนับเรียงลําดับการเกิดกอนหลัง ไมวา บุตรจะเกิดกอนหรือหลังการเปนผูป ระกันตน
3. ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร ใหจา ยในอัตรา 150 บาทตอเดือนตอบุตรหนึง่ คน
4. กรณีบุตรเกิดระหวางเดือนใหมสี ทิ ธิรบั เงินสงเคราะหเต็มเดือน
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5. ผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนสําหรับบุตร 2 คนแลว ตอมาบุตรคนใดคนหนึง่ สิน้ สุด
การมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ตามขอ 6 ถาผูป ระกันตนมีบตุ รอืน่ อายุไมเกิน 6 ปบริบรู ณ ใหผูประกันตน
ไดรับประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรแทนที่บุตรที่สิ้นสุดการมีสิทธินั้น
6. บุตรของผูประกันตนจะสิ้นสุดการไดรับประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร เมือ่
6.1 บุตรมีอายุเกิน 6 ปบริบรู ณ
6.2 บุตรถึงแกความตาย
6.3 ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของคนอืน่ กอนอายุ 6 ปบริบรู ณ
7. การงดจายเงินสงเคราะหบุตร ใหงดจายตัง้ แตเดือนถัดจากเดือนทีบ่ ตุ รมีอายุครบ 6 ปบริบรู ณ
หรือบุตรถึงแกความตาย หรือยกใหเปนบุตรบุญธรรม หรือความเปนผูป ระกันตนสิน้ สุดลง
8. ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหบุตร
8.1 กรณีบิดาและมารดาเปนผูประกันตน ใหฝายใดฝายหนึ่งเปนผูมีสิทธิ
8.2 บิดาและมารดา หยาหรือแยกกันอยู ใหผูอุปการะบุตรเปนผูมีสิทธิ
8.3 ผูประกันตนทุพพลภาพในขณะที่บุตรมีอายุไมเกิน 6 ปบริบรู ณ ใหจายเงินสงเคราะห
บุตรแกผูประกันตนที่ทุพพลภาพ
8.4 ผู  ป ระกั น ตนถึ ง แก ค วามตายในขณะที่ บุ ตรมี อายุ ไ ม เกิ น 6 ป บ ริ บู ร ณ ใ ห จ  า ยเงิ น
สงเคราะหบตุ รแกบคุ คล ดังตอไปนี้
(1) สามี ห รื อ ภริ ย าของผู  ป ระกั น ตนหรื อ บุ ค คลซึ่ ง อยู  ร  ว มกั น ฉั น สามี ภ ริ ย ากั บ
ผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด และเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร
(2) ผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย ผูอุปการะบุตร
ของผูประกันตนในกรณีที่สามีหรือภริยาหรือบุคคลซึ่งอยูรวมกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนมิไดอุปการะหรือ
ถูกถอนอํานาจปกครองหรือถึงแกความตาย
9. การสิ้นสิทธิการรับประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบตุ ร
9.1 บุตรมีอายุเกิน 6 ปบริบูรณและไมมีบุตรอื่นมาแทนที่
9.2 บุตรถึงแกความตายและไมมีบุตรอื่นมาแทนที่
9.3 ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของคนอืน่ กอนอายุ 6 ปบริบูรณและไมมีบุตรอื่นมาแทนที่
9.4 ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจาง
[กอนหนานี้] [หนาถัดไป] [สรุปสาระสําคัญฯ]

19
10. การแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูของบุตรเพื่อขอรับประโยชนทดแทน
10.1 ผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรจะตองแสดงหลักฐานการมี
ชีวิตอยูของบุตรตอพนักงานเจาหนาที่ตามระยะเวลาที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด
10.2 หากผูมีสิทธิไมแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูของบุตรภายในเวลาที่กําหนดใหงดจาย
ประโยชนทดแทนไวจนกวาจะมีการแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูของบุตร
หลักฐานแสดงการมีชีวิตอยูของบุตร
1. สําเนาทะเบียนบาน หรือ
2. เอกสารที่ทางราชการออกให หรือ
3. หนังสือรับรองของเจาพนักงานฝายปกครองหรือขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทา
ขึ้นไป
6. กรณีชราภาพ
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 77 มาตรา 77 ทวิ มาตรา 77 ตรี
มาตรา 77 จัตวา และมาตรา 77 เบญจ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2542) ออกตามความแหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
ไดกําหนดประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ไดแก
(1) เงินบํานาญชราภาพ หมายถึง เงินเลีย้ งชีพรายเดือนตลอดชีวติ
(2) เงินบําเหน็จชราภาพ หมายถึง เงินบําเหน็จทีจ่ า ยใหครัง้ เดียว
ประโยชนทดแทนเปนบํานาญชราภาพ
1. กรณีปกติ
1.1 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
1. ผูประกันตนตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน (15 ป)
2. มีอายุครบ 55 ปบริบรู ณ
3. ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
1.2 ประโยชนทดแทน
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเฉลี่ย 60
เดือนสุดทายที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบกอนความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง กลาวคือ ใหหาคาเฉลี่ย
ของคาจางของผูประกันตน 60 เดือนยอนหลังนับตั้งแตเดือนที่ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจาง คูณดวย
15% ผลลัพธจะเปนบํานาญชราภาพที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับตลอดชีวิต
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2. กรณีสทิ ธิทเ่ี พิม่ ขึน้
2.1 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
1. ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวเกินกวา 180 เดือน (มากกวา 15 ป)
2. มีอายุครบ 55 ปบริบรู ณ
3. ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
2.2 ประโยชนทดแทน
ผูประกันตนไดรบั ประโยชนทดแทนในอัตรารอยละ 15 รวมกับสวนที่ปรับเพิ่มขึ้นอีก
ในอัตรารอยละ 1 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน กลาวคือ ในขณะที่ผูประกันตนจายเงินสมทบ
ครบ 180 เดือน และอายุครบ 55 ปบริบรู ณแลว ผูประกันตนยังคงจายเงินสมทบตอไป ใหผูประกันตนมีสิทธิ
ไดรับเงินบํานาญชราภาพเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการจายเงินสมทบบวกอัตราเงินบํานาญชราภาพเพิ่มขึ้นอีก 1%
สําหรับระยะเวลาการจายเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นทุก 12 เดือน เชน ถาผูประกันตนจายเงินสมทบเพิ่มอีก 5 ป
การคํานวณเงินบํานาญชราภาพจะคํานวณจากอัตรารอยละ 15 + 5 = 20
ผูรับบํานาญชราภาพกลับเขาเปนผูประกันตน
กรณีผูรับบํ านาญชราภาพกลับเขาเปนผูประกันตนใหงดจายเงินบํ านาญชราภาพจนกวาความ
เปนผูประกันตนจะสิ้นสุดลงอีก ดังนั้น จึงมีผลทําใหผูประกันตนที่รับบํานาญชราภาพอยูแลว ถากลับเขาไป
เปนผูประกันตนอีก (ผูประกันตนตองกลับเขาเปนผูประกันตนในขณะที่มีอายุไมเกิน 60 ปบริบรู ณ) จะไมได
รับเงินบํานาญชราภาพที่เคยรับอยูเดิม และผูประกันตนจะตองจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตอไปจนกวา
จะสิ้นสภาพการเปนลูกจาง
ประโยชนทดแทน ในกรณีผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางอีกครั้ง ผูประกันตนมีสิทธิได
รับประโยชนทดแทนดังนี้
(1) ไดรับเงินบํานาญชราภาพ ตามจํานวนเงินบํานาญชราภาพเดิมทีเ่ คยรับมาแลว รวมกับ
(2) เงินเพิ่มอีกรอยละ 1 ของระยะเวลาการจายเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 12 เดือน สําหรับการ
จายเงินสมทบในชวงระยะเวลาที่กลับเขาเปนผูประกันตนครั้งหลัง ทั้งนี้ โดยคิดคํานวณรอยละ 1 ของคาจางที่ใช
เปนฐานในการคํานวณบํานาญชราภาพ (คาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย)
อัตราเงินบํานาญชราภาพขั้นตําขั
่ ้นสูง
อัตราเงินบํานาญชราภาพที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับตองไมตํ่ากวาจํานวนเงินบํานาญชราภาพ
ขั้นตํ่าที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้น
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การสิน้ สิทธิในการรับเงินบํานาญชราภาพ
1. ผูรับเงินบํ านาญชราภาพกลับเขาเปนผูประกันตนอีก งดจายบํานาญชราภาพตั้งแตเดือนที่
กลับเขาเปนผูป ระกันตน
2. ผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตาย งดจายเงินบํานาญชราภาพตัง้ แตเดือนถัดจากเดือนที่
ผูรับบํานาญชราภาพถึงแกความตาย
สิทธิประโยชนที่ผูรับบํานาญชราภาพเปนผูทุพพลภาพ
กรณีผูประกันตนไดรบั บํานาญชราภาพแลว ตอมาเปนผูทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 69 ในระหวาง
การคุมครอง 6 เดือน ภายหลังสิ้นสภาพการเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ซึ่งผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
การขาดรายได และคาบริการทางการแพทยในกรณีทุพพลภาพ ใหผูประกันตนดังกลาวมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทน ดังนี้
1. ใหงดจายบํานาญชราภาพ
2. ใหไดรับเงินบําเหน็จชราภาพตามจํานวนและระยะเวลาที่ผูประกันตนจายสมทบ หักดวยเงิน
บํานาญชราภาพที่ไดรับไปแลว
3. ใหไดรบั เงินทดแทนการขาดรายได 50% ของคาจางตลอดชีวติ
การแสดงตนเพือ่ รับบํานาญชราภาพ
1. ผูรับบํ านาญชราภาพตองแสดงตนหรือแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูตอพนักงานเจาหนาที่
ตามระยะเวลาที่สานั
ํ กงานประกันสังคมประกาศกําหนด
2. กรณีที่ผูรับบํานาญชราภาพไมไปแสดงตนหรือแสดงหลักฐานตามขอ 1 ใหงดจายบํานาญ
ชราภาพไวจนกวาผูรับบํานาญชราภาพไปแสดงตนหรือแสดงหลักฐานการมีชวี ติ อยู
3. หลักฐานการมีชวี ติ อยู หมายถึง
3.1 สําเนาทะเบียนบาน หรือ
3.2 หลักฐานทีท่ างราชการออกให หรือ
3.3 หนังสือรับรองของเจาพนักงานฝายปกครองหรือขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทา
ขึ้นไป
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ประโยชนทดแทนกรณีบําเหน็จชราภาพ
(1) เงือ่ นไขการเกิดสิทธิ
1. ผูประกันตนจายเงินสมทบไมครบ 180 เดือน
2. ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
3. มีอายุครบ 55 ปบริบรู ณ
(2) ประโยชนทดแทนกรณีบําเหน็จชราภาพ
1. กรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบตํากว
่ า 12 เดือน มีสิทธิไดรับบําเหน็จชราภาพเทากับ
จํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตนจายสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
2. ผูประกันตนที่จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งแต 12 เดือนขึ้นไปมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จชราภาพตามจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเงิน สมทบกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ รวม
กับจํานวนเงินสมทบที่นายจางจายสมทบในกรณีดังกลาว รวมกับจํานวนผลประโยชนตอบแทนตามที่สานั
ํ กงาน
ประกั น สั ง คมกํ าหนดซึ่ ง สํ านั ก งานประกั น สั ง คมได อ อกประกาศสํ านั ก งานประกันสังคม เรื่อง อัตราผล
ประโยชนตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพ ประจําป พ.ศ.2542 ใหคํานวณจายในอัตรารอยละ 2.4 ตอปและ
ประจําป พ.ศ.2543 สํานักงานประกันสังคมไดออกประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดอัตราผล
ประโยชนตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพ ประจําป พ.ศ.2543 กําหนดอัตราผลประโยชนตอบแทนเงินบําเหน็จ
ชราภาพ ใหคานวณจ
ํ
ายในอัตรารอยละ 3.7 ตอป ของเงินสมทบสุทธิที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบเพื่อ
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุ รและชราภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2543 และในป 2544 อัตรา
ผลประโยชนตอบแทนใหคํานวณจายในอัตรารอยละ 4.2 ตอป
วิธีคานวณเงิ
ํ
นบําเหน็จชราภาพ
1. การคํานวณหาผลประโยชนตอบแทนในแตละป
ผลประโยชนตอบแทนในปนั้น = จํานวนเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง ณ วันสิ้นปนั้น
คูณ อัตราผลประโยชนตอบแทนของปนน้ั
2. การคํานวณผลประโยชนตอบแทนระหวางป ทีผ่ ปู ระกันตนยืน่ คําขอรับบําเหน็จชราภาพ
ผลประโยชนตอบแทนระหวางป = เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริงสิ้นสุด ณ วันที่มีการ
วินจิ ฉัย คูณ อัตราผลประโยชนตอบแทนตามประกาศของป คูณ จํานวนเดือนกอนเดือนทีม่ กี ารวินจิ ฉัย หาร 12
3. การคํานวณเงินบําเหน็จที่จะตองจายคืน
เงินบําเหน็จชราภาพ = เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริงสิ้นสุด ณ วันทีม่ กี ารวินจิ ฉัย บวก ผล
ประโยชนตอบแทนทีค่ านวณได
ํ
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ตัวอยาง นางสาวสุขสมร จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัง้ แตป พ.ศ.2542 ตอมาสิ้น
สภาพการเปนลูกจางเมื่อเดือนมกราคม 2545 ในขณะที่มีอายุ 56 ป และไดยื่นคําขอรับเงินบําเหน็จชราภาพ
สํานักงานประกันสังคมไดวินิจฉัยสั่งจาย เมือ่ เดือนมีนาคม 2545 นางสาวสุขสมรมีสิทธิไดรับบําเหน็จดังนี้
1. การคํานวณหาผลประโยชนตอบแทนในแตละป
ผลประโยชนตอบแทนในปนั้น = จํานวนเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง ณ วันสิ้นปนั้น
คูณ อัตราผลประโยชนตอบแทนของปนน้ั
1.1 ป 2542 เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง (นางสาวสุขสมรนําสงจริง) เปนเงิน 2,000
(อัตราผลประโยชนตอบแทนตามประกาศ = 2.4 ของเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง)
ผลประโยชนตอบแทน = จํานวนเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง ณ วันสิ้นป 2542
คูณ อัตราผลประโยชนตอบแทนประจําป 2542
= 2,000 x 2.4
=
48 บาท
100
1.2 ป 2543 เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง เปนเงิน 1,800 (อัตราผลประโยชนตอบแทน
ตามประกาศ = 3.7 ของเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง)
ผลประโยชนตอบแทน = จํานวนเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง ณ วันสิ้นป 2543
{เงินสมทบสุทธิของป พ.ศ. 2542 บวก เงินสมทบสุทธิของป พ.ศ. 2543 (2,000 + 1,800 = 3,800 บาท)}
คูณ อัตราผลประโยชนตอบแทนประจําป 2543
= 3,800 x 3.7
=
140.60 บาท
100
1.3 ป 2544 เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง เปนเงิน 2,000 (อัตราผลประโยชนตอบแทน
ตามประกาศ = 4.2 ของเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง)
ผลประโยชนตอบแทน = จํานวนเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง ณ วันสิ้นป 2544
{เงินสมทบสุทธิของป พ.ศ. 2542 บวก เงินสมทบสุทธิของป พ.ศ.2543 บวก เงินสมทบสุทธิของป พ.ศ.2544
(2,000 + 1,800 + 2,000 = 5,800 บาท)} คูณ อัตราผลประโยชนตอบแทนประจําป 2543
= 5,800 x 4.2
= 243.60 บาท
100
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2. การคํานวณผลประโยชนตอบแทนระหวางป ทีผ่ ปู ระกันตนยืน่ คําขอรับบําเหน็จชราภาพ
ผลประโยชนตอบแทนระหวางป พ.ศ.2545 = เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริงสิ้นสุด ณ วันที่
มีการวินจิ ฉัย {เงินสมทบสุทธิของป พ.ศ.2542 บวก เงินสมทบสุทธิของป พ.ศ.2543 บวก เงินสมทบสุทธิ
ของป พ.ศ.2544 (2,000 + 1,800 + 2,000 = 5,800 บาท)} คูณ อัตราผลประโยชนตอบแทนตามประกาศ
ของป พ.ศ.2543 คูณ จํานวนเดือนกอนเดือนทีม่ กี ารวินจิ ฉัย (พนักงานเจาหนาที่วินิจฉัยเดือน มีนาคม พ.ศ.2545
จํานวนเดือนกอนเดือนวินิจฉัย คือ มกราคม และกุมภาพันธ พ.ศ. 2545 รวม 2 เดือน) หาร 12
= 5,800 x 4.2 x 2
100
12
= 40.60
3. การคํานวณเงินบําเหน็จที่จะตองจายคืน
เงินบําเหน็จชราภาพ = เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริงสิ้นสุด ณ วันทีม่ กี ารวินจิ ฉัย บวก ผล
ประโยชนตอบแทนทีค่ านวณได
ํ
ของป พ.ศ.2542 ป พ.ศ.2543 ป พ.ศ.2544 ป พ.ศ.2545
= 5,800 + 48 + 140.60 + 243.60 + 40.60
= 6,272.80 บาท
ผูประกันตนที่จายเงินสมทบตํากว
่ า 12 เดือน มีสิทธิไดรับบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงิน
สมทบที่ผูประกันตนจายสมทบกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ
กําหนดเวลาการมีสทิ ธิไดรบั ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ
กรณีบํานาญชราภาพ
ผูประกันตนที่จายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขอันกอใหเกิดสิทธิกรณีบานาญชราภาพ
ํ
มีสิทธิได
รับเงินบํานาญชราภาพตัง้ แตเดือนถัดจากเดือนทีผ่ ปู ระกันตนมีอายุครบ 55 ปบริบรู ณ
กรณีบําเหน็จชราภาพ
1. ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางกอนอายุครบ 55 ปบริบรู ณ ใหไดรับบําเหน็จชราภาพ
ในเดือนถัดจากเดือนที่มีอายุ 55 ปบริบรู ณ
2. ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางตั้งแตอายุ 55 ปบริบรู ณ ใหไดรับบําเหน็จชราภาพใน
เดือนถัดจากเดือนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
3. ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหไดรับบําเหน็จชราภาพในเดือนถัดจากเดือนทีผ่ ปู ระกันตนถึง
แกความตาย
4. ผูประกันตนทุพพลภาพ ใหไดรับบําเหน็จชราภาพในเดือนถัดจากเดือนที่มีคํ าสั่งใหเปน
ผูทุพพลภาพ
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ผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพถึงแกความตาย
1. ผูประกันตนถึงแกความตายกอนรับประโยชนทดแทน ใหทายาทไดรับประโยชนทดแทน
กรณีบาเหน็
ํ จชราภาพ
2. ผูประกันตนไดรับบํานาญชราภาพแลวและถึงแกความตายภายใน 60 เดือน นับแตเดือนทีม่ ี
สิทธิรับบํานาญชราภาพ ใหทายาทไดรับบําเหน็จชราภาพจํานวน 10 เทาของบํานาญชราภาพคราวสุดทายกอน
ถึงแกความตาย
3. ผูประกันตนไดรับบํานาญชราภาพ ตอมากลับเขาเปนผูประกันตน และถึงแกความตาย
ภายใน 60 เดือนนับแตเดือนที่รับบํ านาญชราภาพ ใหทายาทไดรับบํานาญชราภาพ 10 เทาของบํานาญ
ชราภาพเดิม รวมกับบําเหน็จชราภาพตามจํานวนและระยะเวลาการจายเงินสมทบของผูประกันตนที่ผูประกันตน
ไดจายสมทบกองทุนขณะกลับเขาเปนผูประกันตน ทายาทผูมีสิทธิรับบําเหน็จชราภาพกรณีผปู ระกันตนตาย
(1) บุตรชอบดวยกฎหมาย ยกเวนบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึง่ ไดยกใหเปนบุตรบุญธรรม
ของคนอื่นไดรบั 2 สวน ถามีบตุ รตัง้ แต 3 คนขึ้นไปใหไดรับ 3 สวน
(2) สามี หรือภริยาใหไดรบั 1 สวน
(3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาใหไดรบั 1 สวน
ผูประกันตนตามมาตรา 40
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบประเภทของประโยชนทดแทน
ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ.2537
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของผูประกันตนตามมาตรา 40 ดังนี้
เงินสมทบ
(1) ผูประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุนเปนรายป ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกป
(2) การจายเงินสมทบครั้งแรก ผูประกันตนตองจายในเดือนถัดจากเดือนที่เลขาธิการหรือผูที่
เลขาธิการมอบหมายแจงใหทราบ โดยเฉลี่ยตามสวนของเงินสมทบทั้งป
(3) กรณีไมจายเงินสมทบภายในกําหนดถือวาไมประสงคที่จะเปนผูประกันตนตั้งแตเดือนที่
ไมจายเงินสมทบ
ประโยชนทดแทน
1. ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร
(1) ผูประกันตนมีสิทธิไดรับสําหรับตนเอง หรือคูส มรส
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(2) ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเมื่อเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา
9 เดือนติดตอกัน (จายเงินสมทบมาแลว)
(3) ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรเปนจํานวนเงิน 3,000 บาท
2. ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ
(1) ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเมื่อเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา
สามสิบหกเดือนติดตอกัน
(2) ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ
1. คาใชจายเกีย่ วกับการตรวจวินจิ ฉัยโรค เปนจํานวนเงินเดือนละ 1,000 บาท
2. เงินทดแทนการทุพพลภาพในอัตรารอยละหาสิบของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นตํ่า
รายวันตามกฎหมายคุมครองแรงงาน คูณดวยสามสิบ เปนระยะเวลา 15 ป
3. ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
1. ถาผูประกันตนถึงแกความตายภายหลังจากเดือนที่ผูประกันตนไดออกเงินสมทบ
ใหไดรับคาทําศพเปนจํานวน 100 เทาของอัตราคาจางรายวันขัน้ ตํ่าสูงสุด
2. ผูมีสิทธิรับคาทําศพ
ก. บุคคลที่ผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจ ดั การศพ และเปนผูจัดการศพ
ข. คูสมรสบิดามารดาหรือบุตรของผูประกันตนและมีหลักฐานแสดงวาเปน
ผูจัดการศพผูประกันตน
ค. บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
ระยะเวลาการยื่ น ขอรั บ ประโยชน ท ดแทน ให ผู  ป ระกั น ตนหรื อ ผู  มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ ารองขอรับ
ประโยชนตอสํานักงานประกันสังคมภายใน 1 ปนับแตวันที่มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทน และประโยชน
ทดแทนที่เปนตัวเงินตองรับเงินภายใน 2 ปนับแตวันที่ไดรับแจงหากไมมารับเงินนั้นจะตกเปนของกองทุน
ประกันสังคม
กรณีไมมีสิทธิรับประโยชนทดแทน
ผูประกันตนหรือผูมีสิทธิรับคาทํ าศพ ไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน เมื่อปรากฏวาการ
ทุพพลภาพหรือตายนัน้ เกิดขึน้ เพราะ
(1) บุคคลดังกลาว จงใจกอใหเกิดขึน้ หรือยินยอมใหผอู น่ื กอใหเกิดขึน้
(2) เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง
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การสิน้ สุดการรับประโยชนทดแทน
(1) ลาออกจากความเปนผูประกันตน
(2) ไดเปนผูป ระกันตนตามมาตรา 33
(3) ผูประกันตนแจงขอความหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามใน
การสมัครเปนผูป ระกันตนในภาระสําคัญอันเปนเท็จ
กรณีท่ีผูประกันตนไมมสี ทิ ธิไดรบั ประโยชนทดแทน
1. จงใจกอใหเกิดขึ้น หรือ
2. ยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น
การยื่นคําขอรับประโยชนทดแทน
ผู  ป ระกั น ตนหรื อ ผู  มี สิ ท ธิ อื่ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ประโยชน ท ดแทนตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 กําหนด จะตองยืน่ คํารองขอรับประโยชนทดแทนตอสํานักงาน ภายใน 1 ป นับแต
วันที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน และจะตองขอรับเงินภายใน 2 ป นับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน
การคุมครองภายหลังสิ้นสภาพการเปนลูกจาง (ออกจากงาน)
1. พระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาการมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีผูประกันตนสิ้น
สภาพการเปนลูกจาง พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 68 ก ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
2542 ขอ 3 กําหนดใหผูประกันตนซึ่งไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย และไดที่สิ้นสภาพ
การเปนลูกจางในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2542 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 (ในวันที่
31 กรกฎาคม 2542 นั้น ผูประกันตนมิไดทํางานใหนายจางแลว) มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ตอไปอีก 12 เดือนนับจากวันที่
สิ้นสุดการเปนลูกจาง
2. สําหรับผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางกอนการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
และภายหลังตัง้ แต วันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนไป ถาผูประกันตนนั้นไดจายเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลา
อันกอใหเกิดสิทธิ จะมีสิทธิไดรับความคุมครองทั้ง 4 กรณี ดังกลาวตอไปอีก 6 เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการ
เปนลูกจาง
3. ผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางหากเคยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน
สามารถสมัครเปนผูประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ได โดยผูป ระกันตนตองยืน่ แบบแสดงความจํานง
สมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง ผูป ระกันตนตาม
มาตรา 40
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การอุทธรณ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 85 กําหนดวา ถานายจาง ผูป ระกันตนหรือ
บุ ค คลอื่ น ใดไม พ อใจคํ าสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาที่ ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
อุทธรณได ดังนี้
1. ตองอุทธรณเปนหนังสือยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานประกันสังคมแหงทองที่ที่
เปนที่ตั้งกิจการของนายจาง สถานที่ทางานหรื
ํ
อภูมิลาเนาของผู
ํ
ป ระกันตนหรือภูมลิ ําเนาของผูมีสิทธิอุทธรณแลว
แตกรณี ทั้งนี้ หนังสืออุทธรณอยางนอยตองระบุดงั นี้
(1) ชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ
(2) ความเกี่ยวของสัมพันธกับนายจางหรือผูประกันตนสําหรับกรณีที่ผูอุทธรณมิใชนายจาง
หรือผูป ระกันตน
(3) สถานประกอบกิจการของนายจางหรือสถานที่ทางานของผู
ํ
ป ระกันตน
(4) คําสั่งอันเปนเหตุใหอุทธรณ พรอมทัง้ ขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควร
(5) คําขออุทธรณ หรือเหตุผลหรือขอโตแยงของผูอ ทุ ธรณ
2. ตองอุทธรณภายใน 30 วันนับแตวนั ไดรบั แจงคําสั่ง
หมายเหตุ กรณีที่เลขาธิการอาศัยอํานาจตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 มีอํานาจ
ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจางที่ไมนํ าสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มหรือนํ าสงไมครบ
จํานวนซึ่งขณะนี้เลขาธิการไดออกคําสั่งสํานักงานประกันสังคม ที่ 826/2543 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน ในการออกคําสั่งดังกลาว และเมื่อเลขาธิการหรือผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งยึด อายัด
ทรัพยสินและขายทอดตลาดทรัพยสินแลวหามผูไดรับคําสัง่ อุทธรณคําสั่งดังกลาว
3. การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาที่
เวนแตผูอุทธรณไดยื่นคํารองตอเลขาธิการขอใหทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งไวกอน ซึ่งเลขาธิการมีดุลยพินิจสั่งให
ทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งหรือไมก็ได
การนําคดีไปสูศาลแรงงาน
ในกรณีที่ผูอุทธรณยื่นคํ ารองอุทธรณ และคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยแลวแต
ผูอุทธรณไมพอใจคํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธินําคดีไปสู "ศาลแรงงาน" ภายใน
30 วั นนั บแตวันที่ไดรับแจงคํ าวินิจฉัยและถาไมนํ าคดีไปสูศาลแรงงานภายในกํ าหนดระยะเวลาดังกลาว
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนที่สุด
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บทกําหนดโทษ
ทางอาญา
1. มาตรา 92 ผูใดไมใหถอยคํา ไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูลทีจ่ าเป
ํ นตามคําสั่งคณะ
กรรมการ คณะกรรมการการแพทย คณะกรรมการอุทธรณ หรือพนักงานเจาหนาที่
โทษ จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
2. มาตรา 96 นายจางที่มีเจตนาไมยื่นแบบรายการ ขึ้นทะเบียนนายจาง (ตามมาตรา 34)
ภายใน 30 วัน นับแตวนั ทีม่ ลี กู จางครบ 10 คน หรือไมแจงขอเปลีย่ นแปลงขอเท็จจริงหรือแกไขเพิม่ เติมรายการ
(ตามมาตรา 44) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนทีข่ อ เท็จจริงเปลีย่ นแปลงไป
โทษ จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
3. มาตรา 97 นายจางที่มีเจตนายื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจาง สปส.1-01 แบบรายการ
ขึ้นทะเบียนผูประกันตน สปส.1-03 โดยกรอกขอความเปนเท็จ หรือแกไขเพิ่มเติมรายการ ตามมาตรา 44
หรือแจงขอเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงเปนเท็จในหนังสือขอเปลีย่ นแปลงขอเท็จจริงหรือแกไขเพิม่ เติม
โทษ จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
4. มาตรา 98 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่
โทษ จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
5. มาตรา 99 นายจางที่ไมจัดทําทะเบียนผูประกันตนเก็บรักษาไว ณ ที่ทางานของนายจ
ํ
าง
โทษ จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
6. มาตรา 100 ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงเกีย่ วกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริงทีต่ ามปกติ
วิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซึง่ ตนไดมาหรือลวงรูเ นือ่ งจากการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ ระกัน
สังคม พ.ศ.2533
โทษ จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 3,000 บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
ยกเวน ในกรณีทเ่ี ปนการเปดเผยเพือ่ ประโยชนดงั ตอไปนี้ สามารถเปดเผยได
(1) เพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
(2) เพื่อประโยชนแกการคุมครองแรงงาน
(3) เพื่อประโยชนในการสอบสวน
(4) เพื่อประโยชนในการพิจารณาคดี
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กรณีนายจางเปนนิติบุคคล
ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลเป น ผู  ก ระทํ าผิ ด และถู ก ลงโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั นสั ง คม
พ.ศ.2533 ถือวาผูแทนของนิติบุคคลนั้น กรรมการทุกคนและผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิตบิ คุ คลตอง
รับผิดเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้น เวนแตผแู ทนนิตบิ คุ คล กรรมการหรือผูร บั ผิดชอบดังกลาว จะพิสูจนไดวา ตน
ไมไดรูเห็นเปนใจในการกระทําผิดนัน้ หรือไดจดั การตามสมควรเพือ่ ปองกันมิใหเกิดความผิดขึน้
การเปรียบเทียบความผิด
สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษปรับ หรือโทษจําคุกไมเกิน
6 เดือน ถาเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร หรือผูว า
ราชการจังหวัดหรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น เห็นวา ผูกระทํา
ความผิดไมควรไดรบั โทษถึงจําคุกหรือไมควรถูกฟอง บุคคลดังกลาวมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดได
ทางแพง
1. มาตรา 49 กรณีที่นายจางไมนําสงเงินสมทบในสวนของตนหรือในสวนของผูประกันตน
ภายในกํ าหนดเวลาหรือนํ าสงเงินสมทบไมครบตามจํานวนที่ตองนําสง นายจางตองจายเงินเพิ่มอีกรอยละ 2
ตอเดือนของเงินสมทบที่นายจางยังมิไดนาส
ํ งหรือของจํานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู
2. มาตรา 49 วรรคสอง กรณีที่นายจางมิไดหักคาจางของผูประกันตนไวเพื่อสงเปนเงิน
สมทบหรือหักไวแลวแตไมครบจํานวน นายจางตองรับผิดใชเงินทีต่ อ งสงเปนเงินสมทบในสวนของผูป ระกันตน
เต็มจํ านวนและตองจายเงินเพิ่ม รอยละ 2 ตอเดือนในเงินจํานวนนี้ดวยนับถัดจากวันที่ตองนําสงเงินสมทบ
และถือวาผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชนคุมครองเสมือนผูประกันตนสงเงินสมทบแลวเชนเดียวกัน
3. มาตรา 50 กรณีที่นายจางที่ไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มหรือนําสงไมครบจํานวน
ตามที่กฎหมายกําหนด เลขาธิการหรือผูว า ราชการจังหวัด (เลขาธิการมอบหมาย) มีอํานาจออกคําสั่งยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจางเพื่อใหไดรับเงินที่คางชําระ
รวบรวมโดย นางสาวปรานี สุขศรี นิติกร 6 ว
[สารบัญ] [กอนหนานี]้ [หนาถัดไป] [สรุปสาระสําคัญฯ]

วิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการสงเงินสมทบ พ.ร.บ.ประกันสังคม
➭!ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินและการสงเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2534
➭!กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของสวนราชการปงบประมาณ 2534

[สารบัญ]

2.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินและการสงเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2534
➭!หนังสือกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การเบิกจายเงินและการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
➭!ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงิน และการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

[สารบัญ] [วิธีปฏิบัติฯ]
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ดวนทีส่ ดุ
ที่ กค 0502/ว 32

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กท 10400
1! มีนาคม 2534

เรือ่ ง

การเบิกจายเงินและการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เรียน

ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผูอ ํานวยการ

สิง่ ที่สงมาดวย

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินและการสงเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2534

ตามทีไ่ ดมกี ารประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งมีผลให
สวนราชการมีหนาที่สงเงินและหักเงินคาจางลูกจางชั่วคราวสมทบเขากองทุนประกันสังคม ดังนั้น
เพือ่ ใหการเบิกจายเงินดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองและรวดเร็ว กระทรวงการคลังจึงไดกาหนด
ํ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินและการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2534
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ประสิทธิ์ รัตนเสถียร
(นายประสิทธิ์ รัตนเสถียร)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมายและระเบียบการคลัง
โทร. 2739609

[สารบัญ] [วิธีปฏิบัติฯ] [หนาถัดไป]
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกเงิน และการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ. 2534
เพือ่ อนุมตั ใิ หเปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อาศัยอํานาจตามความ
ในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 ขอ 35 กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบนีไ้ ว
ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินและการ
สงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2534”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2534 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ
“กองทุนประกันสังคม” หมายความวา กองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการผูเบิกเงินคาจางกับกรมบัญชีกลางหรือสํานัก
งานคลังจังหวัด หรือกับธนาคารที่นาฝากไว
ํ
แลวแตกรณี และใหหมายความรวมถึงสวนราชการผูเ บิก
แทนดวย
ขอ 4 ใหปลัดกระทรวงการคลังเปนผูร กั ษาการตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1
การเบิกจายเงินสมทบในสวนของนายจาง
ขอ 5

ใหสว นราชการเบิกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ดังนี้
(1)! กรณีลกู จางทีไ่ ดรบั คาจางจากเงินงบประมาณ
ใหเบิกจากเงินงบ
ประมาณตามหมวดรายจายที่สานั
ํ กงบประมาณกําหนด

[กอนหนานี]้ [หนาถัดไป]
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(2) กรณีลกู จางทีไ่ ดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณ ใหเบิกจากเงินนอกงบ
ประมาณ ตามประเภทที่ใชในการจาง
ขอ 6 ใหสว นราชการวางฎีกาขอเบิกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม จํานวนรอยละ
1.5 ของคาจางกอนหักภาษี พรอมกับฎีกาขอเบิกคาจาง กับกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังแลวแต
กรณี
ขอ 7 เมือ่ สวนราชการผูเบิกไดรับอนุมัติฎีกาเบิกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมแลว
ใหเขียนเช็คสัง่ จายเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีกองทุนประกันสังคม ตามวิธกี ารทีส่ านั
ํ กงานประกัน
สังคมกําหนดภายใน 3 วันทําการนับแตทไ่ี ดรบั อนุมตั ิ
สําหรับลูกจางที่ไดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณ ซึง่ ไดรับความตกลงจาก
กระทรวงการคลังใหฝากเงินกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชยอื่น ก็ใหเขียนเช็คสั่ง
จายจากเงินนัน้ สมทบเขากองทุนประกันสังคมภายใน 3 วันทําการนับแตวันเบิกจายคาจาง
หมวดที่ 2

การหักเงินคาจางของลูกจางสมทบเขากองทุน
ขอ 8 ใหสว นราชการหักเงินคาจางของลูกจางตามจํานวนรอยละ 1.5 ของคาจาง
กอนหักภาษี สงเขากองทุนประกันสังคมพรอมกับสวนที่จะตองนําสงในฐานะนายจาง ตามขอ 7

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534
(ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา
(นายบรรหาร ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

[กอนหนานี้] [หนาถัดไป] [วิธีปฏิบัติฯ]

2.2 กําหนดแนวทางและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการสงเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของสวนราชการปงบประมาณ 2534
➭! หนังสือสํานักงบประมาณ เรือ่ ง กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมปงบประมาณ พ.ศ. 2534
➭! หนังสือกระทรวงการคลัง เรือ่ ง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของสวนราชการ
- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของสวนราชการ

[สารบัญ] [วิธีปฏิบัติฯ]
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ดวนมาก
ที่ นร 0402/ว 091

สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
26! มีนาคม 2534

เรื่อง

กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2534

เรียน
เนือ่ งจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดบัญญัติใหสวนราชการที่มี
ลูกจางชัว่ คราวมีหนาทีต่ อ งจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในฐานะนายจาง แตโดยที่ในป
งบประมาณ พ.ศ. 2534 มิไดจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไว สํานักงบประมาณจึงเห็นสมควร
กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีดังกลาวในปงบประมาณ
พ.ศ. 2534 เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติดังนี้
1.! ลูกจางชัว่ คราวทีจ่ างจากงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราว ใหสวนราชการ
เจียดจายจากงบประมาณของสวนราชการ โดยใหเบิกจายคาใชจายเพื่อสมทบเงินกองทุนประกันสังคม
จากหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ โดยเบิกจายในลักษณะคาใชสอย จากแผนงาน งานหรือโครงการ
เดียวกัน หรือจากแผนงาน งานหรือโครงการอื่นได
2.! สําหรับลูกจางชั่วคราวที่จางจากงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ทีด่ นิ และสิง่ กอสราง
หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจายอื่น ใหสวนราชการเจียดจายจากงบประมาณ เพื่อสมทบเงินกองทุน
ประกันสังคมจากหมวดดังกลาวในลักษณะคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตามแผนงาน งานหรือโครงการ
นัน้ ๆ กอน หากไมมีหรือมีไมเพียงพอจึงใหเบิกจายจากหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตามที่กําหนด
ในขอ 1
3.! ในกรณีทสี่ ว นราชการใดมีปญหาขอขัดของเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณ
เพือ่ การนี้ ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบตั ติ อ ไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บดี จุณณานนท
(นายบดี จุณณานนท)
ผูอ ํานวยการสํานักงบประมาณ
กองกฎหมายและมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 2732437

[สารบัญ] [กําหนดแนวทาง] [หนาถัดไป]
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ที่ กค 0510/ว 55

๗๙

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กท. 10400
17! เมษายน 2534

เรื่อง วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของสวนราชการ
เรียน ผูว า ราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผูอ ํานวยการ
สิง่ ทีส่ ง มาดวย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของสวนราชการ
ดวยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดบัญญัติใหสวนราชการที่มีลูกจางชั่วคราว
สงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม โดยหักจากคาจางของลูกจางชั่วคราวและจายสมทบเพิ่มในสวน
ของนายจาง
เพือ่ ใหการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวของสวนราชการตาง ๆ เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรกําหนดวิธปี ฏิบตั ิ กรณีการหักการเบิกจายและการสงเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กระจาง พูลพิพฒ
ั น
(นายกระจาง พูลพิพฒ
ั น)
รองปลัดกระทรวง ฯ ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
กองระบบบัญชีและวิชาการคลัง
โทร. 2739163

[กําหนดแนวทางฯ] [กอนหนานี]้ [หนาถัดไป]
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วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
นําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของสวนราชการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0510/ว 55 ลงวันที่ 17 เมษายน 2534

ก. สวนราชการผูเบิก
1.! การหักเงินคาจางชั่วคราวสมทบเขากองทุน
1.1!ใหเพิม่ ชองบันทึกการหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอยละ 1.5 จากคาจาง
ของลูกจางกอนหักภาษีในหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางชัว่ คราว หรือหลักฐานการ
จายเงินตามแบบทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด และบันทึกรายการบัญชีตามปกติ
1.2!เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่หักจากคาจางของลูกจาง ใหสวนราชการออก
หลักฐานแสดงการหักเงินใหลกู จางเปนรายคน ตามแบบที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด และใช
สําเนาเปนหลักฐานในการทําใบโอนบันทึกรายการบัญชี ดังนี้
1.2.1! กรณีลกู จางไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
เดบิต บัญชีรายจายตามแผนงาน งาน
และโครงการ - ปปจจุบัน
XXX
เครดิต บัญชีเงินรับฝาก เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
XXX
1.2.2 กรณีลกู จางไดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณ
เดบิต บัญชีเงินนอกงบประมาณ
XXX
เครดิต บัญชีเงินรับฝาก เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
XXX
2.! การเบิกจายเงินสมทบในฐานะนายจางรอยละ 1.5 ของคาจางกอนหักภาษี
2.1!กรณีลกู จางไดรบั คาจางจากเงินงบประมาณ ใหสวนราชการวางฎีกาขอเบิกตาม
หมวดรายจายทีส่ านั
ํ กงบประมาณกําหนด พรอมกับฎีกาขอเบิกคาจางชั่วคราวประจําเดือน โดยแสดง
เดือนทีเ่ บิก จํานวนลูกจาง จํานวนคาจางทั้งสิ้น รอยละ 1.5 ของคาจางเปนเงิน ไวดานหลังฎีกา
ตัวอยางเชน
“เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในฐานะนายจาง ประจําเดือน มีนาคม
สําหรับลูกจางชัว่ คราว 22 คน เงินคาจาง 55,420 บาท รอยละ 1.5 ของเงินคาจางเปนเงิน
831.30!บาท
เมือ่ สวนราชการไดรับเงินจากคลังแลว ใหใชใบแจงการเครดิตบัญชี (สวน
กลาง) หรือใบนําฝากเงิน (สวนภูมิภาค) เปนหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชี ดังนี้
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เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ
XXX
เครดิต บัญชีเงินงบประมาณเบิกจากคลัง
XXX
2.2 กรณีลกู จางไดรบั คาจางจากเงินนอกงบประมาณ ใหสวนราชการวางฎีกาขอ
เบิกพรอมกับฎีกาขอเบิกคาจางชั่วคราวประจําเดือน โดยแสดงเดือนที่เบิก จํานวนลูกจาง จํานวน
คาจางทัง้ สิน้ รอยละ 1.5 ของคาจางเปนเงิน ไวในชองคําอธิบายรายการเบิกหักผลักสง
เมือ่ สวนราชการไดรับเงินจากคลังแลว ใหใชใบแจงการเครดิตบัญชี (สวน
กลาง) หรือใบนําฝาก (สวนภูมิภาค) เปนหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชี ดังนี้
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ
XXX
เครดิ ต บั ญ ชี เ งิ น ฝากกระทรวงการคลั ง หรื อ
บัญชีเงินฝากคลัง
XXX
3.! การสงเงินเขาบัญชีกองทุนประกันสังคม เมื่อเขียนเช็คสั่งจายเพื่อสงเขาบัญชีกองทุน
ประกันสังคม (ตามจํานวนเงินสมทบที่หักจากลูกจาง และเงินสมทบในฐานะนายจาง ใหใชตนขั้วเช็ค
และสําเนาใบฝากเงินฝากกระแสรายวันทีธ่ นาคารประทับตรารับแลว เปนหลักฐานการบันทึกราย
การบัญชี ดังนี้
3.1!กรณีลกู จางไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
เดบิต บัญชีเงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
XXX
บัญชีรายจายตามแผนงาน งาน และโครงการ - ปปจจุบัน XXX
เครดิต บัญชีฝากธนาคาร - ในงบประมาณ
XXX
3.2!กรณีลกู จางไดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณ
เดบิต บัญชีเงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
XXX
บัญชีเงินนอกงบประมาณ
XXX
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ
XXX
สําหรับใบเสร็จรับเงินของสํานักงานประกันสังคม ใหนํามาแนบกับสําเนาใบ
ฝากเงิน ฯ
4.! ถาเปนการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน ใหสวนราชการเจาของงบประมาณโอน
เงินงบประมาณในสวนของนายจางจายสมทบใหสว นราชการผูเ บิกจายเงินงบประมาณแทนและดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวขางตน
5.! กรณีจา ยเงินคาจางชั่วคราวใหลูกจางของหนวยงานยอย
5.1!เมือ่ จายเงินคาจางชั่วคราวเทากับจํานวนเงินสุทธิหลังจากหักเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมจากเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ ตามใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ
(แบบ 4244) แลว ใหใชหนังสือการโอนเงินที่ผูมีอานาจของธนาคารลงนามรั
ํ
บรองการโอนเงินหรือ
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ตนขัว้ เช็ค และใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ (แบบ 4244) เปนหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชี
ตามปกติ
5.2!เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่หักจากคาจางของลูกจางทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ใหสวนราชการผูเบิกออกใบรับรองหักเงิน ณ ที่จาย (แบบ 4233) ให
หนวยงานยอย และใชสําเนาหลักฐานในการทําใบโอนบันทึกรายการบัญชี ดังนี้
เดบิต บัญชีเงินจายใหหนวยงานยอย
XXX
เครดิต บัญชีเงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
XXX
5.3!การเบิกจายเงินสมทบในฐานะนายจาง และการเขียนเช็คสั่งจายเพื่อสงเขา
บัญชีกองทุนประกันสังคม ใหดาเนิ
ํ นการเชนเดียวกับขอ 2 และขอ 3

ข.หนวยงานยอย
1.! เมือ่ ไดรบั คูฉ บับใบเบิกเงินเพือ่ จายในราชการ (แบบ 4244) เงินสด หรือเช็ค
หรือหนังสือการโอนเงินเขาบัญชี (Credit Note) จากธนาคาร และใบรับรองการหักเงิน ณ
ทีจ่ า ย ใหบนั ทึกบัญชีตามปกติดวยจํานวนที่ขอรับตามใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ
2.! ออกหลักฐานแสดงการหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหลูกจางเปนรายคน ตาม
แบบทีส่ านั
ํ กงานประกันสังคมกําหนด และใหลงบัญชีจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจางใน
สมุดเงินสด โดยลงจายในชองเครดิตเงินสด และชองเดบิตเงินงบประมาณ หรือชองเดบิตเงินนอก
งบประมาณ แลวแตกรณี ดวยจํานวนเงินตามใบรับรองการหักเงิน ณ ที่จาย พรอมทั้งลงทะเบียน
คุมที่เกี่ยวของ
3.! เมือ่ จายคาจาง ใหลงบัญชีในสมุดเงินสด โดยลงจายในชองเครดิตเงินสด และ
ชองเดบิตเงินงบประมาณ หรือชองเดบิตเงินนอกงบประมาณ แลวแตกรณี ดวยจํานวนเงินสุทธิที่
จายจริง หลังจากหักสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอยละ 1.5 แลว พรอมทั้งลงทะเบียนคุมที่
เกี่ยวของ
ใหผรู บั เงินลงชื่อรับเงินในหลักฐานการจายคาจางเต็มจํานวน พรอมมอบหลักฐาน
แสดงการหักเงินสมทบใหลูกจางดวย

[สารบัญ] [กอนหนานี้] [กําหนดแนวทางฯ]

3. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในปงบประมาณ
พ.ศ. 2535 และปงบประมาณตอไป
➭! หนังสือสํานักงานงบประมาณ เรือ่ ง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมในปงบประมาณ พ.ศ. 2535 และในปงบประมาณตอๆ ไป
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สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
27! สิงหาคม 2534

เรื่อง

แนวทางและวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในปงบประมาณ พ.ศ.2535
และในปงบประมาณตอ ๆ ไป

เรียน
อางถึง หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนมาก ที่ นร 0402/ว 091 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2534
ตามหนังสือทีอ่ า งถึง สํานักงบประมาณไดกาหนดแนวทางและวิ
ํ
ธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับ การจายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ในปงบประมาณ พ.ศ.2534 และไดเวียนแจงใหสวนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ลูกจางชัว่ คราวทีจ่ า งจากงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราว ใหสวนราชการเจียดจายจากงบประมาณ
ของสวนราชการ โดยใหเบิกจายเพื่อสมทบเงินกองทุนประกันสังคมจากหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ โดยเบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย จากแผนงาน งาน หรือโครงการเดียวกัน หรือจากแผนงาน งานหรือโครงการอื่นได
2. สําหรับลูกจางชัว่ คราวที่จางจากงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางหมวดเงินอุดหนุน
และหมวดรายจายอืน่ ใหสวนราชการเจียดจายจากงบประมาณเพื่อสมทบเงินกองทุนประกันสังคมจากหมวดดังกลาว
ในลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตามแผนงาน งาน หรือโครงการนัน้ ๆ กอน หากไมมีหรือมีไมเพียงพอจึง ใหเบิกจาย
จากหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตามที่กําหนดในขอ 1
3. ในกรณีสว นราชการใดมีปญหาขัดของเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณ เพื่อการนี้ใหขอทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณดังความละเอียดแจงแลว นัน้
สําหรับแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2535 และในปงบประมาณตอ ๆ ไป ขอใหสวนราชการถือปฏิบัติตามที่กําหนดไว ตามนัยหนังสือสํานักงบประมาณ
ดวนมาก ที่ นร 0402/ว 091 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2534 ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบตั ติ อ ไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บดี จุณณานนท
(นายบดี จุณณานนท)
ผูอ ํานวยการสํานักงบประมาณ
กองกฎหมายและมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 2739437

[สารบัญ] [กอนหนานี้]

ภาคผนวก
➭! หนังสือตอบขอหารือกรณีหนวยงานราชการวาจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
➭! หนังสือตอบขอหารือเกี่ยวกับสถานะของเจาหนาที่และครู ซึง่ ทํางานในศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัดและโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
➭! หนังสือตอบขอหารือกรณีการวาจางครูประจํากลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
โดยเบิกจายคาตอบแทน คาสอนเหมาจายรายเดือนตามวุฒิ
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สํานักงานประกันสังคม
ถนนติวานนท นบ 11000
22 กุมภาพันธ 2542

เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมของบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพิมพ
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อางถึง หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0203.2 / 13381 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541
ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดสอบถามสํานักงานประกันสังคมวา
กรณีบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพิมพซึ่งกระทรวงการคลังอนุมัติใหเบิกคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 4,700 บาท
ตอคน จํานวนไมเกิน 29 คน จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หรือไม อยางไร
ความละเอียดแจงแลว นัน้
สํานักงานประกันสังคมไดพิจารณาแลวขอเรียนความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 มาตรา 4 (1) ไดกาหนดไม
ํ
ใหใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 บังคับแกลูกจางประจํา
ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจางชัว่ คราวรายเดือน และตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 103 ไดกาหนดให
ํ
ใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป และเมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามปนบั แตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ี
ใชบังคับ ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป กรณีตามขอหารือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดวาจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพิมพ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวนไมเกิน 29 คน ในอัตราคาจางคนละ 4,700 บาทตอเดือน บุคคล

/ ภายนอก…
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-2ภายนอกดังกลาวจึงมีฐานะเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 4 (1) และมาตรา 103 ดังกลาว จึงตองขึ้นทะเบียน
ผูประกันตนและนําสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมดวย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นงเยาว รีเจริญ
(นางนงเยาว รีเจริญ)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

กองนิติการ
โทร. 9689779 - 80
โทรสาร 5251897

[กอนหนานี้] [หนาถัดไป] [ภาคผนวก]
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กองนิติการ ฝายกฎหมาย โทร. 9689779 - 80 โทรสาร 5251897
รส 0707/1598
16 มีนาคม 2542
ตอบขอหารือ
เรียน ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0030/0140 ลงวันที่ 15 มกราคม
2542 หารือกองนิติการเกี่ยวกับสถานภาพของเจาหนาที่และครูซึ่งทํางานอยูในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
และโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม วาบุคคลดังกลาวมีสถานะเปนลูกจางของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือของวัด
หรือของกรมการศาสนา และหนวยงานใดมีหนาที่ขึ้นทะเบียนและนํ าสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ความละเอียดทราบแลวนั้น
กองนิติการพิจารณาแลว ขอเรียนวาเจาหนาที่และครูซึ่งทํางานในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
และโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมมี ส ถานะเป นลู ก จ า งของวั ด ซึ่งจั ดตั้ งศูนยอบรมเด็ก กอ นเกณฑในวัดและ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้น ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือกรมศาสนา ที่ ศธ 0304/12875 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2541 ที่ไดพิจารณาใหความเห็นในเรื่องดังกลาวแลว ดังนัน้ วัดแตละแหงซึง่ จัดตัง้ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
และโรงเรียนพระปริยัติธรรมจึงมีสถานะเปนนายจางมีหนาที่ขึ้นทะเบียนและนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หากมีการจางเจาหนาที่และครูในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด และโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ตัง้ แต
10 คนขึ้นไป ทั้งนี้ ใหนับรวมเฉพาะเจาหนาที่และครูซึ่งเปนฆราวาสเทานั้น ไมนับรวมเจาหนาที่และครูซึ่ง
เปนพระภิกษุเขาดวยเนื่องจากพระภิกษุเปนผูซึ่งอยูในสถานภาพเปนนักบวชของพระพุทธศาสนา ทํ าหนาที่
สืบตอและเผยแพรคําสอนของพระพุทธศาสนาโดยสละสถานะการเปนผูอยูครองเรือนอยางเชนฆราวาสทั่วไป
และโดยสภาวะเชนนั้นยอมไมอยูในฐานะที่จะรับจางหรือเปนลูกจางบุคคลใดได พระภิกษุซึ่งเขามาปฏิบัติหนาที่
ในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรมไมอาจถือไดวาเปนการเขามาประกอบอาชีพ
และมิใชผูซึ่งอยูในความมุงหมายของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
(ลงชื่อ) วิทวัส ธรรมวิรชั
(นายวิทวัส ธรรมวิรชั )
ผูอ านวยการกองนิ
ํ
ติการ
[กอนหนานี้] [หนาถัดไป] [ภาคผนวก]
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ที่ รส 0707/ 4919

สํานักงานประกันสังคม
ถนนติวานนท นบ 11000
16 มิถุนายน 2542

เรื่อง ลูกจางของสวนราชการ
เรียน ผูวา ราชการจังหวัดแพร
อางถึง หนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดแพร ที่ พร 0030 / 1799 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2542
ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานประกันสังคมจังหวัดแพรหารือวาครูประจํากลุมตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน อยูในขายที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 หรือไม ความละเอียดแจงแลวนั้น
สํานักงานประกันสังคมพิจารณาแลวขอเรียนวา โดยที่สานั
ํ กงานประกันสังคมไดพิจารณาเปน
แนวทางไวแลว ในกรณีสวนราชการจางบุคคลเขามาปฏิบัติงานโดยเบิกจายคาตอบแทนจากงบประมาณหมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุหรือหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง หากปรากฎขอเท็จจริงวาสวนราชการ
และบุคคลดังกลาวมีนิติสัมพันธกันในฐานะเปนนายจางลูกจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
575 วาดวยสัญญาจางแรงงาน กลาวคือ บุคคลที่สวนราชการตกลงจางนั้น ตองปฏิบัติงานภายใตระเบียบ
ขอบังคับหรือคําสั่งหรือการควบคุมบังคับบัญชาของสวนราชการ และสวนราชการนัน้ มีอํานาจใหคุณใหโทษตอ
บุคคลดังกลาว ทั้ง 2 ฝายยอมมีนิติสัมพันธกันในฐานะเปนนายจาง ลูกจาง ที่ตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ทั้งสิ้น ถึงแมวาบุคคลที่สวนราชการตกลงจางมาปฏิบัติงานดังกลาวมิไดอยูใน
ฐานะเปนลูกจางชั่วคราวของสวนราชการก็ตาม
กรณีกรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดวาจางครูประจํากลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ
มีหนาที่สอนนักเรียนโดยเบิกจายเงินคาตอบแทนเปนคาสอนเหมาจายรายเดือนตามวุฒิ จากเงินงบประมาณ
หมวดคาตอบแทนนั้น แมกรมบัญชีกลางจะไดพิจารณาไวแลววา ครูประจํากลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
ดังกลาว มิใชลูกจางชั่วคราวของกรมการศึกษานอกโรงเรียน แตถา หากปรากฏขอเท็จจริงวา ครูประจํากลุม
/ ดังกลาว…
[กอนหนานี้] [หนาถัดไป]
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-2ดั งกลาวเปนผูปฏิ บั ติงานใหกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนและอยูภายใตระเบียบขอบังคับหรือคํ าสั่งหรือ
การควบคุมบังคับบัญชาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียนยอมอยูในฐานะเปน
นายจางและครูประจํากลุมอยูในฐานะเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5 ทีต่ อ ง
ปฏิบัติตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตอไป
จึ ง เรี ย นมาเพื่อโปรดทราบ และกรุ ณ าแจ ง สํ านั ก งานประกั น สั งคมจังหวัดแพรทราบและ
ถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สมชาย วัฒนา
(นายสมชาย วัฒนา)
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

กองนิติการ
โทร. 9689779 - 80
โทรสาร 5251897
[สารบัญ] [ภาคผนวก] [กอนหนานี]้ [คณะผูจัดทํา]

นายสุภา มะโนปญญา

ผูอํอาํ นวยการกองเงินสมทบ

นางอําพัน
นางกันยรัตน
นางสาวปทมพร
นางสุนินสิ า
นางตวงภาคย

สีหไตร
จันกลิ่น
จาอินตะ
ปานมา
อินทรสุวรรณ

เจาหนาที่บริหารงานประกันสังคม 7
นักวิชาการประกันสังคม 6 ว
เจาหนาที่บับนั ทึกขอมูล 1
พนักงานตรวจทานขอมูล
นักวิชาการประกันสังคม

นายชัชวาล
นางสาวพาณิภัภคั

ทรัพยมีมชัชี ยั
แกววิชิชติ

เจาพนักงานประกันสังคม 5
เจาพนักงานประกันสังคม

ฝายทะเบียนผูประกันตน กองเงินสมทบ

สํานักงานประกันสังคม
[สารบัญ] [กอนหนานี]้

