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คํ าน ํา

เน่ืองจากปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปรับขนาดกํ าลังคนภาครัฐ จึงทํ าใหสวนราชการตางๆ               
แกปญหาดวยการจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จางจากงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาครุภัณฑ              
ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอ่ืน ทํ าใหเกิดปญหาในการพิจารณาตีความวา              
จะตองยื่นค ําขอขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมแกลูกจางชั่วคราวดังกลาวหรือไม  ดังน้ัน

เพื่อใหการขึ้นทะเบียนลูกจางเปนผูประกันตน และการนํ าสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
สวนราชการมีแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน สํ านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม            
จึงไดรวบรวมสรุปสาระสํ าคัญ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ           
ประกันสังคม  (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2542  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเงินสมทบของ     
สวนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง  พ.ศ. 2534  เพ่ือประกอบการดํ าเนินการ

ทั้งนี้ สํ านักงานประกันสังคมไดจัดทํ าเน้ือหาเอกสารฉบับน้ี เผยแพรทางอินเตอรเน็ต ซึ่งทาน
สามารถดาวนโหลดไฟลเอกสารไดที่เว็บไซต www.sso.molsw.go.th หัวขอสรุปสาระสํ าคัญพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม

ส ํานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
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สรุปสาระส ําคัญ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

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

ความเปนมา
                  1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเลมที ่ 107  
ตอน  161  วันท่ี  1  กันยายน  พ.ศ.  2533  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  2  กันยายน  พ.ศ.  2533
                2. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เลมที่ 111 ตอนท่ี 63 ก วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม               
พ.ศ.2538
                 3. ป พ.ศ.2541 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา กํ าหนดระยะเวลาเร่ิมดํ าเนินการจัดเก็บเงินสมทบ
เพื่อการใหประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ พ.ศ.2541 โดยอาศัยอํ านาจตามความใน
มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 104 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติประกนัสังคม 
พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับ             
ดังกลาว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 115 ตอนท่ี 101 ก วันท่ี 30 ธันวาคม 2541                   
โดยมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว บัญญัติวา "ใหเร่ิมดํ าเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือการใหประโยชน
ทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ  ต้ังแตวันท่ี  31  ธันวาคม  พ.ศ.2541  เปนตนไป" ดังน้ัน การให
ความคุ มครองผูประกันตนในกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ จึงเร่ิมดํ าเนินการคร้ังแรกเมื่อวันที่                
31  ธันวาคม  พ.ศ.2541  เปนตนมา
                 4. พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เลม 116 ตอนท่ี 22 ก ลงวันที ่ 31 มีนาคม 2542 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2542 โดยมีเหตุผลวา             
เนื่องจากบทบัญญัติทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 ไมเอ้ือประโยชนตอผูประกันตนมากนัก ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไข การเกิดสิทธิไมมีความ          
ยืดหยุนและสอดคลองกับเจตนารมยของพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533

[สรุปสาระส ําคัญ]  [หนาถัดไป]



หลักการคุมครอง
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  มีหลักการในการสรางหลักประกันใหแกผูประกันตนใน

การดํ ารงชีวิต โดยพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 54 บัญญัติใหความคุมครองผูประกันตน           
7  กรณี  กลาวคือ

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
2. กรณีคลอดบุตร
3. กรณีทุพพลภาพ
4. กรณีตาย
5. กรณีสงเคราะหบุตร
6. กรณีชราภาพ
7. กรณีวางงาน ยกเวนผูประกันตนตามมาตรา 39 (พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 

104 วรรคสาม บัญญัติวา "สํ าหรับการจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือการใหประโยชนทดแทน ในกรณีวางงานจะเร่ิม
ดํ าเนินการเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา" ขณะนี้อยูระหวางการศึกษา วิเคราะห เพ่ือพิจารณาดํ าเนินการ
ออกกฎหมายเพื่อบังคับใชตอไป)

ผูท่ีไดรับความคุมครอง
1. ผูประกันตนตามมาตรา  33
2. ผูประกันตนตามมาตรา  39
3. ผูประกันตนตามมาตรา  40

ขอบเขตการใชบังคับ
1. จ ํานวนลูกจางที่อยูในบังคับ
1.1 ระยะเร่ิมแรกของการบังคับใชกฎหมายประกันสังคม จะบังคับนายจางที่มีลูกจางต้ังแต         

20 คนขึ้นไป (มาตรา 103 วรรคหน่ึงบัญญัติวา “ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคน
ขึ้นไป  นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ”  #  2  กันยายน  2533 - 2  กันยายน  2536)

1.2 บังคับนายจางที่มีลูกจางตั้งแต  10  คนขึ้นไป  (มาตรา  103  วรรคสอง  บัญญัติวา  "เม่ือพน
กํ าหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจาง
ตั้งแตสิบคนขึ้นไป"  #  ต้ังแตวันท่ี  3  กันยายน  2536  - วันที ่ 31  มีนาคม  2545)
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1.3 บังคับนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป (มาตรา 103 วรรคสาม บัญญัติวา "พระราช
บัญญัติน้ีจะใชบังคับแกนายจางที่มีลูกจางนอยกวาสิบคนในทองที่ใดและเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา"        
# พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 บังคับแกนายจางที่มีลูกจางต้ังแตหน่ึงคน          
ขึ้นไป พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 119 ตอนที่ 26 ก ลงวันที่                    
27  มีนาคม  2545  :  ขอ  2  = ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่ 1  เมษายน  2545  เปนตนไป)

2. กิจการที่ไดรับการยกเวนไมอยูภายใตบังคับ
มาตรา 4 ไดกํ าหนดยกเวนกิจการหรือลูกจางบางประเภทที่ไมตองอยูภายใตบังคับแหง            

พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  คือ
1. ขาราชการ ลูกจางประจํ า ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมงของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  และราชการสวนทองถิ่น  ยกเวน  ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน
2. ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
3. ลูกจางของนายจางที่มีส ํานักงานในประเทศและไปประจ ําท ํางานในตางประเทศ
4. ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชน
5 . นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษาหรือแพทยฝกหัดซึ่งเปนลูกจางของ              

โรงเรียน  มหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล
6. ลูกจางงานบานซึ่งไมมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย (เปนไปตามนิยามของ "ลูกจาง"  ตาม

มาตรา  5  แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533)
7. กิจการอื่นตามที่ก ําหนดในพระราชกฤษฎีกา # พระราชกฤษฎีกาก ําหนดลูกจางตามมาตรา 4  

(6)  แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  พ.ศ.2545 : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป  
เลม 119 ตอนท่ี 26 ก ลงวันที ่ 27 มีนาคม 2545 : ขอ 2 = ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน                    
ราชกิจจานุเบกษา)

7.1 ลูกจางของเนติบัณฑิตยสภา
7.2 ลูกจางของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
7.3 ลูกจางของสภากาชาดไทย
7.4 รัฐวิสาหกิจ ตามความหมายของค ําวา "รัฐวิสาหกิจ" ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ

พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  พ.ศ.  2534
7.5 ลูกจางของกิจการเพาะปลูก  ประมง  ปาไม  และเลี้ยงสัตว  ซึ่งมิไดใชลูกจางตลอดป  

และไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย
[กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]
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7.6 ลูกจางของนายจางที่จางไว เพื่อทํ างานอันมีลักษณะเปนคร้ังคราวเปนการจร หรือ     
เปนไปตามฤดูกาล

7.7 ลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจางทํ าไมไดเกี่ยวของกับธุรกิจของ
นายจาง

7.8 นายจางในกิจการคาเร  และแผงลอย

หนาที่ของนายจาง
1. ข้ึนทะเบียน
มาตรา 34  กํ าหนดใหนายจางที่มีลูกจางในกิจการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจาง (สปส.1-01)  และ

ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน (สปส.1-03) ส ําหรับลูกจางที่มีคุณสมบัติเปนผูประกันตนภายใน 30 วัน  นับแต
วันที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน

2. จายเงินสมทบในสวนของนายจาง
มาตรา  46  กํ าหนดใหนายจาง  ลูกจางและรัฐบาลจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ดังน้ัน

นายจางจึงตองมีหนาที่จายเงินสมทบตามที่กฎหมายกํ าหนด
3.  หนาที่หักคาจางของลูกจางเทากับจ ํานวนท่ีตองนํ าสงเปนเงินสมทบ
มาตรา 47 วรรคหนึ่ง  กํ าหนดวา ทุกครั้งที่นายจางจายคาจางใหกับลูกจาง ใหนายจางหัก                    

คาจางของลูกจางตามจํ านวนที่ตองนํ าสงเปนเงินสมทบ ดังน้ัน เมื่อใดก็ตามที่นายจางจายคาจางใหกับลูกจาง  
นายจางจึงตองหักคาจางของลูกจางไวเพื่อนํ าสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของลูกจาง          
และเมื่อนายจางไดดํ าเนินการหักคาจางของลูกจางแลว ใหถือวาผูประกันตนไดจายเงินสมทบแลวต้ังแตวันที่        
นายจางหักคาจาง

หมายเหตุ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 (1) ในกรณีที่มีการค ํานวณ          
คาจางเปนรายเดือน  รายวัน  รายช่ัวโมงหรือเปนระยะเวลาอยางอ่ืนท่ีไมเกิน 1 เดือน  หรือตามผลงานท่ีคํ านวณ
เปนหนวย ใหนายจางจายคาจางใหกับลูกจางไมนอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง เวนแตจะตกลงกันเปนอยางอ่ืนท่ีเปน
ประโยชนตอลูกจาง

4. หนาที่รับผิดใชเงินสมทบในสวนของผูประกันตน
มาตรา 49 วรรคสอง ถานายจางไมไดหักคาจางของผูประกันตนไวหรือหักไวแตไมไดนํ าสง  

นายจางตองรับผิดชอบใชเงินท่ีตองนํ าสงเปนเงินสมทบเต็มจ ํานวน
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5. นํ าสงเงินสมทบ
มาตรา 47 วรรคสอง กํ าหนดใหนายจางน ําเงินสมทบในสวนของผูประกันตนที่นายจางไดหัก      

ไวแลวและเงินสมทบในสวนของนายจาง นํ าสงส ํานักงานประกันสังคมตามแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ  
(สปส.1-10)   ภายในวันที ่ 15  ของเดือนถัดจากเดือนท่ีหักเงินสมทบไว

วิธีการน ําสงเงินสมทบ
1. จายเงินสมทบ  ณ  ส ํานักงานประกันสังคมที่นายจางยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจาง
2. โดยสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกส  (แผนดิสเก็ต  หรือโดยระบบอินเตอรเน็ต)
3. โดยผานธนาคารกรุงไทย  จํ ากัด  และธนาคารกรุงศรีอยธุยา  จํ ากัด

6. จายเงินเพิ่ม
มาตรา  49 กํ าหนดวา ในกรณีที่นายจางไมนํ าสงเงินสมทบในสวนของนายจางหรือ                

เงินสมทบในสวนของลูกจาง (ผูประกันตน) หรือสงไมครบจํ านวน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจาก            
เดือนที่นายจางหักเงินสมทบไว นายจางตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 2 ของเงินสมทบที่ยังไมนํ าสงหรือท่ี             
ยังขาดอยู

7. แจงเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง
มาตรา 44 กํ าหนดวา ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการที่ไดยื่นไวตอ        

สํ านักงานประกันสังคมเปลี่ยนแปลง ใหนายจางแจงเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือ ภายในวันที ่ 15 ของเดือนถัดจาก
เดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี

(1) แบบ  สปส. 6-08 กรณีที่รับผูประกันตนเขาทํ างาน ใชสํ าหรับผูที่เคยเปนผูประกันตน    
มาแลว

(2) แบบ  สปส. 6-09 กรณีผูประกันตนลาออกจากงาน
(3) แบบ  สปส. 6-10 กรณีท่ีขอเท็จจริงของผูประกันตนเปล่ียนแปลง
(4) แบบ  สปส. 6-15 กรณีที่ขอเท็จจริงของนายจางเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของการเปนผูประกันตน
1. ผูประกันตนตามมาตรา  33
มาตรา 33 ไดก ําหนดคุณสมบัติของผูประกันตนไววาจะตองมีอายุไมตํ ่ากวา 15 ปบริบูรณ และ

ไมเกิน 60 ปบริบูรณ เวนแต ในกรณีที่มีอาย ุ 60 ปบริบูรณแลวแตยังคงท ํางานในสถานประกอบการเดิมอยู
ตอไปอยางตอเน่ือง  ใหบุคคลดังกลาวเปนผูประกันตนตอไปแมวาจะมีอายุเกิน  60  ปบริบูรณ
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หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนสิทธินายจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยลูกจาง
ทํ างานกับนายจางรายใหม ถึงแมลูกจางจะมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ ลูกจางนั้นยังคงมีสิทธิเปนผูประกันตน
ตอไป

2. ผูประกันตนตามมาตรา  39
(1) เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 โดยจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแลวไมนอย

กวา  12  เดือน
(2)  ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา  38 (2)  สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
(3) ยื่นแบบแสดงความจํ านงสมัครภายใน  6  เดือนนับแตวันส้ินสภาพการเปนลูกจาง

3. ผูประกันตนตามมาตรา  40
1. บุคคลอื่นใดซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา  33
2. อายุไมตํ ่ากวา  15  ปบริบูรณและไมเกิน  60  ปบริบูรณ
3. ไมเปนผูประกันตนตามมาตรา  39  แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533
4. ไมเปนผูทุพพลภาพ
5. ไมเปนโรคตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศก ําหนด  คือ
ก. วัณโรคในระยะอันตราย
ข. โรคพิษสุราเรื้อรัง
ค. โรคใดใดซึ่งอยูในระหวางการรักษาและอยูในสภาพการใชเครื่องชวยชีวิต

อัตราเงินสมทบ
1. ผูประกันตนตามมาตรา  33
มาตรา  46  วรรคหน่ึง  กํ าหนดให  รัฐบาล  นายจาง  และผูประกันตนตามมาตรา 33  จายเงิน

สมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณี       
คลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพตามอัตราที่กํ าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปจจุบันกฎกระทรวง
กํ าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  พ.ศ.2543  ใหไว  ณ  วันท่ี  22  ธันวาคม  พ.ศ.2543  ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม 117 ตอนท่ี 120 ก. วันท่ี 26 ธันวาคม 2543 กํ าหนดอัตราเงินสมทบ       
สํ าหรับผูประกันตนตามมาตรา  33  ไวดังน้ี

(1) อัตราเงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณี
ทุพพลภาพ  กรณีตาย  กรณีคลอดบุตร
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ก. ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2544 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2545 ใหรัฐบาล                  
นายจางและผูประกันตน ออกเงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  
กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ฝายละเทากันในอัตราฝายละรอยละ 1 ของคาจาง ของ                    
ผูประกันตน

ข. ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2546 เปนตนไป รัฐบาลนายจาง ผูประกันตนออก            
เงินสมทบฝายละเทากันในอัตราฝายละรอยละ  1.5  ของคาจางของผูประกันตน

(2) อัตราเงินสมทบเพ่ือการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ
ก. ต้ังแตวันท่ี  1  มกราคม  พ.ศ.  2544  ถึงวันที ่ 31  ธันวาคม  พ.ศ.  2545  รัฐบาลออกเงิน

สมทบในอัตรารอยละ 1 ของคาจางของผูประกันตน นายจางและผูประกันตนออกเงินสมทบในอัตราฝายละ      
รอยละ  2  ของคาจางของผูประกันตน

ข . ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2546 เปนตนไป รัฐบาลออกเงินสมทบในอัตรา                  
รอยละ 1 ของคาจางของผูประกันตน นายจางและผูประกันตนออกเงินสมทบในอัตราฝายละรอยละ 3 ของ                    
คาจางของผูประกันตน

2. ผูประกันตนตามมาตรา  39
มาตรา 46 วรรคสาม ใหรัฐบาลและผูประกันตนออกเงินสมทบเขากองทุน โดยรัฐบาล         

ออก 1 เทาและผูประกันตนออก 2 เทาของอัตราเงินสมทบท่ีแตละฝายตองออกในกรณีประสบอันตรายหรือ           
เจ็บปวย  กรณีทุพพลภาพ  กรณีคลอดบุตร  กรณีตาย  กรณีสงเคราะหบุตร  และกรณีชราภาพ  ดังน้ี

(1) เงินสมทบที่ผูประกันตนตามมาตรา 39 ตองออกสมทบเขากองทุนประกันสงัคมตามมาตรา 
39 ประจํ าเดือนมกราคม พ.ศ.2544 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2545 ซึ่งจะตองนํ าสงใหแกสํ านักงาน                
ประกันสังคมภายในวันที ่ 15 ของเดือนถัดไป ใหผูประกันตนนํ าสงเงินสมทบเดือนละ 288 บาท โดยใหใช       
อัตราเงินสมทบรอยละ 6 ของจํ านวนเงินท่ีใชเปนฐานในการคํ านวณเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา 39 
จํ านวนเดือนละ 4,800 บาท (2 เทาของอัตราเงินสมทบที่ผูประกันตนตามมาตรา 33 ตองออกสมทบเขา              
กองทุนประกันสังคม)

(2) เงินสมทบที่ผูประกันตนตามมาตรา 39 ตองออกสมทบเขากองทุนประกันสังคมประจํ า
เดือนมกราคม พ.ศ.2546 เปนตนไป ใหน ําสงเดือนละ 432 บาท โดยใหใชอัตราเงินสมทบรอยละ 9 ของ    
จํ านวนเงินที่ใชเปนฐานในการค ํานวณเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา  39  เดือนละ  4,800  บาท

 [กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [สรุปสาระส ําคัญฯ]

7



3. ผูประกันตนตามมาตรา  40
พระราชกฤษฎีกากํ าหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน        

ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง  
พ.ศ.2537 กํ าหนดอัตราเงินสมทบของผูประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณี      
คลอดบุตร  กรณีทุพพลภาพ  และกรณีตายไววา  ต้ังแตป  พ.ศ.2543  เปนตนไป  ใหผูประกันตนตามมาตรา  40  
จายเงินสมทบ  ปละ  3,360  บาท

จํ านวนเงินท่ีใชเปนฐานในการคํ านวณเงินสมทบ
1. ผูประกันตนตามมาตรา  33
1.1 ท่ีมา  จากคาจางของผูประกันตน กฎกระทรวง ฉบับที ่ 7 (พ.ศ.2538) ลงวันที ่ 30 มีนาคม

2538 ออกโดยอาศัยอํ านาจตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 46 วรรคสี่ กํ าหนดคาจางที่ใชเปนฐานในการค ํานวณเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของผูประกันตนตามมาตรา 33 แตละคนเดือนละไมตํ ่า 1,650 บาท และไมเกินเดือนละ
15,000  บาท

พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  มาตรา 5  กํ าหนดนิยามของค ําวา  "คาจาง"  หมายถึง
(1) เงิน
(2) นายจางเปนผูจาย
(3) มีวัตถุประสงคเพื่อตอบแทนการทํ างานของลูกจางในวันและเวลาท ํางานปกติรวมทั้งวันหยุด

และวันลาที่ลูกจางไมไดทํ างานดวย ทั้งนี้ ไมวานายจางจะกํ าหนด คํ านวณ หรือจายในลักษณะใดหรือโดย              
วิธีการใด  และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร

1.2 การคํ านวณเงินสมทบท่ีมีเศษสตางค มาตรา 46 วรรคสี่ กํ าหนดวา ในการคํ านวณ          
เงินสมทบของผูประกันตนแตละคน ถามีเศษสตางคต้ังแต 50 สตางคขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งบาท ถานอยกวา      
นั้นใหปดทิ้ง

2. ผูประกันตนตามมาตรา  39
ท่ีมา ไมไดมาจากคาจาง โดยมาตรา 39 วรรคสอง กํ าหนดใหออกกฎกระทรวงก ําหนด จํ านวน

เงินที่ใชเปนฐานในการคํ านวณเงินสมทบโดยคํ านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2538 กํ าหนดจํ านวนเงินท่ีใชเปนฐานในการคํ านวณเงินสมทบ            
กองทุนประกันสังคมของผูประกันตนตามมาตรา  39  เปนจํ านวนเงินเดือนละ  4,800  บาท
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เง่ือนไขการใหความคุมครอง
สํ าหรับผูประกันตนตามมาตรา  33  และมาตรา  39

1. ผูประกันตนจะตองจายเงินสมทบครบตามระยะเวลาที่กฎหมายก ําหนดจึงไดรับความคุมครอง
2. ผูประกันตนจะไดรับความคุมครองเมื่อจายเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาอันกอใหเกิดสิทธ ิ ดังน้ี

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 กรณีสงเคราะหบุตร ตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือนภายในระยะเวลาไม

นอยกวา  36  เดือน  กอนเดือนท่ีมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
2.6 กรณีชราภาพ หากจายเงินสมทบตั้งแต 180 เดือนข้ึนไป มีสิทธิไดรับเงินบ ํานาญชราภาพ

รายเดือนตลอดชีวิต  แตถาจายเงินสมทบไมถึง  180  เดือน  มีสิทธิไดรับเงินบ ําเหน็จชราภาพ

สิทธิประโยชนตามกฎหมายประกันสังคม
สํ าหรับผูประกันตนตามมาตรา  33  และตามมาตรา  39

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ผู ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช         
เนื่องจากการท ํางานมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน  ดังน้ี

(1) การบริการทางการแพทย ผูประกันตนตองเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาล           
ที่สํ านักงานประกันสังคมกํ าหนดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ยกเวน กรณีผูประกันตนประสบอันตรายหรือ                
เจ็บปวยเพราะอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน หรือกรณีที่สํ านักงานประกันสังคมยังไมไดออกบัตรรับรองสิทธิให             
ผูประกันตนสามารถเขารับบริการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลใดก็ได ส ํานักงานประกันสังคมจะจายเงินเปน
คาบริการทางการแพทยตามหลักเกณฑและอัตราที่ส ํานักงานประกันสังคมประกาศก ําหนด
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การควบคุมและการดูแลสถานพยาบาลที่เขารวมโครงการ  มีดังน้ี
ก. สถานพยาบาลที่เขารวมโครงการประกันสังคม ประกอบดวยสถานพยาบาลของรัฐ  

และเอกชน และส ําหรับสถานพยาบาลของเอกชนที่เขารวมโครงการประกันสังคมนั้น ส ํานักงานประกันสังคม
ไดจัดใหมีขอตกลงโดยสัญญาจางใหบริการทางการแพทย ซึ่งในสัญญาดังกลาวไดกํ าหนดใหสถานพยาบาลให
บริการทางการแพทยแกผูประกันตนทั้งประเภทผูปวยนอก และประเภทผูปวยในตามรายชื่อและจํ านวน               
ผูประกันตนที่สํ านักงานประกันสังคมกํ าหนด และเปนผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.2533  มาตรา 62  โดยใหสถานพยาบาลมีหนาที ่ ดังน้ี

(1) สถานพยาบาลตองใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนเชนเดียวกับการให
บริการแกคนไขอ่ืนในการดํ าเนินการตามปกติของสถานพยาบาล

(2) สถานพยาบาลตองทํ าการรักษาผูประกันตนจนสิ้นสุดการรักษาโดยไมจํ ากัด
จํ านวนเงินคาใชจายและจ ํานวนครั้งที่ผูประกันตนเขารับการรักษาพยาบาล

(3) สถานพยาบาลตองจัดใหมีบริการตรวจรักษาโรคทุกโรค ยกเวน โรคตามที่     
คณะกรรมการการแพทยก ําหนด

ข. การตรวจรับรองมาตรฐานและควบคุมคุณภาพบริการทางการแพทยของสถานพยาบาล
ในโครงการประกันสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานพยาบาลประกันสังคม มีมาตรฐานตามเกณฑของ
สํ านักงานประกันสังคมที่บังคับใชแกสถานพยาบาล มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการรักษาและดานบริการ 
เพื่อใหลูกจางผูประกันตนไดรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลประกันสังคมที่มีคุณภาพ และเพื่อ                  
คัดกรองสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเขาสูระบบประกันสังคม

หลักเกณฑและอัตราการจายคาบริการทางการแพทย
ก. สํ านักงานประกันสังคม จายเงินเปนคาบริการทางการแพทย ใหแกสถานพยาบาลที่เขารวม

โครงการประกันสังคม  โดยวิธีเหมาจายในอัตราดังน้ี
(1) หน่ึงพันหน่ึงรอยบาทตอผูประกันตนหน่ึงคน  ภายในระยะเวลาหนึ่งป
(2) จายเงินคาบริการทางการแพทยเพิ่มขึ้นจาก (1) ในอัตราไมเกินหน่ึงรอยบาทตอ                   

ผูประกันตนหน่ึงคนตอหน่ึงปตามอัตราการใชบริการทางการแพทยของผูประกันตนในรอบระยะเวลาไมเกิน
หนึ่งปปฏิทิน
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(3) สํ านักงานจะจายคาบริการทางการแพทยใหแกสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจากอัตราตาม (1) 
ในอัตรา 150 บาท สํ าหรับสถานพยาบาลที่ตองรับภาระกรณีโรคที่มีภาวะเสี่ยงตามอัตราการใชบริการทาง                 
การแพทยของผูประกันตนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ส ํานักงานก ําหนด

(4) จายคาอุปกรณหรืออวัยวะเทียมเทาที่จายจริงตามความจํ าเปนในกรณีที่ผูประกันตน         
สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางสวน แตไมเขาขายทุพพลภาพ ตามบัญชีประเภทและอัตราที่              
ส ํานักงานประกันสังคมประกาศ

ข. กรณีผูประกันตนเขารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลอ่ืนที่มิใชสถานพยาบาลที่     
สํ านักงานประกันสังคมกํ าหนดใหใชสิทธิ ซึ่งเปนกรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและกรณีที่ส ํานักงานประกันสังคมยัง         
มิไดออกบัตรรับรองสิทธิใหกับผูประกันตนน้ัน สํ านักงานประกันสังคมกํ าหนดหลักเกณฑและอัตราการจาย          
คาบริการทางการแพทยตามประกาศสํ านักงานประกันสังคม เร่ืองกํ าหนดจํ านวนเงินทดแทนคาบริการทาง        
การแพทย  ลงวันที ่ 30  มีนาคม  2538  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2541  ดังน้ี

(1) กรณีฉุกเฉิน สํ านักงานประกันสังคมจายเงินเปนคาบริการทางการแพทย เฉพาะ         
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามความจํ าเปนภายในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ผูประกันตนเขารับ      
บริการทางการแพทยโดยไมรวมระยะเวลาในวันหยุดราชการและผูประกันตนสามารถใชสิทธิไดไมเกิน                    
2  คร้ังตอป   ตามอัตราดังน้ี

ผูปวยนอก
-  คารักษา  ครั้งละ  300  บาท
-  คาตรวจวิเคราะห  ครั้งละ  200  บาท
-  คาหัตถการจากแพทย  เชน  ท ําแผล, เย็บแผล  ครั้งละ  200  บาท
ผูปวยใน
-  คารักษา  วันละ  1,500  บาท
-  คาผาตัด  ไมเกิน  2  ช่ัวโมง  ครั้งละ  8,000  บาท
-  คาผาตัดใหญและใชเวลาผาตัดเกิน  2  ช่ัวโมง  ครั้งละ  14,000  บาท
-  คารักษาในหอง  ICU  วันละ  2,000  บาท
-  คา  CT  Scan  หรือ  MRI  ครั้งละ  4,000  บาท
-  คาพาหนะยายผูปวยภายในจังหวัด รถพยาบาล  ครั้งละ  500  บาท  รถรับจางท่ัวไป  

ครั้งละ  300  บาท
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(2) กรณีอุบัติเหตุ สํ านักงานประกันสังคมจายเงินเปนคาบริการทางการแพทย เฉพาะ        
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามความจํ าเปนภายในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ผูประกันตนเขา             
รับบริการทางการแพทยโดยไมรวมระยะเวลาในวันหยุดราชการและไมจํ ากัดจํ านวนคร้ังท่ีเขารับการบริการทาง
การแพทยตามอัตราดังน้ี

สถานพยาบาลของรัฐ
-  ผูปวยนอก  จายใหเทาที่จายจริงตามความจํ าเปน
- ผูปวยใน คารักษา จายตามจํ านวนเทาที่จายจริงตามความจํ าเปน และคาหอง           

คาอาหาร  จายเทาที่จายจริง  แตไมเกินวันละ  700  บาท
สถานพยาบาลเอกชน
-  ผูปวยนอก  จายตามอัตรากรณีฉุกเฉิน
-  ผูปวยใน  จายตามอัตรากรณีฉุกเฉิน

(3) กรณีสํ านักงานประกันสังคมยังไมไดออกบัตรรับรองสิทธิใหแกผูประกันตน
กรณีอุบัติเหต ุ จายตามหลักเกณฑและอัตรากรณีอุบัติเหตุ
กรณีอ่ืนๆ  จายตามหลักเกณฑและอัตรากรณีฉุกเฉิน

(4) คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาพาหนะ เมื่อจํ าเปนตองสงตัวผูประกันตนเขารับการตรวจ       
วินิจฉัยหรือรักษาตอ  ณ  สถานพยาบาลแหงอื่น

1. ถาเปนสถานพยาบาลในจังหวัดเดียวกัน คารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล จายเทาที ่     
จายจริงไมเกิน  500  บาทตอคร้ัง  คาพาหนะรับจาง  เหมาจาย  300  บาทตอคร้ัง

2 . ถาเปนสถานพยาบาลในจังหวัดอ่ืน จายเพิ่มจากขอ 1 ในอัตรากิโลเมตรละ                
90  สตางค

การดํ าเนินการเมื่อเขาโรงพยาบาลที่มิใชโรงพยาบาลตามสิทธิ
1. กรณีที่ยังไมไดรับบัตรรับรองสิทธิ ใหแจงสํ านักงานประกันสังคมโดยเร็ว เพื่อ

กํ าหนดสถานพยาบาลใหใหบริการทางการแพทย  ส ํานักงานรับผิดชอบดังน้ี
(1) คาบริการทางการแพทยที่เกิดขึ้น กอนแจงใหสํ านักงานประกันสังคมทราบ

และยังอยูภายในเวลา  72  ช่ัวโมง  ส ํานักงานประกันสังคมรับผิดชอบตามอัตราที่ก ําหนด
(2) คาบริการทางการแพทยที่เกิดขึ้นภายหลังแจง จนสถานพยาบาลจํ าหนายออก

จากสถานพยาบาล  ส ํานักงานประกันสังคมรับผิดชอบตามอัตราที่ก ําหนด
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2. ใหผูประกันตนหรือผูที่เกี่ยวของแจงสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิโดยเร็ว 
สถานพยาบาลตามสิทธิรับผิดชอบดังนี้

(1) เคลื่อนยายผูประกันตนได  รับผิดชอบนับแตเวลาท่ีรับแจง
(2) เคลื่อนยายไมได - ถารับแจงภายใน 72 ช่ัวโมง ใหรับผิดชอบสวนเกินจาก

อัตราที่สํ านักงานประกันสังคมตองจายตามอัตราที่กํ าหนด นับแตเวลาที่รับแจงจนครบ 72 ชั่วโมงและเมื่อ           
ลวงพน  72  ช่ัวโมงไปแลวตองรับผิดชอบท้ังหมด

-  ถาแจงภายหลัง  72  ช่ัวโมง  รับผิดชอบนับแตเวลาท่ีไดรับแจง
ค . การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยดวยเหตุหรือกลุ มโรค และบริการดังตอไปน้ี                   

ผูประกันตนไมมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย
(1) โรคจิต ยกเวน กรณีเฉียบพลันซึ่งตองทํ าการรักษาในทันทีและระยะเวลาใน         

การรักษาไมเกินสิบหาวัน
(2) โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการใชสารเสพติดตามกฎหมายวาดวย        

ยาเสพติด
(3) โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไขในเกิน      

หน่ึงรอยแปดสิบวันในหนึ่งป
(4) การฟอกเลือดดวยไตเทียม  (Hemodialysis)  ยกเวน

(ก) กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไมเกินหกสิบวัน ใหมีสิทธิไดรับ
การบริการทางการแพทย คือการฟอกโลหิต (Hemodialysis) โดยจายเปนคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงไมเกิน  
คร้ังละ 3,000 บาท และการลางไตทางชองทอง (Peritoneal Dialysis) โดยจายเปนคารักษาพยาบาลเทาที ่          
จายจริง  ไมเกินวันละ  500  บาท

(ข) กรณีเจ็บปวยดวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย โดยสํ านักงานประกันสังคมจะ
จายใหกับสถานพยาบาลโดยตรง  ในอัตราไมเกิน  1,500  บาท  ตอคร้ัง  และไมเกิน  3,000  บาทตอสัปดาห

(5) การกระทํ าใดๆ  เพื่อความสวยงามโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย
(6) การรักษาที่ยังอยูในระหวางการคนควาทดลอง
(7) การรักษาภาวะมีบุตรยาก
(8) การตรวจเน้ือเยื่อเพื่อการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเวน การตรวจเน้ือเยื่อเพื่อการ 

ปลูกถายไขกระดูกของผูประกันตน จายคาตรวจเน้ือเยื่อเทาที่จายจริงตามความจํ าเปนแตไมเกิน 7,000 บาท      
ตอราย
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(9) การตรวจใดๆ  ที่เกินกวาความจ ําเปนในการรักษาโรคน้ัน
(10) การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ยกเวน การปลูกถายไขกระดูก ใหจายคาบริการทาง       

การแพทยเหมาจายในอัตราเจ็ดแสนหาหม่ืนบาทตอราย
(11) การเปลี่ยนเพศ
(12) การผสมเทียม
(13) การบริการระหวางรักษาตัวแบบพักฟน
(14) ทันตกรรม ยกเวน การถอนฟน การอุดฟน และการขูดหินปูนใหผูประกันตนม ี      

สิทธิไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจ ําเปนแตไมเกินสองรอยบาทตอคร้ัง และไมเกินสี่รอย
บาทตอป

(15) แวนตา
ง. ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาอุปกรณหรืออวัยวะเทียม ตามประเภทและอัตราคาอวัยวะ

เทียมและอุปกรณในการบ ําบัดรักษาโรคที่ส ํานักงานประกันสังคมประกาศก ําหนด
(2) เงินทดแทนการขาดรายได  กรณีผูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  ผูประกันตนมี

สิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละหาสิบของคาจาง สํ าหรับการที่ผูประกันตนตองหยุดงาน
เพื่อการรักษาพยาบาลตามค ําสั่งแพทยครั้งหนึ่งไมเกิน 90 วัน และในระยะเวลาหนึ่งปปฏิทินตองไมเกิน 180 วัน 
เวนแตเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดเกิน  180  วัน  แตไมเกิน  365  วัน

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 5 (พ.ศ.2534) ออกตามความในมาตรา 64 วรรคหน่ึง แหงพระราช
บัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  ไดก ําหนดโรคเร้ือรังไว  คือ

1. โรคมะเร็ง
  2. โรคเสนเลือดในสมองผิดปกติ

3. โรคไตวายเรื้อรัง
4. โรคที่รักษาเกิน 180 วัน ติดตอกันและในขณะเจ็บปวย ผูปวยไมสามารถท ํางานได     

ตามปกติ
หลักเกณฑการรับเงินทดแทนการขาดรายได
1. ผูประกันตนตองหยุดงานตามคํ าสั่งแพทย
2. ตองปรากฏวาผูประกันตนขาดรายไดจริงๆ  ในระหวางการหยุดงานตามคํ าสั่งแพทย
3 . ตองหักจํ านวนวันลาปวยตามกฎหมายคุ มครองแรงงานกอนคํ านวณเงินทดแทน          

การขาดรายได
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2.  กรณีตาย
ผูประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการทํ างานจนถึงแกความตายมีสิทธิได

รับประโยชนทดแทน  ดังน้ี
(1) คาทํ าศพ ตามอัตราท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที ่ 9 (พ.ศ.2540) ลง        

วันที่ 28 สิงหาคม 2540 ออกตามความในมาตรา 73 (1) แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533                    
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2537 กํ าหนดใหจายเงินคาท ําศพเปนจ ํานวน               
30,000  บาท

(2) เงินสงเคราะห  จายใหแกทายาทของผูประกันตนที่ถึงแกความตาย  ดังน้ี
ก . ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวต้ังแต 36 เดือนขึ้นไป         

แตไมถึง  10  ป จะไดรับเงินสงเคราะหเทากับ  50%  ของคาจางรายเดือน คูณ 3  = คาจาง  1  เดือนคร่ึง
ข. ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 10 ปขึ้นไป จะไดรับ

เงินสงเคราะหเทากับ  50%  ของคาจางรายเดือน คูณ  10  =  คาจาง  5  เดือน

ผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย
1.  เงินคาทํ าศพ  ใหจายแกบุคคลตามล ําดับ  ดังน้ี

(1) บุคคลซึ่งผูประกันตนทํ าหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพ และไดเปนผูจัดการศพ                    
ผูประกันตน

(2) สามีหรือภริยา บิดามารดาหรือบุตรของผูประกันตน ซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปน               
ผูจัดการศพผูประกันตน (ตองเปนสามีหรือภรรยา หรือบิดา หรือมารดา หรือบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของ              
ผูประกันตน

(3) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
2.  เงินสงเคราะหกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย  จายใหแกบุคคลตามล ําดับ  ดังน้ี

(1) บุคคลที่ผูประกันตนท ําหนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
(2) ถาผูประกันตนมิไดท ําหนังสือระบุไวตาม (1) นํ ามาเฉลี่ยจายให แกสามีภริยา บิดา

มารดาหรือบุตรของผูประกันตนในจํ านวนที่เทากัน (ตองเปนสามีหรือภริยา หรือบิดา หรือมารดา หรือบุตร       
ที่ชอบดวยกฎหมายของผูประกันตน)
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3. กรณีทุพพลภาพ
ผู ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการทํ างานจนเปนเหตุให           

ทุพพลภาพมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน  ดังน้ี
(1) การบริการทางการแพทย ผูประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลไมเกิน

เดือนละ  2,000  บาท  ไมวาการเขารับบริการทางการแพทยดังกลาวจะเกี่ยวเนื่องกับการทุพพลภาพหรือไมก็ตาม
(2) เงินทดแทนการขาดรายได ผูประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาด         

รายไดจํ านวน  50 %  ของคาจางเฉลี่ยเปนระยะเวลาตลอดชีวิต
(3) ถาผูทุพพลภาพถึงแก  "ความตาย"  จะไดรับประโยชนทดแทน  คือ
1. เงินคาทํ าศพ  30,000  บาท
2. เงินสงเคราะหแกทายาท ตามหลักเกณฑค ํานวณเงินทดแทนการขาดรายได กรณีตาย

โดยนํ าเงินทดแทนการขาดรายไดที่ผูประกันตนไดรับในเดือนสุดทายกอนตายมาเปนเกณฑในการค ํานวณ
4. กรณีคลอดบุตร
ผู ประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรสํ าหรับตนเองหรือภริยา หรือ

สํ าหรับหญิงซ่ึงอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผย ถาไมมีภริยาที่จดทะเบียนโดยถูกตองตาม
กฎหมายประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับมีดังนี้

(1 ) ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ผู ประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสํ าหรับการ         
คลอดบุตรไมเกิน  2  คร้ัง

(2) คารักษาพยาบาล  เหมาจายจํ านวน  4,000  บาท/ตอการคลอดหน่ึงคร้ัง
(3) เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไมเกิน 2 คร้ัง โดยเหมาจายเปนเงินจ ํานวน 

50 %  ของคาจางเฉลี่ยเปนระยะเวลา  90  วัน
หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร
1. ผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนสํ าหรับการคลอดบุตรไมเกิน 2 คร้ัง      

ดังน้ัน ถาสามีและภริยาเปนผูประกันตนทั้ง 2 คน ใหแตละคนมีสิทธิเบิกคาคลอดบุตรไดคนละ 2 คร้ัง             
รวมเปน  4  คร้ัง

2. กรณีผูประกันตนชายเปนผูขอรับประโยชนทดแทนจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเปน 
คาคลอดบุตรเหมาจาย  4,000  บาท/คร้ังเทาน้ัน  ไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

3. ผูประกันตนหญิง มีสิทธิไดรับคาบริการทางการแพทยและเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อ
การคลอดบุตร
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4. ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาคลอดบุตร ตอเม่ือมีระยะเวลาต้ังครรภไมนอยกวา 28 สัปดาห 
และทารกออกจากครรภมารดาไมวาจะมีชีวิตรอดอยูหรือไมก็ตาม

5. ผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรสํ าหรับหญิงซึ่งอยูกินดวยกัน
ฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยเปนไปตามเง่ือนไขดังน้ี

(1) ผูประกันตนจะตองไมมีภริยาซึ่งไดจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย

(2) ผูประกันตนตองอยูกินฉันสามีภริยากับหญิงนั้นโดยเปดเผย
(3) ปรากฏช่ือของผูประกันตนเปนบิดาในสูติบัตร

5. กรณีสงเคราะหบุตร
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 75 ไดกํ าหนดประโยชนทดแทนกรณี  

สงเคราะหบุตร  ดังน้ี
(1) คาสงเคราะหความเปนอยูของบุตร
(2) คาเลาเรียนบุตร
(3) คารักษาพยาบาลบุตร
(4) คาสงเคราะหอ่ืนท่ีจํ าเปน
หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2542  มาตรา  75  ทว ิ มาตรา  75  ตรี  มาตรา  75  

จัตวา และกฎกระทรวง ฉบับที ่ 16 (พ.ศ.2542) ออกตามความในมาตรา 75 และ มาตรา 75 ตรี แหงพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2542 ได   
กํ าหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรมีสาระส ําคัญสรุปได  ดังน้ี

1. ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรสํ าหรับบุตรที่ชอบดวย
กฎหมาย ซึ่งมีอายุตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกิน 15 ป ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรท่ียกให 
เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2542) ไดกํ าหนดอายุบุตรที่มีสิทธิไดรับ         
การสงเคราะหมีอายุไมเกิน  6  ปบริบูรณ

2. ผูประกันตนสามารถใชสิทธิขอรับประโยชนทดแทนสํ าหรับบุตรจํ านวนคราวละไมเกิน                    
2  คน  โดยนับเรียงล ําดับการเกิดกอนหลัง  ไมวาบุตรจะเกิดกอนหรือหลังการเปนผูประกันตน

3. ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร  ใหจายในอัตรา  150  บาทตอเดือนตอบุตรหน่ึงคน
4. กรณีบุตรเกิดระหวางเดือนใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเต็มเดือน
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5. ผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนส ําหรับบุตร 2 คนแลว  ตอมาบุตรคนใดคนหน่ึงส้ินสุด
การมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ตามขอ 6 ถาผูประกันตนมีบุตรอ่ืนอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ ใหผูประกันตน         
ไดรับประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรแทนที่บุตรที่สิ้นสุดการมีสิทธินั้น

6. บุตรของผูประกันตนจะสิ้นสุดการไดรับประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร  เม่ือ
6.1 บุตรมีอายุเกิน  6  ปบริบูรณ
6.2 บุตรถึงแกความตาย
6.3 ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของคนอ่ืนกอนอายุ  6  ปบริบูรณ

7. การงดจายเงินสงเคราะหบุตร ใหงดจายต้ังแตเดือนถัดจากเดือนท่ีบุตรมีอายุครบ 6 ปบริบูรณ 
หรือบุตรถึงแกความตาย  หรือยกใหเปนบุตรบุญธรรม  หรือความเปนผูประกันตนส้ินสุดลง

8. ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหบุตร
8.1 กรณีบิดาและมารดาเปนผูประกันตน  ใหฝายใดฝายหนึ่งเปนผูมีสิทธิ
8.2 บิดาและมารดา หยาหรือแยกกันอยู  ใหผูอุปการะบุตรเปนผูมีสิทธิ
8.3 ผูประกันตนทุพพลภาพในขณะที่บุตรมีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ ใหจายเงินสงเคราะห

บุตรแกผูประกันตนที่ทุพพลภาพ
8.4 ผู ประกันตนถึงแกความตายในขณะที่บุตรมีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณใหจายเงิน

สงเคราะหบุตรแกบุคคล  ดังตอไปน้ี
(1 ) สามีหรือภริยาของผูประกันตนหรือบุคคลซึ่งอยู ร วมกันฉันสามีภริยากับ                   

ผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการก ําหนด  และเปนผูใชอํ านาจปกครองบุตร
(2) ผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย ผูอุปการะบุตร

ของผูประกันตนในกรณีที่สามีหรือภริยาหรือบุคคลซึ่งอยูรวมกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนมิไดอุปการะหรือ
ถูกถอนอํ านาจปกครองหรือถึงแกความตาย

9. การส้ินสิทธิการรับประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร
9.1 บุตรมีอายุเกิน  6  ปบริบูรณและไมมีบุตรอื่นมาแทนที่
9.2 บุตรถึงแกความตายและไมมีบุตรอื่นมาแทนที่
9.3 ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของคนอ่ืนกอนอายุ  6  ปบริบูรณและไมมีบุตรอื่นมาแทนที่
9.4 ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจาง
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10. การแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูของบุตรเพื่อขอรับประโยชนทดแทน
10.1 ผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรจะตองแสดงหลักฐานการมี

ชีวิตอยูของบุตรตอพนักงานเจาหนาที่ตามระยะเวลาที่สํ านักงานประกันสังคมประกาศก ําหนด
10.2 หากผูมีสิทธิไมแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูของบุตรภายในเวลาที่กํ าหนดใหงดจาย

ประโยชนทดแทนไวจนกวาจะมีการแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูของบุตร
หลักฐานแสดงการมีชีวิตอยูของบุตร
1. สํ าเนาทะเบียนบาน  หรือ
2. เอกสารที่ทางราชการออกให  หรือ
3. หนังสือรับรองของเจาพนักงานฝายปกครองหรือขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทา

ขึ้นไป
6. กรณีชราภาพ
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 77 มาตรา 77 ทว ิ มาตรา 77 ตรี

มาตรา 77 จัตวา และมาตรา 77 เบญจ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที ่ 17 (พ.ศ.2542) ออกตามความแหง          
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกนัสังคม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2542  
ไดกํ าหนดประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ  ไดแก

(1) เงินบํ านาญชราภาพ  หมายถึง  เงินเล้ียงชีพรายเดือนตลอดชีวิต
(2) เงินบํ าเหน็จชราภาพ  หมายถึง เงินบํ าเหน็จท่ีจายใหคร้ังเดียว

ประโยชนทดแทนเปนบํ านาญชราภาพ
1. กรณีปกติ
1.1 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
1. ผูประกันตนตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา  180  เดือน (15 ป)
2. มีอายุครบ  55  ปบริบูรณ
3. ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง

1.2 ประโยชนทดแทน
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเฉลี่ย 60 

เดือนสุดทายที่ใชเปนฐานในการค ํานวณเงินสมทบกอนความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง กลาวคือ ใหหาคาเฉลี่ย
ของคาจางของผูประกันตน 60 เดือนยอนหลังนับต้ังแตเดือนที่ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจาง คูณดวย  
15%  ผลลัพธจะเปนบ ํานาญชราภาพที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับตลอดชีวิต
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2. กรณีสิทธิท่ีเพ่ิมข้ึน
2.1 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
1. ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวเกินกวา  180  เดือน (มากกวา  15  ป)
2. มีอายุครบ  55  ปบริบูรณ
3. ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง

2.2 ประโยชนทดแทน
ผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนในอัตรารอยละ 15 รวมกับสวนที่ปรับเพิ่มขึ้นอีก

ในอัตรารอยละ 1 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน กลาวคือ ในขณะที่ผูประกันตนจายเงินสมทบ 
ครบ 180 เดือน และอายุครบ 55 ปบริบูรณแลว ผูประกันตนยังคงจายเงินสมทบตอไป ใหผูประกันตนมีสิทธ ิ     
ไดรับเงินบํ านาญชราภาพเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการจายเงินสมทบบวกอัตราเงินบํ านาญชราภาพเพิ่มขึ้นอีก 1% 
สํ าหรับระยะเวลาการจายเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นทุก 12 เดือน เชน ถาผูประกันตนจายเงินสมทบเพิ่มอีก 5 ป              
การคํ านวณเงินบ ํานาญชราภาพจะค ํานวณจากอัตรารอยละ  15 + 5  =  20

ผูรับบํ านาญชราภาพกลับเขาเปนผูประกันตน
กรณีผูรับบํ านาญชราภาพกลับเขาเปนผูประกันตนใหงดจายเงินบํ านาญชราภาพจนกวาความ

เปนผูประกันตนจะสิ้นสุดลงอีก ดังน้ัน จึงมีผลทํ าใหผูประกันตนที่รับบํ านาญชราภาพอยูแลว ถากลับเขาไป      
เปนผูประกันตนอีก (ผูประกันตนตองกลับเขาเปนผูประกันตนในขณะที่มีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ) จะไมได      
รับเงินบํ านาญชราภาพที่เคยรับอยูเดิม และผูประกันตนจะตองจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตอไปจนกวา
จะสิ้นสภาพการเปนลูกจาง

ประโยชนทดแทน ในกรณีผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางอีกครั้ง ผูประกันตนมีสิทธิได
รับประโยชนทดแทนดังน้ี

(1) ไดรับเงินบํ านาญชราภาพ ตามจํ านวนเงินบํ านาญชราภาพเดิมท่ีเคยรับมาแลว  รวมกบั
(2) เงินเพิ่มอีกรอยละ 1 ของระยะเวลาการจายเงินสมทบที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 12 เดือน ส ําหรับการ

จายเงินสมทบในชวงระยะเวลาที่กลับเขาเปนผูประกันตนครั้งหลัง ทั้งนี้ โดยคดิคํ านวณรอยละ 1 ของคาจางที่ใช
เปนฐานในการค ํานวณบ ํานาญชราภาพ  (คาจางเฉลี่ย  60  เดือนสุดทาย)

อัตราเงินบ ํานาญชราภาพขั้นตํ ่าขั้นสูง
อัตราเงินบํ านาญชราภาพที่ผูประกันตนมีสิทธิไดรับตองไมต่ํ ากวาจํ านวนเงินบํ านาญชราภาพ

ข้ันต่ํ าที่สํ านักงานประกันสังคมก ําหนด  ทั้งนี้  โดยคํ านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้น
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การส้ินสิทธิในการรับเงินบํ านาญชราภาพ
1. ผูรับเงินบํ านาญชราภาพกลับเขาเปนผูประกันตนอีก งดจายบํ านาญชราภาพต้ังแตเดือนที่

กลบัเขาเปนผูประกันตน
2. ผูรับเงินบํ านาญชราภาพถึงแกความตาย งดจายเงินบ ํานาญชราภาพต้ังแตเดือนถัดจากเดือนท่ี

ผูรับบํ านาญชราภาพถึงแกความตาย

สิทธิประโยชนที่ผูรับบ ํานาญชราภาพเปนผูทุพพลภาพ
กรณีผูประกันตนไดรับบํ านาญชราภาพแลว  ตอมาเปนผูทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติประกัน

สังคม พ.ศ.2533 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2537 มาตรา 69 ในระหวาง      
การคุมครอง 6 เดือน ภายหลังสิ้นสภาพการเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไข       
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2537 ซึ่งผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
การขาดรายได และคาบริการทางการแพทยในกรณีทุพพลภาพ ใหผูประกันตนดังกลาวมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทน  ดังน้ี

1. ใหงดจายบ ํานาญชราภาพ
2. ใหไดรับเงินบ ําเหน็จชราภาพตามจํ านวนและระยะเวลาที่ผูประกันตนจายสมทบ หักดวยเงิน

บํ านาญชราภาพที่ไดรับไปแลว
3. ใหไดรับเงินทดแทนการขาดรายได  50%  ของคาจางตลอดชีวิต

การแสดงตนเพือ่รับบํ านาญชราภาพ
1. ผูรับบํ านาญชราภาพตองแสดงตนหรือแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยูตอพนักงานเจาหนาที่

ตามระยะเวลาที่ส ํานักงานประกันสังคมประกาศก ําหนด
2. กรณีที่ผูรับบํ านาญชราภาพไมไปแสดงตนหรือแสดงหลักฐานตามขอ 1 ใหงดจายบ ํานาญ

ชราภาพไวจนกวาผูรับบ ํานาญชราภาพไปแสดงตนหรือแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู
3. หลกัฐานการมีชีวิตอยู  หมายถึง

3.1 สํ าเนาทะเบียนบาน  หรือ
3.2 หลักฐานท่ีทางราชการออกให  หรือ
3.3 หนังสือรับรองของเจาพนักงานฝายปกครองหรือขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทา

ขึ้นไป
[กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [สรุปสาระส ําคัญฯ]
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ประโยชนทดแทนกรณีบํ าเหน็จชราภาพ
(1) เง่ือนไขการเกิดสิทธิ
1. ผูประกันตนจายเงินสมทบไมครบ  180  เดือน
2. ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
3. มีอายุครบ  55  ปบริบูรณ

(2) ประโยชนทดแทนกรณีบํ าเหน็จชราภาพ
1. กรณีที่ผูประกันตนจายเงินสมทบตํ ่ากวา 12 เดือน มีสิทธิไดรับบ ําเหน็จชราภาพเทากับ

จํ านวนเงินสมทบที่ผูประกันตนจายสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
2. ผูประกันตนที่จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมต้ังแต 12 เดือนขึ้นไปมีสิทธิไดรับ

บํ าเหน็จชราภาพตามจํ านวนเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเงิน สมทบกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ รวม
กับจํ านวนเงินสมทบที่นายจางจายสมทบในกรณีดังกลาว รวมกบัจํ านวนผลประโยชนตอบแทนตามที่ส ํานักงาน
ประกันสังคมกํ าหนดซึ่งสํ านักงานประกันสังคมไดออกประกาศสํ านักงานประกันสังคม เร่ือง อัตราผล
ประโยชนตอบแทนเงินบํ าเหน็จชราภาพ ประจํ าป พ.ศ.2542 ใหคํ านวณจายในอัตรารอยละ 2.4 ตอปและ       
ประจํ าป พ.ศ.2543 สํ านักงานประกันสังคมไดออกประกาศสํ านักงานประกันสังคม เรื่อง กํ าหนดอัตราผล
ประโยชนตอบแทนเงินบ ําเหน็จชราภาพ ประจํ าป พ.ศ.2543 กํ าหนดอัตราผลประโยชนตอบแทนเงินบํ าเหน็จ
ชราภาพ ใหค ํานวณจายในอัตรารอยละ 3.7 ตอป ของเงินสมทบสุทธิที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบเพื่อ
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2543 และในป 2544 อัตรา            
ผลประโยชนตอบแทนใหคํ านวณจายในอัตรารอยละ  4.2  ตอป

วิธีค ํานวณเงินบ ําเหน็จชราภาพ
1. การคํ านวณหาผลประโยชนตอบแทนในแตละป
ผลประโยชนตอบแทนในปนั้น = จํ านวนเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง ณ วันสิ้นปนั้น          

คูณ  อัตราผลประโยชนตอบแทนของปน้ัน
2. การคํ านวณผลประโยชนตอบแทนระหวางป  ท่ีผูประกันตนย่ืนคํ าขอรับบ ําเหน็จชราภาพ
ผลประโยชนตอบแทนระหวางป = เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริงสิ้นสุด ณ วันที่มีการ

วินิจฉัย คูณ อัตราผลประโยชนตอบแทนตามประกาศของป  คูณ จํ านวนเดือนกอนเดือนท่ีมีการวินิจฉัย หาร 12
3. การคํ านวณเงินบ ําเหน็จที่จะตองจายคืน
เงินบ ําเหน็จชราภาพ = เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริงสิ้นสุด ณ วันท่ีมีการวินิจฉัย บวก ผล

ประโยชนตอบแทนท่ีคํ านวณได
[กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [สรุปสาระส ําคัญฯ]
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ตัวอยาง นางสาวสุขสมร จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังแตป พ.ศ.2542 ตอมาสิ้น
สภาพการเปนลูกจางเมื่อเดือนมกราคม 2545 ในขณะที่มีอาย ุ 56 ป และไดยื่นคํ าขอรับเงินบํ าเหน็จชราภาพ  
สํ านักงานประกันสังคมไดวินิจฉัยสั่งจาย  เม่ือเดือนมีนาคม  2545  นางสาวสุขสมรมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จดังน้ี

1. การคํ านวณหาผลประโยชนตอบแทนในแตละป
ผลประโยชนตอบแทนในปนั้น = จํ านวนเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง ณ วันสิ้นปนั้น           

คูณ  อัตราผลประโยชนตอบแทนของปน้ัน
1.1 ป 2542 เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง (นางสาวสุขสมรนํ าสงจริง) เปนเงิน 2,000   

(อัตราผลประโยชนตอบแทนตามประกาศ  =  2.4  ของเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง)
ผลประโยชนตอบแทน = จํ านวนเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง ณ วันสิ้นป 2542                    

คูณ  อัตราผลประโยชนตอบแทนประจํ าป  2542
           =  2,000  x  2.4          =           48     บาท

1.2 ป 2543 เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง เปนเงิน 1,800 (อัตราผลประโยชนตอบแทน
ตามประกาศ  =  3.7  ของเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง)

ผลประโยชนตอบแทน  =  จํ านวนเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง  ณ  วันสิ้นป  2543
{เงินสมทบสุทธิของป  พ.ศ.  2542  บวก  เงินสมทบสุทธิของป  พ.ศ.  2543   (2,000  +  1,800  =  3,800  บาท)}
คูณ  อัตราผลประโยชนตอบแทนประจํ าป  2543

          =  3,800  x  3.7          =           140.60    บาท

1.3 ป 2544 เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง เปนเงิน 2,000 (อัตราผลประโยชนตอบแทน
ตามประกาศ  =  4.2  ของเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง)

ผลประโยชนตอบแทน = จํ านวนเงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริง  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  อัตราผลประโยชนตอบแทนประจํ าป  2543

         =  5,800  x  4.2          =        243.60    บาท

[กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [สรุปสาระส ําคัญฯ]
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2. การคํ านวณผลประโยชนตอบแทนระหวางป  ท่ีผูประกันตนย่ืนคํ าขอรับบ ําเหน็จชราภาพ
ผลประโยชนตอบแทนระหวางป พ.ศ.2545 = เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริงสิ้นสุด ณ วันท่ี

มีการวินิจฉัย {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 จํ านวนเดือนกอนเดือนท่ีมีการวินิจฉัย (พนักงานเจาหนาที่วินิจฉัยเดือน มีนาคม พ.ศ.2545
จํ านวนเดือนกอนเดือนวินิจฉัย  คือ  มกราคม  และกุมภาพันธ  พ.ศ.  2545  รวม  2  เดือน)   หาร  12

       =  5,800   x    4.2     x     2

       =  40.60
3. การคํ านวณเงินบ ําเหน็จที่จะตองจายคืน
เงินบ ําเหน็จชราภาพ = เงินสมทบสุทธิที่มีการจายจริงสิ้นสุด ณ วันท่ีมีการวินิจฉัย บวก ผล

ประโยชนตอบแทนท่ีคํ านวณไดของป  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

ผูประกันตนที่จายเงินสมทบตํ ่ากวา 12 เดือน มีสิทธิไดรับบ ําเหน็จชราภาพเทากับจํ านวนเงิน      
สมทบที่ผูประกันตนจายสมทบกรณีสงเคราะหบุตรและกรณีชราภาพ

กํ าหนดเวลาการมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ
กรณีบํ านาญชราภาพ
ผูประกันตนที่จายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขอันกอใหเกิดสิทธิกรณีบ ํานาญชราภาพ มีสิทธิได

รับเงินบํ านาญชราภาพต้ังแตเดือนถัดจากเดือนท่ีผูประกันตนมีอายุครบ  55  ปบริบูรณ
กรณีบํ าเหน็จชราภาพ
1. ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางกอนอายุครบ 55 ปบริบูรณ ใหไดรับบ ําเหน็จชราภาพ

ในเดือนถัดจากเดือนที่มีอาย ุ 55  ปบริบูรณ
2. ผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจางตั้งแตอาย ุ 55 ปบริบูรณ ใหไดรับบ ําเหน็จชราภาพใน

เดือนถัดจากเดือนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง
3. ผูประกันตนถึงแกความตาย ใหไดรับบ ําเหน็จชราภาพในเดือนถัดจากเดือนท่ีผูประกันตนถึง

แกความตาย
4. ผูประกันตนทุพพลภาพ ใหไดรับบํ าเหน็จชราภาพในเดือนถัดจากเดือนที่มีคํ าสั่งใหเปน         

ผูทุพพลภาพ
[กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [สรุปสาระส ําคัญฯ]
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ผูประกันตนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพถึงแกความตาย
1. ผูประกันตนถึงแกความตายกอนรับประโยชนทดแทน ใหทายาทไดรับประโยชนทดแทน

กรณีบ ําเหน็จชราภาพ
2. ผูประกันตนไดรับบํ านาญชราภาพแลวและถึงแกความตายภายใน 60 เดือน นับแตเดือนท่ีมี

สิทธิรับบํ านาญชราภาพ ใหทายาทไดรับบ ําเหน็จชราภาพจํ านวน 10 เทาของบํ านาญชราภาพคราวสุดทายกอน         
ถึงแกความตาย

3. ผูประกันตนไดรับบํ านาญชราภาพ ตอมากลับเขาเปนผูประกันตน และถึงแกความตาย         
ภายใน 60 เดือนนับแตเดือนที่รับบํ านาญชราภาพ ใหทายาทไดรับบํ านาญชราภาพ 10 เทาของบํ านาญ                
ชราภาพเดิม รวมกับบ ําเหน็จชราภาพตามจํ านวนและระยะเวลาการจายเงินสมทบของผูประกันตนที่ผูประกันตน
ไดจายสมทบกองทุนขณะกลับเขาเปนผูประกันตน  ทายาทผูมีสิทธิรับบ ําเหน็จชราภาพกรณีผูประกันตนตาย

(1) บุตรชอบดวยกฎหมาย ยกเวนบุตรบุญธรรม หรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรม
ของคนอ่ืนไดรับ  2  สวน  ถามีบุตรต้ังแต  3  คนขึ้นไปใหไดรับ  3  สวน

(2) สาม ี หรือภริยาใหไดรับ  1  สวน
(3) บิดามารดา  หรือบิดา  หรือมารดาใหไดรับ  1  สวน

ผูประกันตนตามมาตรา  40
พระราชกฤษฎีกากํ าหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบประเภทของประโยชนทดแทน

ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ.2537  
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของผูประกันตนตามมาตรา  40  ดังน้ี

เงินสมทบ
(1) ผูประกันตนจายเงินสมทบเขากองทุนเปนรายป  ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกป
(2) การจายเงินสมทบคร้ังแรก ผูประกันตนตองจายในเดือนถัดจากเดือนที่เลขาธิการหรือผูที่

เลขาธิการมอบหมายแจงใหทราบ  โดยเฉลี่ยตามสวนของเงินสมทบทั้งป
(3) กรณีไมจายเงินสมทบภายในกํ าหนดถือวาไมประสงคที่จะเปนผูประกันตนต้ังแตเดือนที่

ไมจายเงินสมทบ
ประโยชนทดแทน
1. ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร

(1) ผูประกันตนมีสิทธิไดรับส ําหรับตนเอง  หรือคูสมรส

[กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [สรุปสาระส ําคัญ]
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(2) ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเมื่อเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา            
9  เดือนติดตอกัน  (จายเงินสมทบมาแลว)

(3) ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรเปนจ ํานวนเงิน  3,000  บาท
2. ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ

(1) ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนเมื่อเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา
สามสิบหกเดือนติดตอกัน

(2) ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ
1. คาใชจายเก่ียวกับการตรวจวินิจฉัยโรค  เปนจํ านวนเงินเดือนละ  1,000  บาท
2. เงินทดแทนการทุพพลภาพในอัตรารอยละหาสิบของอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํ า

รายวันตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  คูณดวยสามสิบ  เปนระยะเวลา  15  ป
3. ประโยชนทดแทนในกรณีตาย
1. ถาผูประกันตนถึงแกความตายภายหลังจากเดือนที่ผูประกันตนไดออกเงินสมทบ

ใหไดรับคาท ําศพเปนจ ํานวน  100  เทาของอัตราคาจางรายวันข้ันต่ํ าสูงสุด
2. ผูมีสิทธิรับคาท ําศพ
ก. บุคคลที่ผูประกันตนท ําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพ  และเปนผูจัดการศพ
ข . คูสมรสบิดามารดาหรือบุตรของผูประกันตนและมีหลักฐานแสดงวาเปน          

ผูจัดการศพผูประกันตน
ค. บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน

ระยะเวลาการยื่นขอรับประโยชนทดแทน ใหผู ประกันตนหรือผูมีสิทธิยื่นคํ ารองขอรับ
ประโยชนตอสํ านักงานประกันสังคมภายใน 1 ปนับแตวันที่มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทน และประโยชน        
ทดแทนที่เปนตัวเงินตองรับเงินภายใน 2 ปนับแตวันที่ไดรับแจงหากไมมารับเงินน้ันจะตกเปนของกองทุน
ประกันสังคม

กรณีไมมีสิทธิรับประโยชนทดแทน
ผูประกันตนหรือผูมีสิทธิรับคาทํ าศพ ไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน เมื่อปรากฏวาการ

ทุพพลภาพหรือตายน้ันเกิดข้ึนเพราะ
(1) บุคคลดังกลาว  จงใจกอใหเกิดข้ึนหรือยินยอมใหผูอ่ืนกอใหเกิดข้ึน
(2) เกิดขึ้นเนื่องจากการท ํางานใหแกนายจาง
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การสิน้สุดการรับประโยชนทดแทน
(1) ลาออกจากความเปนผูประกันตน
(2) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา  33
(3) ผูประกันตนแจงขอความหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามใน

การสมัครเปนผูประกันตนในภาระสํ าคัญอันเปนเท็จ
กรณีท่ีผูประกันตนไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
1. จงใจกอใหเกิดขึ้น  หรือ
2. ยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น
การยื่นคํ าขอรับประโยชนทดแทน
ผู ประกันตนหรือผู มีสิทธิอ่ืน ที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามที่พระราชบัญญัติ           

ประกันสังคม พ.ศ.2533 กํ าหนด จะตองย่ืนคํ ารองขอรับประโยชนทดแทนตอสํ านักงาน ภายใน 1 ป นับแต        
วันที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน และจะตองขอรับเงินภายใน  2  ป  นับแตวันที่ไดรับแจงจากส ํานักงาน

การคุมครองภายหลังสิ้นสภาพการเปนลูกจาง (ออกจากงาน)
1. พระราชกฤษฎีกากํ าหนดระยะเวลาการมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีผูประกันตนสิ้น

สภาพการเปนลูกจาง พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนท่ี 68 ก ลงวันที ่ 30 กรกฎาคม       
2542 ขอ 3 กํ าหนดใหผูประกันตนซึ่งไดสงเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะกอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชน       
ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย และไดที่สิ้นสภาพ      
การเปนลูกจางในชวงระยะเวลาต้ังแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2542 จนถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2542 (ในวันที ่              
31 กรกฎาคม 2542 น้ัน ผูประกันตนมิไดทํ างานใหนายจางแลว) มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณี       
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  กรณีคลอดบุตร  กรณีทุพพลภาพ   และกรณีตาย  ตอไปอีก  12  เดือนนับจากวันท่ี
สิ้นสุดการเปนลูกจาง

2. สํ าหรับผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางกอนการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
และภายหลังต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 2543 เปนตนไป ถาผูประกันตนนั้นไดจายเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลา             
อันกอใหเกิดสิทธ ิ จะมีสิทธิไดรับความคุมครองทั้ง 4 กรณี ดังกลาวตอไปอีก 6 เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการ      
เปนลูกจาง

3. ผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางหากเคยจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน
สามารถสมัครเปนผูประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ได โดยผูประกันตนตองย่ืนแบบแสดงความจํ านง
สมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง ผูประกันตนตาม     
มาตรา  40  

[กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [สรุปสาระส ําคัญฯ]

27



การอุทธรณ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 85 กํ าหนดวา ถานายจาง ผูประกันตนหรือ

บุคคลอ่ืนใดไมพอใจคํ าสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาที่ ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ   
อุทธรณได  ดังน้ี

1. ตองอุทธรณเปนหนังสือยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ส ํานักงานประกันสังคมแหงทองที่ที่
เปนที่ต้ังกิจการของนายจาง สถานที่ท ํางานหรือภูมิล ําเนาของผูประกันตนหรือภูมิลํ าเนาของผูมีสิทธิอุทธรณแลว
แตกรณี  ทั้งนี ้ หนังสืออุทธรณอยางนอยตองระบุดังน้ี

(1) ชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ
(2) ความเกี่ยวของสัมพันธกับนายจางหรือผูประกันตนส ําหรับกรณีที่ผูอุทธรณมิใชนายจาง

หรือผูประกันตน
(3) สถานประกอบกิจการของนายจางหรือสถานที่ท ํางานของผูประกันตน
(4) คํ าสั่งอันเปนเหตุใหอุทธรณ  พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควร
(5) คํ าขออุทธรณ  หรือเหตุผลหรือขอโตแยงของผูอุทธรณ

2. ตองอุทธรณภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจงคํ าสั่ง
หมายเหตุ กรณีท่ีเลขาธิการอาศัยอ ํานาจตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มีอํ านาจ     
ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจางท่ีไมนํ าสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มหรือนํ าสงไมครบ
จํ านวนซึ่งขณะนี้เลขาธิการไดออกคํ าสั่งส ํานักงานประกันสังคม  ท่ี  826/2543  มอบอ ํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน ในการออกคํ าสั่งดังกลาว และเมื่อเลขาธิการหรือผูวาราชการจังหวัดออกคํ าสั่งยึด อายัด
ทรัพยสินและขายทอดตลาดทรัพยสินแลวหามผูไดรับคํ าส่ังอุทธรณคํ าสั่งดังกลาว

3. การอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคํ าสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจาหนาที่  
เวนแตผูอุทธรณไดยื่นค ํารองตอเลขาธิการขอใหทุเลาการปฏิบัติตามค ําสั่งไวกอน ซึ่งเลขาธิการมีดุลยพินิจสั่งให
ทุเลาการปฏิบัติตามค ําสั่งหรือไมก็ได

การนํ าคดีไปสูศาลแรงงาน
ในกรณีที่ผู อุทธรณยื่นคํ ารองอุทธรณ และคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยแลวแต             

ผูอุทธรณไมพอใจคํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธินํ าคดีไปสู "ศาลแรงงาน" ภายใน                 
30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคํ าวินิจฉัยและถาไมนํ าคดีไปสูศาลแรงงานภายในกํ าหนดระยะเวลาดังกลาว               
คํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนที่สุด
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บทกํ าหนดโทษ
ทางอาญา
1. มาตรา 92 ผูใดไมใหถอยคํ า ไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูลท่ีจํ าเปนตามคํ าสั่งคณะ

กรรมการ  คณะกรรมการการแพทย คณะกรรมการอุทธรณ หรือพนักงานเจาหนาท่ี
โทษ  จํ าคุกไมเกิน  1  เดือน  หรือปรับไมเกิน  10,000  บาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

2. มาตรา 96 นายจางที่มีเจตนาไมยื่นแบบรายการ ขึ้นทะเบียนนายจาง (ตามมาตรา 34)               
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีมีลูกจางครบ 10 คน หรือไมแจงขอเปล่ียนแปลงขอเท็จจริงหรือแกไขเพ่ิมเติมรายการ  
(ตามมาตรา  44)  ภายในวันที ่ 15  ของเดือนถัดจากเดือนท่ีขอเท็จจริงเปล่ียนแปลงไป

โทษ จํ าคุกไมเกิน  6  เดือน  หรือ  ปรับไมเกิน  20,000  บาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ
3. มาตรา  97 นายจางที่มีเจตนายื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจาง สปส.1-01 แบบรายการ      

ขึ้นทะเบียนผูประกันตน สปส.1-03 โดยกรอกขอความเปนเท็จ หรือแกไขเพิ่มเติมรายการ ตามมาตรา 44          
หรือแจงขอเปล่ียนแปลงขอเท็จจริงเปนเท็จในหนังสือขอเปล่ียนแปลงขอเท็จจริงหรือแกไขเพ่ิมเติม

โทษ  จํ าคุกไมเกิน  6  เดือน  หรือปรับไมเกิน  20,000  บาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ
4. มาตรา 98 ผูใดขัดขวางหรือไมอํ านวยความสะดวกตามสมควรแกการปฏิบัติหนาที่ของ

พนักงานเจาหนาท่ี
โทษ จํ าคุกไมเกิน  1  เดือน  หรือปรับไมเกิน  10,000  บาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

5. มาตรา  99  นายจางที่ไมจัดทํ าทะเบียนผูประกันตนเก็บรักษาไว  ณ  ที่ท ํางานของนายจาง
โทษ  จํ าคุกไมเกิน  1  เดือน  หรือปรับไมเกิน  10,000  บาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

6. มาตรา 100 ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริงท่ีตามปกติ
วิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซ่ึงตนไดมาหรือลวงรูเน่ืองจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม  พ.ศ.2533

โทษ  จํ าคุกไมเกิน  1  เดือน  หรือปรับไมเกิน  3,000  บาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ
ยกเวน  ในกรณีท่ีเปนการเปดเผยเพ่ือประโยชนดังตอไปน้ี  สามารถเปดเผยได
(1) เพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
(2) เพื่อประโยชนแกการคุมครองแรงงาน
(3) เพื่อประโยชนในการสอบสวน
(4) เพื่อประโยชนในการพิจารณาคดี
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กรณีนายจางเปนนิติบุคคล
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทํ าผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติประกันสังคม          

พ.ศ.2533 ถือวาผูแทนของนิติบุคคลน้ัน กรรมการทุกคนและผูรับผิดชอบในการดํ าเนินการของนิติบุคคลตอง     
รับผิดเชนเดียวกับนิติบุคคลน้ัน เวนแตผูแทนนิติบุคคล กรรมการหรือผูรับผิดชอบดังกลาว จะพิสูจนไดวาตน      
ไมไดรูเห็นเปนใจในการกระทํ าผิดน้ัน  หรือไดจัดการตามสมควรเพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดข้ึน

การเปรียบเทียบความผิด
สํ าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษปรับ หรือโทษจํ าคุกไมเกิน        

6 เดือน ถาเลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย สํ าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร หรือผูวา        
ราชการจังหวัดหรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สํ าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืน เห็นวา ผูกระทํ า        
ความผิดไมควรไดรับโทษถึงจํ าคุกหรือไมควรถูกฟอง  บุคคลดังกลาวมีอํ านาจเปรียบเทียบความผิดได

ทางแพง
1. มาตรา 49 กรณีที่นายจางไมนํ าสงเงินสมทบในสวนของตนหรือในสวนของผูประกันตน

ภายในกํ าหนดเวลาหรือนํ าสงเงินสมทบไมครบตามจํ านวนที่ตองนํ าสง นายจางตองจายเงินเพิ่มอีกรอยละ 2         
ตอเดือนของเงินสมทบที่นายจางยังมิไดน ําสงหรือของจํ านวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู

2. มาตรา 49 วรรคสอง กรณีที่นายจางมิไดหักคาจางของผูประกันตนไวเพื่อสงเปนเงิน            
สมทบหรือหักไวแลวแตไมครบจํ านวน นายจางตองรับผิดใชเงินท่ีตองสงเปนเงินสมทบในสวนของผูประกันตน
เต็มจํ านวนและตองจายเงินเพิ่ม รอยละ 2 ตอเดือนในเงินจํ านวนน้ีดวยนับถัดจากวันที่ตองนํ าสงเงินสมทบ        
และถือวาผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชนคุมครองเสมือนผูประกันตนสงเงินสมทบแลวเชนเดียวกัน

3. มาตรา 50 กรณีที่นายจางที่ไมนํ าสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มหรือนํ าสงไมครบจํ านวน
ตามที่กฎหมายกํ าหนด เลขาธิการหรือผูวาราชการจังหวัด (เลขาธิการมอบหมาย) มีอํ านาจออกคํ าสั่งยึด อายัด       
และขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจางเพื่อใหไดรับเงินที่คางช ําระ

     รวบรวมโดย  นางสาวปราน ี  สุขศรี  นิติกร  6 ว

[สารบัญ]  [กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [สรุปสาระส ําคัญฯ]
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วธิปีฏบิัติเกี่ยวกับการสงเงินสมทบ พ.ร.บ.ประกันสังคม

➭ !ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินและการสงเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม  พ.ศ. 2534

➭ !กํ าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของสวนราชการปงบประมาณ  2534

[สารบัญ]   



2.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินและการสงเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม  พ.ศ. 2534

➭ !หนังสือกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การเบิกจายเงินและการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

➭ !ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกเงิน และการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

[สารบัญ]   [วิธีปฏิบัติฯ]   



ดวนท่ีสุด
ท่ี กค 0502/ว 32 กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามท่ี 6  กท 10400

1! มนีาคม  2534

เร่ือง การเบิกจายเงินและการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เรียน ผูวาราชการจงัหวัด  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  อธิบด ี เลขาธิการ  ผูอํ านวยการ

ส่ิงที่สงมาดวย ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินและการสงเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  พ.ศ. 2534

ตามท่ีไดมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งมีผลให
สวนราชการมหีนาที่สงเงินและหักเงินคาจางลูกจางชั่วคราวสมทบเขากองทุนประกันสังคม ดังนั้น
เพ่ือใหการเบกิจายเงินดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองและรวดเร็ว กระทรวงการคลังจึงไดก ําหนด
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินและการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2534
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)   ประสิทธ์ิ   รัตนเสถียร
          (นายประสิทธ์ิ   รัตนเสถียร)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมายและระเบียบการคลัง
โทร. 2739609

[สารบัญ]  [วิธีปฏิบัติฯ]  [หนาถัดไป]
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ปท่ี ๓๒ เลม ๒  มีนาคม – เมษายน ๒๕๔๓        ๖๑
                                                                                                                                                      

ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกเงิน และการสงเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม

พ.ศ. 2534
                              

  เพ่ืออนุมตัใิหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อาศัยอ ํานาจตามความ
ในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง   พ.ศ. 2520   ขอ  35  กระทรวงการคลังจึงก ําหนดระเบียบน้ีไว
ดังนี้

  ขอ  1 ระเบียบน้ีเรียกวา      “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินและการ
สงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2534”

  ขอ  2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2534 เปนตนไป
  ขอ  3 ในระเบียบน้ี
  “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ
  “กองทุนประกนัสังคม”  หมายความวา  กองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน

สังคม พ.ศ. 2533
  “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการผูเบิกเงินคาจางกับกรมบัญชีกลางหรือสํ านัก

งานคลังจงัหวดั หรือกับธนาคารที่น ําฝากไว แลวแตกรณ ี และใหหมายความรวมถึงสวนราชการผูเบิก
แทนดวย

  ขอ  4 ใหปลัดกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี

หมวดที ่ 1
การเบิกจายเงินสมทบในสวนของนายจาง

ขอ  5 ใหสวนราชการเบิกเงินสมทบเขากองทุนประกนัสังคม ดังนี้
(1)! กรณีลูกจางท่ีไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ ใหเบิกจากเงินงบ
ประมาณตามหมวดรายจายที่สํ านักงบประมาณก ําหนด

                                                                [กอนหนาน้ี] [หนาถัดไป]
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๖๒ กฎหมายและระเบียบ
                                                                                                                                                      

    (2) กรณลีกูจางท่ีไดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณ ใหเบิกจากเงินนอกงบ
ประมาณ  ตามประเภทที่ใชในการจาง

  ขอ  6 ใหสวนราชการวางฎีกาขอเบิกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม  จํ านวนรอยละ
1.5 ของคาจางกอนหักภาษ ีพรอมกับฎีกาขอเบิกคาจาง กับกรมบัญชีกลางหรือสํ านักงานคลังแลวแต
กรณี

  ขอ  7 เมือ่สวนราชการผูเบิกไดรับอนุมัติฎีกาเบิกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมแลว
ใหเขยีนเชค็ส่ังจายเงินจ ํานวนดังกลาวเขาบัญชีกองทุนประกันสังคม   ตามวธีิการท่ีสํ านักงานประกัน
สังคมก ําหนดภายใน 3 วันทํ าการนับแตท่ีไดรับอนุมัติ

สํ าหรบัลูกจางที่ไดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณ   ซึง่ไดรับความตกลงจาก
กระทรวงการคลังใหฝากเงินกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชยอื่น    ก็ใหเขียนเช็คสั่ง
จายจากเงินน้ันสมทบเขากองทุนประกันสังคมภายใน  3  วันทํ าการนับแตวันเบิกจายคาจาง

หมวดที ่2
การหักเงินคาจางของลูกจางสมทบเขากองทุน

  ขอ  8 ใหสวนราชการหักเงินคาจางของลูกจางตามจํ านวนรอยละ   1.5    ของคาจาง
กอนหักภาษ ีสงเขากองทุนประกันสังคมพรอมกับสวนที่จะตองน ําสงในฐานะนายจาง ตามขอ  7

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  กุมภาพันธ พ.ศ. 2534
      (ลงชื่อ)   บรรหาร   ศิลปอาชา

 (นายบรรหาร   ศิลปอาชา)
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

                     [กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [วิธีปฏิบัติฯ]
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2.2 กํ าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการสงเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของสวนราชการปงบประมาณ  2534

➭ ! หนังสือสํ านักงบประมาณ  เร่ือง  กํ าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมปงบประมาณ  พ.ศ. 2534

➭ ! หนังสือกระทรวงการคลัง เร่ือง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของสวนราชการ

-  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนํ าสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของสวนราชการ

[สารบัญ]  [วิธีปฏิบัติฯ]



ดวนมาก
ท่ี นร 0402/ว 091 สํ านักงบประมาณ

ถนนพระรามท่ี  6  กทม. 10400

26! มนีาคม  2534

เรื่อง ก ําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2534

เรียน

เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  2533  ไดบัญญัติใหสวนราชการที่มี
ลูกจางช่ัวคราวมีหนาท่ีตองจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในฐานะนายจาง  แตโดยที่ในป
งบประมาณ  พ.ศ.  2534  มิไดจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไว  สํ านักงบประมาณจึงเห็นสมควร
ก ําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีดังกลาวในปงบประมาณ
พ.ศ.  2534  เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติดังนี้

1.! ลกูจางชัว่คราวทีจ่างจากงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราว ใหสวนราชการ
เจยีดจายจากงบประมาณของสวนราชการ  โดยใหเบิกจายคาใชจายเพื่อสมทบเงินกองทุนประกันสังคม
จากหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ โดยเบิกจายในลักษณะคาใชสอย  จากแผนงาน งานหรือโครงการ
เดยีวกัน หรือจากแผนงาน งานหรือโครงการอื่นได

2.! สํ าหรับลูกจางชั่วคราวที่จางจากงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง
หมวดเงนิอดุหนนุและหมวดรายจายอื่น  ใหสวนราชการเจียดจายจากงบประมาณ เพื่อสมทบเงินกองทุน
ประกนัสังคมจากหมวดดังกลาวในลักษณะคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุตามแผนงาน งานหรือโครงการ
น้ัน ๆ  กอน  หากไมมีหรือมีไมเพียงพอจึงใหเบิกจายจากหมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสด ุ ตามที่กํ าหนด
ในขอ  1

3.! ในกรณทีีส่วนราชการใดมีปญหาขอขัดของเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณ
เพ่ือการน้ี ใหขอทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณ

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ
  (ลงชื่อ)    บดี   จุณณานนท
            (นายบด ี   จุณณานนท)
       ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ

กองกฎหมายและมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 2732437

[สารบัญ]   [กํ าหนดแนวทาง]   [หนาถัดไป]
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ปท่ี ๓๒ เลม ๒  มีนาคม – เมษายน ๒๕๔๓         ๗๙
                                                                                                                                                      

ท่ี กค 0510/ว 55 กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามท่ี 6 กท. 10400

17! เมษายน  2534

เรื่อง  วธิปีฏิบัตเิกีย่วกับการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของสวนราชการ
เรียน ผูวาราชการจังหวัด   ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง  อธิบด ี   เลขาธิการ  ผูอํ านวยการ
ส่ิงท่ีสงมาดวย   วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของสวนราชการ

  ดวยพระราชบัญญัติประกนัสังคม  พ.ศ. 2533  ไดบัญญัติใหสวนราชการที่มีลูกจางชั่วคราว
สงเงนิสมทบเขากองทุนประกันสังคม  โดยหักจากคาจางของลูกจางชั่วคราวและจายสมทบเพิ่มในสวน
ของนายจาง

  เพ่ือใหการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวของสวนราชการตาง   ๆ    เปนไปในแนวทาง
เดยีวกนั     กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรกํ าหนดวิธีปฏิบัติ    กรณีการหักการเบิกจายและการสงเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมตามส่ิงที่สงมาดวย

  จงึเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)  กระจาง   พูลพิพัฒน
         (นายกระจาง   พูลพิพัฒน)

            รองปลัดกระทรวง  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน
             ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
กองระบบบัญชีและวิชาการคลัง
โทร.  2739163

                 [กํ าหนดแนวทางฯ]    [กอนหนาน้ี]    [หนาถัดไป]
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วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
นํ าสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของสวนราชการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0510/ว 55 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2534

ก. สวนราชการผูเบิก
1.! การหักเงนิคาจางชั่วคราวสมทบเขากองทุน
1.1! ใหเพ่ิมชองบันทึกการหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอยละ  1.5    จากคาจาง

ของลูกจางกอนหักภาษีในหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางช่ัวคราว   หรือหลักฐานการ
จายเงินตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกํ าหนด  และบันทึกรายการบัญชีตามปกติ

1.2! เงนิสมทบกองทุนประกันสังคมที่หักจากคาจางของลูกจาง   ใหสวนราชการออก
หลักฐานแสดงการหักเงินใหลูกจางเปนรายคน  ตามแบบที่สํ านักงานประกันสังคมก ําหนด  และใช
สํ าเนาเปนหลักฐานในการทํ าใบโอนบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้

1.2.1! กรณลีกูจางไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
เดบิต บัญชรีายจายตามแผนงาน  งาน

และโครงการ  -  ปปจจุบัน XXX
เครดิต บญัชีเงินรับฝาก  -

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม XXX
1.2.2  กรณลีกูจางไดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณ

  เดบิต บัญชีเงินนอกงบประมาณ XXX
เครดิต บัญชีเงินรับฝาก  -

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม XXX
2.! การเบิกจายเงินสมทบในฐานะนายจางรอยละ  1.5  ของคาจางกอนหักภาษี

2.1!กรณีลูกจางไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ  ใหสวนราชการวางฎีกาขอเบิกตาม
หมวดรายจายท่ีสํ านักงบประมาณก ําหนด  พรอมกับฎีกาขอเบิกคาจางชั่วคราวประจ ําเดือน  โดยแสดง
เดอืนท่ีเบิก  จ ํานวนลูกจาง  จํ านวนคาจางทั้งสิ้น  รอยละ  1.5  ของคาจางเปนเงิน  ไวดานหลังฎีกา
ตวัอยางเชน

“เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในฐานะนายจาง  ประจํ าเดือน  มีนาคม
สํ าหรับลูกจางชัว่คราว  22  คน  เงินคาจาง  55,420 บาท      รอยละ  1.5  ของเงินคาจางเปนเงิน
831.30!บาท

เมือ่สวนราชการไดรับเงินจากคลังแลว   ใหใชใบแจงการเครดิตบัญช ี   (สวน
กลาง)  หรือใบนํ าฝากเงิน  (สวนภูมิภาค)  เปนหลักฐานในการบันทึกรายการบัญช ี ดังนี้

                        [กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]
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เดบิต บัญชเีงินฝากธนาคาร   -   ในงบประมาณ  XXX
เครดิต บญัชเีงินงบประมาณเบิกจากคลัง XXX

2.2   กรณีลูกจางไดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณ    ใหสวนราชการวางฎีกาขอ
เบิกพรอมกบัฎีกาขอเบิกคาจางชั่วคราวประจ ําเดือน    โดยแสดงเดือนที่เบิก  จํ านวนลูกจาง  จํ านวน
คาจางท้ังส้ิน  รอยละ  1.5  ของคาจางเปนเงิน  ไวในชองคํ าอธิบายรายการเบิกหักผลักสง

เมือ่สวนราชการไดรับเงินจากคลังแลว   ใหใชใบแจงการเครดิตบัญช ี    (สวน
กลาง)  หรือใบนํ าฝาก  (สวนภูมิภาค)  เปนหลักฐานในการบันทึกรายการบัญช ี ดังนี้

เดบิต บัญชเีงินฝากธนาคาร  -  นอกงบประมาณ  XXX
 เครดิต บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง   หรือ

บญัชีเงินฝากคลัง XXX
3.! การสงเงินเขาบัญชีกองทุนประกันสังคม  เมื่อเขียนเช็คสั่งจายเพื่อสงเขาบัญชีกองทุน

ประกนัสังคม   (ตามจํ านวนเงินสมทบที่หักจากลูกจาง  และเงินสมทบในฐานะนายจาง  ใหใชตนขั้วเช็ค
และสํ าเนาใบฝากเงินฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารประทับตรารับแลว  เปนหลักฐานการบันทึกราย
การบัญช ี ดังนี้

3.1!กรณลีกูจางไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
เดบิต  บัญชีเงินรับฝาก  -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                XXX
           บญัชรีายจายตามแผนงาน งาน และโครงการ  -  ปปจจุบัน   XXX
           เครดิต   บัญชีฝากธนาคาร  -  ในงบประมาณ XXX

3.2!กรณลีกูจางไดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณ
เดบิต  บัญชีเงินรับฝาก  -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               XXX
           บญัชีเงินนอกงบประมาณ               XXX
           เครดติ   บัญชีเงินฝากธนาคาร  -  นอกงบประมาณ          XXX
สํ าหรับใบเสร็จรับเงินของสํ านักงานประกันสังคม   ใหนํ ามาแนบกับสํ าเนาใบ

ฝากเงิน  ฯ
4.! ถาเปนการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน  ใหสวนราชการเจาของงบประมาณโอน

เงินงบประมาณในสวนของนายจางจายสมทบใหสวนราชการผูเบิกจายเงินงบประมาณแทนและดํ าเนิน
การตามวิธีการดังกลาวขางตน

5.! กรณจีายเงนิคาจางชั่วคราวใหลูกจางของหนวยงานยอย
5.1! เมือ่จายเงนิคาจางชั่วคราวเทากับจํ านวนเงินสุทธิหลังจากหักเงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคมจากเงินงบประมาณ  หรือเงินนอกงบประมาณ  ตามใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ
(แบบ   4244)  แลว   ใหใชหนังสือการโอนเงินที่ผูมีอ ํานาจของธนาคารลงนามรับรองการโอนเงินหรือ

  
              [กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]
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ตนขัว้เช็ค  และใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ  (แบบ  4244)   เปนหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชี
ตามปกติ

5.2! เงนิสมทบกองทุนประกันสังคมที่หักจากคาจางของลูกจางทั้งเงินงบประมาณ-
และเงนินอกงบประมาณ  ใหสวนราชการผูเบิกออกใบรับรองหักเงิน  ณ  ที่จาย   (แบบ  4233)  ให
หนวยงานยอย  และใชสํ าเนาหลักฐานในการทํ าใบโอนบันทึกรายการบัญชี  ดังนี้

เดบิต    บัญชีเงินจายใหหนวยงานยอย XXX
              เครดติ  บัญชีเงินรับฝาก  -  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  XXX

5.3!การเบิกจายเงินสมทบในฐานะนายจาง  และการเขียนเช็คสั่งจายเพื่อสงเขา
บัญชกีองทุนประกันสังคม  ใหด ําเนินการเชนเดียวกับขอ  2  และขอ  3

ข.หนวยงานยอย
1.! เม่ือไดรับคูฉบับใบเบิกเงินเพ่ือจายในราชการ     (แบบ   4244)   เงินสด    หรือเช็ค

หรือหนังสือการโอนเงินเขาบัญช ี  (Credit  Note)   จากธนาคาร    และใบรับรองการหักเงิน  ณ
ท่ีจาย  ใหบันทึกบัญชีตามปกติดวยจ ํานวนที่ขอรับตามใบเบิกเงินเพื่อจายในราชการ

2.! ออกหลักฐานแสดงการหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหลูกจางเปนรายคน    ตาม
แบบท่ีสํ านักงานประกันสังคมก ําหนด  และใหลงบัญชีจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจางใน
สมุดเงินสด   โดยลงจายในชองเครดิตเงินสด  และชองเดบิตเงินงบประมาณ   หรือชองเดบิตเงินนอก
งบประมาณ  แลวแตกรณ ี ดวยจ ํานวนเงินตามใบรับรองการหักเงิน  ณ  ที่จาย  พรอมทั้งลงทะเบียน
คมุท่ีเกี่ยวของ

3.! เมือ่จายคาจาง  ใหลงบัญชีในสมุดเงินสด  โดยลงจายในชองเครดิตเงินสด  และ
ชองเดบิตเงินงบประมาณ  หรือชองเดบิตเงินนอกงบประมาณ  แลวแตกรณ ี ดวยจ ํานวนเงินสุทธิท่ี
จายจริง  หลังจากหักสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอยละ  1.5  แลว  พรอมทั้งลงทะเบียนคุมที่
เกี่ยวของ

          ใหผูรับเงนิลงชื่อรับเงินในหลักฐานการจายคาจางเต็มจ ํานวน  พรอมมอบหลักฐาน
แสดงการหักเงินสมทบใหลูกจางดวย

                         [สารบัญ]   [กอนหนาน้ี]  [กํ าหนดแนวทางฯ]
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3. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในปงบประมาณ
พ.ศ. 2535  และปงบประมาณตอไป

➭ ! หนังสือสํ านักงานงบประมาณ  เร่ือง  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมในปงบประมาณ  พ.ศ. 2535  และในปงบประมาณตอๆ ไป

[สารบัญ]



ที่  นร 0402/ว 191 สํ านักงบประมาณ
ถนนพระรามท่ี 6 กทม. 10400

27! สิงหาคม  2534

เรื่อง แนวทางและวธิปีฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในปงบประมาณ พ.ศ.2535
และในปงบประมาณตอ ๆ ไป

เรียน

อางถึง หนังสือสํ านักงบประมาณ ดวนมาก ท่ี นร 0402/ว 091 ลงวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2534

ตามหนังสือท่ีอางถึง สํ านักงบประมาณไดกํ าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ  การจายเงินสมทบ
กองทนุประกันสังคม ในปงบประมาณ พ.ศ.2534 และไดเวียนแจงใหสวนราชการถือปฏิบัต ิดังนี้

1. ลกูจางชัว่คราวทีจ่างจากงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราว ใหสวนราชการเจียดจายจากงบประมาณ
ของสวนราชการ   โดยใหเบิกจายเพื่อสมทบเงินกองทุนประกันสังคมจากหมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสด ุ โดยเบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย จากแผนงาน งาน  หรือโครงการเดียวกัน หรือจากแผนงาน งานหรือโครงการอื่นได

2. สํ าหรับลูกจางชัว่คราวที่จางจากงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางหมวดเงินอุดหนุน
และหมวดรายจายอ่ืน    ใหสวนราชการเจียดจายจากงบประมาณเพื่อสมทบเงินกองทุนประกันสังคมจากหมวดดังกลาว
ในลักษณะคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตามแผนงาน งาน  หรือโครงการน้ัน ๆ กอน หากไมมีหรือมีไมเพียงพอจึง ใหเบิกจาย
จากหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุตามที่กํ าหนดในขอ  1   

3. ในกรณสีวนราชการใดมีปญหาขัดของเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณ    เพื่อการนี้ใหขอทํ าความ
ตกลงกบัสํ านักงบประมาณดังความละเอียดแจงแลว น้ัน

สํ าหรบัแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2535 และในปงบประมาณตอ  ๆ  ไป ขอใหสวนราชการถือปฏิบัติตามที่กํ าหนดไว ตามนัยหนังสือสํ านักงบประมาณ
ดวนมาก ท่ี นร 0402/ว 091 ลงวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2534 ตอไป

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ
      (ลงชื่อ)    บดี  จุณณานนท

  (นายบด ี จุณณานนท)
          ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ

กองกฎหมายและมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 2739437

[สารบัญ]   [กอนหนาน้ี]    
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ภาคผนวก

➭ ! หนังสือตอบขอหารือกรณีหนวยงานราชการวาจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน

➭ ! หนังสือตอบขอหารือเกี่ยวกับสถานะของเจาหนาที่และครู  ซ่ึงทํ างานในศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรม

➭ ! หนังสือตอบขอหารือกรณีการวาจางครูประจ ํากลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
โดยเบิกจายคาตอบแทน  คาสอนเหมาจายรายเดือนตามวุฒิ

[สารบัญ]



ที ่รส  0707/ 1394 ส ํานักงานประกันสังคม
ถนนติวานนท  นบ  11000

22  กุมภาพันธ  2542

เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมของบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพิมพ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อางถึง    หนังสือส ํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที ่ ศธ  0203.2 / 13381  ลงวันที ่ 11  พฤศจิกายน  2541

ตามหนังสือที่อางถึง สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดสอบถามส ํานักงานประกันสังคมวา 
กรณีบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพิมพซึ่งกระทรวงการคลังอนุมัติใหเบิกคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 4,700 บาท
ตอคน จํ านวนไมเกิน 29 คน จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หรือไม อยางไร          
ความละเอียดแจงแลว  น้ัน

สํ านักงานประกันสังคมไดพิจารณาแลวขอเรียนความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 มาตรา 4 (1) ไดก ําหนดไมใหใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 บังคับแกลูกจางประจ ํา           
ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่น ยกเวนลูกจางช่ัวคราวรายเดือน และตาม          
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 103 ไดก ําหนดใหใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
บังคับแกกิจการที่มีลูกจางต้ังแตยี่สิบคนขึ้นไป และเมื่อพนก ําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ ใหใชพระราชบัญญัติน้ีบังคับแกกิจการที่มีลูกจางต้ังแตสิบคนขึ้นไป กรณีตามขอหารือสํ านักงาน      
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดวาจางบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพิมพ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  จํ านวนไมเกิน  29  คน  ในอัตราคาจางคนละ  4,700  บาทตอเดือน  บุคคล

/ ภายนอก…

 [กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [ภาคผนวก]
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ภายนอกดังกลาวจึงมีฐานะเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 4 (1) และมาตรา 103 ดังกลาว จึงตองขึ้นทะเบียน          
ผูประกันตนและนํ าสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมดวย

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
     (ลงชื่อ)     นงเยาว  รีเจริญ

    (นางนงเยาว  รีเจริญ)
                                      รองเลขาธิการ  ปฏิบัติราชการแทน

                                                                         เลขาธิการสํ านักงานประกันสังคม

กองนิติการ
โทร.  9689779 - 80
โทรสาร  5251897

 [กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [ภาคผนวก]
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กองนิติการ   ฝายกฎหมาย  โทร. 9689779 - 80  โทรสาร  5251897
        รส  0707/1598 16  มีนาคม  2542
             ตอบขอหารือ

เรียน ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

ตามหนังสือสํ านักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธาน ี ที ่ อบ 0030/0140 ลงวันที ่ 15 มกราคม  
2542 หารือกองนิติการเกี่ยวกับสถานภาพของเจาหนาที่และครูซึ่งทํ างานอยูในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด 
และโรงเรียนพระปริยัติธรรม วาบุคคลดังกลาวมีสถานะเปนลูกจางของส ํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือของวัด 
หรือของกรมการศาสนา และหนวยงานใดมีหนาที่ขึ้นทะเบียนและนํ าสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม         
ความละเอียดทราบแลวนั้น

กองนิติการพิจารณาแลว ขอเรียนวาเจาหนาที่และครูซึ่งทํ างานในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด
และโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีสถานะเปนลูกจางของวัด ซึ่งจัดต้ังศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดและ             
โรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้น ทั้งนี้เปนไปตามหนังสือกรมศาสนา ที ่ ศธ 0304/12875 ลงวันที ่ 30 พฤศจิกายน 
2541 ที่ไดพิจารณาใหความเห็นในเรื่องดังกลาวแลว  ดังน้ันวัดแตละแหงซ่ึงจัดต้ังศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด 
และโรงเรียนพระปริยัติธรรมจึงมีสถานะเปนนายจางมีหนาที่ขึ้นทะเบียนและนํ าสงเงินสมทบกองทุนประกัน-
สังคม หากมีการจางเจาหนาที่และครูในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ต้ังแต        
10 คนขึ้นไป ทั้งนี้ ใหนับรวมเฉพาะเจาหนาที่และครูซึ่งเปนฆราวาสเทาน้ัน ไมนับรวมเจาหนาที่และครูซึ่ง              
เปนพระภิกษุเขาดวยเน่ืองจากพระภิกษุเปนผูซึ่งอยูในสถานภาพเปนนักบวชของพระพุทธศาสนา ทํ าหนาที่          
สืบตอและเผยแพรคํ าสอนของพระพุทธศาสนาโดยสละสถานะการเปนผูอยูครองเรือนอยางเชนฆราวาสทั่วไป 
และโดยสภาวะเชนนั้นยอมไมอยูในฐานะที่จะรับจางหรือเปนลูกจางบุคคลใดได พระภิกษุซึ่งเขามาปฏิบัติหนาที่
ในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรมไมอาจถือไดวาเปนการเขามาประกอบอาชีพ 
และมิใชผูซึ่งอยูในความมุงหมายของพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

            (ลงชื่อ)    วิทวัส  ธรรมวิรัช
          (นายวิทวัส  ธรรมวิรัช)
         ผูอํ านวยการกองนิติการ

 [กอนหนาน้ี]  [หนาถัดไป]  [ภาคผนวก]
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ที ่รส  0707/ 4919 ส ํานักงานประกันสังคม
ถนนติวานนท  นบ  11000

16  มิถุนายน  2542

เรื่อง ลูกจางของสวนราชการ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดแพร

อางถึง    หนังสือส ํานักงานประกันสังคมจังหวัดแพร  ที ่ พร  0030 / 1799  ลงวันที ่ 28  พฤษภาคม  2542

ตามหนังสือที่อางถึง สํ านักงานประกันสังคมจังหวัดแพรหารือวาครูประจํ ากลุมตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน อยูในขายที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.2533  หรือไม ความละเอียดแจงแลวนั้น

สํ านักงานประกันสังคมพิจารณาแลวขอเรียนวา โดยที่ส ํานักงานประกันสังคมไดพิจารณาเปน
แนวทางไวแลว ในกรณีสวนราชการจางบุคคลเขามาปฏิบัติงานโดยเบิกจายคาตอบแทนจากงบประมาณหมวด 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุหรือหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง หากปรากฎขอเท็จจริงวาสวนราชการ
และบุคคลดังกลาวมีนิติสัมพันธกันในฐานะเปนนายจางลูกจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
575 วาดวยสัญญาจางแรงงาน กลาวคือ บุคคลที่สวนราชการตกลงจางนั้น ตองปฏิบัติงานภายใตระเบียบ              
ขอบังคับหรือคํ าสั่งหรือการควบคุมบังคับบัญชาของสวนราชการ  และสวนราชการน้ันมีอํ านาจใหคุณใหโทษตอ
บุคคลดังกลาว ทั้ง 2 ฝายยอมมีนิติสัมพันธกันในฐานะเปนนายจาง ลูกจาง ที่ตองอยูภายใตบังคับแหงพระราช-
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ทั้งสิ้น ถึงแมวาบุคคลที่สวนราชการตกลงจางมาปฏิบัติงานดังกลาวมิไดอยูใน
ฐานะเปนลูกจางชั่วคราวของสวนราชการก็ตาม

กรณีกรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดวาจางครูประจํ ากลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ      
มีหนาที่สอนนักเรียนโดยเบิกจายเงินคาตอบแทนเปนคาสอนเหมาจายรายเดือนตามวุฒิ จากเงินงบประมาณ
หมวดคาตอบแทนนั้น แมกรมบัญชีกลางจะไดพิจารณาไวแลววา ครูประจํ ากลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตร       
ดังกลาว  มิใชลูกจางชั่วคราวของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  แตถาหากปรากฏขอเท็จจริงวา ครูประจํ ากลุม

/ ดังกลาว…
[กอนหนาน้ี]   [หนาถัดไป]
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ดังกลาวเปนผูปฏิบัติงานใหกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนและอยูภายใตระเบียบขอบังคับหรือคํ าสั่งหรือ          
การควบคุมบังคับบัญชาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียนยอมอยูในฐานะเปน         
นายจางและครูประจํ ากลุมอยูในฐานะเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5 ท่ีตอง
ปฏิบัติตราพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  ตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงสํ านักงานประกันสังคมจังหวัดแพรทราบและ             
ถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ
     (ลงชื่อ)     สมชาย  วัฒนา

    (นายสมชาย  วัฒนา)
                                      เลขาธิการสํ านักงานประกันสังคม

กองนิติการ
โทร.  9689779 - 80
โทรสาร  5251897

[สารบัญ]  [ภาคผนวก]  [กอนหนาน้ี]   [คณะผูจัดทํ า]
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นนาายยสุสุภภาา        มมะะโโนนปปญญญญาา                                  ผูผูอํ าอํ านนววยยกกาารรกกอองงเเงิงินนสสมมททบบ

นนาางงอํ าอํ าพัพันน    สีสีหหไไตตรร    เเจจาาหหนนาาท่ีท่ีบบริริหหาารรงงาานนปปรระะกักันนสัสังงคคมม  77
นนาางงกักันนยยรัรัตตนน  จัจันนกกล่ิล่ินน    นันักกวิวิชชาากกาารรปปรระะกักันนสัสังงคคมม  66  วว
นนาางงสสาาววปปททมมพพรร    จจาาอิอินนตตะะ    เเจจาาหหนนาาท่ีท่ีบับันนทึทึกกขขออมูมูลล    11
นนาางงสุสุนินิสสาา    ปปาานนมมาา พพนันักกงงาานนตตรรววจจททาานนขขออมูมูลล
นนาางงตตววงงภภาาคคยย อิอินนททรรสุสุววรรรรณณ นันักกวิวิชชาากกาารรปปรระะกักันนสัสังงคคมม

นนาายยชัชัชชววาาลล ททรัรัพพยยมีมีชัชัยย    เเจจาาพพนันักกงงาานนปปรระะกักันนสัสังงคคมม    55
นนาางงสสาาววพพาาณิณิภัภัคค    แแกกวววิวิชิชิตต    เเจจาาพพนันักกงงาานนปปรระะกักันนสัสังงคคมม

                                                        ฝฝาายยททะะเเบีบียยนนผูผูปปรระะกักันนตตนน    กกอองงเเงิงินนสสมมททบบ
                                                                    สํ าสํ านันักกงงาานนปปรระะกักันนสัสังงคคมม

        [สารบัญ]   [กอนหนาน้ี]
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