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พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 25331
บทนา
1. แนวคิดและเจตนารมณ์ ของกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หรื อ กฎหมายประกันสังคม เป็ นกฎหมาย
เกี่ ยวกับสวัสดิการแรงงานที่เกี่ ยวกับการจัดตังกองทุ
้
นที่เรี ยกว่า “กองทุนประกันสังคม” โดยเงิน
ที่มาหลักของกองทุนดังกล่าวมีที่มาจาก 3 ฝ่ ายคือ ฝ่ ายนายจ้ าง ฝ่ ายลูกจ้ าง และฝ่ ายรัฐบาล โดยมี
เจตนาที่จะใช้ เงินในกองทุนดังกล่าวให้ ความช่วยเหลือลูกจ้ าง โดยการจ่ายประโยชน์ ทดแทนใน
รูปแบบ และเงื่อนไขที่กฎหมาย ฯ กาหนด เพื่อเป็ นสวัสดิการให้ กบั ผู้ใช้ แรงงาน

2. ขอบเขตการบังคับใช้ ของกฎหมาย
ตามหลักทัว่ ไปกฎหมายประกันสังคมใช้ บงั คับกับนายจ้ างและลูกจ้ างทุกราย โดยลูกจ้ างจะมี
ฐานะเป็ นผู้ป ระกัน ตนตามกฎหมาย และนายจ้ า งมี ห น้ า ที่ ยื่ น แบบการขึน้ ทะเบี ย น ฯ ตามที่
กฎหมายก าหนดแต่อย่างไรก็ ต ามกฎหมายประกันสังคมได้ มี ก ารก าหนดข้ อ ยกเว้ น ในกรณี ที่
กฎหมายประกันสังคมจะไม่บงั คับใช้ ซงึ่ ได้ แก่2
2.1 ข้ าราชการและลูกจ้ างประจาของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน
ท้ องถิ่น
2.2 นักเรี ยน นักเรี ยนพยาบาล นิสิตหรื อนักศึกษาซึ่งเป็ นลูกจ้ างของโรงเรี ยน สถานพยาบาล
วิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัยนัน้
2.3 ลูกจ้ างของรัฐบาลต่างประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศ
2.4 กิจการหรื อลูกจ้ างอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึง่ ปั จจุบนั ได้ แก่

กฎหมายฉบับนี ้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2533 โดยให้ ยกเลิกพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.
2497 และได้ มีการแก้ ไขเพิม่ เติมดังนี ้
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
2
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 4
1
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1. ลูกจ้ างของเนติบณ
ั ฑิตยสภา
2. ลูกจ้ างของสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
3. ลูกจ้ างของสภากาชาดไทย
4. ลูกจ้ างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
5. ลูกจ้ างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่ าไม้ และเลี ้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ ใช้ ลกู จ้ างตลอดปี และ
ไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยูด่ ้ วย
6. ลูกจ้ างของนายจ้ างที่จ้ างไว้ เพื่อ ทางานอันมี ลกั ษณะเป็ นครั ง้ คราว เป็ นการจร หรื อ
เป็ นไปตามฤดูกาล
7. ลูกจ้ างของนายจ้ างที่เป็ นบุคคลธรรมดา ซึง่ งานที่ลกู จ้ างทานันมิ
้ ได้ มีการประกอบธุรกิจ
รวมอยูด่ ้ วย
8. ลูกจ้ างของนายจ้ างซึง่ ประกอบการค้ าเร่หรื อการค้ าหรื อการค้ าแผงลอย
นอกจากนี ใ้ นบางกรณี อ าจมี ก ารยกเว้ น การบัง คับ ใช้ ก ฎหมายประกัน สังคม โดยมี ก าร
กาหนดยกเว้ นเอาไว้ ในกฎหมายเฉพาะที่จดั ตังหน่
้ วยงานดังกล่าว

สาระสาคัญโดยสรุ ปของกฎหมาย
1. กาหนดให้ มีการจัดตัง้ กองทุนที่เรี ยกว่า “กองทุนประกันสังคม” โดยที่มีที่มาของเงินใน
กองทุนส่วนใหญ่จาก 3 ฝ่ ายหลักคือ ฝ่ ายนายจ้ าง ฝ่ ายลูกจ้ าง และฝ่ ายรัฐบาล
2. เงินในกองทุนประกันสังคมจะถูก นาไปจ่ายประโยชน์ทดแทนประเภทต่าง ๆ ประกาศ
ให้ กบั ลูกจ้ างที่เป็ นสมาชิกกองทุน (ผู้ประกันตน) ได้ แก่
2.1 ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย อันมิใช่เนื่องจากการ ทางาน
2.2 ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร
2.3 ประโยชน์ทดแทนกรณีทพุ พลภาพ อันมิใช่เนื่องจากการทางาน
2.4 ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทางาน
2.5 ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
2.6 ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
2.7 ประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงาน
3. เจตนารมณ์ ที่สาคัญของกฎหมายประกันสังคมคือการจัดตังกองทุ
้
นที่มีหน้ าที่ดูแล และ
ช่วยเหลือลูกจ้ างหรื อบุคคลที่เคยเป็ นลูกจ้ าง ในเรื่ องต่าง ๆ เมื่อประสบเคราะห์กรรมหรื อเหตุตามที่
กฎหมายฯ กาหนด โดยทัง้ เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข โดยการจ่ายเงินเข้ ากองทุน ฯ และมี รัฐ บาลร่ วม
จ่ายเงินเข้ ากองทุนดังกล่าวด้ วย
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3. โครงสร้ างของกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หรื อ กฎหมายประกันสังคม มีบทบัญญัติทงสิ
ั ้ ้น
104 มาตรา แบ่งเป็ น 6 ลักษณะ ดังนี ้
 ชื่อกฎหมาย ขอบเขตการบังคับใช้ นิยามศัพท์ ผู้รักษาการตามกฎหมาย
(มาตรา 1 - มาตรา 7)
- ลักษณะ 1 บททัว่ ไป
 หมวด 1 คณะกรรมการประกันสังคม
(มาตรา 8 - มาตรา 18)
 หมวด 2 สานักงานประกันสังคม
(มาตรา 19 - มาตรา 20)
 หมวด 3 กองทุนประกันสังคม
(มาตรา 21 - มาตรา 27)
 หมวด 4 การสารวจการประกันสังคม
(มาตรา 28 - มาตรา 32)
- ลักษณะ 2 การประกันสังคม
(มาตรา 33 - มาตรา 45)
 หมวด 1 การเป็ นผู้ประกันตน
(มาตรา 46 - มาตรา 53)
 หมวด 2 เงินสมทบ
- ลักษณะ 3 ประโยชน์ทดแทน
 หมวด 1 บททัว่ ไป
(มาตรา 54 - มาตรา 61)
 หมวด 2 ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย
(มาตรา 62 - มาตรา 64)
 หมวด 3 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(มาตรา 65 - มาตรา 68)
 หมวด 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีทพุ พลภาพ
(มาตรา 69 - มาตรา 72)

173

 หมวด 5 ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
(มาตรา 73)
 หมวด 6 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
(มาตรา 74 - มาตรา 75 จัตวา)
 หมวด 7 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
(มาตรา 76 - มาตรา 77 เบญจ)
 หมวด 8 ประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่ งงาน
(มาตรา 78 - มาตรา 79)
- ลักษณะ 4 พนักงานเจ้ าที่ และการตรวจตรา และควบคุม
(มาตรา 80 - มาตรา 84/2)
- ลักษณะ 5 การอุทธรณ์
(มาตรา 85 - มาตรา 91)
- ลักษณะ 6 บทกาหนดโทษ
(มาตรา 92 - มาตรา 102)
- บทเฉพาะกาล
(มาตรา 103 - มาตรา 104)
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ลักษณะ 1
บททั่วไป
หมวด 1
คณะกรรมการประกันสังคม
กฎหมายประกันสังคม ในส่วนนี ้เป็ นเรื่ องของการจัดตังคณะกรรมการฯ
้
เพื่อทาหน้ าที่ในการ
บริ หารจัดการกฎหมายฯ ในเรื่ องต่างๆ ตามที่กฎหมายฯ กาหนดโดยมีเนื ้อหาโดยสรุปดังนี ้

1. การกาหนดให้ มีคณะกรรมการประกันสังคม
มาตรา 83 ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ยกว่ า “คณะกรรมการประกัน สังคม” ประกอบด้ วย
ปลั ดกระทรวงแรงงาน เป็ นประธานกรรมการ ผู้แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู้แ ทนกระทรวงการพั ฒ นา
สังคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุ ขและผู้ แทน
สานั กงบประมาณเป็ นกรรมการ กับผู้แทนฝ่ ายนายจ้ างและผู้แทนฝ่ ายผู้ประกั นตนฝ่ ายละเจ็ดคนซึ่ง
รัฐมนตรีแต่ งตั้ง เป็ นกรรมการ
ให้ เลขาธิการเป็ นกรรมการ และเลขานุการ
ให้ ผ้ ูแทนฝ่ ายนายจ้ างและผู้แทนฝ่ ายผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยคานึงถึง
การมีส่วนร่ วมอย่ างแท้ จริงของฝ่ ายนายจ้ างและฝ่ ายผู้ประกันตน สัดส่ วนระหว่ างหญิงและชาย รวมทั้ง
การมีส่วนร่ วมอย่ างมีประสิทธิผลของคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง
ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
คณะกรรมการจะแต่ งตั้งข้ าราชการในสานักงานเป็ นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

กฎหมายประกันสังคม กาหนดให้ มี คณะกรรมการประกันสังคม ที่ประกอบด้ วยตัวแทนจาก
3 ฝ่ ายคือ ฝ่ ายนายจ้ าง ฝ่ ายลูกจ้ าง และฝ่ ายรัฐบาล ที่แต่งตังโดยรั
้
ฐมนตรี มีอานาจหน้ าที่ที่สาคัญ
ก็คือ การเสนอความเห็นเกี่ ยวกับนโยบาย และมาตรการในการประกันสังคม และ หน้ าที่อื่ น ๆ
ตามที่กฎหมาย ฯ กาหนด และกาหนดให้ คณะกรรมการประกันสังคมมีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
มาตรา 9 คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่ อไปนี้
(1) เสนอความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี เกี่ ย วกั บ นโยบายและมาตรการในการประกั น สั งคมตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้
3

มาตรา 8 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
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(2) พิจารณาให้ ความเห็นต่ อ รั ฐมนตรี ในการตราพระราชกษฎีกา การออกกฎกระทรวง และ
ระเบียบต่ าง ๆ เพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลั งเกี่ยวกั บการรั บเงิน การจ่ ายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินของกองทุน
(4) วางระเบียบโดยความเห็น ชอบของกระทรวงการคลั งเกี่ยวกั บการจัดหาผลประโยชน์ ของ
กองทุน
(5) พิ จารณางบดุ ล และรายงานการรั บ จ่ า ยเงิน ของกองทุ น และรายงานผลการปฏิ บั ติงาน
ประจาปี ของสานักงานในส่ วนที่เกี่ยวกับการประกันสังคมตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(6) ให้ คาปรึกษาและแนะนาแก่ คณะกรรมการอื่นหรือสานักงาน
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญั ตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ สานักงานเป็ นผู้ปฏิบัตเิ พื่อ
เสนอต่ อคณะกรรมการพิจารณาดาเนินการต่ อไปก็ได้

2. การกาหนดให้ มีคณะกรรมการแพทย์
มาตรา 14 4 ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ยกว่ า “คณะกรรมการการแพทย์ ” ประกอบด้ วย
ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นมีจานวนรวมกันไม่ เกินสิบหกคนซึ่งรั ฐมนตรีแต่ งตั้ง
ให้ ผ้ ูแทนสานักงานเป็ นกรรมการ และเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ แต่ งตั้งโดยการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒใิ น
วิช าชีพ เวชกรรมสาขาต่ า ง ๆ หรื อ ในด้ า นเศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข หรื อ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล และให้ มีผ้ ูแทนฝ่ ายนายจ้ างและผู้ แทนฝ่ ายผู้ประกันตนฝ่ ายละหนึ่งคน และให้ มีวาระ
การดารงตาแหน่ งคราวละสองปี
ให้ นาบทบัญญั ติมาตรา 8/1 วรรคสอง มาตรา 8/2 มาตรา 10 วรรคสอง มาตรา 11 มาตรา 12
และมาตรา 13 มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

กฎหมายประกัน สังคม กาหนดให้ มี คณะกรรมการแพทย์ ซึ่งแต่งตังโดยรั
้
ฐ มนตรี โดยมี
อ านาจหน้ า ที่ เกี่ ย วกับ การด าเนิ น การในการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ และหน้ าที่ อื่ น ๆ ตามที่
กฎหมายฯ กาหนด โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
มาตรา 15 คณะกรรมการแพทย์ มีอานาจหน้ าที่ ดังต่ อไปนี้
(1) เสนอความเห็นต่ อคณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานในการให้ บริการทางการแพทย์
(2)5 กาหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และระยะเวลาในการรับประโยชน์ ทดแทนตาม มาตรา 59 มาตรา
63 มาตา 66 มาตรา 68 มาตรา 70 มาตรา 71 และมาตรา 72
มาตรา 14 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
5
มาตรา 15(2) แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
4
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(3) เสนอความเห็นต่ อคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 64
(4) ให้ คาปรึกษาและแนะนาในทางการแพทย์ แก่ ค ณะกรรมการ คณะกรรมการอุท ธรณ์ และ
สานักงาน
(5) ปฏิบั ติก ารอื่ น ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ บั ญ ญั ติให้ เป็ นอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการ
การแพทย์ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
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หมวด 2
สานักงานประกันสังคม
การกาหนดให้ มีสานักงานประกันสังคม
มาตรา 19 ให้ จัดตั้งสานักงานประกันสังคมขึน้ ในกระทรวงมหาดไทยมีอานาจหน้ าที่ ดังต่ อไปนี้
(1) ปฏิบัติงานธุ รกิ จการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่ น และคณะอนุ ก รรมการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้
(2) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้ อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม
(3) จัดทาทะเบียนนายจ้ างและผู้ประกันตนซึ่งต้ องส่ งเงินสมทบเข้ ากองทุน
(4) ปฏิบั ติก ารตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น บั ญ ญั ติ ให้ เป็ นอ านาจหน้ าที่ ข อง
สานักงาน
(5) กระท ากิ จ การอย่ างอื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอื่ น หรื อ คณะ
อนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา 20 ให้ เลขาธิ ก ารมี ห น้ าที่ ค วบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ วไปซึ่ ง ราชการของส านั กงานและเป็ น
ผู้บังคับบัญชาข้ าราชการในสานั กงาน เพื่อการนี้ให้ มีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัตริ าชการ

เนือ้ หาที่โดยสรุ ปในส่วนนีเ้ ป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการกาหนดให้ มี “สานักงานประกันสังคม” ซึ่ง
เป็ นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเทียบเท่าส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการ
สังคม โดยมีอานาจหน้ าที่ปฏิบตั ิงานธุรการในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมทังหมด
้
และมี
อานาจหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายฯ กาหนดไว้
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หมวด 3
กองทุนประกันสังคม
1. การจัดตัง้ กองทุนประกันสังคม
มาตรา 21 ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง ในส านั ก งานประกั น สั ง คม เรี ย กว่ า กองทุ น
ประกันสังคม เพื่อเป็ นทุนใช้ จ่ายให้ ผ้ ูประกันตนได้ รับประโยชน์ ทดแทนตามที่บัญ ญัติไว้ ในลักษณะ 3
และเป็ นค่ าใช้ จ่ายตามมาตรา 24 วรรคสอง
มาตรา 226 กองทุน ประกอบด้ วย
(1) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้ าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และมาตรา 46
(2) เงินเพิ่มตามมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 53
(3) ผลประโยชน์ ของกองทุนตามมาตรา 26
(4) เงินค่ าธรรมเนียมตามมาตรา 45
(5) เงินที่ได้ รับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน
(6) เงินที่ตกเป็ นของกองทุนตามมาตรา 47 มาตรา 47 ทวิ มาตรา 50 มาตรา 53 และ มาตรา 56
(7) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจ่ ายตามมาตรา 24 วรรคสาม
(8) เงินค่ าปรับที่ได้ จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 102
(9) รายได้ อื่น

กฎหมายประกันสังคม กาหนดให้ มีการจัดตังกองทุ
้
นที่เรี ยกว่า กองทุนประกันสังคม โดยเงิน
ในกองทุนจะมีที่มาหลักที่สาคัญ จากฝ่ ายนายจ้ าง ฝ่ ายลูกจ้ าง (ผู้ประกันตน) และฝ่ ายรัฐบาล และ
รวมถึงดอกผลจากการบริ การจัดการกองทุนโดยรัฐบาล

2. วิธีการบริ หารจัดการ และการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนประกันสังคม
มาตรา 23 เงินกองทุนตามมาตรา 22 ให้ เป็ นของสานั กงานและไม่ ต้องนาส่ งกระทรวงการคลัง
เป็ นรายได้ แผ่ นดิน
มาตรา 24 เงินกองทุนให้ จ่ายเป็ นประโยชน์ ทดแทนตามพระราชบัญญัตนิ ี้
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่ เกินร้ อยละสิบของเงินสมทบของแต่ ละปี เพื่อจ่ ายตาม
มาตรา 18 และเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการบริหารงานของสานักงาน
ในกรณีที่เงินกองทุนไม่ พอจ่ ายตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ให้ รัฐบาลจ่ ายเงินอุดหนุนหรือเงิน
ทดรองราชการให้ ตามความจาเป็ น

6

มาตรา 22 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
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มาตรา24/17 กองทุนต้ องวางและถือไว้ ซ่งึ ระบบการบัญชีท่เี หมาะสมแก่ กองทุนตามมาตราฐาน
การบัญชี มี บัญ ชีลงรายการรั บและจ่ ายเงิน สิน ทรั พ ย์ และหนี้ สิน ที่แสดงฐานะการเงินที่เป็ นอยู่ตาม
ความจริงและตามที่ค วร พร้ อมด้ วยข้ อความอั นเป็ นที่มาของรายการนั้ น ๆ ทั้งนี้ ให้ มีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งรั ฐมนตรี แต่ งตั้งเพื่อกากับดูแลความโปร่ งใสได้ มาตรฐาน และให้ มีการตรวจสอบบัญ ชี
ภายในเป็ นประจา
หลั ก เกณฑ์ วิธีก ารได้ มา องค์ ป ระกอบ และอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ และให้ นาบทบัญญัตมิ าตรา 10
มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 18 มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 25 การรั บ เงิน การจ่ า ยเงิน และการเก็ บ รั ก ษาเงิน กองทุ น ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบที่
คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 26 การจั ดหาผลประโยชน์ ของกองทุน ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
บรรดาอสังหาริมทรั พย์ ซ่งึ ได้ มาจากการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนตามวรรคหนึ่งไม่ ถือเป็ น
ที่ราชพัสดุ และให้ สานักงานเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ ของกองทุน8
มาตรา 279 ให้ ค ณะกรรมการเสนองบการเงิน ของกองทุน ในปี ที่ล่วงมาแล้ วต่ อ สานั กงานการ
ตรวจเงินแผ่ นดินภายในหกเดือนนับแต่ วันสิ้นปี ปฏิทนิ เพื่อตรวจสอบรับรองก่ อนเสนอต่ อรัฐมนตรี
ให้ รัฐมนตรี เสนองบการเงิน ของกองทุน ตามวรรคหนึ่งต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื่ อน าเสนอต่ อ สภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒสิ ภาเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 27/1 10 ให้ สานั กงานจัดท ารายงานการประเมิน สถานะของกองทุ น โดยแสดงรายรั บ
รายจ่ าย และความสามารถในการดาเนินการในอนาคต เสนอต่ อคณะกรรมการเป็ นประจาทุกปี แล้ ว
ให้ สานักงานเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน

กฎหมายประกัน สัง คม ก าหนดวิ ธี ก ารบริ ห ารจัด การกองทุน ประกัน สัง คมเอาไว้ โดย
กาหนดให้ เงินในกองทุนฯ ไม่ต้องนาส่งเป็ นรายได้ แผ่นดิน จานวนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทุน
การวางระเบียบบัญ ชี กองทุนที่ และระเบียบการรั บจ่าย เก็บรั กษาเงินกองทุนที่เหมาะสม การ
จัดหาผลประโยชน์ การจัดทางบการเงินของกองทุน การจัดทารายงานประเมิน สถานะกองทุน และ
อื่น ๆ ตามที่กฎหมายฯกาหนด

มาตรา 24/1 เพิม่ โดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
มาตรา 26 วรรคสอง เพิม่ โดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
9
มาตรา 27 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
10
มาตรา 27/1 เพิม่ โดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
7
8
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หมวด 4
การสารวจการประกันสังคม
อานาจหน่ วยงานของรั ฐในการสารวจข้ อมูลและปั ญหาทางด้ านแรงงาน
มาตรา 29 เมื่อได้ ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 28 แล้ ว ให้ เลขาธิการประกาศกาหนด
(1) แบบสารวจ
(2) ระยะเวลาที่เจ้ าหน้ าที่หรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่จะส่ งแบบสารวจให้ แก่ นายจ้ าง
(3) กาหนดเวลาไม่ น้อยกว่ าสามสิบวันให้ นายจ้ างต้ องส่ งคืนแบบสารวจที่ได้ กรอกรายการแล้ ว
แก่ เจ้ าหน้ าที่หรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งต้ องระบุไว้ ในแบบสารวจด้ วย
การประกาศตามมาตรานี้ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 30 แบบส ารวจตามมาตรา 29(1) ที่ จ ะต้ อ งส่ งไปยั งนายจ้ า งให้ ส่ งโดยทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรั บ หรื อให้ เจ้ าหน้ าที่หรือพนั กงานเจ้ าหน้ าที่นาไปส่ ง ณ ภูมิลาเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรื อ
สานั ก งานของนายจ้ า งในระหว่ า งเวลาพระอาทิตย์ ขึ้น ถึ งพระอาทิต ย์ ตก หรื อ ในเวลาท าการของ
นายจ้ าง ถ้ าไม่ พบนายจ้ าง ณ ภูมิลาเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสานักงานของนายจ้ างจะส่ งให้ แก่ บุคคลใดซึ่ง
บรรลุนิตภิ าวะแล้ ว และอยู่หรือทางานในบ้ าน หรือสานักงานที่ปรากฏว่ าเป็ นของนายจ้ างนั้นก็ได้
ถ้ าไม่ สามารถส่ งตามวิธีในวรรคหนึ่งได้ ให้ ใช้ วธิ ีปิดแบบสารวจไว้ ในที่ซึ่งเห็นได้ ง่ายที่สานักงาน
ของนายจ้ าง เมื่อได้ ดาเนินการดังกล่ าวและเวลาได้ ล่วงพ้ นไปเกินสิบห้ าวันแล้ ว ให้ ถือว่ านายจ้ างได้ รับ
แบบสารวจนั้นแล้ ว
มาตรา 31 เมื่อนายจ้ างได้ รับแบบสารวจแล้ ว ให้ นายจ้ างกรอกรายการในแบบสารวจทุกข้ อตาม
ความเป็ นจริง แล้ วส่ งแบบสารวจที่ได้ กรอกรายการนั้ นคืนให้ เจ้ าหน้ าที่หรือพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ภายใน
กาหนดเวลาตามมาตรา 29(3)
มาตรา 32 บรรดาข้ อความหรื อตัวเลขที่กรอกไว้ ในแบบสารวจให้ ถือเป็ นความลับห้ ามมิให้ ผ้ ูซึ่ง
มี ห น้ าที่ ป ฏิบั ติก ารตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ เปิ ดเผยข้ อ ความหรื อ ตั วเลขนั้ น แก่ บุ ค คลซึ่ งไม่ มีห น้ าที่
ปฏิบัติก ารตามพระราชบัญ ญั ตินี้ เว้ น แต่ มี ค วามจาเป็ นเพื่ อ ประโยชน์ แก่ ก ารประกั น สั งคมหรื อการ
คุ้มครองแรงงาน หรือเพื่อประโยชน์ แก่ การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

เนื ้อหาโดยสรุปในส่วนนี ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการให้ อานาจหน่วยงานของรัฐในการสารวจข้ อมูล
และปั ญหาทางด้ านแรงงาน เพื่อนาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการบริ หารจัด การ หรื อดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประกันสังคม โดยกฎหมายประกันสังคมได้ กาหนดให้ นายจ้ างมี หน้ าที่ใน
การให้ ความร่วมมือกับการสารวจประกันสังคมดังกล่าว
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ลักษณะ 2
การประกันสังคม
หมวด 1
การเป็ นผู้ประกันตน
1. เงื่อนไขการเป็ นผู้ประกันตนแบบต่ างๆ
มาตรา 33 11 ให้ ลู ก จ้ า งซึ่ ง มี อ ายุ ไม่ ต่า กว่ า สิ บ ห้ า ปี บริ บู รณ์ และไม่ เกิ น หกสิ บ ปี บริ บู รณ์ เป็ น
ผู้ประกันตน
ลูก จ้ างซึ่งเป็ นผู้ ประกั น ตนอยู่แ ล้ วตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อมี อ ายุค รบหกสิบปี บริบูรณ์ และยังเป็ น
ลูกจ้ างของนายจ้ างซึ่งอยู่ภายใต้ บังคับแห่ งพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ ถือว่ าลูกจ้ างนั้นเป็ นผู้ประกันตนต่ อไป
มาตรา 3912 ผู้ใดเคยเป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยจ่ ายเงิน สมทบมาแล้ วไม่ น้อ ยกว่ าสิบ
สองเดือ น และต่ อ มาความเป็ นผู้ ประกั น ตนได้ สิ้น สุ ดลงตามมาตรา 38 (2) ถ้ า ผู้ นั้ น ประสงค์ จะเป็ น
ผู้ประกันตนต่ อไป ให้ แสดงความจานงต่ อสานักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกาหนดภายในหกเดือน
นับแต่ วันสิ้นสุดความเป็ นผู้ประกันตน
จานวนเงินที่ใช้ เป็ นในการคานวณเงินสมทบที่ผ้ ูประกันตนตามวรรคหนึ่งต้ องนาส่ งเข้ ากองทุน
ตามมาตรา 46 วรรคสาม ให้ เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้ คานึงถึงความเหมาะสม
กับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้ วย13
ให้ ผ้ ูประกัน ตนตามวรรคหนึ่ งน าส่ งเงิน สมทบเข้ า กองทุน เดือนละครั้ งภายในวัน ที่สิบห้ าของ
เดือนถัดไป
ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ ส่งเงิน สมทบหรื อส่ งไม่ ครบจานวนภายในเวลาที่ก าหนดตาม
วรรคสาม ต้ องจ่ ายเงินเพิ่มในอัตราร้ อยละสองต่ อเดือนของจานวนเงินสมทบที่ยังมิได้ นาส่ งหรื อของ
จานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่ วันถัดจากวันที่ต้องนาส่ งเงินสมทบ สาหรับเศษของเดือนถ้ าถึงสิบ
ห้ าวันหรือกว่ านั้นให้ นับเป็ นหนึ่งเดือน ถ้ าน้ อยกว่ านั้นให้ ปัดทิง้
มาตรา 4014 บุคคลใดซึ่งมิใช่ ลูกจ้ างตามมาตรา 33 หรือไม่ อยู่ในบังคับแห่ งพระราชบัญญัตนิ ี้อาจ
สมัครเข้ าเป็ นผู้ประกั นตนตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ได้ โดยแสดงความจานงต่ อสานั กงาน ทั้งนี้ คุณสมบัติ
ของบุคคลดังกล่ าวให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 33 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
มาตรา 39 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
13
มาตรา 39 วรรคสอง แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
14
มาตรา 40 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
11
12
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หลัก เกณฑ์ และอัตราการจ่ ายเงินสมทบของผู้ ประกัน ตน ประเภทของประโยชน์ ท ดแทนที่จะ
ได้ รับตามมาตรา 54 ตลอดจนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแห่ งสิทธิในการรั บประโยชน์ ทดแทน ให้ ตราเป็ น
พระราชกฤษฎีกา
ให้ รัฐบาลจ่ ายเงิน สมทบเข้ ากองทุนตามอั ตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ ไม่ เกินกึ่งหนึ่งของ
เงินสมทบที่ได้ รับจากผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง

จากบทบัญญัติข้างต้ นของกฎหมายประกันสังคม จะพบว่าการเป็ นผู้ประกันตนนันสามารถ
้
เป็ นได้ 3 กรณีคือ
กรณี ท่ ี 1 บุ คคลประกัน ตนที่ เป็ นลูกจ้ างและเป็ น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เนื่ อ งจาก
ผู้ประกันตามมาตรานัน้ ถือได้ ว่าเป็ นผู้ประกันตนโดยบังคับกล่าวคือ ถ้ ามี ฐานะเป็ นลูกจ้ างตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายประกันสังคม กาหนดก็ต้อ งเป็ นผู้ประกันตามกฎหมายฯ ทันที โดยอาจเรี ยก
ผู้ประกันตนประเภทนี ้ได้ วา่ ผู้ประกันตนแบบบังคับ
กรณีท่ ี 2 บุคคลที่เคยเป็ นลูกจ้ างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาแล้ ว โดยส่งเงินสมทบ
เข้ าของทุนประกันสังคมมาแล้ วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงาน แต่มีความประสงค์ที่จ ะ
เป็ นผู้ประกันต่อไป สามารถสมัครเป็ นผู้ประกันตนได้ แต่จ ะต้ องสมัครภายในระยะเวลา 6 เดือ น
นับ ตัง้ แต่วัน ที่เป็ น ผู้ประกัน ตนแบบบังคับ ตามมาตรา 33 สิ ้นสุดลง โดยอาจเรี ย กผู้ประกัน ตน
ประเภทนี ้ได้ วา่ “ผู้ประกันตนแบบสมัครใจ” ตามมาตรา 39
กรณีท่ ี 3 บุคคลที่ไม่ใช่ลกู จ้ างที่เป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และไม่เข้ าเงื่อนไขการเป็ น
ผู้ป ระกัน ตนตามมาตรา 39 โดยบุ คคลดังกล่าวสามารถสมัค รเข้ า เป็ น ผู้ป ระกัน ตนในกองทุน
ประกันสังคมได้ ถ้ ามีคณ
ุ สมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยอาจเรี ยกผู้ประกันตนประเภทนี ้ได้
ว่า “ผู้ประกันตนอิสระ” ตามมาตรา 40
ข้ อพิจารณาเกี่ยวกับผู้ประกันตนทัง้ 3 ประเภท
1. การจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนทัง้ 3 ประเภท ตามมาตรา 33
มาตรา 39 มาตรา 40 จะมีอตั ราที่ตา่ งกัน
2. ประโยชน์ทดแทนที่ผ้ ปู ระกันแก่ละประเภทจะได้ รับก็จะมีความแตกต่างกันออกไป โดย
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรื อผู้ประกันตนแบบบังคับจะได้ รับประโยชน์ทดแทนครบทุกประเภท
ตามที่กฎหมายฯ กาหนด
3. ส่วนผู้ประกันตามมาตรา 39 หรื อผู้ประกันตนแบบสมัครใจจะได้ ประโยชน์ทดแทนเหมือน
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรื อผู้ประกันตนแบบบังคับทุกประการ ยกเว้ นประโยชน์ทดแทนกรณี
ว่างงานเนื่องจากผู้ประกันตนประเภทนี ้ไม่มีนายจ้ าง
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4. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรื อผู้ประกันตนแบบอิสระประเภทของประโยชน์ทดแทนที่
ผู้ประกันตนประเภทนี ้จะได้ รับจะเป็ นไปตามที่พระราชกฎษฎีกากาหนด
5. เนื่องจากประโยชน์ ทดแทนที่ผ้ ปู ระกันตนทัง้ 3 ประเภทจะได้ รับนันมี
้ ความแตกต่างกัน
ออกไป และผู้ประกันตนบางประเภทดังกล่าวนันไม่
้ มีนายจ้ าง ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ อัตราการจ่ายเงิน
สมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนแต่ละประเภทดังกล่าวมีความแตกต่างกัน

2. การสิน้ สุดการเป็ นผู้ประกันตน
มาตรา 38 ความเป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สิ้นสุดลง เมื่อผู้ประกันตนนั้น
(1) ตาย
(2) สิ้นสภาพการเป็ นลูกจ้ าง
ในกรณีท่ผี ้ ูประกันตนที่ส้นิ สภาพการเป็ นลูกจ้ างตาม (2) ได้ ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะ
ก่ อ ให้ เกิดสิทธิตามบทบัญญั ติในลั กษณะ 3 แล้ ว ให้ ผ้ ู นั้ น มี สิท ธิตามบทบัญ ญั ติในหมวด 2 หมวด 3
หมวด 4 และหมวด 5 ต่ อ ไปอี ก หกเดื อ นนั บ แต่ วัน ที่สิ้ น สภาพการเป็ นลู ก จ้ า งหรื อ ตามระยะเวลาที่
กาหนดเพิ่มขึน้ โดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้ องไม่ เกินสิบสองเดือนนั บแต่ วันที่สิ้นสภาพการเป็ นลูกจ้ าง15
มาตรา 4116 ความเป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดลง เมื่อผู้ประกันตนนั้น
(1) ตาย
(2) ได้ เป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อีก
(3) ลาออกจากความเป็ นผู้ประกันตนโดยการแสดงความจานงต่ อสานั กงาน
(4) ไม่ ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่ อกัน

กฎหมายประกันสังคมกาหนดเงื่อนไขการสิ ้นสุดการเป็ นผู้ประกันตนแต่ละประเภทเอาไว้
ดังนี ้
กรณีผ้ ปู ระกันตนตามมาตรา 33 หรื อผู้ประกันตนแบบบังคับ จะสิ ้นสุดการเป็ นผู้ประกันตน
ตามที่มาตรา 38กาหนด
กรณี ผ้ ู ประกั น ตนตามมาตรา 39 หรื อ ผู้ ประกั น ตนแบบสมั ค รใจจะสิ น้ สุ ด การเป็ น
ผู้ประกันตนตามที่มาตรา 41 กาหนด

มาตรา 38 วรรคสอง แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
16
มาตรา 41 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
15
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กรณีผ้ ปู ระกันตนตามมาตรา 40 หรื อผู้ประกันแบบอิสระจะสิ ้นสุดการเป็ นผู้ประกันตนตามที่
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคม

3. หน้ าที่ของนายจ้ างเกี่ยวกับผู้ประกันตน
มาตรา 3417 ให้ นายจ้ างซึ่งมีลูกจ้ างที่เป็ นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียน
นายจ้ าง และแบบรายการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่ อสานั กงานภายในสามสิบวัน นั บแต่ วันที่ลูกจ้ าง
นั้นเป็ นผู้ประกันตน ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด

กรณีนายจ้ างมีผ้ ปู ระกันตนเป็ นลูกจ้ างตามมาตรา 33 นายจ้ างจะมีหน้ าที่ดงั นี ้คือ
- ยื่นแบบรายการขึ ้นทะเบียนนายจ้ าง
- แบบรายการขึ ้นทะเบียนผู้ประกันตน
ทังนี
้ ้เป็ นไปตามที่กฎหมายประกันสังคม กาหนดเอาไว้
มาตรา 35 ในกรณี ท่ผี ้ ูประกอบกิจการได้ ว่าจ้ างโดยวิธีเหมาค่ าแรงมอบให้ แก่ บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดรั บช่ วงไปควบคุมดูแลการทางานและรั บผิดชอบจ่ ายค่ าจ้ างให้ แก้ ลูกจ้ างอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมาย
ให้ บุคคลหนึ่งบุค คลใดเป็ นผู้ จัดหาลูก จ้ างมาทางานอัน มิใช่ การประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการ
ทางานนั้ นเป็ นส่ วนหนึ่งส่ วนใดในกระบวนการผลิตหรื อธุรกิจซึ่งกระทาในสถานประกอบกิจการหรื อ
สถานที่ทางานของผู้ประกอบกิจการและเครื่องมือที่สาคัญสาหรับใช้ ทางานนั้นผู้ประกอบกิจการเป็ น ผู้
จัดหา กรณี เช่ น ว่ า นี้ ผ้ ู ประกอบกิจการย่ อ มอยู่ในฐานะนายจ้ า งซึ่งมี ห น้ า ที่ ต้อ งปฏิบั ติตามพระราช
บัญญัตนิ ้ี
ในกรณี ที่ผ้ ูรับเหมาค่ าแรงตามวรรคหนึ่งเป็ นผู้ยื่นแบบรายการต่ อสานั กงานตามมาตรา 34 ใน
ฐานะนายจ้ าง ให้ ผ้ ูรับเหมาค่ าแรงมีหน้ าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัตินี้เช่ น เดียวกับนายจ้ าง ในกรณี
เช่ นนี้ ให้ ผ้ ูประกอบกิจการหลุดพ้ น จากความรั บผิดในหนี้ เงินสมทบและเงิน เพิ่มเพียงเท่ าที่ผ้ ูรับเหมา
ค่ าแรงได้ นาส่ งสานักงาน18

กรณี น ายจ้ างที่ เป็ น ผู้ ประกอบกิ จ การที่ ว่าจ้ า งโดยวิ ธี ก ารเหมาค่า แรง นายจ้ า งที่ เป็ น ผู้
ประกอบกิ จการดังกล่าวจะต้ องดูแลให้ ผ้ ูรับเหมาค่าแรงปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม ด้ วย
เนื่องจากกฎหมายฯ ได้ กาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการฯ ต้ องมีความรับผิดตามกฎหมายประกันสังคม
ในกรณีที่ผ้ รู ับเหมาค่าแรงฯ ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายฯ

มาตรา 34 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
18
มาตรา 35 วรรคสอง เพิม่ โดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
17
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นอกจากนี ้กฎหมายฯ ยังกาหนดถึงทางแก้ กรณีที่นายจ้ างไม่ยอมปฏิบตั ิตามมาตรา 34 คือ
ไม่ ยอดขึ ้นทะเบียนฯ หรื อยื่นแบบฯ โดยทางสานักงานประกันสังคมมีอ านาจดาเนินการได้ และ
กาหนดหน้ าที่ของนายจ้ างในการแจ้ งต่อทางสานักงานประกันสังคมในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
แก้ ไขข้ อมูลต่าง ๆ ที่ยื่นไว้ ตอ่ สานักงานฯ
มาตรา 37 ในกรณี ที่ความปรากฏแก่ สานั กงานหรือจากคาร้ องของลูกจ้ างว่ านายจ้ างไม่ ยื่นแบบ
รายการตามมาตรา 34 หรื อ ยื่น แบบรายการแล้ ว แต่ ไม่ มีชื่อ ลู ก จ้ างบางคนซึ่งเป็ นผู้ ประกั น ตนตาม
มาตรา 33 ในแบบรายการนั้ น ให้ สานั กงานมีอานาจบันทึกรายละเอียดในแบบรายการตามมาตรา 34
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง แล้ วออกหนั งสือสาคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ แก่
นายจ้ าง และหรือออกบัตรประกันสังคมให้ แก่ ลูกจ้ างตามมาตรา 36 แล้ วแต่ กรณี
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง เลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ ซ่ึ ง เลขาธิ ก ารมอบหมายจะด าเนิ น การ
สอบสวนก่ อนก็ได้
มาตรา 44 19 ในกรณี ท่ี ข้อ เท็จ จริ งเกี่ ยวกั บ ข้ อ ความในแบบรายการที่ ได้ ย่ืน ไว้ ต่ อ ส านั ก งาน
เปลี่ยนแปลงไป ให้ นายจ้ างแจ้ งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขเพิ่มเติมรายการภายในวันที่สิบห้ าของเดือนถัด
จากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด20
ให้ นาความในมาตรา 37 มาใช้ บังคับแก่ กรณีที่นายจ้ างไม่ ปฏิบัตติ ามมาตรานี้โดยอนุโลม

มาตรา 44 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
20
มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
19
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หมวด 2
เงินสมทบ
1. ที่มาของเงินสมทบ
มาตรา 4621 ให้ รัฐบาล นายจ้ าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ ากองทุนเพื่อ
การจ่ ายประโยชน์ ทดแทนในกรณี ประสบอัน ตรายหรื อเจ็บป่ วย กรณี ทุ พพลภาพ กรณี ตายและกรณี
คลอดบุ ต ร ฝ่ ายละเท่ า กั น ตามอั ตราที่ ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ ต้ อ งไม่ เกิน อั ต ราเงิน สมทบท้ า ย
พระราชบัญญัตนิ ี้
ให้ รัฐบาล นายจ้ า ง และผู้ ประกั น ตนตามมาตรา 33 ออกเงิน สมทบเข้ า กองทุน เพื่ อ การจ่ า ย
ประโยชน์ ทดแทนในกรณี ส งเคราะห์ บุ ตร กรณี ชราภาพ และกรณี ว่า งงานตามอั ต ราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่ ต้องไม่ เกินอัตราเงินสมทบท้ ายพระราชบัญญัตนิ ี้
สาหรั บการประกันตนตามมาตรา 39 ให้ รัฐบาลและผู้ประกันตนออกเงินสมทบเข้ ากองทุนโดย
รั ฐบาลออกหนึ่ งเท่ า และผู้ ประกั น ตนออกสองเท่ า ของอั ตราเงิน สมทบที่แ ต่ ละฝ่ ายต้ อ งออกตามที่
กาหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
การก าหนดอั ต ราเงิน สมทบตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ ก าหนดโดยค านึ งถึงประโยชน์
ทดแทนและค่ าใช้ จ่ายในการบริหารงานสานักงานตามมาตรา 24
ค่ าจ้ างขั้นต่าและขั้นสูงที่ใช้ เป็ นฐานในการคานวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่
ละคน ให้ เป็ นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในการค านวณเงิน สมทบของผู้ ประกั น ตนแต่ ละคน
สาหรั บเศษของเงิน สมทบที่มีจานวนตั้งแต่ ห้าสิบสตางค์ ข้นึ ไปให้ นับเป็ นหมื่นบาท ถ้ าน้ อยกว่ านั้ นให้
ปั ดทิ้ง ในกรณี ท่ีผ้ ูประกันตนทางานกับนายจ้ างหลายรายให้ คานวณเงินสมทบจากค่ าจ้ างที่ได้ รับจาก
นายจ้ างแต่ ละราย

เงิน สมทบเป็ นสิ่งส าคัญ มากต่อ ความมั่น คงของกองทุน ประสัง คม เนื่ อ งจากกฎหมาย
ประกันสังคมเป็ นกฎหมายที่กาหนดให้ มีการจัดตังกองทุ
้
นฯ เพื่อนามาใช้ จ่ายตามประโยชน์ทดแทน
ประเภทต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายฯ กาหนด โดยตามหลักทัว่ ไปแล้ วเงินสมทบที่สง่ เข้ ากองทุนฯ
จะประกอบด้ วยเงินจาก 3 ฝ่ ายคือ นายจ้ าง ลูกจ้ าง และรัฐบาล แต่จะมีผ้ ปู ระกันตนบางประเภทที่
เงินสมทบจะมาจาก 2 ฝ่ ายคือ ผู้ป ระกัน ตน และรั ฐ บาล เนื่อ งจากผู้ป ระกัน ตนประเภทนี ้ไม่ มี
นายจ้ าง ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าตามหลักทั่วไปเงินสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมจะมาจาก
นายจ้ าง ลูกจ้ าง และรัฐบาล ตามอัตราที่กฎหมายฯ กาหนด

21

มาตรา 46 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
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ข้ อพิจารณาการจ่ ายเงินสมทบตามมาตรา 46
1. จากมาตรา 46 วรรค 1 และวรรค 2 จะพบว่า การจ่ายเงินสมทบตามมาตรา 46 วรรค 1
เท่านันที
้ ่กาหนดให้ ทัง้ 3 ฝ่ ายจ่ายเงินสมทบฝ่ ายละเท่า ๆ กัน
2. อั ต ราการจ่ า ยเงิ น สมทบอาจเปลี่ย นแปลงไปได้ ทั ง้ นี ข้ ึ น้ อยู่ กับ กฎกระทรวงฉบับ ที่
เกี่ยวข้ องในการออกมาบังคับใช้ ในขณะนัน้ แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินสมทบที่แต่ละฝ่ ายจะต้ อ ง
จ่ายตามกฎหมายฯ จะต้ องไม่เกินเพดานที่กาหนดไว้ ในกฎหมายฯ
3.การคานวณเงินสมทบที่จะต้ อ งส่งเข้ ากองทุนจะใช้ อัตราเงินสมทบที่กาหนดเป็ นร้ อ ยละ
คูณ กับอัต ราค่าจ้ างของผู้ประกัน ตน ตามที่ กฎหมายฯ กาหนดโดยได้ มีอัต ราค่าจ้ างขึ ้นสูงของ
ผู้ประกันตนเอาไว้ ในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายฉบับนี ้

2. หน้ าที่ของนายจ้ างเกี่ยวกับเงินสมทบ
มาตรา 4722 ให้ นายจ้ างหักค่ าจ้ างของผู้ประกันตนทุกครั้งที่มีการจ่ ายค่ าจ้ างตามจานวนที่จะต้ อง
นาส่ งเป็ นเงินสมทบในส่ วนของผู้ประกัน ตนตามมาตรา 46 และให้ ถื อว่ าเป็ นผู้ประกัน ตนได้ จ่ายเงิน
สมทบแล้ วตั้งแต่ วันถึงกาหนดจ่ ายค่ าจ้ าง23
ให้ นายจ้ างนาเงินสมทบในส่ วนของผู้ประกันตนที่ได้ หักไว้ ตามวรรคหนึ่ง และเงินสมทบในส่ วน
ของนายจ้ างส่ งให้ แก่ สานักงานภายในวันที่สิบห้ าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสบทบไว้ พร้ อม
ทั้งยื่นแบบรายการแสดงการส่ งเงินสมทบ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนด24
ถ้ านายจ้ างไม่ จ่ายค่ าจ้ างตามกาหนดเวลาที่ต้องจ่ าย ให้ นายจ้ างมีหน้ าที่นาส่ งเงินสมทบตามที่
บัญญัตไิ ว้ ในวรรคสอง โดยถือเสมือนว่ ามีการจ่ ายค่ าจ้ างแล้ ว
ในกรณี ท่ีน ายจ้ างน าเงิน สมทบในส่ วนของผู้ประกั นตนหรื อ เงิน สมทบในส่ วนของนายจ้ างส่ ง
ให้ แก่ สานักงานเกินจานวนที่ต้องชาระ ให้ นายจ้ างหรือผู้ประกันตนยื่นคาร้ องขอรับเงินในส่ วนที่เกินคืน
ได้ ตามระเบียบที่เลขาธิการกาหนด ถ้ านายจ้ างหรื อ ผู้ประกัน ตนมิได้ เรี ยกเอาเงินดังกล่ าวคืนภายใน
หนึ่งปี นับแต่ วันที่นาส่ งเงินสมทบหรือไม่ มารับเงินคืนภายในหนึ่งปี นับแต่ วันที่ได้ รับแจ้ งให้ มารับเงิน ให้
เงินนั้นตกเป็ นของกองทุน
มาตรา 49 นายจ้ างซึ่งไม่ นาส่ งเงินสมทบในส่ วนของตนหรื อในส่ วนของผู้ประกันตนหรื อส่ งไม่
ครบจานวนภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 47 ต้ อ งจ่ ายเงินเพิ่มในอัตราร้ อยละสองต่ อเดือ นของ
จานวนเงิน สมทบที่นายจ้ างยังมิได้ นาส่ งหรื อของจานวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่ วันถัดจากวัน ที่
ต้ องนาส่ งเงินสมทบ ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่คานวณได้ ต้องไม่ เกินจานวนเงินสมทบที่นายจ้ างต้ องจ่ าย25

มาตรา 47 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
มาตรา 47 วรรคหนึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
24
มาตรา 47 วรรคสอง แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
25
มาตรา 49 วรรคหนึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
22
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ในกรณี ที่นายจ้ างมิได้ หักค่ าจ้ างของผู้ประกัน ตน เพื่ อส่ งเป็ นเงินสมทบหรื อหักไว้ แล้ วแต่ ยังไม่
ครบจานวนตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ ง ให้ น ายจ้ า งรั บผิ ดใช้ เงิน ที่ ต้ อ งส่ งเป็ นเงิน สมทบในส่ วนของ
ผู้ประกันตนเต็มจานวน และต้ องจ่ ายเงินเพิ่มในเงินจานวนนี้ตามวรรคหนึ่งนั บแต่ วันถัดจากวันที่ต้อง
นาส่ งเงินสมทบ และในกรณี เช่ นว่ านี้ สิทธิที่ผ้ ูประกันตนพึงได้ รับคงมีเสมือนหนึ่งว่ าผู้ประกันตนได้ ส่ง
เงินสมทบแล้ ว
มาตรา 52 ในกรณี ที่น ายจ้ างเป็ นผู้รับเหมาช่ วง ให้ ผ้ ู รับเหมาช่ วงถัดขึ้น ไป หากมี ตลอดสาย
จนถึงผู้รับเหมาชั้นต้ นร่ วมรั บผิดกับผู้รับเหมาช่ วงซึ่งเป็ นนายจ้ างในเงินสมทบซึ่งนายจ้ างมีหน้ าที่ต้อง
จ่ ายตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

เนื่องจากเงินสมทบนัน้ เป็ นสิ่งสาคัญ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม กฎ
หมายฯ จึงกาหนดหน้ าที่ที่สาคัญในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเงินสมทบเอาไว้ ดงั นี ้
1.กาหนดให้ นายจ้ างมี ห น้ าที่ หัก ค่าจ้ างของลูก จ้ างทุกครั ง้ ที่มี ก ารจ่ายค่า จ้ างและน าสั่ง
สานักงานประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กาหนด และในกรณีที่นายจ้ างไม่ได้ มีการจ่ายค่าจ้ างก็
ยังคงมีหน้ าที่สง่ เงินสมทบเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้ าง
2. กาหนดให้ นายจ้ างที่สง่ เงินสมทบไม่ครบหรื อไม่สง่ เงินสมทบตามที่กฎหมายฯ กาหนดให้
นายจ้ างมีหน้ าที่ต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายฯ กาหนด
3. กาหนดให้ นายจ้ างที่เป็ นผู้รับเหมาช่วงจะต้ อ งร่ วมรับผิดในเงินสมทบตามที่กฎหมายฯ
กาหนด

3. มาตรการของรั ฐกรณีนายจ้ างไม่ ส่งเงินสมทบ
มาตรา 50 เลขาธิการมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนั งสือให้ ยึด อายัดและขายทอดตลาดทรั พย์ สิน
ของนายจ้ างซึ่งไม่ นาส่ งเงินสมทบและหรื อเงินเพิ่ม หรื อนาส่ งไม่ ครบจานวนตามมาตรา 49 ทั้งนี้ เพียง
เท่ าที่จาเป็ นเพื่อให้ ได้ รับเงินที่ค้างชาระ
การมีคาสั่งให้ ยดึ อายัด หรื อขายทอดตลาดทรัพย์ สินตามวรรคหนึ่ง จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ ส่งคา
เตือนเป็ นหนั งสือ ให้ น ายจ้ างน าเงินสมทบและหรื อ เงิน เพิ่มที่ค้างมาชาระภายในกาหนดไม่ น้อ ยกว่ า
สามสิบวันนับแต่ วันที่ได้ รับหนังสือนั้นและนายจ้ างไม่ ชาระภายในกาหนด
หลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด ทั้งนี้ ให้ นาหลักเกณฑ์ และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ งมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
เงิน ที่ ได้ จาการขายทอดตลาดดั งกล่ าวให้ หั ก ไว้ เป็ นค่ าใช้ จ่ า ยเป็ นการยึด อายั ด และขาย
ทอดตลาด และชาระเงิน สมทบและเงิน เพิ่ มที่ค้ างชาระ ถ้ ามี เงิน เหลื อ ให้ คืน แก่ น ายจ้ างโดยเร็ว ถ้ า
นายจ้ างมิได้ เรียกเอาเงินที่เหลือคืนภายในห้ าปี ให้ ตกเป็ นของกองทุน
มาตรา 51 หนี้ ท่ีเกิดจากการไม่ ชาระเงินสมทบและหรื อ เงินเพิ่ม ให้ สานั ก งานมีบุริมสิท ธิเหนื อ
ทรัพย์ สินทั้งหมดของนายจ้ างซึ่งเป็ นลูกหนี้ ในลาดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลค่ าภาษีอากรตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
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เหตุผลเนื่องจากเงินสมทบที่นายจ้ าง ลูกจ้ าง ต้ องส่งเข้ ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย
ประกัน สังคม เป็ น สิ่ง ที่ ส่งผลต่อ ความมั่ น คงของกองทุน ประกัน สังคม กฎหมายฯ จึง ก าหนด
มาตรการในการดาเนินการกรณีที่นายจ้ างไม่สง่ เงินสมทบตามกฎหมายฯ เอาไว้
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ลักษณะ 3
ประโยชน์ ทดแทน
หมวด 1
บททั่วไป
1. ประโยชน์ ทดแทนประเภทต่ างๆ
มาตรา 5426 ผู้ประกันตนหรื อผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิได้ รับประโยชน์ ทดแทนจาก
กองทุน ดังต่ อไปนี้
(1) ประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่ วย รวมทั้งการส่ งเสริมสุขภาพ และการ
ป้ องกันโรค
(2) ประโยชน์ ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
(3) ประโยชน์ ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
(4) ประโยชน์ ทดแทนในกรณีตาย
(5) ประโยชน์ ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ บุตร
(6) ประโยชน์ ทดแทนในกรณีชราภาพ
(7) ประโยชน์ ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้ นผู้ประกันตนตามมาตรา 39
สิทธิได้ รับประโยชน์ ทดแทนตามวรรคหนึ่งไม่ อาจโอนกันได้ และไม่ อยู่ในความรับผิดแห่ งการ
บังคับคดี

ในเรื่ องของประโยชน์ทดแทนซึ่งถือได้ ว่าเป็ นประโยชน์ที่ผ้ ปู ระกันตนจะได้ รับนัน้ กฎหมาย
ประกันสังคม กาหนดประโยชน์ทดแทนประเภทต่าง ๆ เอาไว้ ทงหมด
ั้
7 ประเภท

2. การกาหนดให้ กฎหมายประกันสังคมเป็ นมาตรฐานขัน้ ต่า
มาตรา 54/1 27 การเรี ยกร้ องหรื อการได้ มาซึ่งสิทธิหรื อประโยชน์ ตามพระราชบัญ ญัตินี้ ไม่ เป็ น
การตัดสิทธิหรือประโยชน์ ท่ผี ้ ูประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัตนิ ้ีพึงได้ ตามกฎหมายอื่น

มาตรา 54 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
27
มาตรา 54/1 เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
26
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3. การกาหนดสถานพยาบาลสาหรั บผู้ประกันตน
มาตรา 59 ให้ เลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตท้ องที่และชื่อสถานพยาบาลที่
ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสของผู้ประกันตน มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ ได้
ผู้ประกันตนหรื อคู่สมรสของผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิได้ รับบริการทางการแพทย์ ถ้ าทางานหรื อมี
ภูมิลาเนาอยู่ในเขตท้ องที่ใดให้ ไปรั บบริการทางการแพทย์ จากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยู่ใน
เขตท้ องที่นั้น เว้ นแต่ ในกรณีที่ในเขตท้ องที่นั้นไม่ มีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ ผ้ ูประกันตน
หรื อ คู่ สมรสของผู้ ประกั น ตนมี เ หตุ ผ ลสมควรที่ ไ ม่ สามารถไปรั บ บริ ก ารทางการแพทย์ จาก
สถานพยาบาลดังกล่ าวได้ ก็ให้ ไปรั บบริการทางการแพทย์ จากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อ ยู่ใน
เขตท้ องที่อ่ืนได้
ในกรณี ที่ ผ้ ู ประกั น ตนหรื อ คู่ สมรสของผู้ ประกั น ตน ไปรั บ บริ ก ารทางการแพทย์ จาก
สถานพยาบาลอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในวรรคสอง ให้ ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับเงินทดแทนค่ าบริการ
ทางการแพทย์ ท่ตี ้ องจ่ ายให้ แก่ สถานพยาบาลอื่นนั้ นตามจานวนที่สานักงานกาหนด โดยคานึงถึงสภาพ
ของการประสบอัน ตรายหรื อเจ็บป่ วย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ ละเขตท้ อ งที่ และ
ลัก ษณะของการบริ ก ารทางการแพทย์ ที่ได้ รับ ทั้งนี้ จะต้ อ งไม่ เกิน อั ตราที่ค ณะกรรมการการแพทย์
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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หมวด 2
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย
หลักเกณฑ์ ของประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย
มาตรา 6228 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้ รับประโยชน์ ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยอัน
มิ ใช่ เนื่ อ งจากการท างาน ต่ อ เมื่ อ ภายในระยะเวลาสิ บ ห้ าเดื อ นก่ อ นวั น รั บ บริ ก ารทางการแพทย์
ผู้ประกันตนได้ จ่ายเงินสมทบมาแล้ วไม่ น้อยกว่ าสามเดือน
มาตรา 63 ประโยชน์ ทดแทนในกรณี ประสบอันตราย หรือเจ็บป่ วยอันมิใช่ เนื่ องจากการทางาน
ได้ แก่
(1) ค่ าตรวจวินิจฉัยโรค
(2) ค่ าส่ งเสริมสุขภาพ และป้ องกันโรค
(3) ค่ าบาบัดทางการแพทย์ และค่ าฟื้ นฟูสมรรถภาพ
(4) ค่ ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(5) ค่ ายา และค่ าเวชภัณฑ์
(6) ค่ ารถพยาบาล หรือค่ าพาหนะรับส่ งผู้ป่วย
(7) ค่ าใช้ จ่ายเป็ นเงิน ช่ วยเหลื อ เบื้อ งต้ น ให้ แ ก่ ผ้ ูประกั นตน ในกรณี ท่ีผ้ ู ประกัน ตนได้ รับความ
เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ เมื่อสานักงานได้ จ่ายเงินช่ วยเหลือเบื้องต้ นให้ แก่ ผ้ ูประกันตน
ไปแล้ ว ให้ สานักงานมีสิทธิไล่ เบี้ยแก่ ผ้ ูกระทาผิดได้
(8) ค่ าบริการอื่นที่จาเป็ น29
ทั้งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราที่ ค ณะกรรมการการแพทย์ ก าหนดโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการ
ผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานเพื่อการรั กษาพยาบาลตามคาสั่งของแพทย์ ให้ ได้ รับเงินทดแทนการ
ขาดรายได้ ตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในมาตรา 64 ด้ วย
มาตรา 64 ในกรณี ท่ีผ้ ูประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยอันมิใช่ เนื่ องจากการทางาน ให้
ผู้ประกั น ตนมี สิท ธิได้ รับเงิน ทดแทนการขาดรายได้ ในอั ตราร้ อ ยละห้ าสิบของค่ าจ้ า งตามมาตรา 57
สาหรับการที่ผ้ ูประกันตนต้ องหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคาสั่งของแพทย์ ครั้งหนึ่งไม่ เกิน เก้ า
สิบวัน และในระยะเวลาหนึ่งปี ปฏิทนิ ต้ องไม่ เกินหนึ่งร้ อยแปดสิบวัน เว้ นแต่ การเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื้อรั ง
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ก็ให้ มีสิทธิได้ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เกินหนึ่งร้ อยแปดสิบวันแต่ ไม่
เกินสามร้ อยหกสิบห้ าวัน
ระยะเวลาได้ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ให้ เริ่มนั บแต่ วันแรกที่ต้องหยุดงานตามคาสั่ งของ
แพทย์ จนถึงวันสุดท้ ายที่แพทย์ กาหนดให้ หยุดงานหรือจนถึงวันสุดท้ ายที่หยุดงาน ในกรณีผ้ ูประกันตน
กลับเข้ าทางานก่ อนครบกาหนดตามคาสั่งของแพทย์ แต่ ไม่ เกินระยะเวลาที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา 62 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
29
มาตรา 63 วรรคหนึ่ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
28
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ในกรณีที่ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับค่ าจ้ างจากนายจ้ าง ในระหว่ างหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาล
ตามกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน สัญญา
จ้ างแรงงาน หรื อข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ าง แล้ วแต่ กรณี ผู้ประกันตนไม่ มีสิทธิได้ รับเงินทดแทน
ตามวรรคหนึ่ งจนกว่ าสิท ธิได้ รับเงินค่ าจ้ างนั้ น ได้ สิ้น สุดลงจึงจะมี สิทธิได้ รับเงิน ทดแทน ดังกล่ าวเท่ า
ระยะเวลาที่ค งเหลื อ และถ้ าเงิน ค่ า จ้ า งที่ได้ รับจากนายจ้ างในกรณี ใดน้ อ ยกว่ าเงิน ทดแทนการขาด
รายได้ จากกองทุน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้ รับเงินทดแทนจากกองทุนในส่ วนที่ขาดด้ วย

จากกฎหมายประกันสังคม ข้ างต้ นมีข้อพิจารณาในเรื่ องของประโยชน์ทดแทนกรณีประสบ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วยดังนี ้คือ
1. ประโยชน์ ทดแทนกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็ บป่ วย จะอยู่ในรู ปแบบของการให้ บริ การ
ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่รัฐกาหนด
2. ประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยต้ องมิใช่อันเนื่องจากการทางาน
ให้ กบั นายจ้ าง
3. ผู้ประกันตนจะต้ องจ่ายเงินเข้ ากองทุนประกันสังคมครบตามเงื่อนไขทีกฎหมายฯ กาหนด
4. ผู้ป ระกันตนที่ ต้ อ งหยุด งานเพื่ อ การรั ก ษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ ให้ ได้ รับ เงิ น
ทดแทนการขาดรายได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายฯ กาหนดไว้
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หมวด 3
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
หลักเกณฑ์ ของประโยชน์ ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
มาตรา 6530 ผู้ ประกั นตนมี สิท ธิได้ รับประโยชน์ ทดแทนในกรณี ค ลอดบุตรสาหรั บตนเองหรื อ
ภริยา ต่ อ เมื่ อภายในระยะเวลาสิบห้ าเดือ นก่ อนวัน รั บบริก ารทางการแพทย์ ผู้ประกัน ตนได้ จ่ายเงิน
สมทบมาแล้ วไม่ น้อยกว่ าห้ าเดือน
ในกรณีที่ผ้ ูประกันตนไม่ มีภริยา หากผู้ประกันตนอยู่กินฉันสามีภริยากับหญิงใดโดยเปิ ดเผยตาม
ระเบียบที่เลขาธิการกาหนด ให้ ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับประโยชน์ ทดแทนในกรณี คลอดบุตรสาหรั บ
หญิงนั้นด้ วย
มาตรา 66 ประโยชน์ ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ได้ แก่
(1) ค่ าตรวจและรับฝากครรภ์
(2) ค่ าบาบัดทางการแพทย์
(3) ค่ ายาและค่ าเวชภัณฑ์
(4) ค่ าทาคลอด
(5) ค่ ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(6) ค่ าบริบาลและค่ ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด
(7) ค่ ารถพยาบาลหรือค่ าพาหนะรับส่ งผู้ป่วย
(8) ค่ าบริการอื่นที่จาเป็ น
ทั้งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราที่ ค ณะกรรมการการแพทย์ ก าหนดโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการ
ผู้ประกั นตนซึ่งหยุดงานเพื่ อการคลอดบุตรให้ ได้ รับเงินสงเคราะห์ การหยุดงานเพื่อการคลอด
บุตรตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในมาตรา 67 ด้ วย31
มาตรา 6732 ในกรณีที่ผ้ ูประกันตนต้ องหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ให้ ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับ
เงินสงเคราะห์ การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไม่ เกินสองครั้ง เป็ นการเหมาจ่ ายในอัตราครั้งละร้ อยละ
ห้ าสิบของค่ าจ้ างตามมาตรา 57 เป็ นเวลาเก้ าสิบวัน

จากกฎหมายประกันสังคม ข้ างต้ นมีข้อพิจารณาในเรื่ องของประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอด
บุตรดังนี ้คือ
1. ประโยชน์ ทดแทนในกรณี คลอดบุตรถูกกาหนดไว้ สาหรับผู้ประกันตน และคู่สมรสของ
ผู้ประกันตน
มาตรา 65 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
มาตรา 66 วรรคสาม แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
32
มาตรา 67 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
30
31
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2. ผู้ ป ระกั น ตนจะต้ อ งจ่ า ยเงิ น เข้ า กองทุ น ประกั น สัง คมครบตามเงื่ อ นไขที ก ฎหมาย
ประกันสังคม กาหนด
3. ผู้ประกันตนซึ่งหยุดงานเพื่อ การคลอดบุตรให้ ได้ รับเงินสงเคราะห์ การหยุดงานเพื่อ การ
คลอดบุตรตามเกณฑ์ที่กฎหมายประกันสังคม กาหนด
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หมวด 4
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
หลักเกณฑ์ ของประโยชน์ ทดแทนในกรณีทพ
ุ พลภาพ
มาตรา 6933 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้ รับประโยชน์ ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่ เนื่องจากการ
ทางาน ต่ อเมื่อในระยะเวลาสิบห้ าเดือนก่ อนทุพพลภาพ ผู้ประกันตนได้ จ่ายเงินสมทบมาแล้ วไม่ น้อย
กว่ าสามเดือน
มาตรา 70 ประโยชน์ ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได้ แก่
(1) ค่ าตรวจวินิจฉัยโรค
(2) ค่ าบาบัดทางการแพทย์
(3) ค่ ายาและค่ าเวชภัณฑ์
(4) ค่ ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
(5) ค่ ารถพยาบาลหรือค่ าพาหนะรับส่ งผู้ทุพพลภาพ
(6) ค่ าฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่ างกาย จิตใจและอาชีพ
(7) ค่ าบริการอื่นที่จาเป็ น
ทั้งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราที่ ค ณะกรรมการการแพทย์ ก าหนดโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการ
มาตรา 7134 ในกรณี ที่ผ้ ูประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่ เนื่ องจากการท างาน ให้ มีสิทธิได้ รับเงิน
ทดแทนการขาดรายได้ ตามอัตรา และระยะเวลาที่คณะกรรมการการแพทย์ กาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เงิน ทดแทนการขาดรายได้ ต้อ งไม่ เกิน อั ตราร้ อ ยละห้ าสิบ ของค่ า จ้ างตาม
มาตรา 57
ในกรณี ท่ีผ้ ูประกันตนทุพพลภาพอั นมิใช่ เนื่ องจากการทางาน และการทุพพลภาพนั้ นมี ระดับ
ความสู ญ เสี ย รุ น แรงตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการการแพทย์ ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ ให้ มีสิทธิได้ รับเงินทดแทนขาดรายได้ ในอัตราร้ อยละห้ าสิบของค่ าจ้ างตามมาตรา 57
ตลอดชีวติ

จากกฎหมายประกันสังคม ข้ างต้ นมี ข้อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งของประโยชน์ ทดแทนในกรณี
ทุพพลภาพดังนี ้คือ
1. ประโยชน์ทดแทนกรณี ทุพพลภาพจะอยู่ในรู ปแบบของการให้ บริ การทางการแพทย์ใน
สถานพยาบาลที่รัฐกาหนด
มาตรา 69 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
34
มาตรา 71 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
33
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2. ประโยชน์ทดแทนในกรณีทพุ พลภาพนันต้
้ องมิใช่เนื่องจากการทางานให้ กบั นายจ้ าง
3. ผู้ ป ระกั น ตนจะต้ อ งจ่ า ยเงิ น เข้ า กองทุ น ประกั น สัง คมครบตามเงื่ อ นไขที ก ฎหมาย
ประกันสังคม กาหนด
4. ผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานเนื่องจากกรณีทุพพลภาพให้ ได้ รับเงินทดแทนการขาดรายได้
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายประกันสังคม กาหนดไว้
5. ในกรณีที่การทุพพลภาพของผู้ประกันตนนันมี
้ ระดับความสูญเสียรุนแรงตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการแพทย์ ก าหนดให้ มี สิท ธิ ได้ รับ เงิน ทดแทนขาดรายได้ ตามเกณฑ์ ที่ ก ฎหมาย
ประกันสังคม กาหนดไว้
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หมวด 5
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีตาย
หลักเกณฑ์ ของประโยชน์ ทดแทนในกรณีตาย
มาตรา 73 35 ในกรณี ที่ ผ้ ู ประกั น ตนถึง แก่ ความตายโดยมิ ใช่ ป ระสบอั น ตราย หรื อ เจ็บ ป่ วย
เนื่ องจากการทางาน ถ้ าภายในระยะเวลาหกเดือนก่ อนถึงแก่ ความตายผู้ประกันตนได้ จ่ายเงินสมทบ
มาแล้ วไม่ น้อยกว่ าหนึ่งเดือน ให้ จ่ายประโยชน์ ทดแทนในกรณีตาย ดังนี้
(1) เงินค่ าคาศพตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ ต้องไม่ น้อยกว่ าหนึ่งร้ อยเท่ าของอัตรา
สูงสุดของค่ าจ้ างขั้นต่ารายวันตามกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน ให้ จ่ายให้ แก่ บุคคลตามลาดับ
ดังนี้
(ก) บุ ค คลซึ่ ง ผู้ ประกั น ตนท าหนั งสื อ ระบุ ใ ห้ เป็ นผู้ จั ด การศพและได้ เ ป็ นผู้ จั ด การศพ
ผู้ประกันตน
(ข) สามีภริยา บิดามารดา หรื อบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่ าเป็ นผู้จัดการศพ
ผู้ประกันตน
(ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่ าเป็ นผู้จัดการศพผู้ประกันตน
(2)36เงินสงเคราะห์ กรณีที่ผ้ ูประกันตนถึงแก่ ความตาย ให้ จ่ายแก่ บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทาหนังสือ
ระบุให้ เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับเงินสงเคราะห์ นั้น แต่ ถ้าผู้ประกันตนมิได้ มีหนั งสือระบุไว้ ก็ให้ นามาเฉลี่ยจ่ าย
ให้ แก่ สามารถหรื อภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจานวนที่เท่ ากัน ดังนี้
(ก) ถ้ าก่ อนถึงแก่ ความตาย ผู้ประกันตนได้ ส่งเงินสมทบมาแล้ วตั้งแต่ สามสิบหกเดือนขึ้นไป
แต่ ไม่ ถึงหนึ่งร้ อยยี่สิบเดือน ให้ จ่ายเงินสงเคราะห์ เป็ นจานวนเท่ ากับร้ อยละห้ าสิบของค่ าจ้ างรายเดือน
ที่คานวณได้ ตามมาตรา 57 คูณด้ วยสี่
(ข) ถ้ าก่ อนถึงแก่ ความตาย ผู้ประกันตนได้ ส่งเงินสมทบมาแล้ วตั้งแต่ หนึ่งร้ อยยี่สิบเดือนขึน้ ไป
ให้ จ่ายเงินสงเคราะห์ เป็ นจานวนเท่ ากับร้ อยละห้ าสิบของค่ าจ้ างรายเดือนที่คานวณได้ ตามมาตรา 57
คูณด้ วยสิบสอง

จากกฎหมายประกันสังคม ข้ างต้ นมีข้อพิจารณาในเรื่ องของประโยชน์ทดแทนในกรณี ตาย
ดังนี ้คือ
1. ประโยชน์ทดแทนกรณีตายจะอยูใ่ นรู ปแบบของการจ่ายเงินค่าทาศพ และเงินสงเคราะห์
ให้ กบั บุคคลที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ตามอัตราที่กฎหมายประกันสังคม กาหนด
2. ประโยชน์ทดแทนในกรณีตายนันต้
้ องมิใช่เนื่องจากการทางานให้ กบั นายจ้ าง
มาตรา 73 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
36
มาตรา 73(2) แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
35
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3. ผู้ ป ระกั น ตนจะต้ อ งจ่ า ยเงิ น เข้ า กองทุ น ประกั น สัง คมครบตามเงื่ อ นไขที ก ฎหมาย
ประกันสังคม กาหนด
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หมวด 6
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ บุตร
หลักเกณฑ์ ของประโยชน์ ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ บุตร
มาตรา 7437 ผู้ ประกัน ตนมีสิทธิได้ รับประโยชน์ ท ดแทนในกรณี สงเคราะห์ บุตรต่ อ เมื่อภายใน
ระยะเวลาสามสิบหกเดือนก่ อนเดือ นที่มีสิท ธิได้ รับประโยชน์ ท ดแทนผู้ ประกั นตนได้ จ่ายเงิน สมทบ
มาแล้ วไม่ น้อยกว่ าสิบสองเดือน
มาตรา 75 ประโยชน์ ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ บุตร ได้ แก่
(1) ค่ าสงเคราะห์ ความเป็ นอยู่ของบุตร
(2) ค่ าเล่ าเรียนบุตร
(3) ค่ ารักษาพยาบาลบุตร
(4) ค่ าสงเคราะห์ อื่นที่จาเป็ น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 75 ตรี38 ให้ ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับประโยชน์ ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ บุตรสาหรับบุตร
ซึ่งมีอายุตามที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ ต้องไม่ เกิน สิบห้ าปี บริบูรณ์ จานวนคราวละไม่ เกินสามคน
บุตรดังกล่ าวไม่ รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ ยกให้ เป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
ในกรณี ท่ีบดิ าและมารดาเป็ นผู้ประกันตน ให้ บดิ าหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับ
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีสงเคราะห์ บุตรเพียงฝ่ ายเดียว เว้ นแต่ เมื่อมีการจดทะเบียนหย่ าหรื อแยกกัน
อยู่ และบุตรอยู่ในความอุปการะของผู้ประกันตนฝ่ ายใดให้ ผ้ ูประกันตนฝ่ ายนั้นเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับ
หลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขในการจ่ า ยเงิน สงเคราะห์ บุ ต ร ให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา 74 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
38
มาตรา 75 ตรี เพิม่ โดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
37
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หมวด 7
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีชราภาพ
หลักเกณฑ์ ของประโยชน์ ทดแทนในกรณีชราภาพ
มาตรา 7639 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้ รับประโยชน์ ทดแทนในกรณี ชราภาพต่ อเมื่อผู้ประกันตนได้
จ่ า ยเงิน สมทบมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า หนึ่ งร้ อ ยแปดสิบเดือ น ไม่ ว่า ระยะเวลาหนึ่ งร้ อ ยแปดสิบ เดือ นจะ
ติดกันหรือไม่ ก็ตาม
มาตรา 7740 ประโยชน์ ทดแทนในกรณีชราภาพ ได้ แก่
(1) เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกว่ า เงินบานาญชราภาพ หรือ
(2) เงินบาเหน็จที่จ่ายให้ ครั้งเดียว เรียกว่ า เงินบาเหน็จชราภาพ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ ายประโยชน์ ทดแทนในกรณี ชราภาพตามวรรค
หนึ่งให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 77 ทวิ41 ในกรณี ท่ีผ้ ูประกันตนจ่ ายเงินสมทบมาแล้ วไม่ น้อยกว่ าหนึ่งร้ อยแปดสิบเดือน
ให้ มีสิทธิได้ รับเงินบานาญชราภาพตั้งแต่ เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบห้ าสิบห้ าปี บริบูรณ์ เว้ นแต่ เมื่อมี
อายุครบห้ าสิบห้ าปี บริบูรณ์ และความเป็ นผู้ประกันตนยังไม่ ส้นิ สุดลงตามมาตรา 38 หรื อมาตรา 41 ให้
ผู้นั้นมีสิทธิได้ รับตั้งแต่ เดือนถัดจากเดือนที่ความเป็ นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
ในกรณีที่ผ้ ูประกันตนจ่ ายเงินสมทบไม่ ครบหนึ่งร้ อยแปดสิบเดือนและความเป็ นผู้ประกันตนได้
สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 หรือมาตรา 41 ให้ ผ้ ูน้ันมีสิทธิได้ รับเงินบาเหน็จชราภาพ
ผู้ประกันตนซึ่งไม่ มีสัญ ชาติไทย เมื่อความเป็ นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไม่ ว่าจะส่ งเงินสมทบครบ
หนึ่งร้ อยแปดสิบเดือนหรื อไม่ ก็ตาม และประสงค์ ที่จะไม่ พานั กอยู่ในประเทศไทย ให้ มีสิทธิได้ รับเงิน
บาเหน็จชราภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง42
มาตรา 77 ตรี 43 ในกรณี ท่บี ุคคลซึ่งได้ รับเงินบานาญชราภาพได้ กลับเข้ าเป็ นผู้ประกันตน ให้ ลด
การจ่ ายเงินบานาญชราภาพของบุคคลดังกล่ าวจนกว่ าความเป็ นผู้ประกันตนได้ สิ้นสุดลงตามมาตรา
38 หรือมาตรา 41 แล้ วแต่ กรณี
ในกรณี ที่ค วามเป็ นผู้ ประกั น ตนสิ้นสุ ดลงด้ วยเหตุอื่ น นอกจากถึงแก่ ความตายให้ ผ้ ู นั้ นมี สิท ธิ
ได้ รับเงินบานาญชราภาพ
ในกรณี ท่ีค วามเป็ นผู้ประกัน ตนสิ้นสุ ดลงเนื่ องจากผู้ประกั น ตนถึงแก่ ความตายให้ ทายาทผู้ มี
สิทธิของผู้นั้นตามมาตรา 77 จัตวา มีสิทธิได้ รับเงินบาเหน็จชราภาพ
มาตรา 76 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
40
มาตรา 77 แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
41
มาตรา 77 ทวิ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
42
มาตรา 77 ทวิ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
43
มาตรา 77 ตรี เพิม่ โดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
39
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มาตรา 77 จัตวา44 ในกรณี ผ้ ู ประกั นตนซึ่งมีสิทธิได้ รับประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ชราภาพตาม
มาตรา 77 ทวิ ถึงแก่ ความตายก่ อนที่จะได้ รับประโยชน์ ทดแทน หรื อผู้ รับเงินบานาญชราภาพถึงแก่
ความตายภายในหกสิบเดือนนั บแต่ เดือนที่มีสิทธิได้ รับเงินบานาญชราภาพ ให้ ทายาทของผู้น้ั นซึ่งมี
ชีวิตอยู่ในวันที่ผ้ ูประกันตนหรือผู้รับเงินบานาญชราภาพถึงแก่ ความตายมีสิทธิได้ รับเงินบาเหน็จชรา
ภาพ
ทายาทผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ได้ แก่
(1) บุตร ยกเว้ นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ ยกให้ เป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นให้ ได้ รับสอง
ส่ วน ถ้ าผู้ประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแต่ สามคนขึน้ ไป ให้ ได้ รับสามส่ วน
(2) สามีหรือภริยา ให้ ได้ รับหนึ่งส่ วน
(3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวติ อยู่ ให้ ได้ รบหนึ่งส่ วน
(4) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทาหนั งสือระบุไว้ เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับเงินบาเหน็จชราภาพ ให้ ได้ รับหนึ่ง
ส่ วน
ในกรณี ท่ีไม่ มีทายาทในอนุ มาตราใด หรือทายาทนั้ นได้ ตายไปเสียก่ อน ให้ แบ่ งเงินตามมาตรา
77 (2) ในระหว่ างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้ รับ
ในกรณี ที่ ไม่ มี ท ายาทผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น บ าเหน็ จ ชราภาพตามวรรคสอง ให้ ทายาทของ
ผู้ประกัน ตนหรื อผู้รับเงินบานาญชราภาพ แล้ วแต่ กรณี ดังต่ อไปนี้ มีสิท ธิได้ รับเงินบาเหน็จชราภาพ
ตามลาดับ หากบุคคลลาดับใดมีจานวนมากกว่ าหนึ่งคน ให้ บุคคลลาดับนั้นได้ รับส่ วนแบ่ งเท่ ากัน
(1) พี่น้องร่ วมบิดามารดาเดียวกัน
(2) พี่น้องร่ วมบิดาหรือร่ วมมารดา
(3) ปู่ ย่ า ตา ยาย
(4) ลุง ป้ า น้ า อา

จากบทบัญ ญั ติของกฎหมายประกันสังคม จะพบว่าประโยชน์ ท ดแทนกรณี ช ราภาพนัน้
แบ่ ง เป็ น 3 ประเภท คื อ เงิ น บ านาญชราภาพ หรื อ เงิ น บ าเหน็ จ ชราภาพ ซึ่ง ตามหลัก ทั่ว ไป
กฎหมายฯ มีเจตนารมณ์ ที่จะให้ จ่ายเงินบานาญชราภาพแก่ผ้ ปู ระกันตน แต่ในกรณี ของบาเหน็จ
ชราภาพนันเป็
้ นกรณีที่กาหนดขึ ้นมาเพื่อจุดช่องว่างในกรณีผ้ ปู ระกันตนนันไม่
้ เข้ าเงื่อนไขการได้ รับ
บานาญชราภาพ หรื อได้ รับ บ านาญชราภาพ แต่ถึ งแก่ค วามตายตามระยะเวลาที่ก ฎหมายฯ
กาหนด

44

มาตรา 77 จัตวา แก้ ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
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หมวด 8
ประโยชน์ ทดแทนในกรณีว่างงาน
หลักเกณฑ์ ของประโยชน์ ทดแทนในกรณีว่างงาน
มาตรา 78 ลู ก จ้ างซึ่งเป็ นผู้ ประกั น ตนมี สิ ท ธิได้ รับ ประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ว่า งงานต่ อ เมื่ อ
ผู้ประกันตนได้ จ่ายเงินสมทบมาแล้ วไม่ น้อยกว่ าหกเดือนและต้ องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้ าเดือนก่ อน
การว่ างงานและจะต้ องเป็ นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไข ดังต่ อไปนี้
(1) เป็ นผู้มีความสามารถในการทางาน พร้ อมที่จะทางานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้ หรือต้ องไม่
ปฏิเสธการฝึ กงานและได้ ขึ้น ทะเบียนไว้ ที่สานั ก จัดหางานของรั ฐ โดยต้ องไปรายงานตัวไม่ น้ อยกว่ า
เดือนละหนึ่งครึ่ง
(2) การที่ผ้ ูประกันตนว่ างงานต้ องมิใช่ ถูกจ้ างเนื่องจากทุจริตต่ อหน้ าที่หรือกระทาความผิดอาญา
โดยเจตนาแก่ นายจ้ า งหรื อ จงใจทาให้ น ายจ้ างได้ รับความเสี ยหายหรื อ ฝ่ าฝื นข้ อบังคับหรื อ ระเบียบ
เกี่ยวกับการทางาน หรื อคาสั่งอันชอบด้ วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง หรื อละทิ้งหน้ าที่เป็ นเวลาเจ็ดวัน
ทางานติดต่ อกันโดยไม่ มี เหตุอันสมควรหรื อประมาทเลิน เล่ อเป็ นเหตุให้ นายจ้ างได้ รับความเสียหาย
อย่ างร้ ายแรงหรือได้ รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้ นแต่ เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ต้ องมิใช่ ผ้ ูมีสิทธิได้ รับประโยชน์ ทดแทนในกรณีชราภาพตามหมวด 7 ในลักษณะนี้
มาตรา 79 ให้ ผ้ ูประกันตนมีสิทธิได้ รับประโยชน์ ทดแทนการว่ างงานตั้งแต่ วัน ที่แปดนั บแต่ วัน
ว่ างงานจากการทางานกับนายจ้ างรายสุดท้ าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 79/1 45 ในกรณี ท่ีผ้ ู ป ระกั น ตนไม่ ได้ ท างานเนื่ อ งจากมี เหตุสุ ดวิสัย หรื อ นายจ้ า งไม่ ให้
ทางานเนื่ องจากมีเหตุสุดวิสัย ทาให้ ไม่ สามารถประกอบกิจการได้ ตามปกติ เมื่อผู้ประกันตนได้ จ่ายเงิน
สมทบมาแล้ วไม่ น้อยกว่ าหกเดือน และต้ องอยู่ภายในระยะเวลาสิบห้ าเดือนก่ อนที่ผ้ ูประกันตนไม่ ได้
ทางาน ให้ มีสิทธิได้ รับประโยชน์ ทดแทนในกรณีว่างงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

จากบทบัญ ญั ติ ข องกฎหมายประกัน สัง คมสามารถสรุ ป หลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับ ประโยชน์
ทดแทนกรณีวา่ งงานได้ ดงั นี ้
1. ต้ อ งจ่ า ยเงิน สมทบมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่า 6 เดื อ นภายในระยะเวลา 15 เดื อ นก่ อ นการ
ว่างงาน
2. ต้ องมีความสามารถที่จะทางาน
3. ต้ องพร้ อมที่จะทางานที่เหมาะสมตามที่จดั หาให้
45

มาตรา 79/1 เพิม่ โดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
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4. ต้ องไม่ปฏิเสธการฝึ กงาน
5. ได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ ที่สานักจัดหางานของรัฐและต้ องไปรายงานตัวไม่น้อ ยกว่าเดือ นละ 1
ครัง้
6. ต้ องไม่ใช่เป็ นผู้วา่ งงานเนื่องจากถูกเลิกจ้ างจากเหตุดงั ต่อไปนี ้
 ทุจริ ตต่อหน้ าที่
 กระทาผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้ าง
 จงใจทาให้ นายจ้ างได้ รับความเสียหาย
 ฝ่ าฝื นข้ อบังคับหรื อระเบียบเกี่ยวกับการทางาน หรื อคาสัง่ ที่ชอบด้ วยกฎหมายในกรณี
ร้ ายแรง
 ละทิ ้งหน้ าที่เป็ นเวลา 7 วันทางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้ นายจ้ างได้ รับความเสียหายอย่างร้ ายแรง
 ได้ รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่โทษที่ได้ กระทาโดยประมาท
หรื อลหุโทษ
7. ต้ องไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามกฎหมายนี ้
8. ได้ รับประโยชน์ ทดแทนการว่างงานตังแต่
้ วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการท างานกับ
นายจ้ างรายสุดท้ าย
อัตราประโยชน์ ทดแทนและระยะเวลา
1. กรณี ลูกจ้ างถูกเลิกจ้ างได้ รับประโยชน์ ทดแทนเป็ นเงินในอัตราร้ อ ยละห้ าสิบของอัตรา
ค่าจ้ างรายวัน ไม่เกินครัง้ ละ 180 วัน
2. กรณีลกู จ้ างลาออกจากงานเอง หรื อลูกจ้ างที่สิ ้นสุดสัญญาจ้ างตามสัญญาจ้ างที่กาหนด
ระยะเวลาการจ้ างไว้ แน่นอน และเลิกจ้ าง ให้ ได้ รับประโยชน์ทดแทนเป็ นเงินในอัตราร้ อยละสามสิบ
ของค่าจ้ างรายวัน โดยให้ ได้ รับครัง้ ละไม่เกิน 90 วัน
3. การใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1 – 3 รวมกันแล้ วจะต้ องไม่เกินปี ละ 180 วัน
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ลักษณะ 4
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ และการตรวจตราและควบคุม
1. การกาหนดอานาจพนักงานเจ้ าหน้ าที่
มาตรา 80 ในการปฏิบัตกิ ารตามหน้ าที่ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจ ดังต่ อไปนี้
(1) เข้ า ไปในสถานประกอบการหรื อ สานั ก งานของนายจ้ า ง สถานที่ ท างานของลู ก จ้ า ง ใน
ระหว่ างเวลาพระอาทิตย์ ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ ตกหรือในระหว่ างเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบหรือสอบถาม
ข้ อเท็จจริง ตรวจสอบทรั พย์ สินหรือเอกสาร หลักฐานอื่น ถ่ ายภาพ ถ่ ายสาเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จ้ าง การจ่ ายค่ าจ้ า ง ทะเบียนลูก จ้ า ง การจ่ า ยเงิน สมทบ และเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้ อ ง หรื อน าเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องไปตรวจสอบ หรือกระทาการอย่ างอื่นตามสมควรเพื่อให้ ได้ ข้อเท็จจริงในอันที่จะ
ปฏิบัตกิ ารให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(2) ค้ นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีข้อสงสัยโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่ ามีทรัพย์ สินของนายจ้ าง
ซึ่งไม่ นาส่ งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรื อนาส่ งไม่ ครบจานวน โดยให้ กระทาในระหว่ างเวลาทาการ
หรือในระหว่ างเวลาพระอาทิตย์ ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ ตก เว้ นแต่ การค้ นในระหว่ างเวลาดังกล่ าวยังไม่ แล้ ว
เสร็จจะกระทาต่ อไปก็ได้
(3) มีห นั งสือสอบถามหรื อเรี ยนบุคคลใดมาให้ ถ้อยค า หรื อให้ ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อ ง
หรือสิ่งอื่นที่จาเป็ นมาเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้ นาความในมาตรา 30 มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
(4) ยึด หรื อ อายัด ทรั พ ย์ สิ น ของนายจ้ า งตามค าสั่ งของเลขาธิก าร ตามมาตรา 50 ในกรณี ที่
นายจ้ างไม่ นาส่ งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม หรือนาส่ งไม่ ครบจานวน
ในการปฏิบัตติ ามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะนาข้ าราชการหรื อลูกจ้ างในสานักงานไปช่ วย
ปฏิบัตงิ านด้ วยก็ได้
มาตรา 81 ในการปฏิบัติห น้ าที่ของพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ต ามมาตรา 80 ให้ บุค คลซึ่งเกี่ ยวข้ อ ง
อานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 83 ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญ ญั ติน้ี ให้ พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นเจ้ าพนั กงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา

เพื่อให้ การบังคับใช้ กฎหมายประกันสังคมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพกฎหมายฯ จึงกาหนด
อานาจหน้ าที่ และสถานะของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายฯ เอาไว้

2. การกาหนดหน้ าที่ของนายจ้ าง
มาตรา 81 ในการปฏิบัติห น้ า ที่ของพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ต ามมาตรา 80 ให้ บุค คลซึ่งเกี่ ยวข้ อ ง
อานวยความสะดวกตามสมควร
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มาตรา 84 เพื่ อ ประโยชน์ ในการตรวจตราและควบคุ มงานอั น เกี่ ยวกั บการประกั น สั งคม ให้
นายจ้ างจัดให้ มีทะเบียนผู้ประกันตนและให้ เก็บรั กษาไว้ ณ สถานที่ทางานของนายจ้ างพร้ อมที่จะให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจได้
ทะเบียนผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามแบบที่เลขาธิการกาหนด

นอกจากกฎหมายประกันสังคมจะกาหนดอ านาจของพนัก งานเจ้ าหน้ าที่ ในเรื่ อ งต่าง ๆ
เอาไว้ เพื่อให้ การบังคับใช้ กฎหมายฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว กฎหมายฯ ยังกาหนดหน้ าที่
ของนายจ้ างในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อให้ การตรวจตราและควบคุมโดยพนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ อาทิเช่น การอานวยความสะดวก ตามสมควรการจัดให้ มีทะเบียนผู้ประกันตนเก็บ
รักษาไว้ ณ สถานที่ทางานเป็ นต้ น
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ลักษณะ 5
การอุทธรณ์
1. การกาหนดสิทธิในการอุทธรณ์ ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
มาตรา 85 นายจ้ าง ผู้ประกันตน หรื อบุคคลอื่นใด ซึ่งไม่ พอใจในคาสั่งของเลขาธิการหรื อของ
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้ นแต่ เป็ นคาสั่งตามมาตรา 50 ให้ มีสิทธิอุทธรณ์
เป็ นหนังสือต่ อคณะกรรมการการอุทธรณ์ ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้ รับแจ้ งคาสั่งดังกล่ าว
หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นอุทธรณ์ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 87 ให้ มีค ณะกรรมการการอุทธรณ์ คณะหนึ่ งซึ่งรั ฐมนตรี แต่ งตั้ง ประกอบด้ วยประธาน
กรรมการหนึ่ งคนและกรรมการอื่ น ซึ่งเป็ นผู้ ท รงคุ ณ วุฒิท างกฎหมาย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิท างการแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒทิ างระบบงานประกันสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแรงงาน ผู้แทนฝ่ ายนายจ้ างสามคน และ
ผู้แทนฝ่ ายลูกจ้ างสามคน และให้ ผ้ ูแ ทนสานั กงานเป็ นกรรมการและเลขานุ การ ซึ่งทั้งคณะมี จานวน
รวมกันไม่ เกินสิบสามคน

เนื่อ งจากการบังคับ ใช้ กฎหมายประกัน สังคมอาจส่งผลกระทบต่อ บุ คคลที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
กฎหมายฯ ซึ่งในที่นี ้ก็ได้ แก่นายจ้ างหรื อลูกจ้ าง ด้ วยเหตุนี ้กฎหมายฯ จึงกาหนดสิทธิในการอุทธรณ์
ของบุ คคลดังกล่าวเอาไว้ ในกรณี ที่ ไม่พ อใจในคาสัง่ ที่อ อกโดยเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายฯ นี ้ ซึ่ง
ประเด็นที่สาคัญ ในกรณี นี ้ก็ คือ การอุทธรณ์ ตามที่กฎหมายฯ กาหนดนี ้เป็ นขันตอนที
้
่กฎหมายฯ
กาหนดให้ บุ คคลที่ไม่ พ อใจในค าสั่งดัง กล่าวต้ อ งด าเนิ น การอุ ทธรณ์ ต ามขันตอนที
้
่ ก ฎหมายฯ
กาหนดเอาไว้ ถ้าผลอุทธรณ์นนไม่
ั ้ เป็ นที่พอใจ จึงจะมีสทิ ธินาเรื่ องที่อุทธรณ์ ดงั กล่าวไปฟ้องร้ องศาล
แรงงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายฯ กาหนด
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ลักษณะ 6
บทกาหนดโทษ
เนือ้ หาโดยสรุ ปในส่วนนี ้เป็ นเรื่ อ งเกี่ ยวกับบทกาหนดโทษในกรณี ที่นายจ้ างไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายฯ โดยในบางความผิดจะมีโทษปรับแต่เพียงอย่างเดียว แต่บางความผิดจะมีทงโทษจ
ั้
าคุก
และโทษปรับ โดยโทษขันต
้ ่าสุดคือ ปรับไม่เกิ น 5,000 บาท และโทษขันสู
้ งสุดคือจาคุกไม่เกิน 6
เดื อ น ปรั บ ไม่ เกิ น 20,000 บาท หรื อ ทัง้ จ าทัง้ ปรั บ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามความผิ ด ตามกฎหมาย
ประกันสังคมเป็ นความผิดที่สามารถเปรี ยบเทียบได้ ถ้ าผู้มี อ านาจเปรี ยบเทียบเห็นว่าผู้กระท า
ความผิดไม่ควรได้ รับโทษจาคุกหรื อไม่ควรถูกฟ้องร้ องก็ให้ ดาเนินการเปรี ยบเทียบตามกฎหมายฯ
ยกเว้ นความผิดตามมาตรา 32 ของกฎหมายฯ ที่ห้ามผู้ซึ่งมีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานตามกฎหมายฉบับนี ้
เปิ ดเผยข้ อ ความ หรื อ ตัว เลขที่ ก รอกไว้ ในแบบส ารวจการประกัน สั ง คมตามกฎหมายฯ แก่
บุคคลภายนอกเว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมายฯ อนุญาตให้ เปิ ดเผยได้

