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การประกันสังคม คือ การสรางหลักประกันในการดํารงชีวิตในกลุมของสมาชิกที่มีรายไดและ
จายเงนิสมทบเขากองทนุประกนัสงัคม เพือ่รบัผดิชอบในการเฉลีย่ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการเจบ็ปวย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพและวางงาน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาลและ
มีรายไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้โดยที่ปจจุบันประเทศไทยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับ
สภาพการณปจจบุนั เพือ่ใหการประกันสงัคมเปนไปตามวัตถปุระสงคและอํานวยประโยชนแกผูทีเ่กีย่วของ
ในระบบประกันสังคมมากขึ้น

คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับ
ตามพระราชบัญญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” เพือ่ใหผูอานไดมคีวามรูความเขาใจท่ีถกู
ตองเกีย่วกบัประวตัคิวามเปนมาของการประกนัสงัคม เหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญตัปิระกนั
สงัคม (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ วนัใชบงัคบัสทิธปิระโยชนทีผู่ประกนัตนจะไดรบัตามพระราชบญัญตัปิระกนั
สงัคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และการนําสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามลําดับ ดังนี้
    ๑. ประวตัคิวามเปนมาของการประกันสงัคม๑ 

การประกันสังคมไดเริ่มมีบทบาทเขามาสู ประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยรัฐบาล
ในสมัยนั้นไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งชื่อวา “คณะกรรมการสังคมสงเคราะห” ประกอบดวย 
จอมพล ป. พบิลูสงคราม นายกรัฐมนตรีเปนประธานและกรรมการอ่ืนอีก ๑๑ คน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ชดุนีม้คีวามประสงคทีจ่ะสงเสริมใหประชาชนไดมทีีด่นิและบานเรือนเปนของตนเองประกอบสัมมาชีพ
เปนหลักฐาน และจัดเร่ืองสงเคราะหเพื่อคุ มครองตนเองและครอบครัวใหประสบความผาสุก
และมีหลักประกันในความเปนอยู เชน ในกรณีที่มีบุตรมาก การคลอดบุตร พิการ ทุพพลภาพ ชราภาพ 
และมรณกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสังคมสงเคราะห เพ่ือใหพิจารณาเสนอหลัก

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔâ©Á ¾ÃËÁâ©Á 
¹ÔμÔ¡Ã»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สิทธิประโยชนท่ีผูประกันตนจะไดรับ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑ สรปุจากเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัปิระกันสงัคม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….อ.พ. ๕๖/๒๕๕๗ สาํนกักฎหมาย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หนา ๑๗ – ๒๐. 
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สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)

จุลนิติ

การและวิธีการดําเนินการดังกลาว เมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นลง คณะอนุกรรมการสังคมสงเคราะหจึง
ไดนําเสนอความเห็นตอประธานคณะกรรมการสังคมสงเคราะหพรอมกับเสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม ตอมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๗ ไดมีการตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
๒๔๙๗ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักการประกันสังคมไวเฉพาะลูกจางท่ีมีรายไดตอเดือนต้ังแต 
๕๐๐ บาทขึ้นไป และใหผูประกันตน ผูวาจาง และรัฐบาล ออกเงินสมทบเขาไวในกองทุนประกันสังคม
เปนจาํนวนมากตามบัญชอีตัราเงินสมทบโดยการกําหนดอัตราเงินสมทบจะแตกตางข้ึนอยูกบัชวงรายได 
เพศ และสวนแหงความรับผิดชอบโดยผูทํางานจางหรือผูประกันตนจะตองออกเงินสมทบมากกวา
ผูวาจางหรอืนายจาง สวนผูวาจางกต็องออกเงนิสมทบมากกวารฐับาล แตทัง้น้ีอตัราเงนิสมทบมไิดแตกตาง
กนัมากนกั สาํหรบัสทิธปิระโยชนทีผู่ประกนัตนจะไดรบัประกอบดวย ประโยชนสงเคราะหเพือ่การคลอดบตุร 
เพื่อการสงเคราะหบุตร เพื่อการเจ็บปวย ทุพพลภาพ เพื่อการชราภาพ และเพื่อการฌาปนกิจ ทั้งน้ี 
ประโยชนสงเคราะหประเภทใด จะใชเมื่อใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา และการบังคับใชในเขต
ทองท่ีใด เมื่อใด ใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาเชนกัน แตเนื่องจากมีการคัดคานและโจมตี
จากประชาชนอยางรุนแรงท่ีไมเห็นดวยกับการบังคับใชกฎหมายประกันสังคม และเกิดเสียงวิพากษ
วิจารณกันวารัฐบาลนําระบบประกันสังคมมาใชเพื่อแขงขันกับการประกันชีวิต และมีความประสงค
ที่จะใหบริษัทประกันชีวิตของเอกชนตองเลิกลมไปโดยปริยาย ในท่ีสุด จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
จึงไดสั่งระงับการบังคับใชกฎหมายประกันสังคมไวโดยไมมีกําหนด รวมท้ังตอมาเกิดเหตุการณ
รัฐประหารขึ้นจึงทําใหพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ไมเคยมีการบังคับใช

จวบจนกระท่ังไดมีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗ ตอนท่ี ๑๖๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓ เปนตนมาประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอยางเต็มรูปแบบ โดยลูกจางจะ
ไดรับความคุมครอง ทัง้ในเรือ่งการประสบอันตราย หรือเจบ็ปวยทพุพลภาพ และตาย อนัมใิชเนือ่งจาก
การทาํงาน รวมไปถึงกรณีการคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร ชราภาพ และการวางงาน เชนเดียวกับ
ประเทศอ่ืน ๆ โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เน่ืองจากไดมีประกาศใช
พระราชบัญญตัปิระกันสงัคม พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเปนเวลานานแลว แตในขณะน้ันสภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคมไมอาํนวยใหนาํกฎหมายน้ันมาใชบงัคับ ปจจุบนันีก้ารพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคมไดกาวหนาไปมาก 
สมควรสรางหลักประกันใหแกลูกจางและบุคคลอื่น โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นเพื่อใหการ
สงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอ่ืนซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใชเนื่องจาก
การทาํงาน รวมทัง้กรณคีลอดบตุร กรณสีงเคราะหบตุร กรณชีราภาพ และสาํหรบักรณวีางงานซึง่ใหหลกัประกัน
เฉพาะลกูจาง 

่

‘‘โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นเพื่อใหการสงเคราะห
แกลูกจางและบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย 
ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน รวมทั้ง
กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และ
สําหรับกรณีวางงานซึ่งใหหลักประกันเฉพาะลูกจาง’’ 
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ตอมาไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึง่ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๑๑ ตอนที ่๖๓ ก ลงวนัที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๓๗ และมผีลใชบงัคับ
ตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๘ เปนตนมา โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีขอขัดของและมีปญหา
ในทางปฏิบัติเกิดขึ้นหลายประการ ทําใหผู ประกันตนไมไดรับสิทธิประโยชนสมตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย นอกจากน้ัน วธิปีฏบิตับิางเร่ืองในพระราชบัญญตัดิงักลาวยังมขีัน้ตอนการปฏิบตัทิียุ่งยาก
สลบัซบัซอน เกดิภาระแกนายจางและไมเอือ้อาํนวยประโยชนและการใหบรกิารแกนายจางและผูประกนัตน 
สมควรแกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ก ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
เปนตนมา โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๘ วรรคสอง บัญญัติใหผูประกันตนท่ีสิ้นสภาพการเปนลูกจางมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยกรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย 
ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันที่สิ้นสภาพการเปนลูกจาง และมาตรา ๔๑ วรรคสาม ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาใชบังคับแกผูประกันตนโดยสมัครใจที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยอนุโลม 
ซึง่บทบญัญัตดิงักลาวมเีจตนารมณในการชวยเหลอืผูประกนัตนมิใหไดรบัความเดอืดรอนชัว่ระยะเวลา
ที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางหรือสิ้นสุดความเปนผูประกันตนแลวแตกรณี สมควรกําหนดใหขยายระยะ
เวลาการมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนภายหลังลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนส้ินสภาพการเปนลูกจาง
โดยตราเปนพระราชกฤษฎกีา ประกอบกบับทบญัญตัใินสวนทีเ่ก่ียวกับสทิธิของผูประกันตนในการไดรบั
ประโยชนทดแทนในกรณสีงเคราะหบตุร กรณชีราภาพ และกรณวีางงานยงัไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิม่เตมิ
ใหชัดเจนและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูประกันตนและการออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของ
รฐับาลนายจางและผูประกนัตนตามมาตรา ๓๓ ยงัไมสอดคลองกบัความสามารถในการออกเงนิสมทบและ
สภาวการณทางเศรษฐกิจ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

สาํหรบัพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๓ ก หนา ๑ เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคาร
ที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป โดยมเีหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญตัฉิบบันีค้อื โดยทีก่ฎหมาย
วาดวยการประกันสงัคมท่ีใชบังคับในปจจุบนัมบีทบัญญตับิางประการไมเหมาะสมและไมสอดคลองกบั
สภาพการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทน
ฝายนายจางและผูแทนฝายผูประกนัตนใหสอดคลองกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพ่ิมเตมิ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแตงต้ังท่ีปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม  คุณสมบัติและลักษณะตอง
หามของกรรมการประกันสงัคม ทีป่รกึษา และกรรมการการแพทยและอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการการ
แพทยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงิน
ทดแทนการขาดรายได ยกเลิกการตัดสิทธิผูประกันตนซึ่งไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีจงใจ
หรือยินยอมใหผู อื่นกระทําใหตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๕๒

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)

จุลนิติ

เพือ่ขยายความคุมครองใหผูประกนัตนไดรบัสทิธิประโยชนมากยิง่ขึน้ เพิม่บทบญัญตัเิก่ียวกบัหลกัเกณฑ
และอัตราใหรัฐบาลออกเงินสมทบสําหรับผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ และเพิ่มบทบัญญัติใหลดหยอน
การออกเงินสมทบในกรณีเกิดภัยพิบัติอยางรายแรงที่สงผลกระทบตอสภาวการณทางเศรษฐกิจ 
เพือ่บรรเทาความเดอืดรอนของนายจางรวมทัง้กาํหนดโทษทางอาญา ในกรณนีายจางไมยืน่แบบรายการ
แสดงการสงเงินสมทบเพื่อใหการประกันสังคมเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานวยประโยชนแกผูที่
เกี่ยวของในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น 

    ๒.การขยายความคุมครองตามการบังคับใชพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และทีแ่กไขเพ่ิมเตมิ๒ 

(๑) วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ คุมครองลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 
๒๐ คนขึ้นไป๓ 

(๒) วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ขยายความคุมครองลูกจางในสถานประกอบการท่ีมีลูกจาง
ตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไป๔ 

(๓) วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ขยายความคุมครองลูกจางในสถานประกอบการท่ีมีลูกจาง 
ตั้งแต ๑ คนขึ้นไป๕,๖ 

(๔) วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขยายความคุมครองใหครอบคลุมถึงลูกจางทุกประเภท โดยให
ยกเลิกความในบทนิยามคําวา “ลูกจาง” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และใหใชความตอไปนี้แทน “ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง

สําหรับพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ 
ตอนท่ี ๕๓ ก หนา ๑ เม่ือวันจันทรที ่๒๒ มถินุายน ๒๕๕๘ 
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เปนตนไป

 ๒ ที่มา เว็บไซดของสํานักงานประกันสังคม สืบคนจาก www.sso.go.th เมื่อวันที่ ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๘.
  ๓ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
     “ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
  ๔ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง บัญญัติวา
     “เมือ่พนกําหนดระยะเวลาสามปนบัแตวนัทีพ่ระราชบัญญัตนิีใ้ชบงัคบั ใหใชพระราชบัญญัตนิีบ้งัคบัแกกจิการท่ีมลีกูจางต้ังแต
สิบคนขึ้นไป”
  ๕ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติวา “พระราชบัญญัตินี้จะใชบังคับแกนายจางท่ีมีลูกจางนอยกวาสิบคนในทองท่ีใดและเม่ือใด 
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา”
 ๖ พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บังคับแกนายจางท่ีมีลูกจางต้ังแตหนึ่งคนข้ึนไป 
พ.ศ. ๒๕๔๕       
 มาตรา ๒ บัญญัติวา “พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนไป”
 มาตรา ๓ บัญญัติวา “ใหใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓บังคับแกนายจางท่ีมีลูกจางต้ังแตหน่ึงคนข้ึนไป ในทุก
ทองท่ี ท่ัวราชอาณาจักร”



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๕๓

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

    ๓. สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๗

 

 ๑ สุจิตตา ธีรโรจนวิทย , ปญหาและแนวทางการคุมครองงานแพรเสียงแพรภาพตามกฎหมายลิขสิทธิ์, วิทยานิพนธ 

สิทธิประโยชน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย

มีสิทธิไดรับเฉพาะคาตรวจวินิจฉัยโรค 
คาบําบัดทางการแพทยคากินอยู และ
รกัษาพยาบาลในสถานพยาบาล คายา 
และคาเวชภัณฑ คารถพยาบาลหรือ
คาพาหนะรับสงผูปวย

คาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
และคาใชจายเปนเงินชวยเหลือ
เบื้องตนใหแกผูประกันตน ในกรณี
ไดรับความเสียหายจากการรับรกิาร
ทางการแพทย

กรณีคลอดบุตร มีสิทธิไดรับไมเกิน ๒ คร้ัง เหมาจาย
ครั้งละ ๑๓,๐๐๐ บาท รวมกับเงิน
สงเคราะหการหยุดงาน ๙๐ วัน

มีสิทธิไดรับไมจํากัดจํานวนครั้ง

กรณีสงเคราะหบุตร ไดรับสําหรับบุตรอายุ ๐ - ๖ ป คราวละ 
ไมเกิน ๒ คน เหมาจายรายเดือน 
เดือนละ ๔๐๐ บาท ตอคน 

ไดรับสําหรับบุตรอายุ ๐ - ๖ ป
คราวละไมเกิน ๓ คน เหมาจาย
รายเดือน เดือนละ ๔๐๐ บาท ตอคน

กรณีวางงาน ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเม่ือถูกเลิกจาง
หรือลาออก

ใหความคุ มครองสิทธิประโยชน
กรณีวางงานแกผู ประกันตนกรณี
นายจางหยดุกจิการชัว่คราวเนือ่งจาก
เหตุสุดวิสัยโดยยังไมมีการเลิกจาง 
เช น กรณีสถานประกอบการถูก
นํ้าทวม

ผูเจ็บปวยเรื้อรัง หรือผู
ทุพพลภาพ

ไมมี สิทธิ ได รับประโยชนทดแทน
กรณีตาย 

ใหความคุมครองสิทธิประโยชน
กรณีตายแกผู เจ็บป วย เรื้ อรั ง / 
ผูทุพพลภาพจะไดรับเงินคาทําศพ
แมสงเงินสมทบไมครบตามสิทธิ

ผูจงใจใหตนเองไดรับ
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ 
และตาย

ไมไดรับความคุมครอง ใหความคุมครองสิทธิประโยชน
แกผูประกันตนที่จงใจทําใหตนเอง
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือ
ยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๕๔

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่๔)

จุลนิติ

สิทธิประโยชน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

กรณีทุพพลภาพ ผูประกันตนตองสูญเสียสมรรถภาพ
ของรางกายรอยละ ๕๐ จึงจะมี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทน กรณี
ทุพพลภาพผูทุพพลภาพอยูกอน วันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ไดรับเงินทดแทน
การขาดรายได ๑๕ ป 

ผูประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ 
ไมถึ งรอยละ  ๕๐  ของรางกาย
มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน กรณี
ทุพพลภาพผูทุพพลภาพอยูกอนวันที่ 
๓๑ มนีาคม ๒๕๓๘ ไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดตลอดชีวิต

กรณีชราภาพ ผูประกันตนที่ ไมมีทายาท (บิดา 
มารดา บุตร และคูสมรส) ไมสามารถ
ทําหนังสือระบุบุคคลผูมีสิทธิรับ
เงินบําเหน็จชราภาพไวลวงหนาได 
โดยเงินบําเหน็จชราภาพจะตกเปน
ของกองทนุ ระยะเวลาการยืน่คาํขอรบั
ประโยชนทดแทนภายใน ๑ ป

ผูประกันตนสามารถทําหนังสือ
ระบุบุคคลผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จ
ชราภาพไวลวงหนาได โดยมีสิทธิได
รับรวมกับทายาท หากไมมีทายาท
หรอืไมมบีคุคลทีท่าํหนงัสอืระบจุะให
สิทธิแก พี่ นอง ปู ยา ตา ยาย ลุง
ปา นา อา ขยายระยะเวลาการยื่น
คําขอรับประโยชนทดแทนจาก ๑ ป 
เปน ๒ ป

กรณีตาย เงินสงเคราะห
กรณีที่ผูประกันตนถึงแก
ความตาย

หากกอนถึงแกความตายผูประกันตน
ไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสามสิบ
หกเดือนข้ึนไปแตไมถึงสิบปจะไดรับ
เงินสงเคราะหเทากับรอยละหาสิบ
ของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตาม
มาตรา ๕๗ คูณดวยสาม หากกอน
ถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงิน
สมทบมาแลวต้ังแต ๑๐ ปข้ึนไป จะไดรับ
เงินสงเคราะหเทากับรอยละหาสิบ
ของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตาม
มาตรา ๕๗ คูณดวยสิบ

หากกอนถึงแกความตายผูประกัน
ตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต
สามสิบหกเดือน ข้ึนไปแต ไมถึ ง
หนี่ ง ร อย ย่ีสิ บ เ ดือนให จ าย เ งิน
สงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละ
หาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณ
ไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสี่ หากกอน
ถงึแกความตายผูประกันตนไดสงเงิน
สมทบมาแลวตั้งแตหนึ่งรอยยี่สิบ
เดือนขึน้ไปใหจายเงินสงเคราะหเปน
จํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจาง
รายเดอืนทีค่าํนวณไดตามมาตรา ๕๗ 
คูณดวยสิบสอง

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๕๕

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

สิทธิประโยชน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

ความโปรงใสตรวจสอบ
ได ๑. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ไมมี กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
แตงต้ังเพ่ือกํากับดูแลความโปรงใส 
ไดมาตรฐาน โดยหลักเกณฑ วิธีการ
ไดมาองคประกอบและอาํนาจหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบใหเปน
ไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกันสังคม

๒. คณะกรรมการ
ประกันสังคม

ไมมีการกําหนดวิธีการไดมาคุณสมบัติ
ลักษณะตองห ามและการแสดง
บัญชีรายการทรัพยสินและหน้ีสินตอ
คณะกรรมการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

กําหนดวิธีการไดมาคุณสมบัติ และ
ลักษณะตองหามของกรรมการ
ประกันสังคมและตองแสดงบัญชี
รายการทรัพยสินและหน้ีสิน ตอคณะ
กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

๓. ที่ปรึกษา มาจากการแตงตั้งของรัฐมนตรี มาจากการสรรหาตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ

๔. คณะกรรมการการ
แพทย

ไมมกีารกําหนดวิธกีารไดมา คณุสมบัต ิ
ลักษณะตองหาม

กาํหนดวธิกีารไดมาโดยใหมาจากการ
สรรหาตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประกันสังคม กําหนดคณุสมบตัแิละ
ลักษณะตองหามของคณะกรรมการ
การแพทย

การบริหารการลงทุน ไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยได
เพราะจะทําใหอสังหาริมทรัพยดังกลาว
ตกเปนที่ราชพัสดุ

กํ า ห นด ใ ห อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ที่
สาํนกังานประกันสงัคมไดมาจากการ
จดัหาผลประโยชนของกองทุนไมเปน
ท่ีราชพัสดุจะมีผลทําใหสํานักงาน
ประกันสังคมสามารถนําเงินกองทุน
ไปลงทุนในอสังหาริมท รัพยซึ่ ง
เปนการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงได
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๑๕๖

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)

จุลนิติ

สิทธิประโยชน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

เงินสมทบ - ไมสามารถลดอัตราเงินสมทบ
เฉพาะพ้ืนที่ที่เกิดภัยพิบัติได หากจะ
ลดอัตราเงินสมทบ จะตองประกาศลด
อัตราเงินสมทบทั่วประเทศ
- ไมไดกําหนดในกฎหมายใหรัฐบาล
รวมจายเงินสมทบ แตปจจุบันรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณใหเปนเงินอุดหนุน
สําหรับจายเปนเงินสมทบใหกับผู
ประกันตนมาตรา ๔๐

-  รัฐบาลสามารถออกประกาศ
ลดหยอนการออกเงินสมทบเพ่ือ
ชวยเหลือผูประกันตนและนายจาง
ใหไดรับผอนปรนการเก็บเงินสมทบ
ในทองที่ที่เกิดภัยพิบัติ
- กําหนดใหรัฐบาลรวมจายเงิน
สมทบใหกับผูประกันตนมาตรา ๔๐
ไมเกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบท่ีไดรับ
จากผูประกันตน

        ๔. การนาํสงเงนิสมทบตามพระราชบัญญตัปิระกันสังคม (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๘

เงินสมทบ หมายถึง เงินที่นายจาง ลูกจาง และรัฐบาล หรือเงินที่ผูประกันตนและรัฐบาล
รวมกันจายสมทบเขากองทนุประกนัสงัคม เพือ่จายเปนประโยชนทดแทนใหแกผูประกนัตนหรอืผูมสีทิธิ
รับประโยชนทดแทน เม่ือเกิดเคราะหภัยหรือประสบความเดือดรอนและเขาเง่ือนไขตามท่ีกฎหมาย
กําหนดโดยการนําสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวทาง
การดําเนินการดังนี้

๑) นายจางตองนาํสงเงนิสมทบและยืน่แบบแสดงรายการนาํสงเงนิสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ใหแก
สํานักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว

๒) หากนายจางไมนําสงแบบแสดงรายการนําสงเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดอืนถดัจากเดือนทีม่กีารหกัเงนิสมทบไว จะมโีทษจาํคกุไมเกนิ ๖ เดอืนหรอืปรับ ไมเกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๓) เงินสมทบของงวดคาจางเดือนกันยายน ๒๕๕๘ นายจางตองชําระไมเกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘ หากชําระเกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตองจายเงินเพิ่มรอยละ ๒ ตอเดือน โดยจะคิดเงินเพิ่ม
ตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔) เงินสมทบของงวดคาจางเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป ใหนายจางนําสงภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการหักเงินสมทบไว หากนําสงเงินสมทบลาชากวากําหนดตองจายเงินเพ่ิม
รอยละสองตอเดือน เชน เงินสมทบของงวดคาจางเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

            - นําสงเงินสมทบวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑๕ วัน
            - นําสงเงินสมทบวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑ เดือน ๓ วัน

  ๘ อางแลว เชิงอรรถที่ ๒

  



พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑๕๗

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

     ๕. สาํนกังานประกนัสงัคมไดเพิม่ชองทางอาํนวยความสะดวก โดยนายจางสามารถ
ยืน่แบบสงเงินสมทบ (สปส.๑ – ๑๐) ชาํระเงินสมทบไดทีเ่คานเตอรธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรงุศรอียธุยา และธนาคารธนชาติโดยไมเสยีคาธรรมเนียม

    บทสรปุ
ดังที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

ฉบับนี้ ไดขยายความคุมครองไปถึงลูกจางชั่วคราวทุกประเภท รองรับแรงงานนอกระบบ เพิ่มสิทธิ
ประโยชนและปรบัปรงุเงือ่นไขการไดรบัสทิธปิระโยชน สงเสรมิการบรหิารจดัการกองทนุทีด่ ีและมกีาร
ตรวจสอบความโปรงใสโดยคณะกรรมการถอืเปนกฎหมายทีเ่อือ้อาํนวยประโยชนตอประชาชนเปนอยางมาก 
ดงันัน้ ประชาชนทีส่นใจจงึควรศกึษาหาความรูใหมคีวามเขาใจทีถ่กูตองถองแทเกีย่วกบัพระราชบญัญตัิ
ฉบับนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และเกิดประโยชนแกผูที่เกี่ยวของในระบบประกันสังคมอยางแทจริงทั้งนี้ โดยสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ สายดวน ๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงหรือเว็บไซต www.sso.go.th 
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