กฎหมายประกันสังคม
กฎหมายประกันสังคม เปนกฎหมายที่กําหนดการใหหลักประกันแกบุคคลในสังคมที่มีปญหา หรือ
ความเดือดรอนทางดานการเงิน เนื่องจากการประสบเคราะหภัย หรือมีเหตุการณอันทําใหเกิดปญหาในการ
ดํารงชีพ ซึ่งตองการไดรับความชวยเหลือ ในลักษณะเฉลี่ยความเสี่ยง เฉลี่ยทุกขสุขรวมกันระหวางประโยชน
ในสังคมโดยการรวบรวมเงินเขาเปนกองทุนและจายชวยเหลือนั้นก็คือ ผูที่สงเงินสมทบเขากองทุนที่ไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขอันกอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง

ขอบเขตการใชบังคับกฎหมายประกันสังคม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ ใ ช บั ง คั บ อยู ใ นป จ จุ บั น ได กํ าหนดให
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางรวมกันตั้งแต ๒๐ คนขึ้นไป และนายจางของสถานประกอบกิจการนั้นตองอยู
ภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาว แตเมื่อพนกําหนด ๓ ป นับแตวันที่กฎหมายนี้ใชบังคับ คือนับแตวันที่
๒ กั นยายน ๒๕๓๓ กฎหมายฉบั บนี้ ก็ จะใชบั งคับขยายไปยังกิ จการที่ มีลูกจางตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไปด วย
(มาตรา ๑๐๓) และแมตอมาภายหลัง กิจการของนายจางมีจํานวนลูกจางลดลงเหลือไมถึงจํานวนที่กฎหมาย
กําหนด กิจการดังกลาวก็ยังคงอยูภายใตกฎหมายนี้ตอไป จนกวาจะเลิกกิจการ ลูกจางที่ทํางานในกิจการ
ดังกลาวซึ่งอยูฐานะเปนผูประกันตนมาตั้งแตแรกก็ยังคงเปนผูประกันตนตอไปจนกวาจะพนสภาพการเปนลูก
จาง และลูกจางที่เขาทํางานใหมก็ตองเปนผูประกันตนตามกฎหมายนี้ดวย แมวาจํานวนลูกจางรวมทั้งเกาและ
ใหมแลวจะไมถึง ๒๐ คนก็ตาม (มาตรา ๔๓)

บุคคลหรือกิจการที่กฎหมายประกันสังคมไมใชบังคับ มีดังนี้
๑) ขาราชการ และลูกจางประจําของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (มาตรา
๔ (๑))
๒) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ (มาตรา ๔ (๒))
๓) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศและไปประจําทํางานในตางประเทศ (มาตรา ๔ (๓))
๔) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชน (มาตรา ๔ (๔))
๕) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทยฝกหัด ซึ่งเปนลูกจางของโรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล (มาตรา ๔ (๕))
๖) ลูกจางงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย (มาตรา ๕)
๗) กิจการหรือลูกจางอื่นตามพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๔ (๖)) ซึ่งใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๓๔ อันไดแก ลูกจางของสภากาชาดไทย ลูกจางและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางของกิจการเพาะปลูก
ประมง ปาไม และเลี้ยงสัตว ซึ่งมิใชลูกจางตลอดป และไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย และลูกจางในงาน
ลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร หรือเปนไปตามฤดูกาล

ผูประกันตน
ลูกจางซึ่งมีฐานะเปนผูประกันตน ก็คือ บุคคลที่สมัครเขาทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง
รวมกันตั้งแต ๒๐ คนขึ้นไป โดยกฎหมายประกันสังคมบังคับใหลูกจางดังกลาวตองจายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคม ซึ่งนายจางจะเปนผูหักเงินคาจางทุกครั้งที่มีการจายคาจางและนําสงเขากองทุนประกันสังคมเปน
เงินสมทบสวนของลูกจาง
สวนผูประกอบอาชีพอิสระและบุคคลอื่นที่ไมใชลูกจางอาจสมัครเขาเปนผูประกันตนได โดยแสดง
ความจํานงตอสํานักงานประกันสังคม แตในปจจุบันจะยังสมัครไมได ตองรอใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา
ซึ่งจะมีภายใน ๔ ปนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ใชบังคับ นั่นคือภายในวันที่ ๒
กันยายน ๒๕๓๗
ลูกจางจะไมเปนผูประกันตนอีกตอไป ถาลูกจางตายหรือสิ้นสภาพการเปนลูกจาง เมื่อสัญญาจาง
แรงงานระงับ เมื่อสิ้นสภาพการเปนผูประกันตนแลว บุคคลที่เคยเปนลูกจางนั้นก็หลุดพนจากภาระการจายเงิน
สมทบเขากองทุนประกันสังคม และไมมีสิทธิรับประโยชนทดแทนซึ่งเปนความชวยเหลือจากกองทุนประกัน
สั งคมได อี กต อไป เว นแต จะเป นการประกั นสั งคมประเภทประสบอั นตรายหรื อเจ็ บป วยนอกงาน หรือ
คลอดบุตร ซึ่งบุคคลนั้นไดสงเงินสมทบมาครบเงื่อนไขที่จะกอใหเกิดสิทธิรับประโยชนทดแทนแลว เมื่อพน
สภาพการเปนลูกจางก็ยังคงมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในการรับบริการทางการแพทยตอไปอีก ๖ เดือน
นับจากวันสิ้นสภาพการเปนลูกจาง (มาตรา ๓๘ วรรคทาย)

หนาที่ของนายจาง
นายจาง หมายถึง ผูซึ่งรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง และผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทน
นายจางในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล เชน บริษัทจํากัด หรือหางหุนสวนตาง ๆ นายจางหมายความรวมถึง
ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการ
แทนดวย นอกจากนั้นผูประกอบกิจการที่จางโดยวิธีเหมาคาแรงมอบใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไป
ควบคุมดูแลการทํ างานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่ ง หรือมอบหมายให บุคคลหนึ่ ง
บุคคลใดเปนผูจัดการหาลูกจางมาทํางาน อันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่ง
สวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระทําในสถานประกอบกิจการ หรือสถานที่ทํางานของผูประกอบ
กิจการ และเครื่องมือสําคัญสําหรับใชงาน ผูประกอบกิจการเปนผูจัดหาลูกจางกฎหมายกําหนดใหมีฐานะเปน
นายจางดวย (มาตรา ๓๕)
กฎหมายประกันสังคมฉบับที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดกําหนดใหนายจางตองมีหนาที่ดังนี้
๑) ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจาง อัตราคาจาง เลขประจําตัวประชาชนของลูกจาง จํานวน
ลูกจางชาย - หญิ ง จํานวนรวมของลูกจาง (กรณี มีลูกจางประจําทํางานท องที่ อื่นนอกจากสํ านักงานใหญ
นายจางตองแยกรายชื่อลูกจางตามทองที่ที่ลูกจางทํางานดวย) โดยกรอกขอความในแบบ สปส. ๑ - ๐๒ แลว
ยื่นตอสํานักงานประกันสังคมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ลูกจางนั้นเปนผูประกันตน (มาตรา ๓๔) และเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับขอความในแบบรายการที่ไดยื่นไว นายจางก็ตองแจงเปนหนังสือตอสํานักงาน
ประกันสังคมขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ทราบการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว (มาตรา ๔๔) นอกจากนั้นนายจางตองยื่นแบบลงทะเบียนนายจาง พรอมกับการยื่นแบบรายการแสดง
รายชื่อลูกจางดวยตามแบบ สปส. ๑ - ๐๑ เมื่อยื่นแบบ สปส. ๑ - ๐๑ และ สปส. ๑ - ๐๒ แลว สํานักงาน
ประกันสังคมก็จะออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมใหแกนายจางและออกบัตรประกัน
สังคมให แกลูกจาง (มาตรา ๓๖) กรณี ฝาฝนหน าที่นี้ โดยเจตนาหรือกรอกขอความอั นเป นเท็ จ นายจางมี
ความรับผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถาเปน
ความผิดตอเนื่อง จะมีโทษปรับอีกวันละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝาฝน (มาตรา ๙๖)
๒) จายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมรวมกับผูประกันตนหรือลูกจางและรัฐบาลฝายละเทาๆ
กัน ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไมเกินรอยละ ๑.๕ ของคาจางสําหรับการประกันกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยนอกงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ไมเกินรอยละ ๓ สําหรับการประกันกรณี
สงเคราะหบุตรและชราภาพ และไมเกินรอยละ ๕ สําหรับกรณี ประกันการวางงาน (มาตร ๔๖) โดยการ
คํานวณเงินสมทบใหคํานวณคาจางเปนรายวัน หากลูกจางรายใดมีคาจางเกินวันละ ๕๐๐ บาท ก็ใหคิดคาจาง
สูงสุดเพียงวันละ ๕๐๐ บาท ถาลูกจางทํางานกับนายจางหลายราย นายจางแตละรายตองจายเงินสมทบตาม
อั ตราค าจ างที่ จ ายให แก ลู ก จ างของตน โดยเป น หน าที่ ของนายจ างทุ ก รายที่ ต องทํ าแยกต างหากจากกั น
นอกจากนั้นกรณีมีการจางเหมาชวง ผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปจากนายจางและผูรับเหมาชั้นตนตองรวมรับผิดกับ
นายจางในเงินสมทบซึ่งนายจางมีหนาที่ตองจายดวย (มาตรา ๕๒)
๓) หักคาจางของผูประกันตนที่เปนลูกจางตามจํานวนที่จะตองเปนเงินสมทบในสวนของลูกจาง
และนําสงสํานักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบ (มาตรา ๔๗)
พรอมยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ กรณีที่นายจางไมนําสงหรือนําสงลาชาก็ไมเปนการตัดสิทธิของ
ลูกจาง ซึ่งเปนผูประกันตนที่จะพึงไดรับความชวยเหลือจากกองทุนประกันสังคมในรูปของประโยชนทดแทน
โดยถือเสมือนหนึ่งวาผูประกันตนไดสงเงินสมทบแลว (มาตรา ๔๙ วรรค ๒) นายจางที่ฝาฝนหนาที่จายเงิน
สมทบหรือไมนําสงเงินสมทบ มีความรับผิดในเงินเพิ่มอัตรารอยละ ๒ ตอเดือนของจํานวนเงินสมทบที่ยัง
ไมไดนํ าส งหรือที่ ยังขาดอยู นั บจากวันที่ ตองนํ าสง เศษของเดื อนถ าถึ ง ๑๕ วันหรือกวานั้ น ให นั บเป น
หนึ่งเดือน ถานอยกวาก็ใหปดทิ้ง (มาตรา ๔๙ วรรค ๑)
๔) จัดใหมีทะเบียนผูประกันตนและเก็บรักษาไว ณ สถานที่ทํางานของนายจางสําหรับใหพนักงาน
เจาหนาที่สามารถตรวจควบคุมได (มาตรา ๘๔) ถานายจางฝาฝนหนาที่นี้ มีความรับผิดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๙๙)
กรณี นายจางเป นนิ ติบุ คคล และนิ ติ บุ คคลกระทํ าผิ ดและถู กลงโทษตามกฎหมายประกั นสั งคม
ดังกลาว กฎหมายใหถือวาผูแทนนิติบุคคล กรรมการทุกคนและผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล
นั้นตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําผิด
นั้น หรือไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว (มาตรา ๑๐๑)

เงินสมทบ
เงินสมทบ หมายถึง เงินที่นายจาง ลูกจาง และรัฐบาล หรือเงินที่ผูประกันตนและรัฐบาลรวมกัน
จายสมทบเขากองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนประโยชนทดแทนใหแกผูประกันตนหรือผูมีสิทธิรับประโยชน
ทดแทน เมื่อเกิดเคราะหภัยหรือประสบความเดือดรอนและเขาเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด โดยอัตราเงิน
สมทบในปจจุบันเปนดังที่กลาวมาแลวในหนาที่จายเงินสมทบของนายจาง แตนายจางที่จัดสวัสดิการใหแก
ลูกจางสูงกวาที่กฎหมายกําหนด สามารถขอลดสวนอัตราเงินสมทบไดทั้งของนายจางและลูกจาง โดยนํา
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซึ่งกําหนดให
สวัสดิการที่สูงกวานั้นไปแสดงตอคณะกรรมการประกันสังคม โดยมีหลักเกณฑการขอลดสวนอัตราเงินสมทบ
ดังนี้
๑) นายจางไดจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันอันตรายหรือเจ็บปวยนอกงาน หรือทุพพลภาพ หรือ
ตาย หรือคลอดบุตร หรือสงเคราะหบุตร หรือชราภาพ หรือวางงานใหแกลูกจางไวแลว
๒) เปนการจัดสวัสดิการไวกอนวันที่กฎหมายประกันสังคมฉบับปจจุบันใชบังคับ
๓) สวั สดิ การที่ จั ดไวนั้ นให ประโยชน แก ลู กจางสู งกวาประโยชน ทดแทนที่ ลู กจ างมี สิ ทธิ ตาม
กฎหมายประกันสังคม
๔) ตองระบุใหสวัสดิการดังกลาวไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน สัญญาจางแรงงาน
หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
เมื่อมีการนําสงเงินสมทบเรียบรอยแลว ผูประกันตนมีสิทธินําจํานวนเงินสมทบที่จายไปนั้นมาหัก
ลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดและนายจางก็สามารถนําจํานวนเงินสมทบที่ตนจายมาหักเปนคาใชจาย หรือ
รายจายของนายจางกอนนํามาคํานวณภาษีได

ประโยชนทดแทน
ประโยชนทดแทน หมายถึง ความชวยเหลือที่ใหแกผูประกันตน หรือผูมีสิทธิ เมื่อผูประกันตน
ประสบเคราะหภัยหรือเดือดรอน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดแลว
เงื่อนไขของสิทธิรับประโยชนทดแทนที่กฎหมายกําหนด มีดังนี้
๑) เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการจายเงินสมทบ
ก. ประกันอันตรายเพื่อเจ็บปวยนอกงาน ตองจายมาแลว
ไมนอยกวา ๙๐ วัน ภายในระยะเวลา ๑๕ เดือน กอนรับบริการทางการแพทย
ข. คลอดบุตร ตองจายมาแลวไมนอยกวา ๒๑๐ วัน ภายในระยะเวลา ๑๕ เดือน กอนรับ
บริการทางการแพทย
ค. ทุพพลภาพ ตองจายมาแลวไมนอยกวา ๙๐ วัน ภายในระยะเวลา ๑๕ เดือน กอนทุพพลภาพ
ง. ตาย ตองจายมาแลวไมนอยกวา ๓๐ วัน ภายในระยะเวลา ๖ เดือนกอนตาย
จ. สงเคราะหบุตร ตองจายมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ฉ. ชราภาพ ตองจายมาแลวไมนอยกวา ๑๕ ป ไมวาระยะเวลานั้นจะติดตอกันหรือไม

ช. วางงาน ตองจายมาแลวไมนอยกวา ๖ เดือน ภายในระยะเวลา ๑๕ ป กอนวางงาน
๒. เงื่อนไขอื่น ๆ
ก. คลอดบุตร มีสิทธิรับประโยชนทดแทนไมเกิน ๒ ครั้ง สําหรับผูประกันตนหรือคูสมรส
ข. สงเคราะหบุตร มีสิทธิรับประโยชนทดแทนสําหรับจํานวนบุตร ไมเกิน ๒ คน
ค. ชราภาพ ผูประกันตนตองมีอายุครบ ๕๕ ปบริบูรณขึ้นไป
ง. วางงาน ผูประกันตนตองมีความสามารถในการทํางาน พรอมที่จะทํางานที่เหมาะสมตาม
ที่จัดหาใหหรือไมปฏิเสธการฝกงาน และไดขึ้นทะเบียนไวที่สํานักจัดหางานของรัฐโดยตองไปรายงานตัวไม
นอยกวาเดือนละ ๑ ครั้ง และผูประกันตนวางงานโดยมิไดถูกจางเนื่องจากทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิด
อาญาโดยเจตนาตอนายจาง หรือจงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย หรือฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบเกี่ยว
กับการทํางาน หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย ในกรณีรายแรง หรือละทิ้งหนาที่เปนเวลา ๗ วันทํางานติดตอ
กันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง หรือได
รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ และผูประกันตนตองมิใชผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ โดยผูประกันตนจะมี
สิทธิรับประโยชนทดแทนการวางงานตั้งแตวันที่ ๘ นับแตวันวางงานจากการทํางานกับนายจางรายสุดทาย
กฎหมายกําหนดขอยกเวนของสิทธิรับประโยชนทดแทนไวสําหรับการประกันกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยนอกงาน ทุพพลภาพ หรือตาย นั่นคือผูประกันตนหรือผูจัดการศพแลวแตกรณี จะไมมีสิทธิรับ
ประโยชนทดแทน ถาปรากฏวาการประกันเคราะหภัยนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ผูประกันตนหรือผูจัดการศพจงใจ
กอใหเกิดหรือยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น ผูจัดการศพตามกฎหมายประกันสังคม ไดแกบุคคลตามลําดับ
ดังนี้ (มาตรา ๗๓)
(๑) บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(๒) คูสมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผูประกันตนที่มีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพ ผูประกันตน
(๓) บุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
รูปแบบของประโยชนทดแทนมี ๔ รูปแบบ คือ
(๑) บริการทางการแพทย
(๒) เงินทดแทนการขาดรายได
(๓) คาทําศพ
(๔) เงินสงเคราะห
(๑) บริการทางการแพทย ในปจจุบันมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในสังกัดทั้งรัฐบาลและ
เอกชน ประมาณ ๑๕๐ กวาแหง ลูกจางผูประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยนอกงานมีสิทธิขอรับ
บริการทางการแพทยในรูปของเงินทดแทนคาบริการทางการแพทย ดังนี้

ก. กรณีฉุกเฉิน ซึ่งตองไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลอื่นนอกจากที่
สํ านั กงานประกั นสั งคมได กํ าหนดให สําหรับผูประกันตน เมื่ อผูประกั นตนต องทดรองจายไปก อน โดย
ผูประกันตนเปนผูปวยนอก ก็สามารถเบิกคืนจากสํานักงานประกันสังคมไดตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน
ครั้งละ ๒๐๐ บาท และไมเกิน ๔๐๐ บาทตอป แตถาเปนผูปวยในจะสามารถเบิกคืนไดตามจํานวนที่จายจริง
แตไมกินครั้งละ ๓,๒๐๐ บาท และสําหรับกรณีจําเปนตองผาตัดฉุกเฉินและเปนการผาตัดใหญ มีสิทธิเบิกคืน
ไดตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกินครั้ง ๑๐,๐๐๐ บาท
ข. กรณีปกติ ที่สํานักงานประกันสังคมยังไมไดออกบัตรรับรองสิทธิให เมื่อผูประกัน
ตนตองทดรองจายไป ก็สามารถเบิกคืนจากสํานักงานประกันสังคมโดยนําใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลมายื่นตอสํานักงานประกันสังคมเพื่อพิจารณา โดยถาเปนสถานพยาบาลของรัฐและผูประกันตน
เปนผูปวยนอกสามารถเบิกไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน แตถาเปนผูปวยในสามารถเบิกคารักษาพยาบาลได
เทาที่จายจริงตามความจําเปน สวนคาหองและคาอาหารสามารถเบิกไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน แตไมเกิน
วันละ ๓๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่เขารับบริการทางการแพทย สวนถาเปนสถานพยาบาลของเอกชน เบิกได
เฉพาะกรณีเปนผูปวยใน สําหรับคารักษาพยาบาล เบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน ๓,๐๐๐
บาท สําหรับระยะเวลาภายในสามสิบวันนับแตวันแรกที่เขารับบริการทางการแพทย สวนระยะเวลาที่เกิน
สามสิบวัน เบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายจริงแตไมเกินวันละ ๑๐๐ บาท และกรณีเขารับการรักษาพยาบาล
หลายครั้งโดยระยะหางกันไมเกิน ๑๕ วัน ใหนับระยะเวลาเขารับการรักษาทุกครั้งเขาดวยกัน และสําหรับ
คาหองและคาอาหาร เบิกไดเทาที่จายจริง แตไมเกินวันละ ๓๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่เขารับบริการทางการ
แพทย
ลูกจางผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนที่คลอดบุตร สามารถเบิกคาบริการ
ทางการแพทยแบบเหมาจาย โดยไดรับในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทตอการคลอดหนึ่งครั้ง
(๒) เงินทดแทนการขาดรายได กฎหมายกําหนดให มี การจายเงินทดแทนการขาดรายได
รอยละ ๕๐ ของคาจางรายวันที่ใชคํานวณเงินสมทบ โดยคํานวณเฉลี่ยจากคาจางที่ใชเปนฐานในการคํานวณ
เงินสมทบเปนเวลา ๙๐ วัน กอนวันรับบริการทางการแพทย ไมวาระยะเวลานั้นจะติดตอกันหรือไม (มาตรา
๕๗) โดยจายสําหรับการประกัน ๓ ประเภท คือ การประกันอันตรายหรือเจ็บปวยนอกงาน การคลอดบุตร
และการทุพพลภาพ ในกรณีที่ผูประกันตนไมไดรับจางในระหวางหยุดงานเพื่อรักษาตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน หรือตามระเบี ยบขอบั งคับเกี่ยวกับการทํ างานตามสั ญญาจางแรงงาน หรือตามข อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพนายจาง แลวแตกรณี หรือสิทธิไดรับคาจางดังกลาวสิ้นสุดลง ก็จะจายเทาระยะเวลาที่คงเหลือ สวนกรณี
ไดรับคาจางดังกลาวนอยกวาเงินทดแทนการขาดรายได ก็จะจายเงินทดแทนการขาดรายไดในสวนที่ยังขาดอยู
ระยะเวลาการได รับเงินทดแทนการขาดรายได ของผู ประกั นตนหรื อคู สมรส แตกต างกั น ตาม
ประเภทของการประกันสังคม ดังนี้
ก. การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยนอกงาน มีสิทธิไดรับครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน และใน
ระยะหนึ่งปปฏิทินไมเกิน ๑๘๐ วัน เวนแตการเจ็บปวยเรื้อรังตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไดรับเกิน ๑๘๐

วัน แตไมเกิน ๓๖๕ วันนับแตวันแรกที่ตองหยุดงานตามคําสั่งแพทยจนถึงวันสุดทายที่แพทยกําหนดใหหยุด
หรือจนถึงวันสุดทายที่หยุดงาน กรณีกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดตามคําสั่งแพทย (มาตรา ๖๔)
ข. การคลอดบุตร มีสิทธิไดรับครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน (มาตรา ๖๗)
ค. การทุพพลภาพ มิสิทธิไดรับตอไปจากที่ไดรับมาแลว กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
นอกงานเปนเวลาไมเกิน ๑ ป โดยไดรับตอไปอีก ๑๕ ป (มาตรา ๗๑)
(๓) คาทํ าศพ กฎหมายกําหนดใหจายคาทําศพกรณี ตาย เปนจํานวน ๑๐๐ เท าของอัตรา
สูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายคุมครองแรงงาน (มาตรา ๗๓) ซึ่งปจจุบันอัตราสูงสุดของคาจาง
ขั้นต่ํารายวันก็คือ ๑๒๕ บาท ดังนั้นคาทําศพจึงเปนจํานวน ๑๒,๕๐๐ บาท
(๔) เงินสงเคราะห การจายประโยชน ทดแทนในรูปเงินสงเคราะห มี ๓ กรณี คื อ กรณี
สงเคราะหบุตร (มาตรา ๗๕) กรณีชราภาพ (มาตรา ๗๗) และกรณีวางงาน (มาตรา ๗๙)
ดังนั้น เมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาครบกําหนดระยะเวลาที่เปนเงื่อนไขตามกฎหมาย
แลว เกิดประสบเคราะหภัยหรือไดรับความเดือดรอนตามประเภทของการประกันภัยสังคมแตละประเภท ก็จะ
มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทนในรูปแบบตาง ๆ ดังไดกลาวมาขางตน โดยสํานักงานประกันสังคมจะเปน
องคกรที่รับผิดชอบดูแลใหผูประกันตน หรือผูมีสิทธิรับประโยชนทดแทนไดรับความชวยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนในสังคม

